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تغییر رنگ زبان خطرناك است؟برگزارى نمایشگاه لوازم خانگى در بهمن ماه مهران احمدى به زودى مقابل دوربین «پایتخت 6» مى رودمداح مشهور: انتقام سخت شامل داخل هم بشود معراج و مهران مصدوم اند سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

موبایل و لپ تاپ
 دشمن چشم 

فرزندان شماست

برنامه هاى جشنواره فیلم فجر در اصفهان
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کشف 600 سکه بهار آزادى 
از مسافر قطار

سیاسى ها 
فوتبال را ول نمى کنند!

حمله ُتند به 
محسن تنابنده: 

نمک نشناس هستى!
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واژگونى مرگبار 
اتوبوس 

اصفهان- رامسر 
در قم

استفاده طوالنى از صفحات دیجیتالى، عالوه بر خستگى 
چشم، دفعات حمالت میگرن و خشکى چشم را زیاد مى کند.

دکتر سید فرزاد محمدى، رئیس اداره سالمت چشم و 
پیشگیرى از نابینایى وزارت بهداشت مى گوید: همه  خانواده ها، 

چه آنهایى که سابقه  نزدیک بینى دارند و چه آنها که ...

بر اثر واژگونى یک دســتگاه اتوبوس در محور 
ساوه - سلفچگان، چهار نفر جان باختند و 12 تن 
مصدوم شدند. یکى از جانباختگان راننده اتوبوس 

بوده است.
این اتوبوس از مبدأ اصفهان به مقصد رامسر در 
حال حرکت بود که حدود ســاعت 3 بامداد روز 
گذشته در محور ساوه-سلفچگان، 3 کیلومتر بعد 
از عوارضى واژگون مى شود. علت این حادثه عدم 

توجه به جلو از سوى...

مرمت ترك دوممرمت ترك دوم
 آغاز جنجال دوم؟ آغاز جنجال دوم؟

حرف و حدیث فاز اول مرمت گنبد مسجد شیخ لطف ا... حرف و حدیث فاز اول مرمت گنبد مسجد شیخ لطف ا... 
هنوز تمام نشده، دستور فاز دوم مرمت ابالغ شد هنوز تمام نشده، دستور فاز دوم مرمت ابالغ شد 
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معاون امور هنرى و سینمایى اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمى تشریح کرد

توقف پخش «دوقلوها» 
براى سومین بار

مشکالت مالى، مجموعه مورد عالقه 
کودکان را رها نمى کند

ببخشید! اشتباه کردم
داور فوتبال ایران بابت اشتباهش در دیدار سپاهان -  استقالل، از 

هواداران استقالل عذرخواهى کرد.
محمدحسین زاهدى  که تصمیمش در بازى سپاهان و استقالل در اعالم 
نکردن پنالتى به نفع استقالل حاشیه ســاز شده بود، گفت: همانطور که یکى از 
شاخصه هاى داورى شهامت است، من هم شهامت این را دارم که بپذیرم آن تصمیم 
اشتباه بوده و عذرخواهى کنم. حدود دو ماه از این داستان مى گذرد و با هیچ رسانه اى 

صحبت نکردم ولى...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

سپاهان و 
ذوب آهن 

به بسته شدن پنجره 
تهدید شدند

شاهین حق رشد مى خواهد

74 سال بعد از مرگ «حافظ»
جزئیات تازه از ماجراى هیجان انگیز کشف دیوان شعر 560 ساله

2

5

خودمان را با تفکرات خودمان را با تفکرات 
«رادو» تطبیق مى دهیم«رادو» تطبیق مى دهیم

هافبک ذوب آهن:هافبک ذوب آهن:

شرکت گاز اســتان اصفهان در نظر دارد مناقصه اى با موضوع و شرایط زیر برگزار نماید: 
موضوع مناقصه: انجام خدمات تنظیفات، پیشــخدمت، باغبانى و فضاى سبز، چایخانه، 

پشتیبانى، نامه بر، نظارت رستوران، نگهداشت سالن ورزشى
میزان تضمین: 2/285/000/000 ریال (دو میلیارد و دویست و هشتاد و پنج میلیون ریال)

کد فراخوان: 3226831 
نام و نشانى دستگاه مناقصه گزار: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، شرکت گاز استان اصفهان

مهلت اعالم آمادگى: حداکثر تا تاریخ 98/11/12
مناقصه گران مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به پایگاه اطالع رسانى الکترونیکى 
 www.nigc-isfahan.ir، www.iets.mporg.ir شرکت گاز استان اصفهان به آدرس

یا با شماره تلفن 38132- 031 داخلى 2586 تماس حاصل فرمایند.

آگهى مناقصه عمومى- شماره مجوز (1398،6593)

روابط عمومى شرکت گاز استان اصفهان

نوبت  اول

بنیاد توسعه و عمران موقوفات استان اصفهان در نظر دارد سرقفلى یک واحد تجارى طبقه همکف 
و سرقفلى یک واحد تجارى- انبارى طبقه زیرزمین واقع در ساختمان تجارى ادارى موقوفه غروى 
به آدرس: اصفهان، خیابان فردوسى، خیابان شهید موحدیان، پالك 23 را از طریق مزایده عمومى 
به فروش رساند. لذا از کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى واجد شرایط دعوت به عمل مى آید تا پایان 
وقت ادارى روز پنج شنبه مورخ 1398/11/10 با مراجعه به بنیاد توسعه و عمران موقوفات استان 
اصفهان واقع در اصفهان، بلوار میرزا کوچک خان، نرسیده به پل وحید، ساختمان اداره زاینده رود، 
طبقه 6، واحد 6 نسبت به خرید اسناد مزایده اقدام و اسناد خریدارى شده را تکمیل و به همراه 
مدارك خواسته شده تا روز یکشنبه 1398/11/20 به آدرس: تهران، خیابان کریم خان زند، نرسیده 
به میدان ولیعصر (عج)، کوچه شاهد، پالك 22، واحد دبیرخانه بنیاد توسعه و عمران موقوفات 

کشور، تلفن 8- 88890006 021، کدپستى 1594635513 پست نمایند.
الزم به ذکر است شرایط شــرکت در مزایده در اســناد مربوطه تعیین و مشخص شده است. 
همچنین متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشــتر مى توانند در وقت ادارى با شماره تلفن هاى 

03137867520- 09133669548- 09122532048 تماس حاصل فرمایند.

