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زرد شدن چشم ها نشانه چه بیمارى است؟کاهش مشارکت اقتصادى و بهبود نرخ بیکارىبازى در «از سرنوشت» ریسک بزرگى بودقطب تولید موز کشور زیر سیالب و ِگل سردار، پنجمین بازیکن گرانقیمت زنیت سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

هنـــر 
مدیریت خشم را 

یاد بگیرید

دانشگاه آزاد نجف آباد به مترو متصل مى شود
3

3
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بهانه حذف یارانه بنزینى 
غیرقابل قبول است

مراقب خودتان 
در روزهاى شنبه باشید!

شوك پلیس 
به آموزشگــاه هاى 

رانندگى اندیشه و سلوك 5
امام على(ع) 

براى همه مسئوالن
 قابل استفاده است

یادگیرى نحوه کنترل هیجانات مى تواند ابزار قدرتمندى براى ما باشد. مدیریت 
عصبانیت نیاز به تمرین دارد و هر چه تمرین بیشتر شود کنترل آن آسان تر 

خواهد شد. با یادگیرى هنر کنترل خشم به خود کمک مى کنیم
 تا زندگى سالم و رضایت بخشى داشته باشیم

 و با انسان ها و محیط اطرافمان روابط بهترى   ...

کنگره بازخوانى ابعاد شــخصیتى امیرالمؤمنین 
امام على علیه الســالم با حضور وزیر فرهنگ و 
ارشاد اســالمى، آیات عظام و مسئوالن استان 
و کشــور، در مؤسســه تحقیقات و نشر معارف 
اهل بیت(ع) اصفهان با اهداى نشان والیت به 
خانواده شهید سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانى و 
14 نفر از خادمین برجسته امیرالمؤمنین(ع) که در 

قید حیات بوده و    ...
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همه نقل و انتقاالت نیم فصل در سپاهان و ذوب آهنهمه نقل و انتقاالت نیم فصل در سپاهان و ذوب آهن
راند دوم لیگ از هفته آینده براى راند دوم لیگ از هفته آینده براى 22 تیم اصفهانى آغاز مى شود تیم اصفهانى آغاز مى شود
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با امضاى تفاهمنامه اى بین رئیس دانشگاه آزاد اسالمى و شهردار نجف آباد؛

ترس بازیگر «ستایش» 
از سریال هاى طنز

کاپیتان، تنها محروم طالیى پوشان 
در هفته هفدهم

اسامى محرومان هفته هفدهم لیگ برتر فصل 98-99 اعالم 
شد و نام یک ســپاهانى نیز در لیســت محرومان لیگ برتر به چشم 
مى آید؛ مهدى کیانى کاپیتان طالیى پوشان دیدار شنبه آینده تیمش 

برابر ماشین سازى تبریز را به علت محرومیت از دست داد.
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در صفحه3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

رئیس جمهور در پیامى به کنگره بازخوانى
 ابعاد شخصیتى امیرالمؤمنین على(ع):

چند میلیون ایرانى خودرو ندارنــــد؟
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى تشریح کرد
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حاج صفىحاج صفى
 بوى بمب مى دهد! بوى بمب مى دهد!

بنیاد تعاون زندانیان استان اصفهانبنیاد تعاون زندانیان استان اصفهان

بنیاد تعاون زندانیان استان اصفهان در نظر دارد فضاى داخل زندان نجف آباد را جهت 
تهیه و توزیع انواع غذا و فست فود از طریق مزایده عمومى واگذار نماید.

لذا متقاضیان مى توانند جهت تهیه اسناد مزایده از تاریخ درج آگهى تا پایان وقت ادارى 
چهارشنبه 1398/11/02 به بنیاد تعاون زندانیان اصفهان به آدرس: اصفهان- اتوبان 

ذوب آهن جنب زندان مرکزى، بنیاد تعاون زندانیان مراجعه نمایند.
تاریخ ارائه پیشنهاد قیمت تا پایان وقت ادارى دوشنبه مورخ 98/11/07 مى باشد.

پیشنهادات در روز سه شــنبه مورخ 98/11/08 در بنیاد زندانیان استان اصفهان 
بازگشایى خواهد شد.

متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن هاى 37885784- 031 
* 09133265567 تماس حاصل فرمایند.

آگهى تجدید مزایده عمومى شماره 98/08

اداره امور شعب بانک ملى استان اصفهاناداره امور شعب بانک ملى استان اصفهان

بانک ملى استان اصفهان در نظر دارد امالك و مستغالت تحت اختیار خود را از طریق مزایده عمومى و با جزئیات مندرج 
در اســناد مزایده را با بهره گیرى از ســامانه تدارکات الکترونیکى دولت (setadiran.ir) و با شماره مزایده سیستمى 

2098001195000005 به صورت الکترونیکى به فروش برساند.
تاریخ انتشار: 1398/10/24 ساعت: /12 مهلت دریافت اسناد: تا تاریخ 1398/11/05 ساعت: /9

تاریخ بازدید: از تاریخ 1398/10/24 ساعت: 8/00 صبح تا تاریخ 1398/11/05 ساعت: /9
مهلت ارسال پیشنهاد از تاریخ 1398/10/25 ساعت 8/00 صبح تا 1398/11/05 ساعت: /9
تاریخ بازگشایى 1398/11/05 ساعت: /10 صبح اعالم برنده 1398/11/07 ساعت: /10 صبح

شرایط عمومى و توضیحات برگزارى مزایده دستگاه اجرایى
ضمناً رعایت موارد ذیل الزامى است:

1- برگزارى مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت مى باشد و کلیه مراحل فرایند مزایده شامل خرید 
و دریافت اسناد مزایده (در صورت وجود هزینه مربوطه)، پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه)، ارسال پیشنهاد 

قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر مى باشد.
2- کلیه اطالعات امالك و مستغالت شامل مشخصات، شرایط و نحوه فروش در برد اعالن عمومى سامانه مزایده، قابل 

مشاهده، بررسى و انتخاب مى باشد.
3- عالقه مندان به شرکت در مزایده مى بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهى الکترونیکى (توکن) با شماره هاى ذیل 

تماس حاصل نمایند:
مرکز پشتیبانى و راهبرى سامانه: 41934- 021

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش "ثبت نام/پروفایل مزایده گر" 
موجود مى باشد.

آگهى مزایده عمومى فروش و مستغالت شماره 2098001195000005 

م الف: 737313

4

شترس بازیگر «ستایش ا گ یشترسبازیگر«ستایشا ر ی «ستایشرسب سبازیگ ت
ىاز سریال هاىط ل ری یالهاىطز سریالهاىطاز از

ر ن ن رل و ر نبی
خود کمک مى کنیم

م
ى ...

کاپیتان

اسامى
شد و نام یک

مى آید؛ مهدى
برابر ماشینس

آگهى مزایده 98/6
بانک صادرات ایران 

 مدیریت شعب استان اصفهان
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عضو کمیســیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با 
انتقاد از عدم واریز صحیح وعادالنه یارانه معیشــتى به 
مردم به ویژه نیازمندان، گفت: در شرایط کنونى در بحث 
واریز یارانه معیشتى ابهامات و مشکالت بسیارى وجود 
دارد، متأسفانه مردم نسبت به نحوه واریز این اعتبارات از 

سوى دولت اعتراض دارند.
محمدمهدى مفتح ادامه داد: بسیارى از مردم در کوچه 
و خیابان وقتى با ما مواجه مى شوند، نسبت به عملکرد 
دولت در واریز یارانه معیشــتى انتقاد مى کنند، دولت در 
زمان واریز یارانه بنزینى اعالم کرد که این اعتبار به 60 
میلیون نفر پرداخت خواهد شد. اما در شرایط کنونى تعداد 

قابل توجهى از مردم اعالم کرده اند که یارانه معیشتى 
دریافت نکرده اند، حال سئ وال اینجاست که دولت چگونه 
اعالم مى کند که به 60 میلیون نفر یارانه بنزینى پرداخت 

کرده است.
مفتح گفت: حذف یارانه معیشــتى خانوارهــا به دلیل 
میزان درآمد کل خانوار، سازوکار مناسب و عادالنه اى 
نیست، زیرا شاید یک خانواده فرزندانى داشته باشد که 
شغل و درآمد دارند و اما این فرزندان درآمد خود را براى 
تشکیل زندگى جدید و ازدواج پس انداز مى کنند، بنابر 
این نمى توان این درآمدها را مــالك پرداخت یا حذف 

یارانه قرار داد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى گفت: در پرداخت بسته 
حمایت معیشــتى براى هر خانوار ایرانى به دفعات زیاد 
آزمون وسع انجام مى شــود تا از بین جمعیت کل، 60 
میلیون نفرى که شرایط ضعیف ترى نسبت به دیگران 

دارند مشخص شوند.
محمد شــریعتمدارى اظهار کرد: آزمون وسع در میان 
چندین روش مطرح، عادالنه ترین روش بوده و براساس 
آن خانوارهاى ضعیف تر و در دهک هاى پایین تر درآمدى 
براى بسته حمایت معیشتى مشخص شدند.  وى افزود: با 
احتساب درصد خطا در آزمون انجام شده، قطعاً 60 میلیون 
نفرى که در این طرح قرار گرفته و مشمول شده اند، نسبت 

به سایر افراد جامعه کم برخوردارتر بوده اند. این به معنى 
این نیست که سایر افراد ثروتمند و برخوردارند، بلکه نشان 
دهنده این اســت که بخش زیادى از جمعیت کشور در 

سطوح متوسط به پایین درآمدى قراردارند.
شــریعتمدارى تصریح کرد: در حال حاضر، 11 میلیون 
و 900 هزار خانوار ایرانى فاقد خودرو هســتند و بخش 
اعظمى از جمعیت کشــورمان مالک هیچ خانه و زمینى 
نیستند؛ بنابراین اگر خانوارى به هر شکل داراى خانه و 
ماشین شخصى است و درآمد او از موارد اعالم شده باالتر 
است، پس نسبت به بخش اعظم جامعه، برخوردار است، 

هرچند وضعیت بسیار خوبى هم نداشته باشند.

بهانه حذف یارانه بنزینى 
غیرقابل قبول است

چند میلیون ایرانى 
خودرو ندارند؟

هویت همه شناسایى شد
سرپرســت دادســراى امور جنایى    فارس|
تهران گفــت: هویت همه قربانیان حادثه ســقوط 
هواپیماى اوکراینى شناسایى شد و پیکر آنها آماده 
تحویل به خانواده ها است. قاضى محمد شهریارى 
گفت: این در حالى است که یکى از بانوان حاضر در 
این پرواز باردار بوده که جنین شش ماهه اى از شکم 

این فرد کشف شده است.

حمایت تقوایى از کیمیایى
 بهار | ناصــر تقوایى، کارگــردان صاحبنام 
ســینماى ایران از تصمیم مســعود کیمیایى دیگر 
کارگردان مطرح کشورمان، براى انصراف از حضور در 
جشنواره فجر امسال حمایت کرد و نوشت: نمى توان 
از ماجراهاى سیاسى کشــور کنار بکشیم و بگوییم 
به ما مربوط نیست. مســعود کیمیایى که امسال با 
فیلم «خون شــد» در  جشــنواره فیلم فجر حضور 
داشت انصراف خود را از حضور در این رویداد ساالنه 

اعالم کرد.

روزى چقدر 
صدقه مى دهیم؟

  ایرنا | معاون توسعه و جذب مشارکت هاى 
مردمى کمیته امداد امام خمینى(ره) گفت: براساس 
اطالعات و آمار موجود ســرانه پرداخت روزانه هر 
ایرانى در قالــب صدقه 116 ریال اســت. علیرضا 
عسکریان افزود: براساس آمار موجود و صدقات جمع 
آورى شده در سطح کشور در سال گذشته به میزان 
هر نفر 108 ریال صدقه پرداخت مى شد که افزایش 
پرداختى هاى موجود نشانگر اعتماد مردم به کمیته 

امداد براساس عملکرد آن است.

شایعه بى اساس 
 رویداد24 | کارگردان مطرح سینما پس 
از انتشار شایعه اى بى اساس در صفحه شخصى اش، 
آن را حذف کرد. پوران درخشنده، تصویرى از یک 
پل را در صفحه اینستاگرام خود به اشتراك گذاشت 
و مدعى شد که  طراح آن یکى از مسافران جانباخته 
هواپیماى بوئینگ 737 است؛ اما با بررسى هاى جزئى 
مشخص شد که پل مذکور اصًال وجود خارجى ندارد 
و در اصل طرحى مفهومى از یک طراح هلندى است.

استراماچونى برمى گردد؟ 
انتخاب ســرمربى    خبرگزارى دانشجو|
تیم ملى فوتبال ایران این روزهــا به مراحل پایانى 
خود رسیده است و گفته مى شــود برخى از مدیران 
فدراســیون فوتبال به ایــن نتیجه رســیده اند که 
استراماچونى مى تواند گزینه خوبى براى هدایت تیم 
ملى فوتبال ایران باشــد. اگر این خبر صحت داشته 
باشــد باید دید که مدیران وزارت ورزش آیا راضى 
به بازگشت دوباره آقاى خاص استقاللى ها به ایران 

مى شوند یا خیر.

خاك بر سرم اگر...!
 رویداد24 | زهرا خاتمى راد، مجرى سابق 
صداوسیما نوشــت: «یکى از مدیران ارشد سازمان 
تماس گرفت و گفت: "اینجا خونه شماست، با خونه 
تون قهر نکنید..." دالیلم رو شرح دادم و تشکر کردم. 
امروز این جمله رو اضافه مى کنم:“خاك بر سر من 

اگر برگردم“.»

«دیوار مهربانى» 
به سوئد رسید

 ایمنا| معاون و مشــاور رئیــس جمهور در 
امور زنان و خانواده از برپایى یک «دیوار مهربانى» 
با الگوگیرى از فرهنگ ایران در کشــور سوئد خبر 
داد. معصومه ابتکار با انتشــار یک توییت در صفحه 
شخصى خود نوشت: «گزارشى از سوئد درباره "دیوار 
مهربانى" که خاستگاه آن ایران بوده؛ دنیا باید بتواند 
چهره حقیقــى ایرانیان را در پــس گردوغبار فیک 

نیوزها و پروپاگانداها ببیند...»

رئیس جمهور بى اطالع است
  فارس| در پى سخنان رئیس جمهور درباره 
بررسى صالحیت هاى داوطلبان کاندیداتورى مجلس 
شوراى اســالمى، شــوراى نگهبان در اطالعیه اى 
نوشت: آنچه رئیس جمهور در ســخنانى که به طور 
زنده نیز از رسانه ملى پخش مى شد مطرح کرد، نشان 
از بى اطالعى ایشــان نســبت به روند بررسى ها در 
هیئت هاى نظارت استانى و هیئت مرکزى نظارت بر 
انتخابات دارد و زیبنده یک مقام اجرایى رسمى نیست 
که بدون تحقیق و بى محابا درباره افراد فاقد صالحیت 

سخن بگوید. 

ترجیح آقاى معاون اول
  ایمنا| اسحاق جهانگیرى در سومین سالگرد 
بزرگداشت آیت ا... اکبر هاشمى رفسنجانى با بیان اینکه 
ترجیح مى دهم در برابر حوادث دو هفته گذشته سکوت 
کنم، به درون خود فرو بروم و در تنهایى با خداى خود 
سخن گویم، افزود: دى ماه امسال براى همه ما تا به 
امروز در غم، نگرانى، دلهره، شنیدن خبرهاى نگران 

کننده و هراس از آینده گذشته است.

فقط 5 نفر تأیید شدند!
 بهار| حسین مرعشى، عضو شوراى مرکزى 
حزب کارگزاران سازندگى از تأیید صالحیت تنها پنج 
عضو این حزب در کل کشــور خبر داد! شوراى عالى 
سیاستگذارى اصالح طلبان هم در بیانیه اى اعالم کرد 
از 16 هزار نفر داوطلب، حدود 11 هزار نفر رد صالحیت 
شدند! فقط حدود 30 درصد داوطلبان احراز صالحیت 
شــده اند! ضمن اینکه 90 درصد داوطلبان نزدیک به 

اصالح طلبان رد صالحیت شدند!

رد صالحیت عجیب!
  روزنامه جمهورى اسالمى| یکى از 
داوطلبان ردصالحیت شده مجلس شوراى اسالمى، 
در حال جمع آورى امضا از اســتادان حوزه علمیه قم 
است تا اثبات کند که صالحیت دارد. جالب است که 
این شخص، نماینده مردم گیالن در مجلس خبرگان 
رهبرى است! اینهم از شاهکارهاى هیئت هاى نظارت 

شوراى نگهبان است.

انتقاد صریح از مجلس 
   خبر آنالین | آیت ا... جنتى، رئیس مجلس 
خبرگان رهبرى با انتقاد از ناکارآمدى مجلس شوراى 
اسالمى، ابراز کرد: بسیار مهم است که مجلس شوراى 
اسالمى همانند قوه قضاییه دچار تحول بشود و عالوه بر 
نظارت بر اجراى قوانین، به تصویب قوانین مطلوب نیز 
بپردازد. براى مثال یکى از قوانینى که مجلس شوراى 
اسالمى باید به تصویب برساند، موضوع نظام مند کردن 
ثبت نام ها در انتخابات است تا تعداد زیادى از افراد بدون 

ضابطه در امر انتخابات ثبت نام نکنند.

صداوسیما عذرخواهى کند
 آفتاب  نیوز | معاونت ریاست جمهورى در امور 
زنان و خانواده در اطالعیه اى، خواستار برخورد مناسب 
با اهانت هاى اخیر شبکه افق شد. در این اطالعیه آمده 
است: شایسته نبود در شبکه افق رسانه سیما جمالتى 
مانند «اگر کسى اعتقاد ندارد جمع کند و از ایران برود» 
و همچنین جمالتى هنجارشکن در مورد رفتار داعش با 
زنان شنیده شود. ضرورت دارد گویندگان این اهانت ها 
در رسانه ملى که ســبب جریحه دار شدن احساسات 
مخاطبین این رسانه شده اند از کرده خود عذرخواهى 

کنند.

نمک بر زخم
خانواده برخى از جانباختگان   دیده بان ایران|
حادثه سقوط هواپیماى اوکراینى از تماس هاى مکرر 
ارگان هاى مختلف مبنى بر درخواســت وقت براى 
دلجویى و عرض تســلیت گالیه کرده اند. همچنین 
اعزام دوربین هنگام ورود مسئوالن تسلیت گو باعث 

ناخرسندى برخى خانواده ها شده است. 

خبرخوان

بهناز شهنواز، کارشناس مسائل آموزشى مى گوید: اگر مقرر شود که زبانى مثل 
چینى که فراگیرى آن خیلى سخت است وارد نظام آموزش و پرورش بشود باید 

بگویم که نخواهیم توانست آموزش آن را به خوبى انجام دهیم.
وى  افزود: باید به این مســئله بپردازیم که هدف ما از تدریس زبان چینى در 
مدارس چیست؟ مى خواهیم زبان چینى را آموزش دهیم که فقط با یک کشور 

ارتباط داشته باشیم؟ اگر بخواهیم با سایر کشور ها مکالمه کنیم مى توانیم با زبان 
چینى مکالمه را صورت دهیم؟ چند کشور زبان چینى را به عنوان زبان دوم خود 
قبول دارند؟ از این زبان چینى چه استفاده اى مى خواهد صورت بگیرد؟ کسانى 
که به دنبال آموزش زبان چینى در مدارس هستند هدفشان این است که فقط 
با یکسرى از متخصصین ارتباط برقرار کنند یا مى خواهن د با دنیا ارتباط برقرار 

کنند؟ عصر امروز که عصر ارتباطات است براى تحقیقات و مکاتبات به زبان 
انگلیسى احتیاج داریم که همه مردم دنیا به زبان انگلیسى تسلط داشته باشند.

شهنواز با بیان اینکه با آموزش زبان چینى دایره ارتباط بسیار محدود مى شود 
افزود: باید به این نکته نیز توجه کرد که معلمین تدریس زبان چینى را در کشور 

نداریم. تدریس زبان چینى کار آموزش ما را با خلل مواجه مى کند.

سخنگوى کمیســیون فرهنگى مجلس شوراى اسالمى 
درباره انصراف برخى از هنرمندان از جشــنواره هاى فجر 
و تلویزیون اظهار کرد: این اتفاق فرصت خوبى اســت که 
هنرمندانى که از مردم فاصله مى گیرند، وضعیتشان روشن 
شود. حجت االسالم نصرا... پژمان فر با اشاره به اینکه برخى 
از این هنرمندان انصرافى جوزده شده اند، ادامه داد: در این 
قضیه اگر کسى بخواهد مسیرش را از مردم جدا کند، مردم 
نشان داده اند که با کســى تعارف ندارند و مطمئناً  این افراد 

نمى توانند در مقابل مردم ادامه مسیر دهند.
پژمان فر بیان کــرد: طرحى را به مجلــس مى بریم که در 
آن طرح براى هنرمندانى که قرار اســت با مردم نباشــند 
و از فعالیت هاى هنرى انصراف مى دهنــد، محرومیت از 

فعالیت هاى هنرى در جمهورى اسالمى ایجاد شود.
سخنگوى کمیســیون فرهنگى مجلس شوراى اسالمى 
خاطرنشــان کرد: این گونه نیســت که این هنرمندان در 
برهه هایى در کنار مردم باشند و بنا به شرایط تغییر موضع 
دهند، اگر قرار است نباشند، همان بهتر که هیچ وقت نباشند.

یک روز پس از اعالم توضیحاتى مبنى بر شلیک غیرعمد 
به هواپیماى اوکراینى و سقوط آن، بر صفحه اول برخى 
روزنامه ها عباراتــى چون عذرخواهى نقش بســت و 
مطبوعات تالش کردند با انتشار یادداشت هایى مجزا از 
مخاطب خود براى انتشار خبرهاى غیردقیق این روزها 

عذرخواهى کنند.
روزنامــه «هفت صبــح» از جمله همیــن روزنامه ها 
بود که در یادداشــتى با عنــوان «ما را ببخشــید»، از 
خواننده خــود عذرخواهى کرده بود. آرش خوشــخو، 
مدیرمســئول روزنامــه «هفت صبــح» بــه همین 
منظور در یک گفتگو در پاســخ به اینکــه آیا مى توان 
مرجعیت رســانه اى به چالش کشیده شــده رسانه ها 
را برگردانــد؟ اظهار کرد: ایــن عذرخواهى ارتباطى به 
این ندارد که مــا بخواهیم مخاطب بیشــترى را جلب 
و جذب کنیم. ما اشــتباهى کرده بودیم که طبیعتًا باید 
عذرخواهى مى کردیــم. اینکه اعتماد مخاطب برگردد، 
با یک عذرخواهى اتفاق نمى افتد. ولى به طور کلى این 
نکته که ما یک اشتباه کردیم و حرف ناحقى گفته شده 
باید جبران شود و چون ناخواســته بوده ما عذرخواهى 

مى کردیم.
وى ادامه داد: به هر حــال به دلیل فضاى خاصى که در 
رسانه هاى رسمى حاکم است، یک نوع برداشت ناقص 
از مسئله منافع ملى موجب این اتفاق شده است. چیزى 
نگفتن را مى شود درك کرد که شاید با منافع ملى زیاد 
ناهمگون نشــود، اما راســت را نگفتن اگر به صورت 
اتوماتیک یا سازمان یافته باشد، کامًال متضاد با مسئله  
منافع ملى است؛ البته اینجا کسى نمى خواهد بگوید ما 
دروغ گفتیم مقامات هم مطرح کردند مســئله در حال 
بررسى است، ولى کًال مسئله  منافع ملى هیچ ربطى به 

اینکه راست را نگوییم ندارد؛ این کارى بدیهى است که 
باید انجام دهیم.

خوشخو سپس گفت: روال باید بر روى راستگویى باشد 
یا حداقل حرفى نگفتن. اما ما (رسانه ها) ناخواسته وارد 
این بازى شدیم و گول برخى کارشناسان را خوردیم که 

مشخص شد سواد کامل در حوزه هوانوردى نداشتند و 
نیاز بود که از خوانندگانمان عذرخواهى کنیم. این اتفاق 
به بزرگ بــودن حادثه هم برمى گردد و نشــانه  تحول 
ناگهانى از ســوى رسانه ها نیســت، بلکه عمق حادثه 
باال بوده اســت. به لحاظ کار حرفه اى رســانه ها باید 

عذرخواهى مى کردند.
مدیرمسئول روزنامه «هفت صبح»  گفت: اگر این سنت 
پیش برود که نشریات حداقل دروغ نگویند، مطبوعات 
شــاید بتوانند آن جایگاه ترك خورده شان را به دست 

بیاورند.

داماد رئیس جمهورى به ســخنان اخیر سخنگوى شوراى 
نگهبان واکنش نشان داد.

بعد از سخنان حســن روحانى در اقدام شوراى نگهبان در رد 
صالحیت تعداد زیادى از اصالح طلبان، عباسعلى کدخدایى، 
سخنگوى شوراى نگهبان در صفحه شخصى خود در توییتر 

نوشته بود: «نمى دانستیم عدم تأیید بستگان به معنى حذف 
جناح هاى دیگر اســت.» در همین حال کامبیز مهدى زاده، 
داماد رئیس جمهور که به نظر مى رسد خطاب کدخدایى به او 
بوده است در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «آقاى کدخدایى! 
نمى دانستم مدال آوردن در دنیا و باال بردن پرچم جمهورى 
اسالمى ایران در کانادا و آمریکا و نســبت داشتن با رئیس 
جمهور محترم، باعث عدم احراز صالحیت بنده از منظر شما 
مى شود! اما در عجبم که افرادى که پرونده آنها در سال 84 در 
دست آقاى روحانى بود و نگذاشت منتشر شود، چطور تأیید 
شده اند! نسبت داشتن با کسى نباید باعث تأیید یا رد صالحیت 
شود اما چرا جاده شما یکطرفه است؟ خبرنگاران از آقاى ربیعى 

در مورد این پرونده سئ وال کنند.»

توضیح مدیر روزنامه «هفت صبح» درباره علت عذرخواهى برخى روزنامه ها از مخاطبانشان

گول کارشناســان را خوردیم 

چینى آموزش بدهیم که چه بشود؟

شوك مجلس به انصراف دهندگان  دعواى مجازى داماد و سخنگو

مدتــى بعــد از معرفى فیلم «زمســتان اســت» به 
تهیه کنندگى پیروز حناچى،  شهردار تهران به عنوان 
یکى از فیلم هاى مستند جشــنواره فجر، صداوسیما 
مدعى حمایت هشت میلیاردى شهردارى از جشنواره 
فجر شد و البته مشاور شهردار هم در اظهاراتى دوپهلو 

نه این مسئله را تأیید و نه تکذیب کرد.
حاال و با ورود فیلمى به کارگردانى برادرزاده حناچى به 
جشنواره، سایه حضور شهردار بر جشنواره سنگین تر 
از همیشه شده است. بعد از انصراف مستند «کامى» 
از حضور در جشنواره، مســتند «قصه دختران فروغ» 
ساخته خاطره حناچى به بخش مستند سى و هشتمین 
جشنواره فیلم فجر اضافه شده است. خاطره حناچى، 
برادرزاده پیروز حناچى مستند «قصه دختران فروغ» 
را با حمایت مرکز گسترش و درباره دختران و پسران 

بدسرپرست مشهدى ساخته است.
اما عاقبت رقابت عمو و برادرزاده در جشنواره فجر چه 
خواهد شــد؟ عمو به نفع برادرزاده از دریافت سیمرغ 

انصراف مى دهد یا بالعکس یا...؟

روزنامه «کیهان» در شــماره روز پنج شــنبه خود به 
خداحافظى اعتراضى محسن تنابنده و احمد مهرانفر، 
بازیگران سریال «پایتخت» از صداوسیما واکنش نشان 
داد. این دو بازیگر در اعتراض به توهین یک کارشناس 
صداوسیما به رخشان بنى اعتماد از کار در تلویزیون بعد از 

اتمام مجموعه «پایتخت 6» کنار کشیدند.
این روزنامه محســن تنابنده را «فریبکار» لقب داد و 
نوشت که او پیش از پخش ســریال «پایتخت» اصًال 
شناخته نمى شد و او راهیابى خود به رده حرفه اى سینما 
را نیز مدیون تلویزیون و مجموعه «پایتخت» اســت. 
«کیهان» پیش بینى کرده این دو بازیگر دوباره دست 
به دامان تلویزیون شــوند: «باید منتظر ماند و دید که 
آیا این تحریم کنندگان پاى قول خود باقى مى مانند یا 
احساساتى شده اند و براى خودنمایى و همراهى با یک 
طیف سیاسى خاص اینگونه رفتار مى کنند. چون قبًال 
نیز خیلى ها، ژســت مخالف خوانى گرفته و در مقطعى، 
صداوسیما را تکفیر مى کردند  اما در موقع نیاز، دست به 

دامان رسانه ملى شدند!»

بخشدار زرآباد از آسیب گسترده به 4000 هکتار مزارع 
موز و 3000 هکتار مزارع زیر کشت صیفى جات در این 
بخش خبر داد. هاشم شــاهوزهى گفت: در این بخش 
4000 هکتار مزرعه موز وجود داشته که 90 درصد آن 
از بین رفته است. باید یادآورى کنم در هر هکتار مزرعه 
موز سه نفر به طور مستقیم مشغول به کارند. ممکن است 
مزارع موز در برخى موارد قابل احیا باشد که البته زحمت 

زیادى براى کشاورزان دارد.
شــاهوزهى همچنین اظهار کرد: بین 30 تا 60 درصد 
مزارع را گل والى گرفته، چاه ها و پمپ هاى آب خراب 
شده و شبکه برق مزارع از بین رفته است. در برخى موارد 
باید از ابتدا کشت صورت گیرد. همچنین 3000 هکتار 
صیفى جات در این بخش وجود داشته که 100 درصد آن 
از بین رفته اســت. محصوالتى اعم از هندوانه، طالبى، 

گوجه فرنگى و... در این بخش کشت مى شده است.
وى در ادامه افزود: منبع درآمد بخش زرآباد و بخش هاى 
همجوار محصول کشاورزى بوده و بیش از ده  هزار نفر در 

این بخش مشغول فعالیت بوده اند.

بعد از آنکه رئیس کانون ســردفتران ازدواج و طالق از 
محدودیت ثبت طالق توســط دفاتر اسناد رسمى خبر 
داد و گفت: بر اساس بخشــنامه اى که به زودى توسط 
رئیس قوه قضاییه ابالغ مى شــود، هر دفترخانه طالق 
فقط مى  تواند در ســال 190 طالق ثبت کند، جزئیات 
جدیدى از آنچه «زد و بند براى ثبت طالق» خوانده شده 

منتشر شده است. 
مثًال گفته شده کارمند دادگاه خانواده با فالن دفترخانه 
زد و بند مى کــرد و رأى را به زوجین نمى داد و مى گفت 
براى ثبت طالق بــه فالن دفترخانــه مراجعه کنند و 
شناسنامه هاى خود را مهر بزنند و مردم هم نمى دانستند 
که ســه ماه وقت دارند و مى توانند بعداً بروند بنابراین 
مى رفتند و طالق ثبت مى شد و تازه حکم را به آنها ارائه 
مى کردند. در تهران در سال گذشته یک دفترخانه چهار 
طالق  و دفترخانه دیگرى که نزدیک یکى از مجتمع هاى 
قضایى خانواده قرار داشت، 4000 طالق ثبت کرده بود. 
این سردفتر با تمام کارمندان آن مجتمع قضایى زد و بند 
کرده بود و بابت معرفى هر طالق، 50 هزار تومان مى داد!

برادرزاده هم
 وارد جشنواره شد!

حمله «کیهان» به
 «نقى» و «ارسطو»!

قطب تولید موز کشور 
زیر سیالب و گِل

وقتى ثبت طالق نان دانى 
مى شود!
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تشییع شهداى سقوط هواپیما
مراسم تشـییع پیکر 11 تن از شـهداى حادثه سقوط 
هواپیماى تهـران –کى یف با حضور گسـترده مردم 
اصفهان برگزار شد. روز پنج شنبه هزاران نفر از مردم 
اصفهان با حضـور در میـدان فیض با خانـواده هاى

 داغـدار جانباختـگان سـقوط هواپیمـاى تهـران- 
کى یف  ابراز همدردى  و در مراسم تشییع پیکر مطهر 

این شهدا شرکت کردند.

کمک ذوب آهن 
به مناطق سیل زده

 مرحلـه اول کمـک رسـانى ذوب آهن اصفهـان به 
هموطنان سیل زده در سیسـتان وبلوچستان با اعزام 
گروه جهادى این شـرکت آغـاز شـد. در مرحله اول 
این امدادرسانى ها گروه جهادى ذوب آهن اصفهان 
با تجهیزات الزم به مناطق سـیل زده در سیسـتان و 
بلوچستان اعزام شدند . کمیته جمع آورى کمک هاى 
نقدى و غیر نقدى ذوب آهن اصفهان از امروز شـنبه 

28 دى ماه فعالیت خود را آغاز مى کند.

راه اندازى سامانه پیامکى 
سیستم تله مترى 

در راستاى اقدامات انجام شده پیرامون اجرا و تکمیل 
عملیات سیسـتم تله مترى در منطقه تیران و کرون، 
سـامانه پیامکى این طرح، با تهیه یک دستگاه مودم 
GSM  و عملیات برنامه نویسى براى ارتباط با سیستم 

تله مترى راه اندازى شـد .به گفته مهنـدس قنبرى، 
رئیس واحد بهره بردارى آبفا منطقـه تیران و کرون، 
این اقدام باهـدف دریافـت کلیه اطالعات سیسـتم 
تله متـرى از طریـق پیامـک به تلفـن هـاى همراه 
مسـئولین و پرسـنل مربوطه، بدون نیاز به حضور در 

محل انجام شد.

مسمومیت
 4 بانوى نجف آبادى

مسـمومیت بـا گاز مونواکسـید کربـن چهـار شـهروند 
نجف آبـادى را راهى بیمارسـتان کـرد. مدیر حـوادث و 
فوریت هاى پزشکى استان اصفهان گفت: در پى تماس 
یکى از شهروندان با سامانه 115 مبنى برمسمومیت  چهار 
زن ده ،11 ،40 و 49 ساله نجف آبادى  بر اثر استنشاق گاز 
مونواکسید کربن، مأموران اورژانس به محل اعزام شدند. 
غفور راستین  افزود: استفاده از زغال در فضاى بسته علت 

این حادثه گزارش شده است.

انتقال 2000چادر 
به منطقه سیل زده 

معاون امـداد و نجـات جمعیـت هالل احمر اسـتان 
اصفهان از اعزام 2000 چـادر هالل احمر از اصفهان 
به منطقه سیل زده جاسک استان هرمزگان خبر داد. 
داریوش کریمـى اظهار کرد: تا کنـون از هالل احمر 
اصفهـان فقط موکـب و چادر خواسـتند کـه در حال 
بارگیرى اسـت و نزدیک بـه 2000 چادر بـه منطقه 
جاسک هرمزگان اعزام مى شود. معاون امداد و نجات 
جمعیت هالل احمر استان اصفهان گفت: هنوز از ما 
درخواست کمک و امدادرسانى نشده است و اصفهان 
آمادگى کامل براى حضور در مناطق سیل زده را دارد. 
وى افزود: تیم هاى امدادى منطقه شرق اصفهان در 

حالت آماده باش قرار دارند .

کشف تریاك زیر بار الستیک
فرمانـده انتظامی شهرسـتان نایین گفـت: مأموران 
پلیس مبارزه با مواد مخدر مستقر در ایستگاه بازرسى 
شهید شرافت نایین حین کنترل خودروهاى عبورى 
بـه یـک کامیونـت ایسـوز مشـکوك شـدند و آن را 
متوقـف کردند. سـرهنگ ایـرج کاکاوند با اشـاره به 
اینکه این خـودرو از شـرق کشـور به مقصـد تهران 
درحرکـت بـود افـزود: در بازرسـى از ایـن کامیونت 
261 کیلـو و 397 گـرم تریـاك کـه زیـر محمولـه 
قانونى السـتیک خودرو جاسـازى شـده بود کشـف 

شد.

خبر

پاى آموزشگاه هاى رانندگى هم به پرونده تصادفات باز شد. 
رئیس پلیس راهور اســتان در جمع مســئوالن و مربیان 
آموزشــگاه هاى رانندگى اصفهان گفت: پلیس  از این به 
بعد در تصادفات جرحى و منجر به فوت عالوه بر مشخص 
کردن سهم راننده، سهم آموزشــگاهى که راننده در آنجا 
آموزش دیده و گواهینامه دریافت کرده را نیز مشــخص 

مى کند.
سرهنگ محمدى افزود: کارشناســان تصادفات پلیس 
راهور و راه موظفند براســاس تبصره 3 مــاده 14 قانون 
رسیدگى به تخلفات رانندگى نسبت به تعیین سهم تقصیر 
آموزشــگاه رانندگى مربوطه که در امر آموزش نظرى و 

عملى هنرجویان خود کوتاهى کرده اقدام کنند. وى با اشاره 
به تشدید نظارت بر عملکرد آموزشگاه هاى رانندگى گفت: 
با توجه به ســهل انگارى و بى مسئولیتى برخى مدیران و 
مربیان آموزشى در این آموزشــگاه ها، سهم تقصیر براى 

آموزشگاه هاى رانندگى لحاظ مى شود.
این در حالى است که مسئوالن آموزشگاه ها مى گویند ما 
فقط مسئولیت آموزش داریم و افسر راهنمایى و رانندگى 
آزمون نهایى را برگزار مى کند و دستور صدور گواهینامه را 
مى دهد پس همان هم باید جوابگو باشد. معموًال هنرجویان 
در آموزش قانونمند هستند ولى بعد از دریافت گواهینامه 

دست به رفتارهاى پرخطر مى زنند .

جایگاه اصفهان در بین استان هاى کشــور در زمینه نرخ 
بیکارى در پاییز امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
و همچنین تابستان امسال بهبود یافت و از رتبه هفتم به 

پانزدهم رسید.
بر اساس گزارش نتایج طرح آمارگیرى نیروى کار مرکز آمار 
ایران، نرخ بیکارى در استان اصفهان در پاییز امسال به 11 
درصد رسید که در بین استان ها داراى رتبه پانزدهم است 
درحالى که این شاخص در پاییز سال گذشته در این خطه 
14/1 درصد بود و رتبه هفتم را در بین سایر استان ها داشت.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ مشارکت اقتصادى 
در استان اصفهان در پاییز امســال 46/1 درصد است که 

نســبت به مدت مشابه سال گذشــته 2/7 درصد کاهش 
داشت. رئیس گروه آمارهاى ثبتى سازمان مدیریت و برنامه 
ریزى اصفهان گفت: یکى از دالیل کاهش نرخ مشارکت 
اقتصادى و نسبت اشتغال در این استان نسبت به گذشته، 

افزایش جمعیت در سن کار است.
سید على قرشى نوش آبادى نرخ بیکارى را شامل نسبت 
جمعیت بیکار به جمعیت فعال (شــاغل و بیکار) اعالم و 
خاطرنشــان کرد: هنوز جزئیات اشــتغال در بخش هاى 
کشاورزى، خدمات و صنعت به استان ها اعالم نشده هرچند 
به نظر مى آید که جارى بودن رودخانه زاینده رود در کاهش 

نرخ بیکارى استان، مؤثر بوده است.

کاهش مشارکت اقتصادى و 
بهبود نرخ بیکارى

شوك پلیس 
به آموزشگاه هاى رانندگى

تفاهمنامه طرح اتصال دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد به 
مترو اصفهان از طریق قطار حومــه اى نجف آباد - اصفهان با 
احداث دپوى اولیه و دو ایستگاه در اراضى دانشگاه، به امضاى 
طهرانچى رئیس دانشگاه آزاد اسالمى و محمد مغزى نجف آبادى 

شهردار شهر نجف آباد رسید.
با انعقاد این تفاهمنامه، حق بهره بردارى بخشى از اراضى دانشگاه 
آزاد اسالمى واحد نجف آباد، با حفظ مالکیت به منظور احداث 
دپوى اولیه و دو ایستگاه قطار شــهرى نجف آباد-اصفهان در 

داخل دانشگاه به شهردارى نجف آباد واگذار مى شود.
با در نظر گرفتن حدود 25 هزار سفر روزانه و با توجه به اینکه 130 
دستگاه اتوبوس و مینى بوس و بیش از 2500 خودروى  شخصى، 
امور مربوط به ایاب و ذهاب دانشــگاه آزاد اسالمى واحد جامع 

مستقل نجف آباد را انجام مى دهند، به منظور افزایش ایمنى در 
حمل و نقل و کاهش حوادث جاده اى، طرح اتصال دانشگاه به 

مترو اصفهان و شبکه ریلى کشور، وارد مرحله اجرایى مى شود.
براساس این تفاهمنامه، با افزایش 7 کیلومترى مسیر خط ریلى 
قطار حومه اى نجف آباد- اصفهان و احداث دو ایستگاه و دپوى 
اولیه قطار، در 37 هکتار از اراضى دانشگاه آزاد نجف آباد، این واحد 
به خط 2 مترو اصفهان و در آینده نزدیک به شبکه ریلى راه آهن 

کشور متصل مى شود.
طهرانچى در این مراســم گفت: نجف آباد یکى از شهرهاى با 
اصالت و داراى بزرگانى است که در تاریخ انقالب اسالمى نقش 
آفرینى کردند. امضاى این تفاهمنامه حرکت مبارکى است و با 
توجه به اتصال واحد نجف آباد به خط ریلى قطار ســریع السیر 

اصفهان-تهران و ایجاد دانش شهرى که قرار است با محوریت 
فناورى اطالعات در زمین 500 هکتارى این واحد تأسیس شود، 

مى تواند در اقتصاد استان، منطقه و کشور مؤثر باشد.
رئیس دانشگاه آزاد اسالمى ادامه داد: در صورت تکمیل ساخت 
مسیر ریلى قطار سریع السیر اصفهان-تهران فاصله این دو شهر 

به کمتر از دو ساعت و نیم خواهد رسید. 
عباس رضایى اســتاندار اصفهان هم از همکارى و تعامل دکتر 
طهرانچى در احداث محل دپوى اولیه و ایســتگاه در دانشگاه 
آزاد اسالمى واحد نجف آباد قدردانى کرد. محمد مغزى شهردار 
نجف آباد نیز امضاى این تفاهمنامه را منشأ خوبى براى نجف آباد 
عنوان کرد و گفت: ان شاءا... کلنگ اجرایى این پروژه به زودى 

زمین زده خواهد شد.

کنگره بازخوانى ابعاد شــخصیتى امیرالمؤمنین امام على 
علیه السالم با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمى، آیات 
عظام و مسئوالن استان و کشــور، در مؤسسه تحقیقات و 
نشر معارف اهل بیت(ع) اصفهان با اهداى نشان والیت به 
خانواده شهید سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانى و 14 نفر از 
خادمین برجسته امیرالمؤمنین(ع) که در قید حیات بوده و یا 
نبودند و همچنین تجلیل از مقاالت، پایان نامه ها، شعرها و... 

برتر به کار خود پایان داد.
در مراســم اختتامیه کنگــره بازخوانى ابعاد شــخصیتى 
امیرالمؤمنین امام على علیه الســالم، پیام رئیس جمهور از 

سوى وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمى قرائت شد. 
در بخشى از این پیام آمده است: اندیشه و سلوك امام على 
علیه الســالم به ویژه در دوره حکومت بر جامعه اسالمى 
حاوى نکات درس آموز فراوانى اســت کــه به عنوان یک 
منبع اجتهادى مستحکم براى همه مسئوالن قابل استفاده 
است که این منبع غنى علمى براى غیرمسلمانان نیز قابل 

بهره بردارى است.
حسن روحانى مى گوید: همه محققان عرصه هاى علمى و 
دولتمردان که در جستجوى حکومت عدالت محور هستند 
مى توانند از این منبع توشه برگرفته و نیاز خود را تأمین کنند.