آگهى مزایده

بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور

نوبت  اول

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی 
به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

مهلت تحویل اسناد به دبِیرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تاساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 1398/11/12
تاریخ گشایش اسناد مناقصه : از ساعت 08:00 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1398/11/13

دریافت اسناد: سِایت اِینترنِتی
WWW.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گویا:  36680030-8- 031

(داخلی 334  )

آگهی برگزاري مناقصه عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

محل تامین موضوع مناقصهشماره مناقصه
مبلغ تضمینبرآورد(ریال )اعتبار

(ریال )

98-4-273
حفظ و نگهدارى فضاى سبز تصفیه خانه 

فاضالب ، منابع بیست هزار و هشت بهشت 
شاهین شهر و اداره گز (با ارزیابى کیفى)

 13,162,408,158659,000,000جارى

نام روزنامه: روزنامه نصف جهان
تاریخ انتشار: 98/11/01

نوبت  اول

د.

ه ها، 

نبراى سومین بار و ابراى سومین باربراىسومینبارر اى
4

بب
فوتبال ای داور
هواداران استقالل
محمدحسین زاهدى  ک
نکردن پنالتى به نفع استقالل
شاخصه هاى داورى شهامت است
اشتباه بوده و عذرخواهى کنم. حد

صحبت نکردم ولى...

رنا
: ای
س
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مدیرعامل شرکت نفت وگاز پارس از شکسته شدن رکورد 
مصرف گاز ابراز نگرانى کرد و گفت: باید در نظر داشته 

باشیم که منابع هیدروکربنى ما محدود است.
محمد مشــکین فام با بیان اینکه همه سکو هاى پارس 
جنوبى هم اکنون در مدار تولیــد قرار دارند و وقفه اى در 
تولید وجود ندارد، گفت: در پارس جنوبى 630 میلیون متر 

مکعب گاز در روز تولید مى شود.
مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با بیان اینکه نزدیک 
به 70 درصد گاز مصرفى کشــور در پارس جنوبى تولید 
مى شود، افزود: همکاران ما در شرکت نفت و گاز پارس 
شبانه روز تالش مى کنند که در این فرایند وقفه اى ایجاد 

نشود.  وى به مصرف بســیار باالى گاز کشور در بخش 
خانگى اشاره کرد و گفت: هر سکوى پارس جنوبى تقریبًا 
گاز یک استان را در کشور تأمین مى کند و از این منظر 
براى ما حیاتى است که هیچ یک از سکو ها از مدار تولید 

خارج نشوند.
مشکین فام از شکســته شــدن رکورد مصرف گاز در 
کشــور ابراز نگرانى کــرد و گفت: باید در نظر داشــته 
باشــیم که منابــع هیدروکربونــى ما محدود اســت

 و اینکه هرچه تولید مى کنیم مصرف شود، خوب نیست؛ 
بنابراین باید مکانیسمى به منظور کنترل این رویه داشته 

باشیم.

وزیر نیرو دربــاره عبور از تنش آبى اســتان هایى که در 
بارش هاى اخیر دچار سیالب شــدند، اظهار کرد: طبق 
پیش بینى سازمان هواشناســى که در مقاطع سه ماهه 
منتشــر مى شــود و از دقت 65 درصدى و تقریبًا قابل 
قبولى برخوردار است، شرایط ما در فصل پاییز و زمستان 
امسال حدوداً نرمال یعنى برابر با متوسط بلند مدت 35 
ساله و بعضاً بیشتر خواهد بود. از این حیث اگر روش هاى 
مصرف مناسب باشد همانگونه که وعده کردیم در مقطع 
پایان تابستان 1400 وضعیت شهرهاى داراى تنش آبى 
اینگونه اى نباشد که اکنون شــاهدیم.  رضا اردکانیان 
سیالب جنوب شرقى کشــور را کم نظیر خواند و افزود: 

میزان بارشى که در استان سیستان وبلوچستان در سال 
آبى فعلى (ابتداى مهر تا کنون) داشــتیم 45 برابر سال 
قبل بود، هر چند ســال قبل هم در این استان ترسالى 
داشــتیم. این میزان بارندگى در سیستان وبلوچســتان 
حاکى از این اســت که ظرفیت هاى مهار آب و سیالب 
باید در  این استان افزایش یابد. وزیر نیرو با بیان اینکه در 
حال حاضر هر پنج سد استان پر هستند، گفت: چند سد 
نیز ســرریز کرده، چاه نیمه ها هم در سیستان شروع به 
آبگیرى کرده اند.  وى ابراز امیدوارى کرد که استان هاى 
سیستان وبلوچستان و هرمزگان تابستان سال آینده در 

اثر این بارش ها وضعیت خوب و متعادلى داشته باشند.

نگرانى از شکسته شدن 
رکورد مصرف گاز

تابستان خوب در انتظار 
کم آب ترین استان ها

تکذیب دوباره 
  ایرنا | در یکى دو روز گذشته بحث تک 
نرخى شدن بنزین با قیمت 3000 تومان دوباره 
مطرح شده است. موضوعى که این بار به نقل از 
شرکت ملى پخش فرآورده هاى نفتى دست به 
دست مى شود و این در حالى است که سخنگوى 
این شرکت بنزین تک نرخى را براى چندمین 
بار تکذیــب مى کند. فاطمه کاهــى گفت:  هر 
تصمیم رسمى در سایت این شرکت و از طریق 
اطالعیه هاى رسمى اعالم مى شود و سایر موارد 
از نظر شــرکت ملى پخش فرآورده هاى نفتى 

مورد تأیید نیست./1178

«کیمیا»
 مى تواند؟ نمى تواند؟

رئیس فدراســیون تکواندو    جماران|
درباره نامه کیمیا علیزاده مبنى بر ادامه فعالیتش 
در خارج از کشور و اینکه مى خواهد زیر پرچم 
آلمان در مسابقات المپیک شرکت کند، تصریح 
کرد: به صورت قانونى از آخرین حضور ورزشکار 
در میادین بین المللى مى بایســت ســه سال 
بگذرد تا بتواند زیر پرچم کشــور جدیدى بازى 
کند. بنابرایــن چنین اقدامى از ســوى کیمیا 
امکانپذیر نیست مگر اینکه او در تیم پناهجویان 
و در شرایط خاص قرار گیرد. وى با بیان اینکه 
کیمیا علیزاده متن نامه اش را خودش ننوشته، 
تصریح کرد: کیمیا آن متن را حتى روخوانى هم 
نمى تواند بکنــد! دروغ هاى زیــادى در این 

متن ها وجود دارد.

قتل اعضاى یک خانواده
فرماندار بناب گفت: چهار   آفتاب  نیوز|
عضو یک خانواده در بناب با سالح گرم به قتل 
رسیدند. امین رفیعى افزود: عصر روز یک شنبه  
در این جنایت وحشتناك چهار عضو یک خانواده 
شامل زن، شــوهر، فرزند دختر و فرزند پسر در 
شهر بناب با ســالح گرم به قتل رسیدند. وى 
همچنین از دســتگیرى قاتل بعد از وقوع جرم 
خبر داد. جزئیات این حادثه و انگیزه قاتل توسط 

مراجع ذیصالح در دست بررسى است.