رئیس جمهور در این پیام اضافه کرده است: امروز براى ما 
که خود را شیعه مى دانیم درس هاى حیات بخش و تعالیم 
انسان ساز آن وصى بر حق رسول اکرم(ص) باید سرلوحه 
تفکر و سرمشق عمل باشد. اگرچه ما هرگز توان دستیابى به 
قله رفیع او را نداریم اما باید با پارسایى، مجاهدت، راستى و... 
این راه نورانى را بپیماییم و چه بجاست تا جامعه اسالمى با هر 
تفکر بعد از گذشت سال ها از شهادت امام على علیه السالم به 
پیشگاه مقدس او، پیامبر اعظم(ص) و در نهایت به پیشگاه 
خداوند خالق على(ع)، عذر تقصیر آورده که در شــناخت او 

کوتاهى کرده و از فرصت درك راه و مشى او غافل ماندیم.
رئیس جمهور در بخش دیگرى از این پیام بر بازخوانى اندیشه 
و فرهنگ امام على علیه السالم در جامعه در افقى گسترده 
تأکید کرد و برگزارى این کنگره را گامى مؤثر در شناسایى 

این انسان کامل و آشنایى جامعه با فرهنگ علوى برشمرد.
وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمى پس از قرائت پیام رئیس 
جمهور با اشاره به نکاتى گفت: امام على علیه السالم صداى 
فرهنگ انسانى بود و انســان فرهنگى جامعه چیزى است 
که در ســیره علوى نمایان بوده و انسان ها تا پایان زندگى 

مى توانند از معرفت امام على علیه السالم بهره گیرند.
سید عباس صالحى با بیان اینکه امام على علیه السالم تالش 
کرد رسوب فرهنگ جاهلى را کاهش دهد و با بدعت فرهنگ 
جاهلى مقابله کرد، گفت: امام على علیه الســالم فرهنگ 
انســانى را جایگزین فرهنگ جاهلى نموده و آن را تحکیم 
بخشید و در حقیقت فرهنگ انســانى پیامبر اسالم(ص) 
که امام على علیه السالم آن را ترویج داد مبتنى بر آگاهى و 
دانایى اســت و براى عدم بروز مصیبت ها و درمان فردى و 

اجتماعى باید با جاهلیت مبارزه کرد و آن را از بین برد. 
صالحى با بیان اینکه دانایى گمشده است و باید آن را جستجو 
کرد، پیدا کرد و مبنا قرار داد، افزود: برداشت آن است که اگر 
امام على علیه السالم نبود، تمدن طالیى قرن هاى دوم و 

سوم اتفاق نمى افتاد.
وى افزود: امام على علیه الســالم، انسان فرهنگ و جامعه 
فرهنگى را با عقالنیت و خردورزى تعریف کرد چرا که هر 
میزان عقالنیت افزایش یابد انسانیت معنادارتر خواهد بود و 

با دو مناسبت عقالنیت و دیندارى، سیره علوى معنادار است. 
این در حالى است که نمى توان متدین بود ولى خردمندانه 
تصمیم نگرفت. بنابراین دین و دیانت را مى توان با عقالنیت 

هرس کرد و به بارورى آن افزود.
وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمى گفت: جامعه فرهنگى 
جامعه اى است که انســان با عقالنیت و خردورزى همراه 
باشد و با دو بال عقل و خرد پرواز کند و کرامت انسانى در افق 
معنایى معارف اسالمى از جایگاه اساسى و مهمى برخوردار 

بوده است.
در ادامه و در حالى که آیت ا... حسین مظاهرى، رئیس حوزه 
علمیه اصفهان در این مراســم حضور داشت ولى به علت 

بیمارى، پیام آیت ا... مظاهرى را فرزند وى قرائت کرد.
در این پیام آمده است: برگزارى این کنگره پس از 14 قرن 
از زمان شهادت از الطاف الهى است و از این جهت خداوند 

را سپاسگزاریم.
وى مى گوید: درك ابعاد وجودى این انسان کامل بى همتا 

بى گمان براى ما خاکیان امکانپذیر نیســت اما باید تالش 
کرد تا در حد مقدور، وجود على علیه الســالم را شناخته و با 
تبعیت از سخن و ســیره او، آخرت را تضمین کنیم و پیرو و 
رهرو حقیقى او باشیم. همچنین ماندگارى و جاودانگى سیره 
على علیه السالم از آن است که در کالم آن امام، به مسائل 
نظرى انســان پرداخته و هم به مشکالت عملى و از سوى 
دیگر به همه ساحت هاى انسان توجه و الطاف نظر شده است 
و نهج البالغه منشور اعظمى است که درستى این ادعا را ثابت 
مى کند. بنابراین ما به سخن و مرام على(ع) نیازمند بوده، تا 
هم خود را شناخته و بســازیم و هم براى ساختن جامعه اى 

الهى، نقشه راه و برنامه عملى داشته باشیم.
وى کرامت، خرد و عقالنیت، علــم و دانش، اخالق و تقوا، 
عدالت و دادگرى، اقتصاد و معیشــت و بازگشت به قرآن 
را هفت درس با اهمیت از درس هــاى آموزنده مولى على 
علیه السالم برشــمرد که عمل به آنها شخصیت فردى را 

ساخته و زمینه جامعه دینى را فراهم مى کند.

استاندار اصفهان هم با قدردانى از برگزارکنندگان این کنگره 
گفت: على علیه الســالم رســالتى براى انسان در حکمت 
آفرینش بیان کرد که هیچ راهى جز تمسک به این رسالت 
الهى نیست. امام على علیه السالم انسان را مشتاق و عاشق 
مى سازد تا سبک زندگى را با دانایى، هوشمندى، قناعت و... 
آراسته بداند و در حقیقت او در معرفى سبک زندگى، حق را 

نقطه پرگار زندگى مى داند.
عباس رضایى با بیان اینکه نهج البالغــه او نهج و طریق 
سعادت اســت، افزود: امام على علیه السالم نماد و تجمیع 

صفات حکیمانه خداوند بود.
وى بر حسب جایگاه مدیریت اســتان بر خود الزم دانست 
نکاتى از شیوه حکومت در نهج البالغه را بیان کند و اظهار 
امیدوارى کرد منشور حرکت على علیه السالم، اسوه جامعه 

باشد و گامى در جهت گسترش این منشور برداشته شود.
نماینده ولى فقیه در استان و امام جمعه اصفهان هم گفت: اگر 
ما حقیقت امامت را بدانیم، توجه خواهیم کرد که ما نمى توانیم 
به ابعاد وجودى امام على علیه الســالم دست یابیم و آنچه 

گفته مى شود صفات ظاهرى آنهاست.
آیت ا... سید یوســف طباطبایى نژاد گفت: امامت در معنا، 
پیشواست که پیشوا مى تواند خیر و یا شر باشد که پیشواى 

شر همچون فرعون و بن سلمان است که امام کفر هستند.
وى با بیان روایتى گفت: براى امام على علیه السالم بدلى 
پیدا نمى شــود و او ِمثل ندارد و ما در اینگونه کنگره ها باید 
خصوصیات بیشترى از امام على علیه السالم را که انسان ها 

مى توانند داشته باشند بیان کنیم تا بیشتر بدانند.
رئیس شوراى سیاستگذارى کنگره بازخوانى ابعاد شخصیتى 
امیرالمؤمنین امام على علیه الســالم نیز گفت: این کنگره 
حاصل کارى یکساله و انتشار 18 جلد مجموعه مقاالت و 

سه جلد کتاب سیماى امیرمؤمنان در الغدیر است.
سید حسین رضازاده از آیات عظام، مسئوالن و... به خاطر 

حمایت هاى بى دریغ قدردانى کرد.
دبیر علمى این کنگره نیز گفت: بازشناخت فضایل امام على 
علیه السالم، معرفى ابعاد شخصیتى، بازشناخت نهج البالغه 

و... از اهداف برگزارى کنگره بوده است.
حجت االسالم و المسلمین محمدعلى رضایى اصفهانى 
اظهار کرد: 1082 اثر به دبیرخانه کنگره رسید که شامل 475 
مقاله، 136 کتاب، 88 پایان نامه دکترا، 305 شعر و 182 هنر 
تجسمى بود که برترین ها و برگزیدگان، در مراسم اختتامیه 

تجلیل مى شوند.

دانشگاه آزاد نجف آباد به مترو متصل مى شود

سرپرست دانشگاه علمى کاربردى استان اصفهان گفت: مرکز آموزش علمى کاربردى 
تیران و کرون به عنوان یک مرکز آموزشى براى فعالیت در حوزه کشاورزى در غرب 

استان مى تواند نقش بسزایى در عرصه کشاورزى  منطقه داشته باشد.
بهزاد رضائى اظهار کرد: در بسیارى از رشته ها از جمله رشته هاى کشاورزى شاهد انبوه 
دانش آموختگان هستیم در حالى که چرخه این فعالیت کامل نشده است. وى افزود: 
اگر آموزش ها در سطح دانشگاهى بر اساس مزیت هاى نسبى هرمنطقه صورت پذیرد 
مى توان امید داشت که آموزش باعث رونق چرخه هاى مختلف اقتصادى کشور شود.

رضائى گفت: دانشگاه علمى کاربردى در راســتاى اهداف تعریف شده، خوشه هاى 
شغلى و ارائه رشته ها بر اســاس نیاز مناطق را مورد توجه قرار داده است و بر همین 
اساس مرکز آموزش علمى کاربردى تیران و کرون به عنوان یک مرکز آموزشى براى 
فعالیت در حوزه کشاورزى در غرب استان مى تواند با برنامه ریزى مناسب و همکارى 
دستگاه هاى مرتبط از جمله جهاد کشاورزى نقش بسزایى در عرصه کشاورزى منطقه 

داشته باشد.

اجراى 700 میلیون تومان پروژه آموزش ها بر اساس مزیت هاى نسبى هر منطقه صورت پذیرد
در محدوده امور برق جنوب غرب شرکت توزیع برق 

مدیر امور برق جنوب غرب شرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان به بازســازى و بهینه سازى شــبکه هاى این 
امور اشــاره کرد و گفت: بیــش از 700 میلیون تومان 
پروژه هاى متعادل ســازى بار و کاهــش تلفات و برق 
رســانى در محدوده امور برق جنوب غرب اجرایى شده 

است.
ایرج مصیــب در ادامه گفت: نزدیک بــه یک کیلومتر 
شبکه فشار متوسط و ضعیف زمینى و هوایى در خیابان 
وحیــد، کوچه هاى دنــارت، فرح انگیــز و مطهرى با 
هزینه اى بالغ بر 330 میلیون تومان احداث شــد. وى 
تصریح کرد: براى اجرایى شدن این پروژه یک دستگاه 

ترانس هوایى به ظرفیت 250 کیلوولت آمپر در مدار قرار
 گرفت.

مدیر امور برق جنوب غرب شرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان به دیگر پروژه عملیاتى شــده این امور اشاره 
کرد و گفت: در راستاى قابلیت اطمینان شبکه، متعادل 
سازى بار و کاهش خاموشــى هاى ناخواسته فیدرهاى 
فشــار ضعیف، تجهیز یک دستگاه پســت زمینى به 
ظرفیت 630 کیلوولــت آمپر به همراه  یــک کیلومتر 
کابل کشى هاى فشار متوسط و فشار ضعیف در خیابان 
توحید کوى کلیســاى مریم با هزینــه اى بالغ بر 430 

میلیون تومان اجرایى شد. 

رئیس جمهور در پیامى به کنگره بازخوانى ابعاد شخصیتى امیرالمؤمنین على(ع):

اندیشه و سلوك امام على(ع) براى همه مسئوالن
 قابل استفاده است

ساسان اکبرزاده
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بهرنگ علوى با نقش و چهره اى متفاوت، مقابل 
دوربین فیلم سینمایى «شهربانو» قرار گرفت.

فیلم سینمایى «شــهربانو» به کارگردانى مریم 
بحرالعلومى و تهیه کنندگى پگاه احمدى که اوایل 
آذر ماه آغاز شده بود، آخرین روزهاى فیلمبردارى 
را ســپرى مى کند و بهرنگ علــوى جدیدترین 
بازیگرى اســت که به جمع بازیگران این پروژه 

اضافه شده تا نقشى متفاوت را رقم بزند.
علوى که با بازى در فیلم «دربند» شــناخته شد، 
پیش از این در آثارى همچــون «مرگ ماهى»، 
«النتورى»، «ســد معبر» و بسیارى از دیگر آثار 
سینماى اجتماعى و همچنین سریال  پر مخاطب 
«هشت و نیم دقیقه» و... به ایفاى نقش پرداخته 
و تاکنون کاندیداى دریافت سیمرغ نقش مکمل 
مرد در سى و یکمین جشنواره فیلم فجر براى فیلم 
«دربند»، کاندیداى بازیگرى براى سریال «هشت 
و نیم دقیقه» در جشن حافظ و برنده دیپلم افتخار 
بازیگرى مرد از ســى و چهارمین دوره جشنواره 

تئاتر فجر براى نمایش «زبان اصلى» بوده است.
قصه فیلم سینمایى «شــهربانو» به قلم پژمان 
تیمورتاش با مضمونى اجتماعى و مبتنى بر چالشى 

در یک خانواده روایت مى شود.
بازیگران «شهربانو» تاکنون فرشته صدرعرفایى، 
گالره عباسى، سامان صفارى، محمد ولى زادگان، 
على کیان ارثى، آزاده اســماعیل خانى، یاسمن 
ترابى، ندا کوهى، محدثه محمدزاده، على اردالن، 
امید ســعیدى، عرفان پورمحمــدى، احمدرضا 
معراجى و ترنم کاظمى هستند. بازیگران دیگرى 
نیز در این پروژه حضور دارنــد که متعاقبًا معرفى 

خواهند شد.

تصویربردارى مجموعه تلویزیونى «آخر خط» 
به نویســندگى و کارگردانى على مسعودى به 

پایان رسیده است.
او که با حضور در بخش اســتندآپ کمدى در 
برنامه «خندوانه» به شهرت رسید، کارگردانى 
اولین ســریال مســتقل خود را با «آخر خط» 
تجربــه مى کنــد. وى تا بــه حال نویســنده 
سریال هاى «سه دونگ ســه دونگ»، «آقا و 
خانم ســنگى»، «قرارگاه مسکونى»، «سه در 
چهار»، «ارث بابام»، «کوچه اقاقیا»،« آشتى 
کنان»، «ساعت خوش» و... بوده و همچنین 
به عنوان بازیگر در ســریال هاى «آرماندو»، 
«لیسانسه ها»، «سفر در خانه»، «تنهایى لیال»، 
«سه در چهار»، «بزنگاه» و... نیز نقش آفرینى 

کرده است.
علــى صبــورى، شــهین تســلیمى، کمند 
امیرســلیمانى، عباس جمشــیدى فر، اشکان 
اشتیاق، داریوش سلیمى، على صبورى، غزال 
وکیلى، مهســا باقرى، مهران رجبــى و امیر 

غفارمنش در این سریال بازى مى کنند.
مجموعــه تلویزیونى «آخر خــط» مضمونى 
کمدى و طنز دارد و داستان دو پسرخاله است 
که بسیار شرور هستند و خانواده ها از دست این 
دو نفر به ستوه آمده اند. این دو به دلیل جرمى به 
زندان مى افتند و تصمیم به مهاجرت از کشور 

مى گیرند.

بازیگر سریال «مختارنامه» گفت: اینقدر بازیگران پرکار در این سینما حضور 
دارند که اصًال فرصتى به امثال من نمى رسد.

فریبا کوثــرى، بازیگــر ســینما و تلویزیــون درباره کمرنگ شــدن 
حضورش در ســینما گفت: ســینما جایى براى امثال ما نــدارد، اینقدر 
بازیگران پــرکار در ایــن ســینما حضور دارنــد که اصــًال فرصتى 
به امثــال مــن نمى رســد، نمى دانم چــرا ایــن اتفاقات در ســینما 

افتاده اما اکثریت بازیگران قدیمى بیکار هســتند و بســیارى
 از بازیگران ساالنه چند فیلم بازى مى کنند.

بازیگر ســریال «بازگشــت» در همین راســتا ادامه داد: 
متأسفانه نمى دانم چرا در ســینماى امروز هرچه پخته تر 
مى شوید بیشتر در حاشــیه قرار مى گیرید، دوست ندارم 

این حــرف را بزنم، زیــرا صحبت هــاى زیادى در 
این زمینه شــده اســت، اما فکــر مى کنم صحبت 
دوستان در قبال باندبازى شــدید در سینما کامًال 

درست است.
کوثرى در همین رابطه تأکید کرد: سینما به دست 
تعداد محدودى از افراد افتــاده که هر از چند گاهى 

راهى تئاتــر مى شــوند و از آنجا به شــبکه نمایش 
خانگــى مى رونــد، اینهــا گروه هایــى هســتند 

کــه اکثــراً در تمامى آثــار حضــور دارند و بــه نوعى 
راهى براى ورود بقیه بازیگران نمى گذارند. 

وى با اشــاره به تولیدات سینما طى ســال افزود: ساالنه 
بیش از 80 اثر ســینمایى ساخته مى شــود اما ما شاهد 

حضور تعداد بســیار محدودى از بازیگــران در این آثار هســتیم، این 
انتقــاد من صرفًا شــخصى نیســت و بســیارى از بازیگــران خوب 
ما هم اکنــون بیکار هســتند، امیــدوارم بازیگــران پرکار ســینما 
موفق باشند اما بدانند که زمین گرد اســت و باالخره روزى نوبت به ما 

هم مى رسد.
این بازیگر ســینما و تلویزیون در ادامه تصریح کرد: اینکه تمامى سینما 
را به نام خود کرده و اجازه حضــور افراد را به آن ندهیم کار 
درستى نیست، من بســیارى از بازیگران را مى شناسم 
که بــه دلیل بیکارى مشــکالت شــدید معیشــتى
 دارنــد. نمى دانم چــرا بازیگــران میانســال ما 
کامًال نادیده گرفته مى شــوند و تمام قصه هاى 
سینمایى براى جوانان است، به هیچ وجه دوست
 نــدارم نردبانى بــراى ترقى دیگران باشــم
 و تنهــا نقش هایى کوتــاه و گــذرا را در آثار

بازى کنم.
بازیگر فیلم سینمایى «دل شکسته» با اشاره 
به انحصارى شدن سینماى امروز خاطرنشان 
کرد: چطور یــک بازیگــر در جشــنواره فیلم 
فجر هفت فیلــم دارد آن موقع بســیارى از بازیگران 
ســال ها منتظر پیشــنهاد مانده انــد، این نوع از ســینما 
با عدم تنوعــى که در بازیگــران به وجــود آورده بدون 
شــک بعــد از مدتــى باعــث دلزدگــى مخاطبــان 

مى شود.

نادرى بازیگر ســریال «ســتایش» دربــاره بازى در 
سریال هاى طنز، گفت: طنز را دوست دارم اما خیلى با 

احتیاط به آن نزدیک مى شوم.
فریبا نادرى که اخیراً در ســریال «ســتایش3» نقش 
کامًال جــدى و منفى را بــازى کــرد، مى گوید که به 
کارهاى طنز هم عالقه دارد. او در فیلم هاى سینمایى 
«دریاکنار»، «من و شــارمین»، «مشــکل گیتى» و 
«ســپیده و ســیاه» ایفاى نقش کرده است. نادرى در 
ســریال هایى همچون «مروارید ســرخ»، «بزرگمرد 
کوچک»، «فاکتور هشت»، «از یادها رفته»، «آسمان 
همیشه ابرى نیست»، «مثل شیشه»، «راه طوالنى»، 
«پنجره»، «عشق تعطیل نیست» و «چک برگشتى» 

نیز جلوى دوربین رفته است.
فریبا نادرى در سریال «پرســتاران» علیرضا افخمى 
ایفاگر نقش «محبوبه» بود؛ ســریالى که این شب ها 
دوباره از آنتن تلویزیون و شبکه آى فیلم پخش مى شود. 
نمونه اى از اپیزودها و داســتان هاى مختلف از فضاى 
بیمارستان و شغل پرســتارى و پیچیدگى بیماران که 
چند سال گذشته ساخته و به نمایش درآمد. دخترى که 
در خانواده مرفهى زندگى مى کند اما به علت عالقه اش 
به پرستارى این شغل ســخت را برمى گزیند و در آن 
موفق هم مى شود. این سریال در سال 1395 تولید شد 
و روایتگر زندگى چند پرستار است که عالوه بر مسائل 
کارى به موضوعات خانوادگى آنها نیز پرداخته مى شود.

فریبا نادرى درباره بازپخش ســریال هاى تلویزیونى 
گفت: من اعتقاد دارم تکرار و بازپخش ســریال هاى 
مورد عالقه مردم الزم اســت و همه جــاى دنیا این 
سیســتم را دارند که ســریال هاى موفق را در دستور 
پخش مجدد قرار مى دهند؛  فکر مى کنم پخش دوباره 
آثار نمایشى خوب است، به ویژه اگر سریال هایى مجدداً 

پخش شوند که جنبه آموزشى داشته باشند.
وى در خصــوص موفقیــت برخى از ســریال هاى 
تلویزیونى، توضیــح داد:  فکر مى کنم ســریالى مثل 
«پرستاران» موفق شد که مثل تمامى قصه هاى دیگر 
در دل داســتانش روایت هاى خانوادگى داشته باشد، 
اما این ســریال داراى بخش آموزشــى بود و همین 

موضوع جزو مزیت هایش محســوب مى شــود. 
مــا الزم داریــم در ســریال هایمان به نکات 
آموزشــى و خانوادگى بپردازیم؛ این سریالى 
که مصداق قرار دادم چون در عین پرداختن 
به مشکالت،  معضالت و سبک زندگى ها، 
درباره عالیم بیمارى ها و نحوه برخورد با 
آنها آموزش هایى به بینندگان مى داد که 
خیلى خوب بود. فکر مى کنم اگر کسى 
بخواهد آموزش هــاى اولیه را درباره 
مسائل پزشکى داشته باشد،  مى تواند 
در  آیینه این سریال تلویزیونى، با همه 
پیداها و ناپیداهایش آشنا شود؛ باید به 

سمت سریال سازى کاربردى، آموزشى و توأمان جذاب 
و مورد توجه برویم.

نادرى تصریح کرد: جالب است بدانید زمانى که ما این 
سریال را کار مى کردیم، کارانه پرســتاران به درستى 
پرداخت نمى شــد و ما بــه همین معضل در ســریال 
«پرستاران» پرداختیم. مشکالتى که کامًال بر اساس 
واقعیت بود و هر موقع نام سریال «پرستاران» به ذهنم 
مى آید واقعًا یاد پرستار احیاکننده جسم بیمار مى افتم که 
خودم نقش «محبوبه» را در این سریال تلویزیونى بازى 
کردم که مرفه بود و بخاطر عالقه اش به پرستارى، این 
شغل بسیار سخت را انتخاب مى کند. وقتى این سریال را 
بازى کردم این نکته برایم تداعى شد که پرستار در یک 
کلمه فرشته نجات است. باید سریال تا اینجا بتواند روى 
مخاطب تأثیر بگذارد و خودش و محیط پیرامونى اش 

را در این قاب ببیند.
وى در خصوص نقش هایى که تاکنون ایفا کرده، افزود: 
همیشه ســعى کرده ام کارهایم را با دقت انتخاب کنم. 
ترجیح مى دهم کم کار باشم تا اینکه سر هر کارى بروم؛ 

به همین دلیل همه نقش هایم را دوست دارم.
نادرى درباره بازى در ســریال هاى طنز، گفت: طنز را 
دوست دارم اما خیلى با احتیاط به آن نزدیک مى شوم. 
مى ترسم در کارهاى طنز گیر بیافتم و براى نقش هاى 
جدى ســراغم نیایند. به همین دلیــل ترجیح مى دهم 
در نقش هایى حضور داشــته باشــم که جنبه طنزش 

کم رنگ است.