سرپرست عزل شد
رضا بامداد اصل، سرپرست سازمان   الف |
جوانان هالل احمر از سوى محمودرضا پیروى، 
دبیرکل هالل احمر برکنار شــد. بامداد ضمن 
تأیید این خبر، تصمیم دبیرکل در وضعیت فعلى 
را مغایر با مصوبه شوراى عالى هالل احمر اعالم 
کرد. این تصمیم در حالى رخ داده که قریب دو 
ماه است وضعیت رئیس جمعیت هالل احمر در 

هاله اى از ابهام به سر مى برد.

آمار عجیب ازدواج کودکان
شیوا دولت آبادى، روان شناس فعال    پانا|
در حوزه کودك در نشســت «کودکى و تجدد؛ 
نگاهى به تاریخ کودکى در ایران» با بیان اینکه 
برخى از نمایندگان مجلس اجازه افزایش سن 
ازدواج را ندادند مى گوید طى سال هاى 85 تا 90 
بیش از 200هزار ازدواج کودك در کشور ثبت 

شده است./1179

هر ایرانى 
چهار کارت بانکى!

بانک  هاى ایرانى تا آبان  امسال    ایسنا|
حدود 321 میلیون کارت بانکى صادر کرده اند. 
بیشــترین تعداد کارت هاى بانکى در این میان 
مربوط به بانک ملى ایران به تعداد 39 میلیون 
و 547 هزار اســت و پس از آن بانک سپه با 27 
میلیون و 212 در رتبه دوم بیشترین کارت هاى 
صادره بانکى قرار گرفته است. به این ترتیب در 
صورتى که جمعیت ایران را 80 میلیون در نظر 
بگیریم، به طور میانگین بانک هاى ایرانى حدود 

چهار کارت براى هر نفر صادر کرده اند./1180

شیفتگى از خطبه رهبرى
«جمال رّیان» از مجریان مطرح و با    تسنیم|
سابقه شبکه «الجزیره» قطر به تمجید از خطبه  پایانى رهبر 
معظم انقالب اسالمى به زبان عربى در نماز جمعه اخیر در 
صفحه شخصى خود در توییتر تمجید کرد و آن را بى عیب 
و نقص و روان و شیرین خواند و چنین نوشت: «شهادت 
مى دهم که زبان عربى از زبان رهبر ایران، شیرین و سلیس 
و روان است و شــنیدن آن از زبان ایشان، هزار بار بهتر از 
شنیدن آن از زبان بسیارى از حاکمان عرب است.»/1181

اولین واکنش
 به حرکت روحانى

  برترین ها| روزنامــه «کیهــان» بــه ترك 
زودهنگام نماز جمعه توسط رئیس جمهور واکنش نشان 
داد. این روزنامه با اشاره به حواشى حضور روحانى در نماز 
جمعه تهران نوشت: «ترك زودهنگام صف نماز توسط 
رئیس جمهور بى سلیقگى و فروکاستن ابعاد گسترده این 
حرکت عظیم به یک نزاع جناحى سخیف بود و مصداق 
کامل همان عدم تشخیص اولویت هایى که محور سخنان 

رهبرى معظم در خطبه اول نماز بود.»

لطفاً تأییدمان کنید!
عباسعلى کدخدایى، سخنگوى شوراى    تابناك |
نگهبان در صفحه شــخصى خود در توییتر نوشت: «هر 
روز تعدادى از نمایندگانى که صالحیت آنان تأیید نشده با 
اعضاى شوراى نگهبان مالقات مى کنند. مدارك و دالیل 
براى آنان تبیین شده و توضیحات آنها استماع مى شود. اگر 
چه دفاع رئیس مجلس از همکاران قابل درك است، لیکن 
مناسب بود نمایندگان نیز مستندات را به رئیس مجلس 

ارائه مى کردند.»

گوشه اى از مکالمه 
«کرى»- ظریف

جلسه علنى دیروز مجلس میزبان     خبر آنالین |
محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه کشــورمان بود تا به 
سئوال مجتبى ذوالنورى، رئیس کمیسیون امنیت ملى 
پاسخ دهد. این حضور با حواشــى رو به رو بود. ظریف در 
این جلسه از جمله بخشــى از گفتگویش با «جان کرى» 
را روایت کرد و گفت: زمانى جان کرى به من گفت شــما 
بى خودى فردو را ساختید، ما اگر بتوانیم فردو را هم مى زنیم، 
به او گفتم خب فردو را هم زدید، چه پاسخى به ملت ایران 
خواهید داد. در حضور خانم «اشــتون» به من گفت براى 

همین است که نمى خواهیم با شما جنگ کنیم./1182

پروازها ادامه دارد
خبرگزارى «رویترز» گزارش   جام جم آنالین |
کرد که خطوط هواپیمایى قطر و امارات و چند شــرکت 
هواپیمایى حاشیه خلیج فارس همچنان از آسمان عراق 
و ایران براى پروازهاى خود استفاده مى کنند. «رویترز» 
مدعى شد که برخى شرکت هاى هواپیمایى حاشیه خلیج 
فارس به دنبال حوادث اخیر در منطقه، مسیر پروازهاى خود 
را تغییر داده اند که به اذعان این شرکت ها تغییر مسیر آنها 
باعث وارد آمدن خسارت هایى براى آنها شده است./1183

سردرد بودجه اى!
ابراهیم شیبانى، رئیس کل اسبق بانک    فارس|
مرکزى در همایش شکل دهى آینده سیاستگذارى پولى و 
بانکى که در اتاق بازرگانى ایران برگزار شد،گفته است: بودجه 
99 نگران کننده است و با خواندن آن سر درد مى گیرم!/1184

برنامه ظریف را به هم زدند
سید عباس موسوى، سخنگوى وزارت    انتخاب|
خارجه در نشست خود با خبرنگاران اعالم کرد: قرار بود 
وزیر امور خارجه براى شــرکت در مجمع جهانى اقتصاد 
در داووس به کشور سوئیس سفر کند ولى به رغم دعوت 
رسمى اولیه و حتى حضورى از ایشان، برنامه تنظیم شده 
ایشان را به هم زدند و ترتیبات دیگرى را در نظر گرفتند 

و در همین چارچوب این سفر متأسفانه انجام نمى شود.

خبرخوان

روزنامه «صبح نو» که به قالیباف و اصولگرایان نزدیک است، 
از خجالت محسن تنابنده درآمد.