بازیگــر نقــش کودکــى «ســهراب» در ســریال 
«از سرنوشت» درباره نحوه ورود خود به عرصه بازیگرى 

و حضور در این اثر توضیحاتى را ارائه داد.
راســتین عزیزپور، بازیگر نقش کودکى «سهراب» در 
«از سرنوشت» که سه شنبه گذشــته آخرین قسمت از 
فصل اول آن روى آنتن شــبکه 2 سیما رفت درباره ورود 
خود به عرصه بازیگرى عنوان کرد: من بســیار دوست 
داشتم وارد عرصه بازیگرى شوم چراکه استعداد بازیگرى 
را در خودم مى دیدم. ماجراى ورود من به عرصه بازیگرى 
از آنجایى شروع شــد که از طریق یکى از آشناهایمان به 
یک فیلم سینمایى که نیاز به یک نوجوان 13 ساله داشتند، 

معرفى شدم و براى تست بازیگرى نزد کارگردان رفتم.
وى ادامه داد: آن زمان شــش ســاله بودم اما چون قد 
بلندى داشتم بیشتر از ســن خودم نشان مى دادم. براى 
اولین تســت بازیگرى تمرین کردم و قبول هم شــدم 
اما کارگردان گفت براى نقش پیشنهادى به دنبال یک 
نوجوان 13 ساله است. در همان زمان کارگردان دیگرى 
به دنبال یک بچه ده ســاله بود و من را انتخاب کرد و از 
شش سالگى با ایفاى نقش اول در یک فیلم سینمایى در 

نقش یک بچه ده ساله وارد عرصه بازیگرى شدم.
بازیگر «از سرنوشت» درباره حضور خود در این سریال 
عنوان کرد: «از سرنوشــت» دومین همــکارى من با 
محمدرضا خردمندان پس از فیلم ســینمایى «بیست و 
یک روز بعد» است. من یکى از سکانس هاى مهم این 

فیلم سینمایى را بازى کردم و ایشان از همان زمان 
از بازى و توانایى هاى من خوشش آمد و نقش 

«سهراب» در ســریال «از سرنوشت» را به 
من پیشنهاد کرد اما با شک و تردید. چون 
زمانى که در «بیســت و یک روز بعد» با 
ایشان همکارى داشــتم، کوچک بودم 
اما نهایتًا براى بازى در نقش «سهراب» 

انتخاب شدم.
عزیزپور ادامه داد: فیلمنامه این سریال 
را چندین بار خواندم و خیلى آن را دوست 
داشتم و به دلم نشست. البته ریسک بزرگى 
کردم که در این سریال بازى کردم چراکه 

کم مانده بود از عرصــه بازیگرى کنار بروم چون تا قبل 
از «از سرنوشت» چند وقتى بود که بازى نکرده بودم اما 

معتقدم که این ریسک جواب داد.
وى تأکید کرد: همچنین چندین پیشنهاد بازى در فیلم 
و سریال را به دلیل حضور در سریال «از سرنوشت» رد 
کردم. شــاید براى بازى در فیلم ها پول بیشترى به من 
بدهند اما براى من معنا ندارد که براى پول، پیشرفتم را 

فداى پسرفت کنم.
بازیگر «از سرنوشت» در پاسخ به این پرسش که آیا براى 
ایفاى نقش «ســهراب» از دیگران کمک گرفته است، 
بیان کرد: براى ایفاى نقش «ســهراب» اینگونه نبود 
که مثًال از بازیگران بپرسم این سکانس را چگونه بازى 
کنم، بلکه من مانند بچه هاى دیگر که وقتى کارشان به 
پایان مى رسد به دنبال بازى و بازیگوشى مى روند، نبودم. 
آن سکانس هایى که بازى نداشــتم در کنار محمدرضا 
خردمندان مى نشستم و بازى دیگر 
بازیگران، نحوه دیالوگ گفتن 
و رى اکشن آنها را مى دیدم و 

درس مى گرفتم.
بازخــورد  دربــاره  وى 
مخاطبان نیز گفت: نظر مردم 
درباره «از سرنوشت» مثبت 
بوده و بــراى دیدن آن 

وقت گذاشته اند. این سریال به حال و روز مردم نزدیک 
اســت و با آنها ابراز همدردى مى کند. براى من سریال 

جالبى بود و فکر مى کنم سریال ماندگارى شود.
بازیگر «بیست و یک روز بعد» در پاسخ به این پرسش که 
بازى در چه نقشى را بیشتر دوست دارد، گفت: من تا به 
حال در یک کار طنز بازى نکردم. دوست داشتم بازى در 

کار طنز را تجربه کنم 
اما به نظــرم بازى 

نکنم بهتر است چرا که بازى در ژانر درام را دوست دارم.
عزیزپور با اشــاره به اینکه به دلیل عشــق به بازیگرى 
100 در صد آن را ادامه مى دهد، مطــرح کرد: خیلى از
 اتفاق هایــى که بــراى من افتاده اســت بــه دلیل
 حمایت هاى بى دریغ پدر و مادرم بوده اســت چراکه به 
شدت من را در این راه تشــویق و پا به پاى من حرکت 

مى کنند.
بازیگر «بیســت و یک روز بعد» افزود: حق پدر و مادر 
است که شاهد پیشرفت و سربلندى فرزندان خود باشد 
اما اینکه بچه هاى خــود را وادار کنند به زور وارد عرصه 
بازیگر یا عرصه هاى دیگر بشود بدون آنکه بدانند عالقه 
آنها چیست مطمئن باشند بچه نمى تواند پیشرفت کند و 
اینکه هر کس سراغ کار مورد عالقه خود برود، بهتر است.
عزیزپور در پایان درباره جدیدتریــن فعالیت هاى خود 
نیز تصریح کرد: در فیلم سینمایى «سلفى با رستم» به 
کارگردانى حسین قناعت که این روزها در مرحله تدوین 
قرار دارد، حضور دارم. همچنین در فیلم ســینمایى 
«تورنا 2» بــه کارگردانى سیدجوادهاشــمى که 
این روزها روى پرده سینماســت، حضور داشتم. 
من این فیلم را بسیار دوست داشتم اما متأ سفانه 

مظلوم واقع شد.

بازیگر «بیست و یک روز بعد» با بیان اینکه آینده بازیگرى اش را فداى پول نمى کند:

بازى در «از سرنوشت» ریسک بزرگى بود

و قبول هم شــدم ردم
شنهادى به دنبال یک 
مان کارگردان دیگرى

 من را انتخاب کرد و از 
 یک فیلم سینمایى در 

 بازیگرى شدم.
ضور خود در این سریال 
مین همــکارى من با

 ســینمایى «بیست و 
سکانس هاى مهم این 

ان از همان زمان 
نقش ش آمد و

شت» را به 
ید. چون
بعد» با 
ک بودم 
هراب» 

سریال
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م چراکه 

محمدرضا در کنار آنسکانس هایى که بازى نداشــتم
خردمندان مى نشستم و بازى دیگر 
دیالوگ گفتن بازیگران، نحوه

و رى اکشن آنها را مى دیدم و 
درس مى گرفتم.

بازخــورد  دربــاره  وى 
مخاطبان نیز گفت: نظر مردم 
درباره «از سرنوشت» مثبت 
بوده و بــراى دیدن آن 

وقت گذاشته اند. این سریال به حال و روز مردم نزدیک 
اســت و با آنها ابراز همدردى مى کند. براى من سریال 

جالبى بود و فکر مى کنم سریال ماندگارى شود.
بازیگر «بیست و یک روز بعد» در پاسخ به این پرسش که 
بازى در چه نقشى را بیشتر دوستدارد، گفت: من تا به

حال در یک کار طنز بازى نکردم. دوست داشتمبازى در 
کار طنز را تجربه کنم 

اما به نظــرم بازى 

نکنم بهتر
عزیزپور با
100 در ص
 اتفاق های
 حمایت ه
شدت من
مى کنند.
بازیگر «ب
ش است که
ب اما اینکه
ع بازیگر یا
آنها چیست
اینکه هرک
د عزیزپور
نیز تصریح
کارگردا
قرار دا
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چهره  جدید بهرنگ علوى
 مقابل دوربین «شهربانو»

«آخر خط» على مسعودى 
در ایستگاه آخر

آمازون در سایت خود بازیگران ســریال «ارباب 
حلقه ها» را معرفى کرد که نام نازنین بنیادى بازیگر 

ایرانى-آمریکایى در میان آنها دیده مى شود.
طبق خبرى که «ورایتى» منتشــر کرده، «رابرت 
آرمایو»، «مورفید کالرك» در نقش «گاالدریل»، 
«مارکال کاونا» در نقش «تیرا»، «جوزف ماورل» 
در نقش «اورن»، «مکس بالدرى»، «اما هوروت»، 
«تام بــاج»، «اووین آرتــور»، «نازنین بنیادى»، 
«اسماعیل کروز کوردووا»، «تایرو موهافیدین»، 
«ســوفیا نامویت»، «مگان ریچــاردز»، «دیالن 
اســمیت» و «چارلى ویکرز»، از جمله بازیگرانى 
هستند که حضور آنها توسط «آمازون» در سریال 

«ارباب حلقه ها» تأیید و اعالم شده است.
مراحل فیلمبردارى و تولید سریال «ارباب حلقه ها»  
قرار است از ماه فوریه 2020 (بهمن یا اسفند امسال) 
در کشور نیوزیلند آغاز شود که انتظار مى رود فصل 
اول این سریال در ســال 2021 از آمازون منتشر 
شود. در حال حاضر اطالعاتى از داستان و اتفاقات 
این سریال در دسترس نیست و تنها مى دانیم که 
قرار نیست داستان سه گانه اصلى این مجموعه و 
داستان «هابیت» را دنبال کند و به نظر مى رسد که 
اتفاقات سریال «ارباب حلقه ها» قرار است در دوره 

دوم جریان داشته باشد.
در دنیاى افســانه اى «جى. آر. آر. تالکین»، دوره 
دوم به مدت 3441 ســال طول کشید و پایان آن 
با سقوط «سائرون» توسط آخرین اتحاد الف ها و 
انسان  ها همراه بود که بخشى از این نبرد حماسى 
را در ابتداى فیلم «ارباب حلقه ها: یاران حلقه» به 
کارگردانى «پیتر جکسون» مشاهده کرده بودیم 
که اتفاقات این فیلم در دوره ســوم جریان داشت. 
پیش از این «آمازون» تأیید کرده بود که اتفاقات 
این ســریال قرار اســت پیش از اتفاقات سه گانه  
این فیلم و رمان جریان داشته باشد و حال به نظر 
مى رسد که نویسندگان به دوره بسیار قدیمى تر از 

سرزمین میانه وارد شده اند.
«خوان آنتونیو بایونا»، کارگــردان فیلم «دنیاى 
ژوراســیک: پادشــاهى ســقوط کرده»، وظیفه 
کارگردانى دو قسمت اول سریال «ارباب حلقه ها» 

را بر عهده دارد.

نازنین بنیادى بازیگر 
سریال «ارباب حلقه ها» شد

بازیگر سریال «مختارنامه»:

بازیگران پرکار سینما فرصتى به امثال من نمى دهند
رکار در این سینما حضور 

باره کمرنگ شــدن 
ل ما نــدارد، اینقدر 
که اصــًال فرصتى 
 اتفاقات در ســینما 

و بســیارى

مه داد: 
خته تر 
دارم 

ر 
 

ش 
تند 

وعى 

ساالنه 
شاهد 

حضور تعداد بســیار محدو
انتقــاد من صرفًا شــخص
ما هم اکنــون بیکار هسـ
ز موفق باشند اما بدانند که

هم مى رسد.
این بازیگر ســینما و تلویزی
را به نام خود ک
درستى نیس
د بــه که
 دارنــ
کامال
سین
 نــ
 و
با
با
به
کرد
فجر هفت
ســال ها منتظ
با عدم تنوعـ
شــک بعــ

مى شود.

رکار سینما فرصتى به امثال من ن
ترس بازیگر «ستایش» از سریال هاى طنز

نوادگى آنها نیز پرداخته مى شود.
پخش ســریال هاى تلویزیونى 
 تکرار و بازپخشســریالهاى

م اســت و همه جــاى دنیا این 
ســریال هاى موفق را در دستور 
هند؛  فکر مى کنم پخش دوباره 
ت، به ویژه اگر سریال هایى مجدداً 

موزشى داشته باشند.
فقیــت برخى از ســریال هاى 
داد:  فکر مى کنم ســریالى مثل 
د که مثل تمامى قصه هاى دیگر 
یت هاى خانوادگى داشته باشد، 
نمین بخشآموزشــى بود و ه

.ود. ش محســوب مى شــ
به نکات ســریال هایمان
ى بپردازیم؛ این سریالى 
چون در عین پرداختن 
و سبک زندگى ها،  ت
ها و نحوه برخورد با
نندگان مى داد که 
ى کنم اگر کسى 
اولیه را درباره  ى
باشد،  مى تواند 
همه  یزیونى، با
شنا شود؛ باید به 

در نقش هایى حضور داشــته باشــم که جنبه طنزش 
کم رنگ است.

فیلم «جوکر» که براساس کتاب هاى مصور ساخته شده، با نامزد شدن در 11 بخش 
پیشتاز مراسم اسکار امسال است.

«جوکر» به تازگى براى 11 جایزه اسکار نامزده شده اســت، یعنى این فیلم مى تواند 
خود را به «بن هور»، «تایتانیک» و «ارباب حلقه ها: بازگشت پادشاه» که رکوردداران 

اسکار هستند، برساند.
هرکدام از این فیلم ها در ســال نامزدى خود برنده 11 جایزه اســکار بوده اند و اکنون 

«جوکر» مى خواهد به این رکورد دست یابد.
این فیلم که «تاد فیلیپس» آن را کارگردانى کرده است و «خواکین فینیکس»، بازیگر 
نقش اصلى آن، نامزد بهترین بازیگر مرد شده است، رقابت تنگاتنگى دارد با فیلم هاى 
«مرد ایرلندى»،«1917» و «روزى روزگارى در هالیوود»، که هرکدام نامزد ده جایزه 

اسکار شده اند.
«خرگوش جوجو»، «زنان کوچک»، «داستان ازدواج»، و «انگل» -اولین فیلم از کره 
جنوبى که تاکنون نامزد جایزه بهترین فیلم شده است- هر کدام نامزد شش جایزه اند.

برخى از بازیگرانى که براى اولین بار نامزد شده اند، عبارتند از «اسکارلت جوهانسون» 
(بهترین بازیگر نقــش مکمل زن براى «خرگــوش جوجو» و بهتریــن بازیگر زن 
براى «داســتان ازدواج»)، «ســینتیا اریوو» (بهترین بازیگر زن بــراى «هریت»)، 

«آنتونیو بانــدراس» (بهتریــن بازیگر 
براى «درد و شــکوه»)، «فلورنس پیو» (بهترین بازیگــر نقش مکمل زن 
براى «زنان کوچک») و «بونگ جون هو» (بهترین کارگردان براى «انگل»).

همچنین انتظار مى رود «برد پیت»، اولین اســکار خود را براى بازى در نقش «کلیف 
بوت» در فیلــم «روزى روزگارى در هالیوود»، به کارگردانــى «کوئنتین تارانتینو» 

دریافت کند.
شخصیت هاى مهمى که نامزد نشدند، عبارتند از «جنیفر لوپز» براى بازى در «شیادان»، 

«آوکوافینا» براى فیلم «وداع» و «گرتا گرویگ» براى ساخت فیلم «زنان کوچک».
عالوه بر اینها، «رابرت دنیرو»، «تارون اجرتون» و «ادام ســندلر» نیز به ترتیب براى 
نقش هاى خود در «مرد ایرلندى»، «راکت من» و «جواهــرات تراش نخورده» نامزد 

نشدند.
آکادمى اســکار براى این که هیچ زنى را در بخش بهترین کارگردان نامزد نکرده، مورد 

انتقاد قرار گرفته است.

آیا «جوکر» مى تواند
 رکورد «بن هور» و «تایتانیک» را 

بشکنـــد
ش
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نیم فصل دوم رقابت هاى لیگ برتر فوتبال از دیروز آغاز 
شد و تیم هاى ســپاهان و ذوب آهن نیز قرار است طبق 
برنامه روز شنبه 5 بهمن ماه دیدار هاى خود را برگزار کنند. 
سپاهان در این روز مهمان ماشین سازى است و ذوب آهن 

هم از پارس جنوبى میزبانى مى کند.
به گزارش «فارس»، تیم هاى ســپاهان و ذوب آهن در 
نقل و انتقاالت نیم فصل عملکرد خوبى داشــتند و براى 
رفع نقاط ضعف خود خرید کردنــد. ذوب آهن از آخر آذر 
ماه و سپاهان به دلیل برگزارى بازى هاى عقب افتاده با 
یک هفته تأخیر وارد تعطیالت نیم فصل شدند؛ همچنین 
زمان نقل و انتقاالت نیم فصل نیز 26 آذر ماه تا 23 دى ماه 
بود تا تیم ها بتوانند با جذب نفرات الزم خود را براى ادامه 

لیگ آماده کنند.
طالیى پوشــان که در نیم فصل نخست عملکرد خوبى 
داشتند و با هشــت پیروزى، هفت تســاوى و تنها یک 
شکست و به دســت آوردن 31 امتیاز در رده دوم جدول 
رده بندى قرار گرفتند، با توجه به حضور در لیگ قهرمانان 
آســیا و جام حذفى و براى موفقیت در هر سه جبهه نیاز 
داشتند نقاط ضعف خود را ترمیم کنند و از همین رو انتظار 

مى رفت در نقل و انتقاالت فعال باشند.
سپاهان که عزت ا... پورقاز را به دلیل مصدومیت از دست 
داده بود، با خارج کردن اســم وى از لیست بازیکنان به 
دنبال مهره جایگزین در دفاع بود و بعد از مذاکره با محمد 
طیبى و پژمان منتظرى، این طیبى بود که طالیى پوش 
شد. طیبى، مدافع نفت مسجد سلیمان بود که به همراه 
استقالل خوزستان سابقه قهرمانى در لیگ برتر را هم دارد، 
همچنین پیش از این سابقه حضور در تیم هاى القطر قطر، 
پارس جنوبى و تراکتورسازى را هم داشته و حاال شاگرد 

امیر قلعه نویى در سپاهان شده است.
دومین خرید سپاهان در نیم فصل باز هم از جنوب و این بار 
از پارس جنوبى جم آمد، مهدى ترکمان که در پست دفاع 
چپ بازى مى کند با قــراردادى به مدت یک و نیم فصل 
به سپاهان پیوست. ترکمان در لیگ نوزدهم در 15 بازى 
براى پارس جنوبى جم به میدان رفت و سه پاس گل به 
هم تیمى هایش داد، وى که سه بار بهترین بازیکن زمین 
لقب گرفته بود، در هر بــازى 1/6 دریبل موفق از خود به 

جاى گذاشته است.
سپاهان در آخرین ساعات نقل و انتقاالت نیز یک بازیکن 
دیگر به خدمت گرفت، ســروش رفیعــى هافبک تیم 

شــهر خودرو بود که بعد از جدا شدن یحیى گل محمدى 
از این تیم، به ســپاهان آمد. رفیعى که ســابقه بازى در 
پرسپولیس و فوالد خوزســتان را نیز در کارنامه دارد، به 
جمع هافبک هاى پرتعداد سپاهان اضافه شد و باید دید 
تصمیم امیر قلعه نویى براى استفاده از وى در کنار سایرین 

چگونه خواهد بود.
نکته مهم براى سپاهان اما این بود که با وجود تحرکاتى 
که براى جدا شــدن برخى بازیکنــان کلیدى تیم وجود 
داشت، اما در پایان هیچ بازیکن خروجى از جمع شاگردان 
امیر قلعه نویى نداشــتیم؛ البته ابوالفضل عکاشه، حامد 
بحیرایى و مهدى رحیمى به صورت قرضى به آلومینیوم 

اراك و نساجى مازندران رفتند.
سعید آقایى و رسول نویدکیا بازیکنانى بودند که بیشترین 
صحبت ها در مورد جدایى آنها وجود داشت، آقایى که از 
تراکتور و استقالل پیشنهاد داشت در نهایت قرارداد خود 
را به مدت یکســال تمدید کرد؛ نویدکیا نیز که خواهان 
جدایى و پیوستن به سایپا بود در دقایق پایانى با درخواست 

قلعه نویى در سپاهان ماندنى شد.
ســپاهان که در مســیر پیش رو و به خصوص در لیگ 
قهرمانان آسیا کار دشــوارى دارد، یک جاى خالى دیگر 
در لیست خود دارد که در پى پر کردن آن با یک بازیکن 

خارجى آسیایى است؛ با توجه به حضور سه بازیکن خارجى 
غیرآسیایى (استنلى، کومان و ولســیانى) سپاهان فقط 
مى تواند بازیکن آســیایى جذب کند و گفته مى شود این 

انتقال در روز هاى آتى نهایى خواهد شد.
تغییرات در ذوب آهن براى رفع نقاط ضعف

ذوب آهن دیگر تیم اصفهانى است که برخالف سپاهان در 
نیم فصل نخست نمایش خوبى نداشت و از جام حذفى نیز 
کنار رفت؛ سبز پوشان تنها در سه دیدار به پیروزى رسیدند، 
شش بار مساوى کردند و هفت بازى را شکست خوردند 

و با کسب 15 امتیاز در رده یازدهم جدول قرار گرفتند.
با توجه به وضعیت ذوب آهن که راضى کننده نیست، انتظار 
مى رفت این تیم خود را براى ادامه مسیر تقویت کند اما 
به نظر مى رسد، روند دیگرى طى شده است؛ سبز پوشان 
که بعد از قطع همکارى باشگاه با علیرضا منصوریان پیش 
از هفته شانزدهم بدون ســرمربى شده بودند، چهارشنبه 
هفته پیش و بعد از نقل و انتقاالت ســرمربى جدید خود 

را شناختند.
ذوب آهن که بعــد از جدایى منصوریان بــه دنبال پیدا 
کردن جانشین مناسب بود، به مشکالت زیادى برخورد 
و همین سبب طوالنى شدن مراحل انتخاب مربى شد و 
بعد از کنار رفتن گزینه هاى داخلى و مذاکره با گزینه هاى 

متعدد خارجى، باالخره این میودراگ رادولوویچ 52 ساله 
با ملیت مونته نگرویى بود که سکان هدایت سبز پوشان 

را برعهده گرفت.
نکته جالب در نقل و انتقــاالت ذوب آهن این بود که این 
تیم بدون داشتن ســرمربى اقدام به جذب بازیکن کرد، 
همچنین برخى بازیکنان با فسخ قرارداد یا توافق با باشگاه 
در این برهه مهم ساز جدایى کوك کردند و از ذوب آهن 

جدا شدند.
مهدى خلیل اولین خرید ذوب آهن بود که دروازه بان است 
و قرار است در نیم فصل دوم سنگربان سبز پوشان باشد؛ 
ذوب آهن در نیم فصل نخست از محمدباقر صادقى، یوسف 
بهزادى و معراج اسماعیلى فر در درون دروازه استفاده کرد 
اما موفق نبود و ضعف در دروازه این تیم به چشم مى آمد.

از همین رو مهدى خلیل که ســابقه حضور در تیم ملى 
لبنان را نیز دارد به جمع سبز پوشان اضافه شد؛ البته باید 
دید خلیل با حضور سرمربى جدید باز هم شانس حضور 

در دروازه را پیدا مى کند یا خرید نامناسب لقب مى گیرد.
ســجاد آقایى دیگر بازیکنى بود که ذوب آهن به خدمت 
گرفت، آقایى از باشگاه استقالل رضایتنامه دریافت کرد تا 
راهى ذوب آهن شود اما در ساعات پایانى شب با این انتقال 
مخالفت شد اما وى توانست رضایت باشگاه استقالل را 

جلب کند تا در نیم فصل دوم در ذوب آهن بازى کند.
فرشاد محمدى مهر دیگر خرید ذوب آهن لقب گرفت که 
از شهر خودرو راهى اصفهان شد، البته گفته مى شود وى 
با محمدرضا خلعتبرى معاوضه شده است؛ ضمن اینکه 
گفته شد ذوب آهن پیمان رنجبرى را نیز جذب کرده اما 
رنجبرى با مخالفت گل گهر براى جدایى مواجه شد و به 

تیم خود بازگشت.
در حالى که ذوب آهن در نقل و انتقاالت تنها ســه خرید 
داشت، چهار بازیکن ارزشمند این تیم جدا شدند، ارسالن 
مطهرى، میالد فخرالدینى، محمدرضا خلعتبرى و زبیر 
نیک نفس بازیکنانــى بودند که با جدایــى از ذوب آهن 
به ترتیب به اســتقالل، تراکتور، شــهر خودرو و فوالد 

خوزستان پیوستند.
با توجه به تغییراتى که در ذوب آهن پدید آمده اســت و 
میودراگ رادولوویچ جانشــین منصوریان شــده است، 
همچنین با وضعیت نقل و انتقاالتى این تیم باید منتظر 
بازى ها و نتایج ذوب آهن ماند تا میزان اثرگذارى تغییرات 

مشخص شود.

راند دوم لیگ از هفته آینده براى 2 تیم اصفهانى آغاز مى شود

همه نقل و انتقاالت نیم فصل در سپاهان و ذوب آهن

مهاجم تیم فوتبال سپاهان از روز شنبه در تمرینات طالیى پوشان حاضر مى شود.
به گزارش «ایلنا»، کى روش استنلى سوراز طبق برنامه پنج شنبه شب راهى ایران شد و 
با توجه به تعطیلى تمرینات سپاهان در روز جمعه، از امروز شنبه بر سر تمرینات سپاهان 

در اصفهان حاضر و به جمع بازیکنان اضافه خواهد شد.
استنلى تا به امروز در تعطیالت زمستانى به سر مى برد و با اجازه کادرفنى در تمرینات 

غایب بود.

استنلى از امروز در تمرینات سپاهان

مدیر سازمان تیم هاى فوتبال باشگاه ذوب آهن در پاسخ به این سئوال که گفته مى شود با مدیرعامل باشگاه ذوب آهن به مشکل برخورده است و به همین دلیل به مراسم معارفه سرمربى جدید نرفته است، افزود: خیر، هیچ درگیرى بین ما وجود نداشت و این موضوع صحت 
ندارد. به دلیل مشغله هاى کارى نتواستم در جلسه معارفه سرمربى جدید حضور یابم. رسول کربکندى در رابطه با وضعیت تیم هاى پایه ذوب آهن، اظهار کرد: تیم هاى پایه ذوب آهن در حال انجام تمرینات هستند، سعى کرده ایم که در تیم تغییراتى ایجاد نکنیم 

تا فصل تمام شود. وى ادامه داد: بیشترین نگرانى ما براى تیم امید و جوانان بوده است زیرا شرایط مناسبى ندارد. تغییراتى در تیم امید ذوب آهن ایجاد شده و مسئولیت تیم را به محققیان داده ایم و امیدوارم تیم نتایج خوبى کسب کند.
مدیر سازمان تیم هاى فوتبال باشگاه ذوب آهن با بیان اینکه دیگر تیم هاى پایه به غیر از امید، برنامه هاى خود را انجام مى دهند، اضافه کرد: شرایط دیگر تیم ها تقریباً خوب است و چیدمانى را دارد که از قبل وجود داشت.

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهاناداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان در نظر دارد به استناد ماده 5 قانون الحاق 2 قانون تنظیم بخشى از مقررات مالى دولت، 
مراکز ذیل را از طریق مزایده عمومى به صورت منفرد یا گروهى به اشخاص حقیقى یا حقوقى واجد شرایط به صورت استیجارى به مدت 

یک سال واگذار نماید.
- مجتمع فرهنگى و هنرى فریدونشهر واقع در: فریدونشهر خیابان شریعتى ورودى پارك سراب

- مجتمع فرهنگى و هنرى فریدن واقع در: داران خیابان اصلى روبه روى ترمینال
- مجتمع فرهنگى و هنرى گلپایگان واقع در: گلپایگان خیابان هفده تن روبه روى بوستان هفده تن

- مجتمع فرهنگى و هنرى بادرود واقع در: بادرود خیابان امام جنب پارك شهر
- مغازه هاى ضلع غربى و شرقى و میانى اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى شهرستان تیران و کرون واقع در: تیران و کرون، خ امام خمینى، 

میدان امام حسین، بلوار شهید بهشتى
- مجتمع فرهنگى و هنرى دهاقان واقع در: دهاقان بلوار انقالب، پشت آموزشگاه جاوید

- مجتمع فرهنگى و هنرى شهرضا واقع در: شهرضا، انتهاى خیابان پاسداران، خیابان فرهنگ مجتمع شهید مدرس
شرایط واگذارى: 

الف: متقاضیان شرکت در مزایده مى توانند ضمن بازدید از محل، جهت دریافت اسناد و مدارك و اطالع از چگونگى و نحوه واگذارى از تاریخ 
انتشار روزنامه به مدت 4 روز کارى از ساعت 9 لغایت 12 به محل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمى (دفتر حقوقى) مراجعه و یا با شماره تماس 

36302781- 031 تماس حاصل نمایند.
ب: متقاضیان مى بایست 5٪ از مبلغ کارشناسى را جهت ضمانت نامه فرآیند ارجاع کار به صورت ضمانت نامه بانکى و یا نقداً به شماره حساب 

4061026107670112 بانک مرکزى به نام تمرکز وجوه سپرده واریز نمایند.
ج: تاریخ بازگشایى پاکت هاى مزایده 98/11/08 خواهد بود.

تاریخ انتشار آگهى مزایده عمومى نوبت دوم یک روز پس از تاریخ انتشار آگهى مزایده عمومى نوبت اول مى باشد.
م الف: 737093

مزایده عمومى نوبت اول

محمدمهدى فردوسى مدیرعامل  سازمان فرهنگى، اجتماعى وورزشى شهردارى نجف آباد محمدمهدى فردوسى مدیرعامل  سازمان فرهنگى، اجتماعى وورزشى شهردارى نجف آباد 

سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى نجف آباد در نظر دارد باستناد مصوبه شماره 98/2748 مورخ 1398/09/12 شوراى اسالمى 
شهر اماکن زیر را با شرایط و مشخصات موجود از طریق مزایده به افراد واجد شرایط واگذار نماید. 

- مزایده داراى شرایط خصوصى مى باشد. لذا از متقاضیان شرکت در مزایده دعوت به عمل مى آید جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت 
اسناد مربوطه تا تاریخ 1398/11/14 در ساعات ادارى به امور مالى سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى واقع در بلوار شهید محسن حججى 

فرهنگسراى خارون مراجعه و مدارك مربوطه را اخذ نمایند. شماره تلفن تماس: 42658053 

آگهى مزایده

اگر بخواهیم به دنبال شــوت زن ترین بازیکن لیگ نوزدهم 
باشــیم، احتماًال باید به دنبال مهاجمانى باشیم که بیشتر 

از بقیه بازیکنان به دروازه حریف نزدیک هســتند، اما 
در لیگ امســال یک هافبک دفاعى بیشتر از همه 

شوت زده!
آمارى که از بازیکنان شــوت زن در نیم فصل اول 

منتشر شده، یک نکته جالب توجه دارد؛ احسان حاج 
صفى، هافبک دفاعى تراکتور در لیگ امسال بیشتر از بقیه 

مهاجمان لیگ به دروازه حریفان ضربه زده است. مطابق 
آمار سایت «یازده»، حاج صفى در نیم فصل اول 43 شوت 
به دروازه حریفان زده که 15 تــاى آن در چارچوب بوده. 
حاصل این ضربات هــم دو گل 3 امتیازى حاج صفى 
مقابل پرسپولیس و پارس جنوبى جم بوده که تراکتور 

در هردوى آنها با نتیجه یک بر صفر پیروز شد.
این اشتهاى حاج صفى براى ضربه زدن به دروازه 
حریفان وقتى جالب تر مى شود که به یاد بیاوریم 
او بیشتر دوران فوتبالش را به عنوان مدافع چپ 
گذرانده و اولین بار کارلوس کى روش بود که در 
تیم ملى از او به عنــوان یک هافبک دفاعى در 

مرکز زمین استفاده کرد.

 نوبت دوم

مبلغ پایه مساحت (مترمربع)مشخصاتردیف
ماهیانه (ریال)

سپرده شرکت در 
مزایده (ریال)

4/000/0002/400/000در حدود 15 مترمربعاجاره فضاى یک باب غرفه اغذیه فروشى واقع در پارك بیشه (منطقه دو)1
4/000/0002/400/000در حدود 15 مترمربعاجاره فضاى یک باب غرفه اغذیه فروشى واقع در پارك بیشه (منطقه دو)2
4/000/0002/400/000در حدود 35 مترمربعاجاره یک باب غرفه اغذیه فروشى واقع در پارك الله- قسمت شمالى (منطقه یک)3
5/000/0003/000/000در حدود 35 مترمربعاجاره یک باب غرفه اغذیه فروشى واقع در پارك الله- قسمت جنوبى (منطقه یک)4
4/000/0002/400/000در حدود 45 مترمربعاجاره یک باب غرفه اغذیه فروشى واقع در پارك فیروزه (منطقه چهار)5
1/500/000900/000با مساحتى در حدود 34 مترمربعاجاره بهاى یک باب اغذیه فروشى واقع در بوستان بهشت (منطقه چهار)6
5/000/0003/000/000با مساحتى در حدود 30 مترمربعاجاره فضاى یک باب غرفه اغذیه فروشى واقع در پارك آبشار (منطقه سه)7
5/000/0003/000/000با مساحتى در حدود 30 مترمربعاجاره فضاى یک باب غرفه اغذیه فروشى واقع در ضلع شرقى پارك کوهستان (منطقه یک)8
3/000/0001/800/000با مساحتى در حدود 15 مترمربعاجاره یک باب واحد تجارى جنب کتابخانه شهید محمد منتظرى (منطقه پنج)9

اجاره فضاى یک باب غرفه اغذیه فروشى واقع در ضلع جنوب شرقى فلکه آزادگان روبروى 10
3/000/0001/800/000با مساحتى در حدود 20 مترمربعسرویس بهداشتى (همراه با نگهدارى مجموعه سرویس بهداشتى)

اجاره فضاى یک باب غرفه اغذیه فروشى مقابل زندان دادگسترى نجف آباد واقع در کمربندى 11
3/000/0001/800/000با مساحتى در حدود 25 مترمربعجنوب

م الف: 727974

حاج صفى بوى بمب مى دهد!

همزمان با آغاز اردوى زمستانى زنیت در دوحه گمانه زنى ها درباره خریدهاى این باشگاه در نیم فصل به 
اوج خود رسیده است.

در گیر و دار گمانه زنى ها در خصوص خریدهاى جدید زنیت، یک ســایت روســى در گزارشى جالب به 
گران ترین نقل و انتقاالت زمستانى تاریخ باشگاه پرداخت و از سردار آزمون به عنوان پنجمین در عین حال 
موفق ترین خرید زمستانى باشگاه محبوب سن پطرزبورگ در سال هاى گذشته نام برد که حاال سه برابر 
رقمى که هزینه شد براى زنیت ارزش دارد. این سایت در تحلیل خود از ستاره ایرانى نوشت: «بعد از هفت 
سال حضور در روسیه وقتش رسیده بود تا سردار با نمایش ها و توانایى هاى بالقوه پیراهن باشگاهى بزرگ 
را برتن کند. او برحسب روابط خوب روبینى ها با زنیت سر از سن پطرزبورگ در آورد و در همان سال اول 
ثابت کرد ارزش این هزینه گزاف را داشت چون حاال تیم هایى از انگلیس، ایتالیا و سوپرلیگ چین حاضر به 

پرداخت سه تا چهار برابر 12 میلیون یورو براى شکار او هستند.»

بعد از جلسه سرمربى جدید ذوب آهن با مربى بدنساز 
این تیم احتماًال او در این تیم ماندگار است.

رادولوویچ، سرمربى مونته نگرویى و جدید تیم ذوب 
آهن در مراســم معارفه خود اعالم کرده بود که یک 
دستیار و یک بدنساز خارجى به کادرش اضافه مى کند 
اما بعد از دیدار با مربى بدنساز کنونى ذوبى ها احتماًال 

او را حفظ خواهد کرد.
در جلســه اى که رادولوویچ با اولیویرا مربى بدنساز 
برزیلى ذوب آهن داشــت وقتى عملکرد او را دید و 
از سوابق مطلع شــد، تصمیم گرفت فعًال این مربى 
را حفظ کند. با این شرایط به نظر مى رسد اولیویرا و 

علیرضا استکى در کادرفنى ذوب آهن ماندگار شوند و 
یک دستیار خارجى هم طى روزهاى آینده در کادرفنى 

حضور پیدا کند.

مربى بدنساز ذوب، رادولوویچ را راضى کرد

کربکندى: با مدیرعامل باشگاه مشکلى ندارم

ت و چیدمانى را دارد که از قبل وجود داشت.

ن بازیکن لیگ نوزدهم 
انى باشیم که بیشتر 

یک هســتند، اما 
ى بیشتر از همه 

نیم فصل اول 
رد؛ احسان حاج 

مسال بیشتر از بقیه 
ربه زده است. مطابق 
3م فصل اول 43 شوت 
ن در چارچوب بوده. 
متیازىحاجصفى
بوده که تراکتور 

یروز شد.
دن به دروازه 
ه یاد بیاوریم
 مدافع چپ 
 بود که در 
 دفاعى در 

 بمب مى دهد!

د ک اض ا ادولوویچ وب

سردار، پنجمین بازیکن گرانقیمت زنیت
در اصفهان
استنلى تا
غایببود

همزمان با آغاز اردوى زمستانى زنیت در دوحه گمانه زنى ها درباره خریدهاى این باشگاه در نیم فصل به 
اوج خود رسیده است.

در گیر و دار گمانه زنى ها در خصوص خریدهاى جدید زنیت، یک ســایت روســى در گزارشى جالب به 
گران ترین نقل و انتقاالت زمستانى تاریخ باشگاه پرداخت و از سردار آزمون به عنوان پنجمین در عین حال 
برد که حاال سه برابر  موفقترین خرید زمستانى باشگاه محبوب سن پطرزبورگ در سال هاى گذشته نام
رقمى که هزینه شد براى زنیت ارزش دارد. این سایت در تحلیل خود از ستاره ایرانى نوشت: «بعد از هفت 
سال حضور در روسیه وقتش رسیده بود تا سردار با نمایش ها و توانایى هاى بالقوه پیراهن باشگاهى بزرگ 
را برتن کند. او برحسب روابط خوب روبینى ها با زنیت سر از سن پطرزبورگ در آورد و در همان سال اول 
ثابت کرد ارزش این هزینه گزاف را داشت چون حاال تیم هایى از انگلیس، ایتالیا و سوپرلیگ چین حاضر به 

2پرداخت سه تا چهار برابر 12 میلیون یورو براى شکار او هستند.»

سردار، پنجمین بازیکن گرانقیمت زنیت
اسامى محرومان هفته هفدهم لیگ برتر فصل 98-99 اعالم شد و نام یک 
سپاهانى نیز در لیســت محرومان لیگ برتر به چشم مى آید؛ مهدى کیانى 
کاپیتان طالیى پوشان دیدار شنبه آینده تیمش برابر ماشین سازى تبریز را به 

علت محرومیت از دست داد.
به گزارش سایت ســازمان لیگ فوتبال ایران، اســامى محرومان به شرح 
زیر است: مهدى کیانى از ســپاهان اصفهان، اکبر صادقى بدیع، محمدرضا 
خلعتبرى، جواد طارى بخش(مدیر رسانه)  از شهر خودرو مشهد، محسن ربیع 
خواه از پرسپولیس تهران، سید مهران موسوى از پیکان تهران، لوکا گادرانى 
از شاهین شهردارى بوشهر، رسول زمانى  از گل گهرسیرجان،رحمان جعفرى 

و سید محمد میرى از نساجى مازندران.

کاپیتان، تنها محروم طالیى پوشان در هفته هفدهم

مدیر سازمان تیم
ندارد. بهد
تا فص
مد
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مزایده اموال منقول
اجراى احکام حقوقى شعبه ششم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
کالسه 980495 له خانم مریم جعفرى و علیه آقاى بابک درویشى مبنى بر مطالبه وجه بابت 
محکوٌم به در تاریخ 1398/11/13 ســاعت 9:30 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى 
اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش یکدستگاه خودروى سوارى پژو 405 بشماره 
انتظامى 966 و 89- ایران 13 که توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى 
شده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند 
ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى اصفهان- پارکینگ امیر اصفهان مراجعه و از اموال 
بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن 10 درصد بها به صدور نقد یا چک تضمین شده بانک 
ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین 
قیمت برنده مزایده خواهد بود. تسلیم مال پس از پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد گرفت 
و هزینه هاى اجرایى بر عهده محکومٌ علیه مى باشد و مابقى ثمن ظرف  یک ماه پرداخت واال 
ده درصد واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شد. لیست اموال مورد مزایده: مشخصات وسیله: 
سوارى پژو 405 بشماره 966 و 89 ایران 13- رنگ نقره اى متالیک- مدل 1384- شماره 
موتور 12484202398- شماره بدنه 14274053 نظریه کارشناسى: از وسیله نقلیه به اتفاق 
خواهان در پارکینگ امیر اصفهان بازدید گردید- اسناد و مدارك وسیله روئیت نشد- موتور 
و گیربکس خاموش- الستیکها 40٪ سالم- هر دو گلگیر جلو رنگ شده- هر دو درب سمت 
راست رنگ شدگى دارد- رنگ درب موتور و درب صندوق عقب دو پوسته شده- گلگیر عقب 
سمت چپ رنگ شده- گلگیر عقب سمت راست خوردگى دارد. قیمت پایه کارشناسى وسیله 
در بازار روز امروز جهت فروش بصورت مزایده حدوداً مبلــغ 260/000/000 ریال ارزیابى 

میگردد. م الف: 709913 مدیر و دادورز اجراى احکام حقوقى اصفهان/10/156
مزایده اموال منقول

اجراى احکام حقوقى شعبه دوازده اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
کالسه 962061 ج/12 له خانم اعظم زرگرى و علیه آقاى سید مهدى کشفى مبنى بر مطالبه 
110 عدد سکه بهار آزادى و 110 مثقال طال که در روز مزایده ارزیابى مى گردد بابت محکوم 
به و هزینه هاى اجرایى و حق االجراى دولتى در تاریخ 98/11/13 ساعت 12 صبح در محل 
اجراى احکام دادگســترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش اموال توقیفى که 
توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده و نظریه وى مصون از تعرض 
طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده 
به نشانى اصفهان رهنان فلکه شــهید بختیارى مغازه کافه فست فوت ایچیل جنب بستنى 
فروشى سید مراجعه و از اموال بازدید و با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک 
تضمین شده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد 
دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود و هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه 
مى باشد و مابقى ثمن را ظرف حداکثر یک ماه پرداخت واال ده درصد واریزى به نفع دولت 
ضبط خواهد شد. لیســت اموال مورد مزایده: ارزیابى اموال: 1- تعداد یک دستگاه یخچال 
ویترینى دو درب ایستاده (تولید شرکت بازرگانى طلوع سبز مستعمل به مبلغ 65/000/000 
ریال 2- تعداد یک دستگاه تاپینگ یخچال دار با شش عدد ظرف استیل بن مارى مستعمل 
به مبلغ 50/000/000 ریال 3- تعداد یک دستگاه فر پیتزا استیل دو طبقه مستعمل به مبلغ 
50/000/000 ریال 4- تعداد یک دستگاه فر همبرگر استیل دو طبقه ویترینى سریال 3907 
مســتعمل به مبلغ 50/000/000 ریال 5- تعداد یک دســتگاه چرخ گوشت تولید رهنان 
اصفهان سریال 3367 مســتعمل به مبلغ 9/000/000 ریال 6- تعداد یک دستگاه میز کار 
استیل قفسه اى با درب کشویى مستعمل به مبلغ 3/000/000 ریال 7- تعداد یک دستگاه 
خمیرگیر کوچک برقى اصفهان زردرنگ مستعمل به مبلغ 8/000/000 ریال 8- تعداد یک 
عدد کالباس بر کوچک دو طبقه سفید رنگ مســتعمل به مبلغ 7/000/000 ریال 9- تعداد 
یک دســتگاه تابلوى تبلیغاتى ال اى دى تلویزیون مســتعمل به مبلغ 5/000/000 ریال 
10- تعداد چهار عدد صندلى و یک عدد میز ناهارخورى شیشه اى دودى رنگ مستعمل به 
مبلغ 1/000/000 ریال 11- تعداد 40 عدد جعبه مقوائى پیتزا به مبلغ 1/000/000 ریال 12- 
مقدارى آرد و تعدادى  جارو و طى نظافت و یک ســطل زباله مستعمل به مبلغ 1/000/000 
ریال جمع ارزیابى اموال 250/000/000 ریال م الف: 714198 مدیر و دادورز اجراى احکام 

حقوقى اصفهان/10/175
مزایده اموال منقول

اجراى احکام حقوقى شعبه دوازدهم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالسه 980402 ج/12 له خانم لیال الماسى و علیه مهدى معتمدى مبنى بر مطالبه 
مبلغ 124 ســکه بهار آزادى بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى و حق االجراى دولتى در 
تاریخ 98/11/15 ســاعت 12/30 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه 
زیرزمین اتاق 18 جهت فروش یک دستگاه پژو 206 به شــماره انتظامى 976 ج 27 ایران 
13 که توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شــرح ذیل ارزیابى شده نظریه وى مصون از 
تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه 
مزایده به نشانى اصفهان پارکینگ شاهد اصفهان مراجعه و از اموال بازدید و با همراه داشتن 
10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در 
جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تسلیم 
مال مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهاى آن صــورت خواهد گرفت. هزینه هاى اجرایى 
بر عهده محکوم علیه مى باشد. و مابقى ثمن ظرف حداکثر یک ماه پرداخت واال ده درصد 
واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شد.  لیست اموال مورد مزایده: مشخصات وسیله: سوارى 
پژو 206 هاچ بک- 976 ج 27 ایران 13- رنگ نوك مدادى متالیک- مدل 1383- شماره 
موتور 14823450- شماره شاسى 83649406 نظریه کارشناسى: از وسیله فوق در پارکینگ 
شاهد اصفهان بازدید گردید برابر اعالم خواهان وسیله از یک هفته پیش توقیف شده- اسناد 
و مدارك وسیله رویت نشــد- موتور و گیربکس خامو بود- الستیک ها 30٪ سالم- گلگیر 
جلو سمت چپ تعویضى- درب جلو سمت چپ رنگ شده- گلگیر عقب سمت چپ خوردگى 
دارد- رنگ سقف و پوسته شده- درب جلو سمت راست خوردگى دارد. قیمت پایه کارشناسى 
وسیله با توجه به مدل، وضعیت ظاهرى وسیله و مدت زمان توقیف در بازار روز امروز جهت 
فروش بصورت مزایده حدوداً مبلغ 260/000/000 ریال ارزیابى مى گردد.  م الف: 727982 

مدیر و دادورز اجراى احکام حقوقى اصفهان/10/377
فقدان سند مالکیت

شماره نامه: 139885602210004925 تاریخ ارسال نامه: 1398/10/24 تمامت 5758526 
سهم مشاع از 7279673 سهم شش دانگ پالك 2270/143 واقع در بخش 6 ثبت اصفهان 
در صفحه 435 دفتر 488 ذیل ثبت 103949 به نام محمد فالحتیان پائین دروازه سابقه ثبت 
و سند مالکیت کاداسترى به شماره مسلســل 012968- الف/94 دارد سپس نامبرده بارائه 
درخواست کتبى بانضمام دو برگ استشهادیه که امضاء شهود آن ذیل شماره 3955 و 3956 
و شناسه یکتاى 139802157160000192 و 139802157160000193 و رمز تصدیق 
959989 و 530172 مورخ 1398/10/12 به گواهى دفترخانه 256 اصفهان رسیده است و 
مالک مدعى است  سند مالکیت آن مفقود شده است و درخواست صدور سند مالکیت المثنى 
ملک فوق را نموده است لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آئین نامه 
قانون ثبت در یک نوبت آگهى میشود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم 
یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید 
تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است 
اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله 
ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 736294 
ناصر صیادى صومعه- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان از طرف هما 