برخى بازیگران و اهالى سینما در اعتراض به سقوط هواپیماى 
اوکراینى و اعالم همدردى با قربانیان حادثه در جشنواره فیلم 
فجر شــرکت نخواهند کرد. در این میان تعــدادى از اهالى 
صداوســیما هم عطاى کار کردن در این رسانه را به لقایش 
بخشیده اند. یکى از اینها محسن تنابنده است که اعالم کرده 
با اتمام کار در ســریال «پایتخت 6» دیگر در تلویزیون کار 
نخواهد کرد. پیش از این «کیهان» از اقدام تنابنده به تندى 
انتقاد کرده بود و حاال روزنامه «صبح نو» همان سیاســت 
«کیهان» را در قبال این بازیگر مشــهور اتخاذ کرده است. 
این روزنامه نوشت که اقدام محســن تنابنده «بیش از آنکه 
باعث اعتبار براى وى شــود باعث مضحکه وى شــد».  به 

نوشته «صبح نو»، «تنابنده اگر در ادعاى خود صادق بود باید 
اعالم مى کرد از خیر حقوق مادى "پایتخت 6" مى گذرد و اال 
اینگونه تحریم کردن ها به مثابــه روغن ریخته نذر امامزاده 
کردن است... شــهرت وى به واسطه مجموعه "پایتخت" 
است که توسط رسانه ملى ساخته مى شود و حتى سرى پنجم 
آن توسط "اوج" سرمایه گذارى شد. حتى فیلم "قسم" وى 
در سینما شنیده شد که با سرمایه اولیه مؤسسه "اوج"  ساخته 
شده و حاال این مدل تحریم کردن ها نشانه نمک نشناسى این 
افراد است.  به نظر مى رسد که مدیران رسانه ملى باید در این 
مدل همکارى با امثال محسن تنابنده تجدید نظر کنند هر چند 
سابقه تاریخى نشان مى دهد که امثال این بازیگران با استفاده 
از ضعف و حافظه تاریخى باز هم راه خود را به سوى رسانه ملى 

کج کنند و ادعاهاى گذشته شان را فراموش کنند.»

بعد از استعفاى عجیب مهدى تاج از ریاست فدراسیون 
فوتبال، شــایعات مختلفى در خصوص جانشــین او و 
برگزارى انتخابات فدراســیون فوتبال شنیده شد، اما به 
تازگى شــایعه اى جدید همه چیز را تحت الشــعاع قرار 

داده است.
گفته مى شود، برخى از وزارت نشــینان در حال فعالیت 
براى حضــور مســعود ســلطانى فر، وزیــر ورزش و 
جوانان دولت روحانى در انتخابات فدراســیون فوتبال 
هســتند! اتفاقى عجیب که مشــخص نیست چه دلیل

 موجهى پشت آن قرار دارد؟ از سوى دیگر، حتى برخى 
گمانه  زنى ها در خصوص حضور صالحى امیرى، رئیس 
فعلى کمیته ملى المپیک در انتخابات فدراسیون فوتبال 
شــنیده مى شــد اما گویا وى از ایــن تصمیم منصرف 

شده است.
پیش  از ایــن، در دولت محمــود احمدى نــژاد نیز به 
دســتور رئیس جمهور وقت، محمد على آبادى، رئیس 
ســازمان تربیت بدنــى در آن دوران، قــرار بود رئیس 
فدراسیون فوتبال شود اما به واســطه دخالت سیاست
 در فوتبال، این طرح عقیم ماند و در نهایت کفاشــیان 
رئیس فدراســیون فوتبال شــد. ریاســتى کــه بعدتر 
خود کفاشــیان در مــوردش اعالم کرد حتــى امکان
 تکان دادن یک لیوان، بدون کســب اجازه از مافوق را 

نداشته است.

محمود کریمى، مداح مشهور خواستار آن شد که انتقام 
سخت شامل داخل کشور هم بشود و با طرح این پرسش 
که «آیا اخراج آمریکایى ها از منطقه، شــامل ایران هم 
مى شود؟»، از مسئوالن دوتابعیتى و مسئوالن آمریکایى 
سخن گفت که براى اخراج آنها از کشور باید از انتخابات 

مجلس شروع کرد.
این مداح مشهور در سخنانى که اخیراً ویدیوى آن منتشر 
شده ، مى گوید: انتقام سخت، خریدن کاالى ایرانى است. 
اینهایى که مى گویند «ایرانم؛ وطنم» وقتى مى خواهند 
یک خرید هم بکنند مى پرسند «خارجى اش را ندارى». 
وى در ادامه بیان مى کند: حرف ما هم همین است که 
اگر نیروهاى آمریکایى قرار اســت از منطقه بروند، این 
اخراج نیروهاى آمریکایى شــامل کشور خودمان هم 
مى شود یا نه؟ شامل قاچاقچى ســازمان یافته مى شود 
یا نمى شــود؟ نه کولبر! شامل آن مســئول دوتابعیتى 

که رأى به نفع آمریکا مى دهد مى شــود یا نمى شــود؟
اســتعفا مى دهد که از یک خدمت بــه خدمت دیگرى

 برود!
کریمى همچنین اضافه مى کند: جاى ســئوال کننده و 
مسئول عوض شده، مردم مسئول شدند! این دفعه که 
مى خواهیم آدم به مجلس بفرستیم، آمریکایى نفرستیم. 
اول از مجلس بیرونشــان کنیم. 45 درصد از جمعیت 
ما را در قحطى همین انگلیســى ها کشــتند. 9 میلیون 

آدم کشتند. 
این مــداح همچنیــن در  واکنش به اســتعفاى برخى 
هنرمندان مى گوید: یک نفر دیگــر مى گوید من دیگر 
نمى خوانم، به درك! من فیلــم بازى نمى کنم، این هم 
جزو فیلمت اســت. یک نفر دیگــر مى گوید: من دیگر 
مسابقه نمى دهم؛ نیمکت هاى ذخیره این افراد پر است. 

نیمکت ذخیره احمدى روشن، دیگر کسى نیست.