یزدانى بابوکانى /10/413
فقدان سند مالکیت

شــماره: 23019003- 98/10/8 سند مالکیت سه دانگ مشــاع از ششدانگ پالك ثبتى 
4687/104 واقع در بخش چهار ثبت اصفهان بنام اقاى مهدى شیرازى تهرانى فرزند اکبر 
با کدملى 549942608 ثبت در صفحه 269 دفتر 365 ذیل شماره ثبت 69758 ثبت و سند 
بشماره 975708- 93- ب صادر و تســلیم گردیده و اکنون درخواست صدور سند مالکیت 
المثنى، ملک فوق را نموده است لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 
آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى میشــود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت 

به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشــار این آگهى ظرف 
مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا سند معامله به این اداره 
تسلیم و رســید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند 
مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل 
سند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنى طبق مقررات 
خواهد شــد. م الف: 735359 صفائى- رئیس منطقه ثب ت اســناد و امالك منطقه مرکزى 

اصفهان /10/414
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)

شــماره آگهى: 139803902004000364 تاریخ آگهى: 1398/10/23 شــماره پرونده: 
9204002004000038 آگهى مزایده پرونده هاى اجرایى به شماره بایگانى: 9200105- 
ششــدانگ قطعه زمین با بناى احداثى روى آن پالك 10 فرعى مجزى شده از 4 فرعى از 
151 اصلى واقع در بخش 22 اصفهان به آدرس: جاده اصفهان شیراز شهرك صنعتى رامشه 
خیابان دوم پالك 12 که ســند مالکیت آن در صفحه 588 دفتر 36 ذیل شماره ثبت 510 و 
با شــماره چاپى 014894 ثبت و صادر شده است با حدود: شــماًال به طول 43 متر دیوارى 
است به زمین پالك 4 فرعى باقیمانده شــرقًا به طول 120/20 متر دیوارى است به خیابان 
احداثى و جنوبًا به طول 43 متر درب و دیوارى است به خیابان احداثى غربًا به طول 120 متر 
دیوار اشتراکى با کارگاه احداثى در پالك 4 فرعى باقیمانده حقوق ارتفاقى ندارد که طبق نظر 
کارشناس رســمى پالك فوق به صورت قطعه زمین محصور با کارگاه پالستیک زنى بوده 
به مســاحت 5188 مترمربع که یک کارخانه با عرصه 5188 مترمربع مطابق سند و اعیانى 
آن حدود 411 مترمربع مى باشد که ضلع جنوبى غربى آن سرویس بهداشتى حمام و اتاقها 
قرار دارد که مساحت اتاقها حدود 24 مترمربع و مجموع مساحت سرویس بهداشتى و حمام 
حدود 7 مترمربع مى باشد اسکلت این قسمت به صورت دیوار باربر و تیرآهن و طاق ضربى 
مى باشد در نیمه جنوبى زمین سوله اى به ابعاد 24/5 در 15/5 به صورت چهار دهانه با ارتفاع 
5/60 متر در کناره ها و ارتفاع 6/70 متر در وسط مى باشد کف سوله موزاییک فرش دیواره 
ها سیمان سفید و سرمایش آن کولر آبى مى باشــد درب و پنجره هاى اتاقها و سوله و درب 
اصلى با پروفیل و ورق فلزى مى باشــد کف محوطه به صورت خاکى و دیواره هاى اطراف 
کارخانه به صورت دیوارکشى با آجرهاى مجوف و تا ارتفاع حدود 2/5 متر مى باشد که ضلع 
غربى در مقاطعى این دیوار با دیوار همسایه مشترك مى باشد و در زمان بازدید کل ملک در 
اختیار مستأجر و در زمینه بازیافت پالستیک مشغول فعالیت بوده است ملکى شرکت تولیدى 
رعد پالستیک سپاهان که طبق سند رهنى شماره 20796-  84/12/11 تنظیمى دفترخانه 
اسناد رسمى شماره 489 شهر تهران اســتان تهران به ترتیب در رهن مدیریت شعب بانک 
تجارت منطقه تهران واقع مى باشد و طبق اعالم بانک ملک مورد وثیقه فاقد بیمه مى باشد 
و از ساعت 9 الى 12 روز دوشنبه مورخ 98/11/21 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع 
در خیابان هشت بهشت شرقى چهارراه اول شهید صداقتى ابتداى خیابان الهور سمت چپ 
طبقه سوم به مزایده گذارده مى شود. مزایده از مبلغ پایه یک میلیارد و ششصد میلیون ریال 
(1/600/000/000 ریال) شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى نقداً 
فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق 
انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى 
مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا 
نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه 
پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى گردد ضمناً این آگهى 
در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 98/10/28 درج و منتشر مى گردد 
و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحا جهت شرکت در جلسه 
مزایده باید مبلغ پایه مزایده پس از اخذ شناســه واریز از این اداره و طى فیش سپرده در وجه 
اداره اجراى اسناد رسمى بابت پرونده کالسه فوق پرداخت گردد و ارائه اصل فیش واریزى به 
همراه تقاضاى کتبى و کارت شناسایى معتبر الزامى است. ضمناً برنده مزایده باید مابقى مبلغ 
خرید را تا پایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص پرداخت نماید. م الف: 734760 

اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /10/415
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد ذمه)

شــماره آگهى: 139803902129000018 تاریخ آگهى: 1398/10/21 شــماره پرونده: 
139704002003003686 آگهى مزایده مال غیرمنقول پرونده اجرائى کالسه 9700687- 
به موجب پرونده اجرائى کالسه فوق مقدار 5. 5 سهم مشاع از 72 سهم شش دانگ یکباب 
خانه به شماره پالك ثبتى 760 فرعى از 107 اصلى بخش 9 ثبت اصفهان به نشانى زرین 
شهر خ شهدا ك شهید ادیبى ك.پ 8471954648 شش دانگ به مساحت 331/83 مترمربع 
که به نام رمضان براتى سده فرزند عزیز در صفحه 399 دفتر 12 امالك لنجان ذیل شماره 
1888 ثبت و سند مالکیت صادر شده اســت، محدود به حدود (شش دانگ) "شماًال: بطول 
9/45 متر به دیوار خانه دیگر متقاضى رمضان براتى پالك 761 فرعى از 107 اصلى – شرقاً: 
اول، بطول 1/45 متر دیوار به دیوار خانه عبداله زاده پالك 107 اصلى باقیمانده. دوم، بطول 
13/60 متر دیوار به دیوار خانه حسن شریفى پالك 107 اصلى باقیمانده. سوم، در دو قسمت 
بطولهاى 1/5 و 15/65 متر که قسمت اول شمال مجاور است دیوار به دیوار خانه محمدعلى 
غفارى پالك 107 اصلى باقى مانده. چهارم، بطول 1/75 متر دیواریست به کوچه 5/5 مترى 
جنوبًا: بطول 9/40 متر درب و دیواریســت به کوچه 5/5 مترى – غربا: اول بطول 26/10 
متر دیوار به دیوار خانه منوچهر رضایى پالك 107 اصلى باقیمانده دوم در دو قســمت که 
قسمت اول جنوب مجاور اســت به طولهاى 2/65 متر و 6 متر درب و دیواریست به کوچه 
3 مترى. ملک حقوق ارتفاقى ندارد ومســتفاد از گزارش کارشناس" 5/5 سهم مشاع از 72 
سهم ششدانگ به مبلغ 313/194/444 (سیصد و سیزده میلیون و یکصد و نود وچهار هزار 
و چهارصد و چهل و چهار) ریال ارزیابى (قطعى) شــده و شش دانگ پالك فوق به صورت 
یک باب ســاختمان مســکونى در یک طبقه همکف و اول بصورت قدیمى ساز با موقعیت 
شمالى- جنوبى بصورت دوبر راه که قسمت شمالى آن متصل به کوچه شهید چاووشى و بن 
بست کمال و قسمت جنوب آن متصل به کوچه شهید ادیبى، برابر با تصویر سند به مساحت 
331/83 متر مربع عرصه و حدود 35 متر مربع اعیانى در دو قسمت که 275 مترمربع آن در 
قسمت شــمالى ملک در دو طبقه همکف و اول بصورت قدیمى ساز الف: با مشخصات نوع 
بنا: اسکلت آجر دیوار باربر و سقف تیرآهن با طاق ضربى، کف موزاییک بدنه گچ رویه، درب 
و پنجره ها از پروفیل آهن، طبقه باال نقاشــى و موکت سیستم سرمایشى کولر و گرمایشى 
بخارى و دیوارهاى حیاط قسمتى با آجر لفتون 5 سانتى و قســمتى از آجر زبره ب: قسمت 
جنوب ملک حدود 75 مترمربع بصورت مجزا در یک طبقه همکف که از کوچه شهید ادیبى 
دسترسى دارد با مشــخصات: اسکلت آجر دیوار باربر و ســقف تیرآهن با طاق ضربى، کف 
موزاییک درب و پنجره ها از پروفیل آهن، نما سنگ با درب آهنى نفر به صورت مجزا، داراى 
دو انشعاب برق، آب و یک انشعاب گاز 16 مترى است. سهم مشاع از پالك فوق  از ساعت 9 
الى 12 روز چهارشنبه مورخ 98/11/23 در اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان لنجان واقع در 
زرین شهر- خیابان کارگر از طریق مزایده به فروش مى رسد. مزایده از مبلغ 313/194/444 
(سیصد و سیزده میلیون و یکصد و نود و چهار هزار و چهارصد و چهل و چهار) ریال شروع و 
به باالترین قیمت پیشنهادى نقداً فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى 
مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشــعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد 
مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده 
اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت 
وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد 
شد و نیم عشــر و حق مزایده نقداً وصول مى گردد. ضمنًا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمى 
گردد، مزایده روز ادارى بعد از تعطیلى در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. جهت 
شــرکت در مزایده تحویل مبلغ پایه مزایده طى چک تضمین شده بانک ملى در وجه اداره 
ثبت اسناد و امالك شهرستان لنجان به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناسائى معتبر 
الزامى اســت. ضمنا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى روز مزایده طى 
فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالك لنجان سپرده نماید. تاریخ انت شار: روز 
شــنبه مورخ 98/10/28 م الف: 731535 محمدرضا ابراهیمى- مسئول واحد اجراى اسناد 

رسمى لنجان /10/419
حصروراثت 

ساناز بابائى  داراى شناسنامه شماره 1080242971 به شرح دادخواست به کالسه 1638/98 
از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان یداله 

بابائى بشناسنامه 1 در تاریخ 98/10/8 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. رسول بابائى احمد رضائى ش ش 1709 ، 2. داریوش 
بابائى احمــد رضائى ش ش 580 ، 3. زهــرا بابائى احمد رضائــى ش ش 560 ، 4. فاطمه 
بابائى ش ش 24 ، 5. حمید بابائى ش ش 9321 ، 6. ســاناز بابائى ش ش 1080242971 
، 7. آزیتا بابائــى ش ش 1080133011(فرزندان متوفى)، 8. اقدس دادخواه عســکرانى 
ش ش 59 (همســر متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واالگواهى صادرخواهد شد. 734528/ م الف رئیس شــعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل 

اختالف نجف آباد/ 10/421
 حصروراثت 

محمد عادل نیا نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 1080266704 به شرح دادخواست به 
کالسه 1644/98 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان جعفر عادل نیا نجف آبادى بشناسنامه 831 در تاریخ 96/1/17 اقامتگاه دائمى خود 
را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. محبوبه عادل نیا نجف 
آبادى ش ش 10598 ، 2. محمد عادل نیا نجف آبادى ش ش 1080266704 ، 3. جواد عادل 
نیا نجف آبادى ش ش 1080315519 ، (فرزندان متوفى)، 4. زهرا حبیب الهى نجف آبادى 
ش ش 13 (همســر متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واالگواهى صادرخواهد شد. 734737/م الف رئیس شــعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل 

اختالف نجف آباد /10/422
 حصروراثت 

حسین قربانى کهریزسنگى داراى شناســنامه شماره 44 به شــرح دادخواست به کالسه 
1618/98 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
کرمعلى قربانى کهریزسنگى بشناسنامه 810 در تاریخ 94/6/4 اقامتگاه دائمى خود را بدرود 
زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. ام لیال قربانى کهریزسنگى 
ش ش 77 ، 2. مرتضى قربانى کهریزسنگى ش ش 97 ، 3. حسین قربانى کهریزسنگى ش 
ش 44 ، 4. محسن قربانى کهریزســنگى ش ش 45 ، 5. صغرا قربانى کهریزسنگى ش ش 
101 ، 6. رجبعلى قربانى کهریزسنگى  ش ش 71 ، 7. هاجر قربانى کهریزسنگى  ش ش 57 
(فرزندان متوفى) ،8. خدیجه لطفى کهریزسنگى ش ش 16 (همسر متوفى)، متوفى به غیر 
از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 735316/م الف رئیس 

شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/ 10/423
 فقدان سندمالکیت

خانم اعظم نیرین جزى فرزند امراله بموجب گواهى حصر وراثت شــماره 1302 مورخه 7 / 
11 / 1369 نامبرده احدى از وراث مرحوم امراله با ســتناد یک برگ استشهادیه محلى که 
هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده است مدعى است سند مالکیت خود به شماره چاپى 
052694 و 055183 را که به میزان 4/5 و 1/5 دانگ مشــاع از ششدانگ به شماره پالك 
ثبتى 799 / 437 واقع در بخش 16 حوزه ثبتى  اصفهان ( شــاهین شهر ) در صفحه 221  و 
529 دفتر22 و 173ذیل ثبت 2501 و 23985 بنــام  امراله نیرین جزى و عبدالکریم جزى 
ثبت و صادر و تسلیم گردیده که  بموجب سند قطعى 37743 مورخ 15 / 11 / 1356 دفترخانه 
90 اصفهان به او انتقال قطعى یافته و معامله ى دیگرى هم انجام نشــده و نحوه گم شدن 
جابجائى اعالم شده ، چون درخواست صدور سند المثنى گردیده ، طبق تبصره یک اصالحى 
ماده 120آ . ق . ث مراتب آگهى مى گردد که هرکس مدعى انجام معامله یا وجود سند مزبور 
نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهى تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را 
ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضى نرسد یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مرقوم صدر و به 
متقاضى تسلیم خواهد شد . 732109/م الف عباسعلى عمرانى – مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت 

ملک شاهین شهر/ 10/424 
مزایده اموال غیر منقول نوبت اول 

نظر به نیابت واصله به این اجرا و با توجه به اینکه خانم سمیرا ناقه فرزند مرتضى به قیومیت 
مرتضى ناقه بعنوان محکوم علیه به ردمال در حق شکات گردیده که علیرغم ابالغ نسبت به 
اجراى دادنامه اقدامى ننموده است لذا این اجرا در نظر دارد از طریق مزایده و فروش پالك 
ثبتى شــماره 12940 فرعى از 409 اصلى بخش 16 مسکونى ششــدانگ با شماره چاپى 
379844 سرى الف 97 واقع در گرگاب خیابان مطهرى کوچه شهید روح امین پالك 64 که 
دستور فروش مزایده توسط قاضى اجراى احکام دادگاه عمومى بخش جرقویه صادر گردیده و 
مراتب به ایشان ابالغ و تفهیم گردیده است لذا مراتب در راستاى اعمال ماده 537 قانون آیین 
دادرسى جهت مزایده و فروش به کارشناس خبره ارجاع که بشرح ذیل کارشناسى شده است 
. صورت اموال مزایده : پالك ثبتى شماره 12940 / 409 بخش 16 ثبت اصفهان مفروز شده 
از 254 فرعى از اصلى مذکور قطعه واقع در بخش 16 ناحیه حوزه ثبت ملک شاهین استان 
اصفهان به مساحت 20612 متر مربع ملک مورد نظر یک واحد مسکونى ویالیى با اسکلت 
بتونى و سقف تیرچه بلوك است که داراى دوحیاط در دوقسمت شمال و جنوب است . سمت 
شمال ساختمان سنگ نماى حیاط جنوبى ســاختمان سیمان است . پوشش کف موزاییک 
دیوارها نقاشى و ساختمان داراى دو اتاق خواب ، ســرویس بهداشتى ، شامل دستشویى و 
حمام سرهم ، آشپزخانه اوپن و انشعابات آب و برق و گاز مى باشد همچنین در سمت شمالى 
ساختمان و در محل ورودى داراى یک اتاق مى باشــد که به نظر مى رسد پارکینگ بوده و 
سپس با تغییراتى بصورت اتاق درآمده است سقف اتاق اخیرالذکر از نوع ورق کرکره فلزى 
مى باشد گرمایش ساختمان بخارى گازى است قدمت ساختمان حدود 10 سال و مساحت 
عرضه طبق سند 12 / 206 متر مربع و مساحت اعیانى در حدود 100 متر مربع مى باشد که 
وفق نظر کارشناس رسمى دادگسترى قیمت ملک معادل دو میلیارد و ده میلیون ریال 000 / 
000 /010 / 2هزار ریال ارزیابى گردیده و با توجه به اینکه نظریه کارشناسى به قیم محکوم 
علیه ابالغ و در مهلت مقرر مصون از اعتــراض مانده ایت این اجرا قصد فروش پالك ثبتى 
فوق الذکر از طریق مزایده را دارد . زمان برگزارى مزایده : 15 / 11 /1398 سه شنبه ساعت 
10 صبح م/ الف 732119 محسن اله وکیل - مدیر اجراى احکام کیفرى دادسراى عمومى 

و انقالب اسالمى شاهین شهر / 10/426 
ابالغ رأى

آگهى راى شورا - شــماره پرونده : 98 / 355 ش 11ح  شماره دادنامه 563 تاریخ رسیدگى 
: 28 / 8 /98 درخصوص دعوى خواهان آقاى ســید محمد و سید جعفر صادقى فرزند سید 
نورال..بنشانى اصفهان سپاهان شهر بلوار توحید مجتمع سپیدار واحد7 به طرفیت اقاى سید 
مهرداد میرلوحى به خواسته مطالبه امور معوقه و اجرت المثل ایام تصرف على الحساب000 
/ 14/600 ریال به انضما خسارت قانونى گردشکار پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه 
فوق و اجراى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشــورتى اعضاء شورا ختم رسیدگى را اعالم و 
بشرح زیر مبادرت به صدور راى مى نمایدبا عنایت به محتویات پرونده و مالحظه فتوکپى 
مصدق قرارداد اجاره شماره مورخ 5 / 12 / 96 ضمن احراز رابطه استیجارى فى مابین طرفین 
دعوى و این که خواهان به شرح دادخواست تقدیمى اعالم نموده خوانده مبلغ 000 / 48/000 
ریال بابت اجور معوقه و مبلغ 000 / 000 / 46 ریال بابت اجرت المثل ایام تصرف که در بند 
14 – 6 اجاره نامه مذکور طرفین توافق نموده اند در صورت عدم تخلیه در زمان خاتمه قراداد 
خوانده روزانه مبلغ 000 / 000 /1 ریال بپردازد به ایشــان مدیون مى باشد خوانده با وصف 
ابالغ قانونى در جلسه شورا حاضر نگردیده و ایراد و دفاعى نسبت به دعوى مطروحه از ناحیه 
خواهان به عمل نیاورده است لذا شــورا دعوى خواهان را وارد دانسته و به استناد مواد 462 
– 490 و 494 قانون مدنى و مــواد 198 – 519 و522 ق . آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 000 / 000 / 94 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 000 / 325 / 2 ریال بابت 
هزینه دادرسى و الصاق تمبر و هزینه نشرآگهى در حق خواهان صادر و اعالم مى داردراى  
غیابى و مدت بیست روز  پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و ظرف همین مدت قابل 
تجدید نظر خواهى در دادگاه عمومى حقوقى شاهین شهر است . م الف – 731482 . شاهین 
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى 
فاقد سند رسمى مستقر در منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان تصرفانه مالکانه 
و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به 
شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود و در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى دارند میتوانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى نسبت به ردیف (الف) به مدت دو ماه و نسبت به ردیف (ب) به مدت یک ماه اعتراض 
خود را به این منطقه تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواســت خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند و گواهى طرح دعوا را به این منطقه ثبتى 
ارائه نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
1 راى شــماره 139860302210002445- 1398/10/24 آقاى محمد کریمى به شماره 
شناســنامه 386 اصفهان و کدملى 1284844651 فرزند حســین در ششدانگ قسمتى از 
یک باب ساختمان مسکونى به مساحت 1707/28 مترمربع مفروزى از پالك 382 فرعى 
از 2191 اصلى واقــع در بخش 6 ثبت اصفهان انتقال عادى مع الواســطه از طرف خدیجه 

سلطان کاظمى.
2 راى شماره 139860302210002440- 1398/10/24 آقاى سید حسن امامى گورتانى 
به شماره شناسنامه 3768 اصفهان و کدملى 1291968849 فرزند سید رضا در ششدانگ 
یک باب باغ ویال به مساحت 3259/47 مترمربع مفروزى از پالك فرعى به شماره 646 از 

2190 اصلى واقع در بخش 6 ثبت اصفهان 
3 راى شــماره 139860302210002446- 1398/10/24 آقاى محمدرضا پیرحاجى به 
شماره شناســنامه 15727 صادره خمینى شــهر و کدملى 1142372006 فرزند لطف اله 
ششدانگ یک باب مرغدارى به مســاحت 4181/50 مترمربع مفروزى از پالك 99 اصلى 

واقع در بخش 20
4 راى شماره 139860302210001727- 1398/09/28 آقاى مهدى کریمى حبیب آبادى 
به شماره شناسنامه 236 صادره اصفهان و کدملى 1286444691 فرزند حسین ششدانگ 
یک باب باغ ویال به مساحت /2000 مترمربع مفروزى از پالك 2177 اصلى واقع در بخش 

6 ثبت اصفهان. انتقال عادى مع الواسطه از طرف فریدون راستى.
5 راى شــماره 139860302210001728- 1398/09/28 آقاى ســید رسول طباطبایى 
به شماره شناســنامه 107 و کدملى 5649654050 فرزند سید میرزا در ششدانگ یک باب 
مرغدارى به مســاحت 2435/74 مترمربع مفروزى از پالك 114 اصلى واقع در بخش 20 
ثبت اصفهان. انتقال عادى مع الواسطه باســتثناى بهاى ثمنیه اعیانى از طرف آقاى على 

دهقان فرزند حسن.
6 راى شماره 139860302210002441- 1398/10/24 آقاى خانم عصمت کشاورزیان 
جمبزه به شماره شناسنامه 11 و کدملى 5129804961 فرزند محمد در ششدانگ یک باب 
ساختمان مسکونى به مساحت 227/85 مترمربع مفروزى از پالك 99 اصلى واقع در بخش 

6 ثبت اصفهان. انتقال عادى مع الواسطه از طرف یوسف خاکى.
7 راى 139860302210002442- 1398/10/24 هیات آقاى احمدرضا ایزدى وصفى به 
شماره شناسنامه 5 صادره شهرضا کدملى 1199665134 فرزند غالمعلى در ششدانگ یک 
باب ساختمان مسکونى به مساحت /176 مترمربع مفروزى از پالك شماره 99 اصلى واقع 
در بخش 6 حوزه ثبت ملک جنوب شــرق اصفهان. انتقال عادى مع الواسطه از طرف آقاى 

سیف اله سلیمانى فر فرزند سلیمان.
8 راى شماره 139860302210002443- 1398/10/24 آقاى مجتبى صیام پور اشکاوندى 
به شــماره شناســنامه 29 صادره اصفهان و کدملى 1291782575 فرزند عبدالخالق در 
ششدانگ قسمتى از یک باب خانه به مساحت 317/89 مترمربع مفروزى از پالك 12031 
اصلى واقع در بخش 6 ثبت اصفهان انتقال عادى مع الواسطه از طرف عبدالخالق صیام پور.