رئیس کمیسیون امنیت ملى و سیاست خارجى مجلس شوراى 
اسالمى با رد احتمال سقوط هواپیما بر اثر حمله سایبرى گفت: 
طبق بررسى ها و گزارش مسئوالن ستادکل نیروهاى مسلح 

خطاى انسانى در سقوط هواپیماى اوکراینى اثبات شد.
مجتبى ذوالنورى در توضیح نشست کمیسیون امنیت ملى و 
سیاست خارجى با اشاره به بررسى سانحه سقوط هواپیماى 
بوئینگ 737 خط هواپیمایى اوکراین، اظهار کرد:  ابهام در 
خصوص احتمال جنگ الکترونیک و هجوم سایبرى در این 
حادثه به عنوان یکى از مباحث مطرح شد که تقریباً تا االن این 
موضوع منتفى است مگر آنکه در آینده اطالعاتى در این راستا 
به  دست آید و اثبات شود که حمالت و خرابکارى سایبرى 

وجود داشته اما فعًال این موضوع اثبات نشده است.
ذوالنورى عنوان کرد: گزارش هایى مبنى بر حرکت موشک 
کروز مطرح شد اما اینکه این گزارش ها اعتبارسنجى شود و 
به عنوان یک اطالعات موثق به ســامانه ها اعالم شود که 
دقیقاً مسیر کروز کجاست و به ســمت کدام هدف مى رود 
و کدام سامانه مأموریت برخورد با آن را دارد، چنین اتفاقى 

نیافتاده بود.
ذوالنورى تأکید کرد: بر این اساس هیچ دلیل و اعتبارسنجى، 
این گزارش ها را اثبات نکرده بود و مسئله حائز اهمیت دیگر 
آن بود که نمى شد در کشــور حالت فوق العاده و جنگى را با 
توجه به تبعاتى که در زندگى مردم دارد، اعالم کرد و این نکته 

در این جلسه روشن شد.

انتشــار تصویر گرین کارت باران کوثرى توسط حجت 
االسالم جلیل محبى، دبیر ستاد امر به معروف و نهى از 
منکر موجى از حمالت اصولگرایان علیه کوثرى را کلید 
زد و حاال برخى از کاربران با یــادآورى واکنش حجت 
االســالم آقاتهرانى، روحانى اصولگــرا و عضو جبهه 
پایدارى  به مسئله گرین کارت در حالى که گفته مى شد 
خود او هم این کارت را دارد، به نوعى پاســخ مخالفان 
باران کوثرى را داده اند. آقا تهرانى زمانى گفته بود: «مگر 
دعوا سر گرین کارت اســت که مى گویند فالنى گرین 
کارت دارد. خب دارد، مى خواهى چکارش کنى. مردم! 
هوشیار باشید. مى خواهند با این حرف ها شمار را از دعوا 

با آمریکا منحرف کنند.»
این در حالى اســت که صحبت هایى هــم در فضاى 

مجازى درباره تابعیت آمریکاى داماد و دختر غالمعلى 
حداد عادل مطرح و باعث پاسخگویى جلیل محبى شده 
است. او نوشته: «اگر آقا تهرانى، داماد و دختر حداد عادل 
یا هر یک از همفکران ما به قیمت داشتن تابعیت دشمن، 
قسم خورده باشد تابعیت ایرانى اش را طرد کند و موقع 
نیاز اسلحه به دست گیرد و از آمریکا دفاع کند، بنده به 

شخصه از او تبرى مى جویم...»
دبیر ســتاد امر به معروف در توییــت دیگرى هم خبر 
از نتیجه تحقیقاتــش درباره تابعیت این ســه نفر داده 
اســت: «داماد حداد چنین قســمى نخورده چون آنجا 
به دنیا آمده و مطابق سیستم خاك دو تابعیتى است. دختر 
حداد هم تابعیت آمریکا ندارد. درباره آقا تهرانى هم خبر 

ندارم...» /1175

سرنوشت نســخه اى کم نظیر از دیوان حافظ که اخیراً 
کشف شده، جالب و خواندنى است؛ نسخه اى که پس از 
سال ها پیگیرى پلیس آلمان، در آپارتمانى در آمستردام 

هلند کشف شده است.
به گزارش «تسنیم»، یک کارآگاه هلندى با نام « آرتور 
برند»، ملقب به «ایندیانا جونز دنیاى هنر» ماه گذشته 
نسخه اى از دیوان حافظ را که گفته مى شود ارزش یک 
میلیون یورویى دارد، کشف کرده است. این نسخه پیش 
از ایــن در مجموعه فردى به نام «قاضــى» در مونیخ 
نگهدارى مى شد، اما در ســال 2007 پس از مرگ این 
مجموعه دار، این نســخه به همراه دیگر نســخه هاى 
موجود در این گنجینه شــخصى، به سرقت رفت؛ این 
در حالى بود کــه «قاضى» پیش از فــوت، تعدادى از 
نســخه هاى موجود در مجموعه خود را بــه ایران اهدا 

کرده بود.
پلیس آلمان در سال 2011، بسیارى از این آثار از جمله 
174 جلد از این آثار را در خانه سارق که یکى از دوستان 
«قاضى» بود یافت، اما مهمترین قطعه این مجموعه که 

دیوان حافظ بود، پیدا نشد.
پلیس آلمان در سال 2016 با توجه به اهمیت این نسخه 
خطى، پاداش 55 هــزار دالرى براى پیدا شــدن این 
نســخه در نظر گرفت، اما نتیجه خاصى تا سال 2018 
حاصل نشد. در همین زمان فردى با « آرتور برند» تماس 
مى گیرد و از او مى خواهد که در رابطه با این پرونده خیلى 
فورى با او مالقات کند. مرد تماس گیرنده در این جلسه 
به «برند» مى گوید که کتاب مفقوداالثر را دیده است. 
«برند» در نهایت توانست با انجام پیگیر ى هایى، خریدار 
را در آمســتردام شناســایى کند. طبق ادعاى «برند»، 
خریدار از اینکه مطلع شــده بود نســخه اى که خریده، 
نسخه اى سرقت شده است که پلیس آلمان نیز در پى آن 
است، مضطرب شده بود. «برند» در نهایت توانست او را 
ترغیب کند که کتاب را از طریق یک واسطه به دستش 

برساند تا او آن را به پلیس تحویل دهد.
گفته مى شود نسخه خطى پیدا شده، مربوط به سال هاى 
1462-1463 میالدى است؛ یعنى حدود 74 سال پس 
از درگذشــت حافظ کتابت شده اســت. طبق گزارش 
«فرانس 24»، این نسخه را مى توان یکى از قدیمى ترین 
نسخه هاى دیوان حافظ به شمار آورد که ارزش آن حدود 
یک میلیون یورو(حدود 14 میلیارد و 500 میلیون تومان) 

تخمین زده شده است. این نســخه که از قرن پانزدهم 
میالدى به یادگار مانده، یک برگ طالى نقاشى شده 
دارد و اندازه آن 21 در 13 سانتیمتر اعالم شده است. در 
این نسخه در 159 صفحه، اشــعار پادشاه غزل فارسى 

کتابت شده است.
این کارآگاه معتقد است که کشــف بزرگى انجام شده 
زیرا از حافظ میراث مکتوبى به دست ما نرسیده است، 

ما هرآنچه از او در دست داریم، میراث شفاهى است که 
سال ها پس از مرگ او ثبت شده است. 

طبق برخــى روایت هــا،  «قاضــى» قبــل از فوت، 
دو نســخه از مجموعه خود را به دولت ایران اهدا کرده 
بود. حاال با کشــف این نســخه، این پرســش مطرح 
مى شود که آیا امکان دارد این نسخه نیز به کشور منتقل 

شود؟/1177

جزئیات تازه از ماجراى هیجان انگیز کشف دیوان شعر 560 ساله

74 سال بعد از مرگ «حافـــظ»

باران کوثرى، آقا تهرانى، خانواده حداد و باقى قضایا!حمله ُتند به محسن تنابنده: نمک نشناس هستى!

نقشه اى که در برنامه زنده «سالم صبح به خیر» شبکه 
3  و در پشت سر مهمان و مجرى برنامه دیده مى شود، 
انتقادات و نگرانى هاى بسیارى را به دنبال داشته است. 
منتقدان ســیما معتقدند این تصویر قرار است سهم 
اندك ایران از دریاى خزر را القــا کند. موضوعى که 
نرسیده و از طرف ایران پذیرفته نشده است.بارها تکرار شــده در مذاکرات منطقه اى به تصویب 

نقشه ایران با دریاى خزر جدید!

مداح مشهور: انتقام سخت شامل داخل هم بشود

سیاسى ها 
فوتبال را ول نمى کنند!

خطاى انسانى
 در سقوط 737 تأیید شد
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تشکیل جلسه انسجام بخشی 
رابطین فرهنگی 

جلسـه انسـجام بخشـی رابطین امـور فرهنگـی دینی 
صنعت آبفار و برق منطقه نایین با حضور حجت االسالم 
و المسـلمین وثیق، دبیر امور فرهنگی دینی وزارت نیرو 
در استان، مسئول امور فرهنگی و دینی شرکت و رابطین 
دینـی و فرهنگـی شـرکت آب و فاضالب روسـتایی و 
شرکت توزیع برق شهرستان در محل دفتر مدیرمنطقه 
برگزار شد. در این جلسه گزارشـی از اقدامات منطقه در 
زمینه هاي فرهنگی به حضار ارائه شـد. در ادامه حجت 
االسالم وثیق هدف از برگزاري جلسه را انسجام بخشی، 
آشنایی و ارتباط بیشتر دستگاه هاي زیرمجموعه وزارت 
نیرو وکاهش هزینه هاي مراسـمات و بازدهی بهتر آن 
عنوان کرد و در این ارتباط خواستار برگزاري جلسات به 

صورت منسجم و نوبتی شد.

درخشش مجتمع فوالد سپید 
فراب کویر 

مجتمع فوالد سپید فراب کویر شهرستان آران و بیدگل 
در جمع صد شـرکت برتر کشـور قرار گرفت. بیسـت و 
دومین دوره همایش شـرکت هاى برتر ایـران، درحالى 
برگزار شـد که مجتمع فوالد کویر توانسـت در ارزیابى 
هیئت داوران و براساس نتایج به دست آمده از میان 500 
شرکت راه یافته به این همایش، با کسب رتبه 75 صاحب 
این عنوان شـود. مجتمع فوالد کویر شهرسـتان آران و 

بیدگل بزرگ ترین تولید کننده میلگرد در کشور است.

ارسال سومین محموله به 
سیستان و بلوچستان

سـومین محموله کمـک جمعیت هـالل احمر اسـتان 
اصفهان به مناطق سیل زده سیستان و بلوچستان ارسال 
شد. سرپرست جمعیت هالل احمر استان اصفهان گفت: 
این محموله در قالب یک دسـتگاه کامیون شـامل پتو، 
اقالم خوراکى و بهداشتى با شـش ماه تاریخ مصرف به 
مناطق سیل زده سیسـتان و بلوچستان ارسال شد. على 
محمد هاشمى افزود: همچنین تاکنون پنج میلیارد ریال 
کمک نقدى مردم جمع آورى  شـده و عالوه بر این هم 
مردم استان اصفهان تاکنون یک میلیارد ریال به شماره 

حساب 999 جمعیت هالل احمر واریز کرده اند.

دوباره برف و باران
کارشناس مسئول پیش بینى هواشناسى اصفهان با اشاره 
به وضعیت پیش  بینى آب و هواى استان اصفهان اظهار 
کرد: از روز سـه شـنبه با ورود سـامانه ناپایدار به استان، 
افزایش ابر و وزش باد و نواحى شرقى بارش پراکنده پیش 
بینى و همچنین روز چهارشـنبه در اکثر مناطق اسـتان 
آسمان ابرى و بارش برف و باران به خصوص در مناطق 

غرب و جنوب استان پیش بینى مى شود. 

چند روز هواى اصفهان
 ناسالم بود؟

اصفهانى هـا از ابتـداى امسـال تاکنـون 78 روز هواى 
ناسالم تنفس کردند در حالى که شـمار روزهاى ناسالم 
در مدت مشابه سال گذشته 46 روز بوده است. کالنشهر 
اصفهان از ابتداى امسال تاکنون 19 روز هواى پاك، 207 
روز هواى سالم، 69 روز هواى ناسـالم براى گروه هاى 
حساس و 9 روز ناسالم براى عموم را تجربه کرد در حالى 
که مدت مشابه سال گذشته 37 روز پاك، 216 روز هواى 
سالم، 41 روز هواى ناسالم براى گروه هاى حساس و پنج 

روز ناسالم براى عموم به ثبت رسیده بود.

بودجه گلپایگان تقدیم شورا شد 
شـهردار گلپایگان گفـت: بودجه سـال 99 شـهردارى 
گلپایگان بر اساس مبلغ 86 میلیارد تومان تدوین و تقدیم 
شوراى اسـالمى شهر شده اسـت. پیمان شـکرزاده در 
جلسه تقدیم الیحه بودجه سال 99 شهردارى گلپایگان 
به شوراى شـهر اظهار کرد: سـرانه درآمد و هزینه هاى 
شـهردارى گلپایگان براسـاس جمعیت 54 هزار نفرى 
شـهر گلپایگان براى هر نفر یـک میلیـون و 500 هزار 

تومان پیش بینى شده است.

خبر

مرتضــى لطفى عضو هیئــت مدیره ســازمان تأمین 
اجتماعى، رضا مســرور عضو هیئــت مدیره هلدینگ 
شستا، ســعید عبودى رئیس هیئت مدیره، غالمرضا 
سلیمانى مدیرعامل هلدینگ صدر تأمین و هیئت همراه 
از بخش هاى مختلف شرکت ذوب آهن اصفهان بازدید 
کردند و سپس جلســاتى پیرامون آخرین شرایط ذوب 
آهن با هیئت مدیره و معاونین این شرکت برگزار کردند.