9 راى شــماره 139860302210002451- 1398/10/24 آقاى آقاى اکبر ســجادیان 
دهکردى به شماره شناسنامه 177 صادره اصفهان اصفهان و کدملى 1285552091 فرزند 
لطف اله در سه دانگ یک باب باغ ویال به مســاحت 1557/54 مترمربع مفروزى از پالك 
شماره 107 اصلى واقع در بخش 20 ثبت اصفهان انتقال عادى مع الواسطه از طرف آقایان 

رحیم خدادادیان و بمانعلى حاجى قاسمى.
10 راى شــماره 139860302210002452- 1398/10/24 خانم زهرا تذهیبى به شماره 
شناسنامه 2160 صادره اصفهان و کدملى 1286615925 فرزند محمدتقى سه دانگ یک 
باب باغ ویال به مســاحت 1557/54 مترمربع مفروزى از پالك 107 اصلى واقع در بخش 
20 ثبت اصفهان انتقال عادى مع الواسطه از طرف آقایان رحیم خدادادیان و بمانعلى حاجى 

قاسمى.
11 راى شــماره 139860302210002449- 1398/10/24 آقــاى محمدرضــا نجفى 
دستجردى به شماره شناسنامه 1543 صادره اصفهان و کدملى 1283564858 فرزند حسن 
ششدانگ یک باب باغ ویال به مساحت /1483 مترمربع مفروزى از پالك 113 اصلى واقع 

در بخش 20 ثبت اصفهان.
12 راى شماره 139860302210002450- 1398/10/24 آقاى عبداله خانى باصرى به 
شماره شناسنامه 1272037215 صادره اصفهان و کدملى 1272037215 فرزند اسداله در 
ششدانگ یک باب دامدارى به مســاحت 1321/80 مترمربع مفروزى از پالك 134 اصلى 

واقع در بخش 20 
13 راى شماره 139860302210002450- 1398/10/24 آقاى خانم میترا فردوسیان به 
شماره شناسنامه 369 صادره نجف آباد و کدملى 1090969627 فرزند یداله در ششدانگ 
یک باب باغ ویال به مساحت 610/13 مترمربع مفروزى از پالك شماره 1142 فرعى از 2249 

اصلى واقع در بخش 6 ثبت اصفهان
14 راى 139860302210002448- 1398/10/24 هیات آقاى مجتبى صیام پور به شماره 
شناسنامه 29 صادره از اصفهان کدملى 1291782575 فرزند سید محمد بر ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت /200 مترمربع مفروزى از پالك شماره 1035 اصلى واقع در بخش 6 
حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. انتقال عادى مع الواسطه از طرف آقاى رمضان صیام 

پور اشکاوندى فرزند محمد.
15 راى شماره 139860302210002456- 1398/10/24 آقاى خانم فریبا امینى به شماره 
شناسنامه 3605 صادره تهران و کدملى 0055934560 فرزند غضنفر در ششدانگ قسمتى از 
یک باب خانه به مساحت /112 مترمربع مفروزى از پالك 1145 فرعى از 2248 اصلى واقع 

در بخش 6 ثبت اصفهان انتقال عادى مع الواسطه از طرف محمد على زندى.
16 راى شماره 139860302210002454- 1398/10/24 آقاى مجید شفیعى به شماره 
شناسنامه 14 صادره اصفهان و کدملى 1291788697 فرزند عبدالرحمان در ششدانگ یک 
باب انبار مصالح به مســاحت 499/94 مترمربع مفروزى از پالك شماره 1030 اصلى واقع 

در بخش 6 ثبت اصفهان
17 راى شماره 139860302210002453- 1398/10/24 خانم زهرا گندمانى غالم زاده 
به شماره شناسنامه 487 صادره مسجد ســلیمان و کدملى 1971182788 فرزند لطف اله 
ششدانگ یک باب مرغدارى به مساحت 404/50 مترمربع مفروزى از پالك شماره 1166 
فرعى از 2248 اصلى واقع در بخش 6 اصفهان انتقال عادى مع الواسطه از طرف انتقال عادى 

مع الواسطه از طرف محمد باقر مارانى فرزند محمدرضا.
18 راى شماره 139860302210002444- 1398/10/24 خانم اشرف رجایى به شماره 
شناسنامه 49661 صادره اصفهان و کدملى 1281594474 فرزند مصطفى ششدانگ یک 
باب باغ ویال به مســاحت 1163/53 مترمربع مفروزى از پالك شماره 10 فرعى از 2194 
اصلى واقع در بخش 6 ثبت اصفهان. انتقال عادى مع الواسطه از طرف على صادقى میرزایى 

فرزند حسین.
19 راى شــماره 139860302210002449- 1398/10/24 آقاى اکرم صالحى ابرى به 
شماره شناسنامه 618 و کدملى 1291067884 فرزند حســین در ششدانگ یک باب انبار 
به مساحت 834/72 مترمربع مفروزى از پالك شــماره 1166 فرعى از 2248 اصلى واقع 
در بخش 6 ثبت اصفهان. انتقال عادى مع الواســطه از طرف آقاى محمدباقر مارانى فرزند 
محمدرضا. تاریخ انتشار اول: 1398/10/28 تاریخ انتشار دوم: 1398/11/13 م الف: 737224 
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صبح شنبه براى خیلى ها دلپذیر نیست. استرس شغلى 
یکى از مهمترین مسائل دنیاى امروز ماست. نارضایتى 
و خستگى از شغل مشکلى است که بسیارى از مردم 
دنیا با آن درگیر هستند. با این اوصاف عجیب نیست 
که صبح روز اول هفته براى بسیارى از افراد استرس زا 
و نامطلوب باشد. گروهى از محققان از مسئله اى به 
نام «مالِل صبِح شنبه» یاد مى کنند که شکلى از غم، 
اندوه و افسردگى همراه با استرس است که در صبح 

روز شنبه به اوج خودش مى رسد.
دانشمندان با بررسى اطالعات افرادى که دچار حمله 
قلبى شده اند، به این نتیجه رسیده اند که میزان وقوع 
حمله هاى قلبى در طول هفتــه الگوى خاصى دارد. 
آنها متوجه شــده اند که تعداد حمله هــاى قلبى که 
اتفاق مى افتد در پایان هفته بســیار کم است، سپس 
تعداد این حمله ها در اولین روز کارى یعنى شنبه، به 
صورت معنادارى زیاد مى شود و دوباره در روز جمعه به 
پایین ترین میزان خود مى رسد. تحقیقات بر روى گروه 
گســترده اى از مردم در طول سال هاى طوالنى و در 

کشورهاى مختلف این ادعا را تأیید مى کند. 
احتمال وقــوع حمله قلبى در روز شــنبه، 20 درصد 
بیشتر از باقى روزهاى هفته است و اکثر این حمله ها 
بین ساعت 4 تا 10 صبح روز شنبه اتفاق مى افتد. این 
یعنى دقیقًا زمانى که افراد به شروع اولین روز کارى 
هفته نزدیک مى شوند یا حتى در محل کار خود حضور 
دارند. دانشــمندان مى گویند که در بدن افراد شاغل، 
ترشح هورمون هاى اســترس آور مانند کورتیزول و 

آدرنالین، که باعث افزایش ســرعت تنفس و ضربان 
قلب مى شود، در روز شنبه افزایش پیدا مى کند. با این 
حساب مى توانیم شــنبه را پر استرس ترین روز هفته 
محسوب کنیم. اما این همه ماجرا نیست. همین که 
پس از یک آخر هفته آرام، مى خواهید به ســراغ کار 

بروید، کامًال استرس آور است.
البته بعضى از تحقیقات به جز استرس و تنش براى 
شــروع هفته، دلیل دیگرى را براى این مشکل نام 
مى برند. آنها مى گویند ســبک زندگى مردم در پایان 
هفته تغییر مى کنــد. آنها ممکن اســت در مصرف 
خوراکى ها زیاده روى کنند. این گونه ناپرهیزى هاى 
غذایى در پایان هفته، میزان چربى و فشار خون را باال 
برده و همین مسئله در روز شنبه دردسرساز مى شود و 
استرس را تشدید مى کند. استرسى که ممکن است تا 
پایان عمر و حتى دوران بازنشستگى نیز ادامه پیدا کند.
دانشمندان با بررسى میزان حمله هاى قلبى در سنین 
مختلف متوجه شــدند که بیشتر بازنشستگان هم در 
روز شــنبه دچار این مشکل مى شــوند. در حالى که 
بازنشستگان الزم نیست استرس سر کار رفتن داشته 
باشند، چرا باز هم نحسى شنبه به سراغ آن ها مى آید؟ 
واقعیت این است که بدن روزهاى کارى و استرس زا را 
پس از مدت ها کار، به یاد مى آورد و پس از کنارگذاشتن 
کار یا بازنشستگى، بدن شما همچنان شنبه ها را روز 
پرمشغله اى حساب مى کند و میزان ترشح آدرنالین در 
این روز از سایر روزها بیشتر است. در نتیجه حتى در 

آن دوران نیز از خطر حمله قلبى دور نخواهید شد.

یادگیرى نحــوه کنتــرل هیجانات مى توانــد ابزار 
قدرتمندى براى ما باشــد. مدیریت عصبانیت نیاز به 
تمرین دارد و هر چه تمرین بیشــتر شــود کنترل آن 
آسان تر خواهد شــد. با یادگیرى هنر کنترل خشم به 
خود کمک مى کنیم تا زندگى سالم و رضایت بخشى 
داشــته باشــیم و با انســان ها و محیــط اطرافمان

 روابط بهترى برقرار کنیم. چند پیشــنهاد ساده که با 
عمل بــه آن راحت تر مى توان خشــم و عصبانیت را 

کنترل کرد:

1. اعتراف کنید 
اولین قدم براى کنترل خشم، اعتراف به آن است. اگر 
اعتراف کردید که براى کنترل خشمتان مشکل دارید 
در واقع قدمى مثبت و رو به  جلو برداشته اید. براى این 
کار ابتدا باید علت عصبانیت مشخص شود و سپس با 
آگاهى از عوامل عصبانیت به دنبال راه حل هایى براى 

آرام کردن خودتان باشید.

2. توقعتان را پایین بیاورید
زمانى که توقع مان از شــخصى زیاد است و مرتب در 
فکرمان چرا، چطور، درست و نادرست مى کنیم پس به 
کوچک ترین رفتار و صحبت ها هم حساس مى شویم و 
افکارى بى صدا در ذهنمان شکل مى گیرد که با مسموم 

کردن ذهن باعث خشم ما خواهد شد.

3. در زمان حال متمرکز باشید
معموًال همــه مــا زمانى  کــه در موقعیــت بحث  
و جــدل قــرار مى گیرم شــروع به پیش  کشــیدن 
نارضایتى هاى گذشته مى کنیم و همین باعث خشم 
و عصبانیت بیشتر مى شود. به جاى اینکه نگاهمان به 
گذشته باشــد باید روى مشــکلى که در زمان حال 
برایمان پیش آمده تمرکز کنیم و فقط و فقط درصدد 
حل آن باشیم نه اینکه آن را با نارضایتى هاى گذشته 

ادغام کنیم. 

4. خوب بخوابید
کاهش خواب به افزایش خشم کمک مى کند. کسانى 
که در طول شبانه روز کم مى خوابند بیشتر به خشم و 
عصبانیت گرایش پیدا مى کنند و بالعکس افرادى که 
خواب خوبى دارند توانایى زیادى براى مقابله با شرایط 

ناامیدکننده دارند.

5. پرهیز از اغراق 
بعد از اینکه از موضوعى عصبانى شدید قبل از اینکه 
واکنشــى نشــان دهید و به بدترین وضعیت آن فکر 
کرده و ســریع نتیجه گیرى کنید، منطقى فکر کنید و 
از دراماتیک و اغراق آمیــز کردن آن بپرهیزید. از خود 
بپرسید که آیا واقعاً ارزش ناراحتى دارد؟ آیا این موضوع 
در یک هفته، ماه یا سال بعد هم برایتان اهمیتى خواهد 

داشت؟

6. خودتان را به آرامش دعوت کنید
ناامیــدى و اســترس محصول خشــم و عصبانیت 
شماست. در چنین شــرایطى الزم است ذهن و بدن 
خود را به آرامش دعوت کرده و حواس خود را به حالت 
عادى برســانید. براى این کار از محیط دور شــوید، 
موســیقى مورد عالقه تان را گوش کنید، یک فنجان 
چاى با شکالت میل کنید، کودکتان را نوازش کنید، 
از رایحه هاى آرامش بخش اســتفاده کنید، به تابلوى 
ارزشمندى که در اتاقتان اســت نگاه کنید و یا حتى 
مى توانید از ماســاژ و ورزش هایى مثل یوگا، بوکس، 
پیاده روى و... بهره ببرید تا خود را از وضعیت منفى دور 

کرده و به ذهنیت مثبت برسید.

7. در مواقع عصبانیت شوخ طبعى تان گل کند
شوخ طبعى و بازیگوشى به شــما کمک مى کند که 
ذهنتان را آرام تر کنید و اختالفــات را از بین ببرید. به 
جاى عصبانى شدن و دعوا کردن سعى کنید در مورد 
آن موضوع شوخى کنید. زمانى که از شوخ طبعى براى 
کاهش تنش و عصبانیت استفاده مى کنید مى توانید 

فرصتى براى ارتباط و صمیمیت ایجاد کنید.

8. تا مى توانید بنویسید
یکى دیگر از کارآمدترین کارها براى کنترل 

خشم نوشتن است فرقى نمى کند با 
یک قلم، لپ تاپ یــا تلفن همراه، 

شــروع به نوشــتن کنید. درباره هر چیزى که روح و 
روانتان را مــى آزارد و عصبانیتان مى کند بنویســید. 
نوشــتن در مواقع عصبانیت تأثیراتى شــگرفى در 

فروکش کردن آن دارد. 

9. نفس عمیق بکشید
نفس عمیق به  دلیل اینکه باعث کاهش ضربان قلب 
مى شــود و در نتیجه مى تواند به کاهش فشــارخون 
و کنترل خشم منجر شــود و این یکى از قوى ترین 

مکانیسم هاى خوددرمانى بدن است. 

10. عادت هاى بد را ترك کنید
فرقى نمى کند از کشیدن سیگار و اعتیاد به انواع مخدر 
گرفته تا تغذیه ناسالم و تمایل به مصرف گوشت هاى 
قرمز و غذاهاى تند و روغنى و ... این عادات نه تنها تأثیر 
بدى بر سالمتى دارد بلکه باعث به هم ریختگى روانى 
هم مى شوند و زودرنجى و عصبانیت را به دنبال دارند. 
با ترك این عادات قطعًا عصبانیت و پرخاشگرى نیز 

کاهش مى یابد.

برخى خوراکى هاى تلخ هرچند پرطرفدار نیســتند 
ولى فواید بیشمارى دارند. این غذاها سرشار از مواد 
شیمیایى گیاهى هستند. برخى از این مزایا عبارتند 
از  کاهش خطر ابتال به بسیارى از بیمارى ها از جمله 
سرطان، بیمارى هاى قلبى، دیابت، بهبود سالمت 

چشم، کبد و روده ها.

سبزیجات خانواده کلم
ســبزیجاتى از قبیل بروکلى، تربچه، کلم بروکسل 
و... حاوى ترکیباتى به نام گلوکوزینوالت هســتند 
که طعــم تلخ آنها را قــوى تر مى کنــد. مطالعات 
روى حیوانــات نشــان داده کــه گلوکوزینوالت 
مى تواند رشد و گسترش سلول هاى سرطانى را کند 
کند. همچنین این ماده به ســم زدایى از کبد کمک 
مى کنــد. متخصصان تغذیه توصیــه مى کنند که 
حداقل پنج بار در هفته این نوع سبزیجات استفاده 

شوند.

قاصدك
ممکن است فکر کنید گیاه قاصدك تنها یک علف 
هرز است. اما برگ هاى این گیاه خوراکى و مغذى 
هســتند و حتى مى توان آنها را در ســاالد به طور 
خام مصرف کرد. برگ هاى این گیاه تلخ هســتند 
اما مواد مغذى بیشــمارى از جمله کلسیم، منگنز، 
آهن، ویتامیــن C، ویتامین A و ویتامین K دارند. 
آنها همچنین حــاوى کاروتنوئیدها و زاکســنتین 
هستند که از چشم هاى شــما در برابر آب مروارید 
و دژنراسیون ماکوال محافظت مى کنند. این سبزى 

پروبیوتیک هایى دارد که به رشد باکترى هاى مفید 
روده کمک مى کند.

پوست مرکبات
در حالى که گوشــت و آبمیوه مرکبات شیرین و یا 
ترش است، پوســت آنها بســیار تلخ است. تلخى 
پوست مرکبات بخاطر وجود فالونوئیدهایى از جمله 
هسپریدین و نارنژین هستند که نوعى آنتى اکسیدان 
محسوب مى شوند. این فالونوئیدها به کاهش رشد 
سلول هاى ســرطانى، کاهش التهاب، بهبود سم 

زدایى کمک مى کنند.

کافئین
قهوه یکى از نوشیدنى هاى محبوب سراسر جهان 
اســت و منبع غنى از آنتى اکســیدان ها محسوب 
مى شود. مانند اکثر غذاهاى تلخ، قهوه نیز سرشار از 
پلى فنول هاست. یکى از غنى ترین این پلى فنول ها 
اسید کلروژنیک است که مزایاى بیشمارى دارد. این 
آنتى اکسیدان باعث کاهش استرس اکسیداتیو در 
بدن شده و خطر ابتال به بیمارى هاى قلبى و دیابت 

را کاهش مى دهد. 

چاى سبز
این نوع چاى حاوى پلى فنول هایى اســت که ضد 
التهاب هستند و اثرات رادیکال هاى آزاد را در بدن 
خنثى مى کنند. مصرف یک فنجان چاى ســبز در 
روز خطر ابتال به حمله قلبى را تا 20 درصد کاهش 

مى دهد.

زمانى که کبد در سالمت کامل باشد به پاکسازى خون، 
گوارش مواد غذایى و مقابله با آلودگى ها کمک مى کند و 
همچنین این قابلیت را دارد که در صورت آسیب دیدن، 
ترمیم شــده و بافت هاى قدیمى با ســلول هاى جدید 

جایگزین شوند.
دکتر یاسر مرآتى، متخصص گوارش و غدد، با بیان اینکه  
مشــخص ترین عالمت بیمارى کبد، زرد شــدن رنگ 
چشم هاست، گفت: یکى از کارهاى کبد به دام انداختن 
ســموم و تصفیه آنها با تبدیل کردنشان به مواد بى ضرر 
است. همچنین، این کبد اســت که متابولیسم دارو ها را 
در بدن بر عهده دارد. شــرکت در خون ســازى در دوره 
قبل از تولد و مقاومت در برابر عفونت ها، فراهم ساختن 
سریع انرژى در هنگام ضرورت، ذخیره آهن و... از دیگر 

فعالیت هاى کبد است. 
او در ادامه به برخى از عالیم بیمارى کبد اشــاره کرد که 

شامل موارد زیر  مى شود:
در شرایطى که کبد عملکرد صحیح خود را نداشته باشد 
پوست و سفیدى چشــم به رنگ زرد در مى آیند که دلیل 

آن تولید ماده اى زردرنگ بــه نام «بیلى روبین» در خون 
است. بروز عالمت زرد شدن زمانى رخ مى دهد که آسیب 
کبدى مانع از تجزیه بیلى روبین شود. دالیل شایع این نوع 
آسیب دیدگى کبد هپاتیت، ســرطان، مصرف زیاد مواد 
الکلى، قرار گرفتن در معرض مواد ســّمى و عفونت هاى 

مختلف است. 
 یرقان رنگ ادرار و مدفوع را تغییر مى دهد. 

بیمارى کبد دلیل نهفته حساســیت پوســتى همچنین 
نارسایى کلیه،  مشــکالت تیروئید و سرطان است. این 

حساسیت معموًال کل بدن را تحت تأثیر قرار مى دهد.
مبتالیان به آسیب هاى کبدى راحت تر دچار خونریزى یا 
کبودى مى شوند زیرا کبد در تولید پروتئین هاى الزم براى 

متوقف کردن خونریزى کند مى شود. 
زمانى که کبد عملکرد صحیح خود را نداشته باشد آب در 

شکم و پاهاى فرد باقى مى ماند و موجب ورم مى شود. 
این متخصص غدد در پایان تأکید کــرد: خانواده ها باید 
بدانند در برخى از موارد آســیب کبــدى هیچ عالمت 

ظاهرى ندارد.

مصرف بیش از حد قند و شکر و به طور کلى مواد قندى و 
شیرین باعث افزایش فشارخون و اضافه وزن مى شود که 
هر دو از عوامل خطر ابتال به بیمارى هاى قلبى_عروقى 

هستند.
مطالعات نشــان مى دهد خطر ابتال بــه بیمارى هاى 
قلبى_عروقى در افرادى که 20 درصد انرژى روزانه خود 
را از قند و شکر دریافت مى کنند در مقایسه با گروهى که 
کمتر از 10 درصد انرژى روزانه خود را از قند و شکر تأمین 
کرده اند،   38درصد بیشتر است. در نتیجه در افرادى که 
21 درصد و یا بیشتر از کالرى روزانه خود را از مواد قندى و 
شیرین تأمین مى کنند، خطر مرگ ناشى از بیمارى هاى 

قلبى عروقى دو برابر بیشتر است.
اثرات مصرف زیاد قند و شکر موجب کاهش کلسترول 
خوب «HDL» مى شود و در صورتى که بیشتر از 20 
درصد انرژى روزانه از قند و شکر تأمین شود، باید شاهد 
باال رفتن ترى گلیسرید خون نیز باشیم. همچنین مصرف 

منظم نوشیدنى هاى شیرین به میزان هفت وعده یا بیشتر 
در هفته با افزایش خطر بیمارى قلبى عروقى همراه است.

بر اســاس این گــزارش، پیشــگیرى از بیمارى هاى 
قلبى_عروقى باید از دو سالگى آغاز شود و این نکته را در 
نظر گرفت که محدودیت مصرف شیرینى ها باید در تمام 
دوران زندگى مستدام باشد. با توجه به ارتباط مستقیم بین 
مصرف قند و شــکر و به طور کلى مواد قندى با افزایش 
خطر ابتال به بیمارى هــاى قلبى_عروقى و مرگ و میر 
ناشــى از آن، باید کمتر از 10درصد کل انرژى دریافتى 

روزانه از قندهاى ساده تأمین شود.
بر اساس اعالم دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت، براى 
کنترل این موضوع زنان در روز نباید بیش از 100 کالرى 
یا شش قاشق چای خورى و مردان نباید بیش از 150کالرى 
یا 9 قاشق چایخورى شــکر مصرف کنند. منظور از این 
میزان، شکر استفاده شده در کل موادغذایى مصرف شده 

در طول روز است.