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در این جلسه با اشاره به 
اینکه این مجتمع عظیم صنعتى توانایى باالیى در تولید 
محصوالت با ارزش افزوده باال دارد، گفت: با پتانسیلى 
که تالشگران این شرکت دارند بسیارى از طرح هاى 

توسعه اى در فاز اجرایى قرار گرفته است.
منصور یزدى زاده افــزود: اولویت اصلى ما تأمین مواد 
اولیه اســت تا بتوانیم ظرفیت اســمى شرکت که سه 
میلیون و 600 هزار ُتن اســت را تحقق بخشــیم. وى 
ذوب آهن اصفهان را یکى از توسعه دهنده هاى اصلى 
زیرســاخت هاى تولید فوالد در کشور دانست و گفت: 
تولید در ذوب آهن اصفهان به روش کوره بلند اســت 
و این شــرکت یارانه انرژى را دریافت نمى کند. همین 
امر باعث شده تا قیمت تمام شــده محصول باالتر از 
سایر شــرکت هاى فوالدى باشــد که از یارانه انرژى 

برخوردارند.

بر اثــر واژگونى یــک دســتگاه اتوبــوس در محور 
ساوه - سلفچگان، چهار نفر جان باختند و 12 تن مصدوم 

شدند. یکى از جانباختگان راننده اتوبوس بوده است.
این اتوبوس از مبدأ اصفهان به مقصد رامســر در حال 
حرکت بود که حدود ساعت 3 بامداد روز گذشته در محور 
ساوه-ســلفچگان، 3 کیلومتر بعد از عوارضى واژگون 
مى شود. علت این حادثه عدم توجه به جلو از سوى راننده 
عنوان شده که در نتیجه آن، این اتوبوس به سمت چپ 
محور منحرف و پس از برخورد با نیوجرسى الین وسط، 
مجدداً به سمت چپ منحرف مى شود و داخل یک دهانه 

پل به ارتفاع 13 متر سقوط مى کند.

این اتوبوس 16 نفر سرنشین همراه با راننده داشت که سه 
تن از آنها در محل حادثه و یک تن نیز در بیمارستان جان 
باختند. یک مصدوم دچار قطع عضو شده و حال چند تن 

از مصدومان نیز وخیم است.
مصدومان حادثه با ده دســتگاه آمبوالنس اورژانس به 
بیمارستان منتقل شــدند. از میان مصدومان، محسن 
سورانى، فاروق جاللى، حفیذ جاللى و سیروس علیزاده 
به بیمارستان امام رضا(ع) و عاطفه براتى، آتنا شریفى، 
زهرا اشرف زاده و مهتاب علیان و هوشنگ پرکوار، مجید 
فالحتى، حسین غالمرضایى و فردى به نام سجاد نیز به 

بیمارستان فرقانى جهت مداوا اعزام شدند.

واژگونى مرگبار اتوبوس 
اصفهان- رامسر در قم

اولویت ذوب آهن
 تأمین مواد اولیه است 

از ابتداى سال تا کنون 855 نفر جان خود را در حوادث 
ترافیکى استان اصفهان از دست داده اند.

مدیرکل پزشکى قانونى استان اصفهان با بیان اینکه از 
ابتداى سال این تعداد در حوادث ترافیکى جان خود را از 
دست داده بودند که به اداره کل پزشکى قانونى استان 
اصفهان ارجاع داده شده اند گفت: از این تعداد 208 نفر 

خانم و 647 نفر نیز آقا بوده اند.
على سلیمان پور با اشــاره به اینکه این آمار نسبت به 
مدت مشابه سال قبل 3/8 درصد کاهش داشته است، 

افزود: پارسال 889 نفر در حوادث ترافیکى فوت کرده 
بودند که از این بین 186 نفــر زن و 703 نفر هم مرد 
بوده اند. وى با بیان اینکه بیشــترین تلفات حوادث 
ترافیکى با 503 نفر در جاده هاى برون شهرى، 276 نفر 
در مسیر هاى درون شهرى و 76 نفر هم سایر گزارش 
شده است، گفت: مصدومان این حوادث هم 21 هزار 
و 715 نفر بودند که 6410 نفر خانم و 15 هزار و 305 
نفر آقا بوده اند که نسبت به مدت مشابه سال قبل یک 

دهم درصد کاهش داشته است.

اسکلت 20 ساله بیمارستان دانشــگاه آزاد اسالمى 
نجف آباد تغییر کاربرى مى دهد.

رئیس دانشگاه آزاد اسالمى نجف آباد گفت: اسکلت 
ساختمان بیمارستان نجف   آباد، سال 79 زده شده اما 

از آن تاریخ تا به امروز، با وجود پنج بار تمدید مجوز از 
وزارت بهداشت، موفق به تأسیس بیمارستان نشدیم 
و االن درصدد هســتیم تا کاربرى این بیمارســتان 
را تغییر دهیم و به یک واحد آموزشــى و پژوهشــى 

تبدیل کنیم.
امیر رضا نقش با بیان اینکه بعید است وزارت بهداشت 
مجوز ساخت بیمارستان دانشــگاه آزاد را تمدید کند 
گفت: پیشنهادهایى در خصوص تکمیل بیمارستان 
ناتمام مقابل دادگسترى مطرح شده و از طرف دیگر نیز 
مسئوالن شهرستان ایده تکمیل بیمارستان دانشگاه 
به وسیله برخى خیریه ها را ارائه داده اند که هر دو مورد 

در دست بررسى و انجام مطالعات هستند.

نفرات برتر مسابقات آزاد مهارت گل آرایى در اصفهان 
معرفى شدند.

مدیر کل آموزش فنى و حرفه اى اســتان گفت: در 
این دوره از مسابقات به ترتیب محمد جواد مجیدى 
از استان همدان و سعید ســعیدى از استان اصفهان 
مقام اول، راضیه شجاع صفار و على پورجم از استان 
اصفهان دوم و هادى یعقوبى از اسالمشــهر استان 

تهران رتبه سوم را کسب کردند.
آرش اخوان طبسى افزود: شش نفر از رقابت کنندگان 
استان هاى اصفهان، هرمزگان، گیالن، کردستان و 

آذربایجان غربى نیز دیپلم افتخار مسابقات آزاد مهارت 
گل آرایى ایران را به دست آوردند.

مســابقات آزاد مهارت گل آرایى ایران با حضور 17 
شرکت کننده از اســتان هاى اصفهان،  هرمزگان، 
تهران، مازندران،  خراســان رضوى، مشهد، گیالن، 
آذربایجان غربى، کردســتان و همدان در آیتم هاى 
گل آرایى شامل ساخت دســته گل هدیه، گل آرایى 
چهار وجهى، ساخت و ایجاد اکسسورى هاى عروس 
با گل طبیعى و آبشــارى به مدت دو روز در اصفهان 

برگزار شد.