محمد آذرفر، متخصص تغذیه در خصوص خواص آووکادو توضیح داد: هر آووکادو 
حدوداً 4 گرم پروتئین دارد به طورى که همه 18 اســید آمینه ضرورى را مى توان در 

این میوه یافت.
وى با بیان اینکه همه این اسیدآمینه ها، زیست فراهم هستند، اظهار کرد: یعنى بدون 

هیچ تغییرى وارد دستگاه گردش خون بدن مى شوند و به دلیل وجود پروتئین 
فراوان در آووکادو، این میــوه یک منبع عالى 

پروتئین است.
متخصص تغذیه با بیان اینکه هــر وقت صحبت از 

پتاسیم مى شود، همه موز را به عنوان منبعى براى پتاسیم 
نام مى برند تصریح کرد: پتاســیم موجــود در آووکادو حتى از 

موز هم بیشتر اســت. یک آووکادوى متوسط داراى 975 میلى گرم 
پتاسیم است. براى حفظ سالمت کلیه، فشار خون و سالمت عضالت، وجود 

پتاسیم ضرورى است.
آذرفر افزود: آووکادوها یکى از ســالم ترین محصوالت طبیعى هستند، 

چرا که در صورت استفاده از آفتکش ها نیز این 
میوه به دلیل پوشــش سختى که دارد، آلوده 

نمى شود؛ آووکادوها داراى چربى هاى سالم هستند و طعم مطلوبى دارند. مى توان از 
تهیه ساندویچ ها، ساالدها و... استفاده کرد.آنهــا در 

3. در زمان حال متمرکز باشید
بحث ت موقع د ه ک زمان ا م ه ه وًال مع

6. خودتان را به آرامش دعوت کنید
ت ان عص و سمحصولخش ت اس دىو ناام

شــروع به نوشــتن کنید. درباره هر چیزى که روح و
ید بنویس کند عصبانیتانم و آزارد م روانتانرا

هنر مدیریت خـشم را 
یاد بگیرید

ى که از شوخ طبعى براى 
تفاده مى کنید مى توانید 

ت ایجاد کنید.

ا براى کنترل 
کند با 
مراه، 

با ترك این عادات قطعًا عصبانیت و پرخاشگرى نیز
کاهش مى یابد.

زرد شدن چشم ها نشانه چه بیمارى است؟

مراقب خودتان 
در روزهاى 
شنبه باشید!

روزانه مصرف 
چقدر قند و شکر 

مجاز است؟

فواید مواد غذایى با طعم تلخ

ابالغ رأى                                                                                                                                                                                                                                                                                        
آگهى راى شورا - شماره پرونده : 98 / 560 ش 10 ح  شماره دادنامه 682 – 18 / 10 / 98 
تاریخ رســیدگى : 7 / 10 /98 درخصوص دعوى خواهان اقاى شهرام ابهرى فرزند حسن 
به نشانى شاهین شهر گلدیس خ ابوذر نیم فرعى 15 شرقى پالك 51 بطرفیت خواندگان 
1 – آقاى آرش جعفرى فرزند اسکندر بنشانى شاهین شهر گلدیس فاز 4 آپارتمان ها صلب 
سازه بلوك 1 ورودى 1 طبقه 4 سمت چپ پالك 32 - 2 – اقاى جهانبخش امیدوار فرزند 
على حسین مجهول المکان به خواســته تقاضاى صدور حکم مبنى بر الزام خواندگان به 
حضور در دفترخانه اسناد رســمى و جهت تنظیم و انتقال سند قطعى رسمى یک دستگاه 
خودرو پژو آردى به شــماره انتظامى 719 ص 43 ایران 73 مقــوم بخ 000 / 000 / 100 
ریال بانضمام هزینه دادرسى به استناد قرار داد 3 / 12 / 97   گردشکار خواهان دادخواستى 
بخواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه 
فوق و اجراى تشریفات قانونى در وقت مقررر حوزه به تصدى امضاء کنندگان ذیر تشکیل 
است و با توجه به محتویات پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رسیدگى را اعالم و بشرح 
زیر مبادرت به صدور راى مى نمایدشورا بابرســى اوراق پرونده مبایع نامه مورخ 3 / 12 / 
1397 حاکى از وقوع بیع و انتقال خودرو فوق االشاره به خواهان است و پاسخ استعالم اداره 
راهور به شماره 1452/13/12/8/2869 به تاریخ 25 / 8 / 1398 که سند مورد معامله را به 
خوانده ردیف دوم اعالم نموده خواندگان ردیف اول و ردیف دوم در جلسه شورا حاضر نشده 
و دفاعیاتى به عمل نیاورده اند و نســبت به دعواى خواهان دلیل و مدرکى دال بر برائت و 

ذمه خود به شورا ارائه نکرده اند لذا شــورا دعوى خواهان را محمول بر صحت دانسته و به 
استناد مواد 220 و 362 قانون مدنى خواندگان را محکوم به حضور در یکى از دفاتر اسناد 
رسمى جهت فراهم نمودن مقدمات و انتقال یک دستگاه خودروى پژو آردى مدل 83 به 
شماره انتظامى 719 ص 43 ایران 73 و پرداخت مبلغ 500 / 360/ 1 ریال هزینه دادرسى 
و الصاق تمبر در حق خواهان را صادر واعالم مــى دارد راى صادره غیابى و ظرف مهلت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین مرجع و ســپس ظرف همین مدت قابل 
تجدید نظر خواهى در دادگاه محترم عمومى حقوقى شهرســتان شاهین شهر مى باشد. 
732125/م الف مجتبى رضوانى - رییس شعبه دهم محاکم عمومى حقوقى شاهین شهر 

 10/425 /
اصالحیه

شــماره نامه: 139804902004003441 تاریــخ نامه: 1398/10/25 شــماره پرونده: 
139604002004000503/1 شــماره بایگانى پرونده: 9601685/2 در خصوص آگهى 
مزایده شماره 139803902004000316 مورخ 1398/09/25 منتشره در روزنامه نصف 
جهان به تاریخ 1398/10/01 با توجه به ناقص بــودن آدرس مذکور در آگهى فوق الذکر 
آدرس صحیح پالك مورد مزایده به شماره ثبتى 12/4182 بخش 14 اصفهان به آدرس 
اصفهان خ کاشانى کوچه ماهرالنقش (شماره 37) نبش بن بست نشاط پالك شماره 10 مى 
باشد که مراتب بدین وسیله اصالح مى گردد. م الف: 699863 امیر عرب- مدیر اجرا شعبه 

دوم اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان  /10/412

 میوه اى سرشار از پتاسیم و پروتئین 
خصوص خواص آووکادو توضیح داد: هر آووکادو 
8ى که همه 18 اســید آمینه ضرورى را مى توان در 

ه ها، زیست فراهم هستند، اظهار کرد: یعنى بدون 
خون بدن مى شوند و به دلیل وجود پروتئین 

ک منبع عالى 

وقتصحبت از ر
براى پتاسیم ان منبعى

موجــود در آووکادو حتى از 
5وى متوسط داراى 975 میلى گرم 

لیه، فشار خون و سالمت عضالت، وجود 

ـالم ترین محصوالت طبیعى هستند، 
ش ها نیز این 

ارد، آلوده

ن و ى ى و م و م ى چر و وو و ى
تهیه ساندویچ ها، ساالدها و... استفاده کرد.آنهــا در 

ر از پتاسیم و پروتئین 



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

متقین مردمى هســتند کــه ذکر خــدا را به جاى دنیــا برگزیدنــد، که هیچ 
تجارتى یــا خرید و فروشــى، آنهــا را از یاد خدا بــاز نمى دارد. بــا یاد خدا 
روزگار مى گذرانند و غافالن را با هشــدارهاى خــود، از کیفرهاى الهى 
مى ترســانند. به عدالت فرمان مى دهنــد و خود عدالت گســترند، از بدى ها 
نهى مى کنند و خود از آنها پرهیز دارند. با اینکه در دنیا زندگى مى کنند گویا 
آن را رها کرده به آخرت پیوسته اند، سراى دیگر را مشاهده کرده، گویا از 

مسائل پنهان برزخیان و مدت طوالنى اقامتشان آگاهى دارند.
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آگهى مزایده 98/6
بانک صادرات ایران - مدیریت شعب استان اصفهان در نظر دارد تعداد 62 رقبه از امالك تملیکى و مازاد خودرا ازطریق مزایده عمومى به فروش برساند.  متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالع بیشتر به کلیه شعب بانک صادرات استان اصفهان مراجعه نمایند و به منظور دریافت اسناد مزایده ، مطالعه مدارك و 
بازدید از امالك موردنظرخود ، از روز چهارشنبه مورخ 1398/10/25  لغایت روز  دو شنبه مورخ 1398/11/07 ازساعت 8 صبح لغایت 16 به دایره ساختمان - مدیریت شعب استان اصفهان واقع در میدان آزادى ابتداى خیابان سعادت آباد  ساختمان مرکزى بانک صادرات  مراجعه ویا باشماره تلفنهاى:03136691090 
و 03136691091 تماس حاصل نمایند و پاکتهاى حاوى پیشنهادات را تا قبل ازساعت 16 مورخ 98/11/07  فقط به دبیرخانه مدیریت شعب استان اصفهان تسلیم ورسید اخذ نمایند. ضمناً تاریخ بازگشائى پاکت ها روز سه شنبه مورخ 98/11/08 ساعت 11 در طبقه هشتم ساختمان صبا به آدرس فوق الذکر مى باشد . 

توضیحات وشرایط:
1- مبلغ سپرده شرکت درمزایده ، مطابق مبالغ مندرج در آگهى مى باشدکه طبق مندرجات اسناد مزایده مى بایست طى یک فقره چک بانکى ارائه گردد . 2- در صورت انصراف برنده مزایده وجه چک بانکى وى به نفع بانک ضبط و چک بانکى نفر دوم نیز تا انعقاد قرارداد با برنده مزایده نزد بانک باقى خواهد ماند. 
3- مطالعه مدارك وسوابق مربوط وبازدید ازامالك قبل از شرکت در مزایده براى تمامى شرکت کنندگان در مزایده ضرورى است. 4- بانک در رد ویا قبول یک ویا تمامى پیشنهادات مختار است. 5- کلیه امالك صرفاً با وضع موجود به فروش مى رسد.6-فروش برخى از امالك به صورت نقد و اقساط مى باشد.

 7- سایر درخواست ها قابل بررسى مى باشد -8  هزینه و پیگیرى امور ادارى کلیه امالك ( شهردارى ، دارائى و ... ) و به ویژه تخلیه امالك متصرف دار بر عهده خریدار مى باشد.
تبصره: در خصوص امالك با شرایط فروش نقدى ، %95 مبلغ پیشنهادى در هنگام عقد قرارداد و تحویل ملک اخذ و %5 باقیمانده در هنگام انتقال سند در دفترخانه اسناد رسمى دریافت خواهد شد.

لطفا به اصالحات احتمالى انجام شده در روزنامه اصفهان زیبا مورخ 1398/10/30توجه فرمائید .
کدتوضیحاتپالك ثبتىاعیانىعرصهسپرده تودیعىقیمت تعدیل شده پس از اعمال تخفیفمبلغ  پایهآدرسنام محل ردیف

داراى ماده صد و راى تخریب - هزینه و پیگیرى اخذ 368,750,00012726013900.1553****7,375,000,000بزرگراه شهید ردانى پور خیابان پنج آذر کوى کاخ کوى نسترن 2 ابتداى کوچه سمت راست مجموعه سه طبقه سه طبقه پنج آذر1
5استعالم شهردارى برعهده خریدار است . 

2**37,100,000,00033,390,000,000635,500,00021828613641.11اصفهان ابتداى خیابان مدرس قدیممحل سابق شعبه مدرس 2

1 686.000.00021922611.83****47,200,000,000میدان شهدا خ فروغى محل سابق شعبه فروغىمحل سابق شعبه خیابان فروغى 3

2**23,600,000,00021,240,000,000568,000,0003454673149.44خیابان صارمیه کوچه ناهید 8 بن بست ستارى پالك مقابلویالئى خیابان صارمیه4

3**685,000,000210.5644912.128****47,000,000,000اتوبان شهید خرازى سه راه کهندژمحل سابق شعبه شهید خرازى5

1تجارى مسکونى24/25/35-646,800,0001423522995/23****39,360,000,000خیابان ارتش میدان پادگان محل سابق شعبه بانک صادرات محل سابق شعبه میدان پادگان 6

3 1811-187,500,0002202201810****47,500,000,000خ حسین آباد نبش چهاراه مسجد اعظم محل اسبق بانک صادرات محل سابق شعبه حسین آباد 7

4**178.433421.32قدرالسهم19,800,000,00017,820,000,000530,293,500اصفهان میدان سهروردى مجتمع ماهان طبقه 9آپارتمان سهروردى 8

3**15,000,000,00013,500,000,000525,000,0002512604483.2223ابتداى اتوبان ذوب آهن بلوار شفق گلزار 8 چهار راه اول مسکونى بلوار شفق9

1متصرف دارد562,500,0002503304999.8523****22,500,000,000امیریه ( امیر حمزه ) خیابان اول فرعى سوم منزل مسکونى امیریه 10

1متصرف دارد1022250.26594قدرالسهم307,500,000****6,120,000,000سپاهان شهر بلوار الغدیر خوارزمى 3 خ معلم پ97/1آپارتمان سپاهان شهر 11

3 670,000,00091.691.64923.7****44,000,000,000پل بزرگمهر ابتداى خ بزرگمهر محل سابق شعبه پل بزرگمهر 12

1متصرف دارد5000.10735قدرالسهم545,580,000162****19,116,000,000خ آبشار دوم نبش کوچه کاظمیه ساختمان 300آپارتمان آبشار دوم 13

5000/22196 مشاعى253442 547,500,000****19,500,000,000خیابان قائم جنب مسجد خاتم االنبیامحل سابق شعبه قائم14

5**630,000,0001283785000.574****36,000,000,000خیابان سجادمحل سابق شعبه سجاد 15

3طبقه سوم فاقد آسانسور152.3411878.8قدرالسهم 8,500,000,0007,650,000,000342,500,000خ مشتاق دوم پس از پل غدیر خیابان سلمان فارسى خیابان بازارچه کوچه نگارستان پالك 41 طبقه سومآپارتمان خیابان بازارچه16

1 993,200,000328529231.2****108,640,000,000چهاراه گلزار هشت بهشت نبش خ گلزار محل سابق شعبه گلزار 17

18**15.822/4268/2قدرالسهم3,200,000,0002,880,000,000160,000,000خیابان هاتف کوچه یخچال کوچه سار و تقى نبش بن بست شکوفه مجتمع تجارى ونوس طبقه زیرزمین واحد 201مغازه هاتف18

1متصرف دارد25.362842.7قدرالسهم230,000,000****4,600,000,000چهارباغ پایین کوچه رشتى ها کوچه معلم روبروى مسجد الزهرا پاساژ مسیحتجارى چهارباغ 19

1متصرف دارد41.762842.5قدرالسهم312,500,000****6,250,000,000چهارباغ پایین کوچه رشتى ها کوچه معلم روبروى مسجد الزهرا پاساژ مسیحتجارى چهارباغ 20

1متصرف دارد22.362842.9قدرالسهم200,000,000****4,000,000,000چهارباغ پایین کوچه رشتى ها کوچه معلم روبروى مسجد الزهرا پاساژ مسیحتجارى چهارباغ 21

1متصرف دارد37.882842.6قدرالسهم305,000,000****6,100,000,000چهارباغ پایین کوچه رشتى ها کوچه معلم روبروى مسجد الزهرا پاساژ مسیحتجارى چهارباغ 22

1متصرف دارد18.892842.12قدرالسهم190,000,000****3,800,000,000چهارباغ پایین کوچه رشتى ها کوچه معلم روبروى مسجد الزهرا پاساژ مسیحتجارى چهارباغ 23

1متصرف دارد18.52842.8قدرالسهم205,000,000****4,100,000,000چهارباغ پایین کوچه رشتى ها کوچه معلم روبروى مسجد الزهرا پاساژ مسیحتجارى چهارباغ 24

1متصرف دارد80.012842.13قدرالسهم260,000,000****5,200,000,000چهارباغ پایین کوچه رشتى ها کوچه معلم روبروى مسجد الزهرا پاساژ مسیحدفتر کار چهارباغ 25

1متصرف دارد69.22842.11قدرالسهم207,500,000****4,150,000,000چهارباغ پایین کوچه رشتى ها کوچه معلم روبروى مسجد الزهرا پاساژ مسیحدفترکار چهارباغ26

3طبقه سوم فاقد آسانسور106.815241.1515قدرالسهم 3,550,000,0003,195,000,000177,500,000بلوار نگین خ نگین 8 بلوك 28آپارتمان روشن شهر27

1متصرف دارد - امالك تحت نظر  میراٍث فرهنگى  520,500,000564327****14,100,000,000خ میرداماد محله نو بن بست زاهدى پ 96منزل مسکونى خ میرداماد28

1متصرف دارد15182.1159**526,750,000195****15,350,000,000خیابان کاوه خ اشراق کوچه اقاقیا پ 38منزل مسکونى خیابان کاوه29

1متصرف دارد68.16907قدرالسهم262,500,00096.22****5,250,000,000ملک شهر خ شهید صادقیان روبروى امالك اسپادانا کوچه 8 مجتمع آریا طبقه سومآپارتمان ملک شهر 30

1 11.2253قدرالسهم531,250,000106****16,250,000,000خ پنج رمضان نبش خ جامى مغازه پنج رمضان 31

1متصرف دارد14916.112قدرالسهم510,000,000286****12,000,000,000میدان الله کوچه شماره 68 منزل مسکونى زینبیه32

1کاربرى تجارى مسکونى 599,500,00038520012812.1****29,900,000,000خیابان جى غربى جنب خیابان شهدا ابهر کوچه شماره 60 محل سابق کارواش کوثرکارواش خیابان جى 33

4کاربرى ادارى561,500,00033559799.1929****22,300,000,000خمینى شهر جوى آباد خیابان کهندژ نبش کوچه 110محل سابق شعبه جوى آباد34

3**3,925,000,0003,532,500,000196,250,000140215159.2167خمینى شهر خیابان هاتف خیابان سعدى کوچه شهید احمد رضا کوتاهى پالك 183ویالئى خمینى شهر 35

3کاربرى ادارى613,570,00021940287/225/2226****32,714,000,000خمینى شهر میدان غدیر خیابان امام شمالىمحل سابق شعبه غدیر خمینى شهر 36

5**61.17406.28348قدرالسهم3,700,000,0003,330,000,000185,000,000شاهین شهر - خیابان دهخدا نبش فرعى 7 غربى ساختمان توحید طبقه سوم دفتر کار شاهین شهر 37

5**61.17406.29766قدرالسهم3,600,000,0003,240,000,000180,000,000شاهین شهر - خیابان دهخدا نبش فرعى 7 غربى ساختمان توحید طبقه چهارم دفتر کار شاهین شهر 38

5**56.66406/28342قدر السهم10,200,000,0009,180,000,000501,000,000شاهین شهر - خیابان دهخدا نبش فرعى 7 غربى ساختمان توحیدمغازه شاهین شهر39

محل سابق کارخانه تیزرویدك مورچه 40
4 1477-512,967,50051508743****12,593,500,000شهرك صنعتى مورچه خورت بلوار شیخ بهائى خیابان زکریاى چهارم خورت 

1 501,240,000240408.5729.1****10,248,000,000میمه جوشقان قالى خ میرعالمحل سابق شعبه جوشقان 41

3**82.9411.11112قدر السهم52,700,000****1,054,000,000وزوان خیابان مولوى جنوبى کوى انقالب فاز دوم خیابان ده مترى پالك 54آپارتمان وزوان42

16داراى عقب نشینى 110,000,000497/6043056/11****2,800,000,000کاشان مشکات نبش بلوار امام خمینى جنب تعمیرگاه طحانى محل سابق مشکات کاشان 43

9**72,393,7503,200010/554/1090/1192****1,447,875,000آران و بیدگل شهر نوش آباد منطقه صنعتى انصارزمین نوش آباد 44

9**88,000,0003,217010/554/1090/1389****1,760,000,000آران و بیدگل شهر نوش آباد منطقه صنعتى انصارزمین نوش آباد  45

5فاقد سهمیه آب3,154,175,0002,838,757,500157,708,75018,20004901گلپایگان خیابان اردیبهشت قبل از موتور آب اسفرنجان بعد از الى کهن رود زمین  کشاورزى گلپایگان 46

2تجارى مسکونى646,625,000233.4565944****39,325,000,000گلپایگان ابتداى خیابان ایت اله سعیدى نبش کوچه 8 محل سابق شعبه آیت ا... سعیدى گلپایگان47

5**2,131,000,0001,917,900,000106,550,00010,655038خوانسار روستاى کهرت میدان رسالت خیابان توحید  زمین کشاورزى کهرت48

5**771,755,0005471012874****64,351,000,000نجف آباد  خیابان امام خمینى (ره)محل سابق شعبه امام خمینى (ره) نجف آباد 49

16**قولنامه عادى 78,472,170278.2250****1,569,443,400باغبادران روستاى کچوئیه خیابان شهید سادات جنب مرکز بهداشت محل سابق شعبه کچوئیه50

1متصرف دارد - تجارى مسکونى532,000,000576.87577103.307****16,400,000,000 زرین شهر خ حضرت سجاد ضلع جنوبى میدان شهدا جنب کوچه اختر ساختمان زرین شهر 51

1متصرف دارد - تجارى مسکونى517,000,000382.7525659.106****13,400,000,000 زرین شهر میدان شهدا ابتداى جنوبى خ حضرت سجادپ 50 ساختمان زرین شهر 52

13**قولنامه اى 200,000,000314650****4,800,000,000شهرضا روستاى منظریه خیابان معلم محل سابق شعبه عمرو آبادسابق عمرو آباد53

5**1,012,000,000910,800,00050,600,000299230399/171/13شهرضا روستاى اسالم آباد خیابان امام خمینى (ره) خیابان نیایش فرعى 12 پالك 8 مسکونى روستاى اسالم آباد 54

3تجارى دفترکار خدماتى 46 و 963,644,73723615.856145/36****102,728,947,500زرین شهر بلوار اصلى اشیان جنب کوى اسالمى زمین ورنامخواست55

3زمین تجارى 626,872,9751725.590582.21144****35,374,595,000ورودى دوم فوالد شهر بلوار شهدا شمال پمپ بنزینزمین فوالد شهر56

1متصرف دارد1.225متعلق به جهاد کشاورزى340,000,0001624****6,800,000,000فریدن روستاى سروش جان گاودارى فریدون شهر 57

1متصرف دارد 4.417**70,000,000437.86****1,400,000,000جاده قلعه شور روستاى روران خیابان زاینده رود خیابان آبشار 2پ 277مسکونى روستاى روران58

1متصرف دارد4.51**59,500,000344.3****1,150,000,000جاده قلعه شور روستاى روران خیابان زاینده رود خیابان امیرکبیر کوچه سعدى پ 111 مسکونى روستاى روران59

16داراى باند تولید بلوك و فاقد انشعاباتج و 30 1,966,900,0001,770,210,00098,345,000297004657شهرك صنعتى کوهپایه خیابان دهم پالك 9-22 تیرچه بلوك کوهپایه60

4**4679-316,330,0003600154030****6,326,600,000شهرك صنعتى کوهپایه خیابان چهارممحل سابق کارخانه مفتول سازى کوهپایه61

2**55,440,000666627591.1****1,108,800,000نایین روستاى محمدیه خ امام (ره) میدان باال محل سابق شعبه محمدیه نائین62

نوبت دوم
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