فرمانده پلیس راه آهن کشــور از کشف 600 سکه 
بهار آزادى توسط مأموران پلیس راه آهن اصفهان 

خبر داد.
سرهنگ حشمت ا... ملکى افزود: مأموران پلیس راه 
آهن اصفهان حین کنترل مسافران قطار اصفهان-

تهران به شخصى به هویت معلوم مشکوك شدند و 
در بازرســى بدنى از وى تعداد 600 سکه تمام بهار 

آزادى، فاقد هرگونه مجوز قانونى کشف کردند. متهم 
در بازجویى هاى پلیسى به جرم خود مبنى بر خرید و 

فروش غیرمجاز سکه و ارز اعتراف کرد.
ملکى گفت: ارزش ریالى ســکه هاى مکشوفه 30 
میلیارد ریال برآورد شده که همگى با تشکیل پرونده 
به بانک ملى استان اصفهان تحویل و متهم به اتهام 

اخالل در نظام اقتصادى کشور دستگیر شده است.

جان باختن 855 نفر در حوادث ترافیکى از ابتداى سال

تغییر کاربرى اسکلت 20 ساله بیمارستان
 دانشگاه نجف آباد

معرفى نفرات برتر مسابقات آزاد مهارت گل آرایى

کشف 600 سکه بهار آزادى از مسافر قطار 

مدیر پایگاه جهانى میدان نقــش جهان اعالم کرد که با 
تأیید شــوراى راهبردى میراث فرهنگى استان اصفهان 
مرمت ترك  اول گنبد مسجد شیخ لطف ا... مشکلى نداشته 

و دستور مرمت ترك دوم نیز ابالغ شده است.
چند روزى مى شود که داربست ها بار دیگر گنبد مسجد 
شیخ لطف ا... را دربر گرفته اند، اما این بار با تغییر زاویه 45  
درجه اى رو به جنوب، درست کنار ترك مرمت شده گنبد و 
رو به روى ایوان عالى قاپو؛ این حصارهاى فلزى در حالى 
بر روى ترك دیگرى از گنبد مسجد جا خوش کرده اند که 
هنوز ابهامات مرمت ترك اول که با دو رنگ شدن سر و 

صداى زیادى به پا کرد، برطرف نشده است.
مرمت ترك اول گنبد مسجد شیخ لطف ا... آبان ماه سال 
گذشته آغاز شد و پس از طى مراحل مختلف، مرمت آن در 

حدود سه ماه پیش به پایان رسید. آنچه سئواالت زیادى 
براى همه اقشار ایجاد کرد تفاوت رنگ ترك مرمت شده 
با دیگر بخش هاى گنبد صفوى بود. کارشناسان مختلف 
نیز نظرات متفاوتى درباره نحوه مرمت گنبد داشــتند و 
حتى رئیس شــوراى عالى میراث فرهنگى (معاون اول 
رئیس جمهور) دســتور پیگیرى و اعزام تیم کارشناسى 
براى بررسى وضعیت گنبد داد. در حالى که قرار بود تیمى 
از متخصصان درباره مرمت گنبد جمع شــوند و تصمیم 
جمعى اتخاذ کنند، داربست ها براى مرمت دومین ترك 

از گنبد باال رفتند.
فریبا خطابخش، مدیر پایگاه جهانى میدان نقش جهان در 
گفتگو با «ایمنا» تأیید کرد که «داربست ها براى مرمت 
دومین ترك از هشــت ترك گنبد مسجد شیخ لطف ا... 

قرار گرفتند».
وى گفت: مرمت ترك اول به تأیید دفتر امور پایگاه هاى 
جهانى سازمان میراث فرهنگى و وزارت میراث فرهنگى، 
گردشــگرى و صنایع دستى رسیده اســت. بنا به گفته 
خطابخش «مرمتگر ترك دوم گنبد نیز اســتاد رضایت 
(مرمتگر ترك اول) خواهد بود و ابالغ دســتور ادامه کار 
توسط کمیته راهبردى میراث فرهنگى استان اصفهان 
انجام شده است. این کمیته مشکلى در مرمت ترك اول 

گنبد مسجد شیخ لطف ا... ندیده است».
طبق اعالم مدیر پایــگاه جهانى میدان نقش جهان «به 
دلیل سردى هوا تا پیش از عید نوروز کارهاى مطالعاتى 
بر روى ترك  دوم گنبد و پس از عید کارهاى اجرایى فاز 

به فاز و بر اساس ابالغ شوراى فنى انجام خواهد شد».

حرف و حدیث فاز اول مرمت گنبد مسجد شیخ لطف ا...هنوز تمام نشده، دستور فاز دوم مرمت ابالغ شد 

مرمت ترك دوم، آغاز جنجال دوم؟

باشگاه کارگران نماینده استان اصفهان مقام هاى 
نخست تیمى بخش رپید(برق آسا) و دوم استاندارد 
مسابقات شطرنج مردان قهرمانى کارگران کشور 

را کسب کرد.
مســابقات کارگرى کشــور به میزبانى اســتان 
خوزســتان از نهم الى ســیزدهم دى ماه برگزار 
شد. این مسابقات در دو رده تیمى رپید (برق آسا) 

و استاندارد و همچنین رپید انفرادى برگزار شد.
باشــگاه کارگران نماینــده اســتان اصفهان در 
این رقابت ها مقام دوم تیمى مســابقه استاندارد 
و همچنیــن رضاکوهى طالى میــز 2، مجتبى 
ســعیدى برنز میز 4 و فرهاد شــریف پناهى نقره 
میــز پنجم را کســب کردند. در بخش  مســابقه 
استاندارد تیمى بانوان نســترن ابریشمکار نقره و 
در بخش مسابقه برق آســا انفرادى، رضا کوهى 
طال و بهزاد کالنترى دهقى نقره را کسب کردند. 
در بخش رپید تیمى اســتان اصفهــان مقتدرانه

 قهرمان شد.
رئیس هیئت و اداره امور ورزش کارگران اســتان 
اصفهان اظهارکرد: موضوع فرهنگ در ورزش به 
عهده یک دستگاه نیست و باید براى تحقق اهداف 
فرهنگى در ورزش کارگرى هماهنگى، همکارى 
و همپوشانى دســتگاه هاى مختلف محقق شود 
تا با اســتفاده بهتر از ظرفیت ها موجبات اتفاقات 
خوب در خانواده بزرگ کارگران اســتان اصفهان 

را فراهم آوریم.
شیرانى در ادامه افزود: توجه به ورزش کارگران و 
خانواده هاى عزیزشان ضرورتى انکارناپذیر است و 
از مسئوالن محترم ورزش کارگران شهرستان هاى 
استان درخواســت داریم توجه ویژه اى به این امر 
داشته باشند. وى افزود: ضرورت تداوم تحقیقات 
علمى براى بسترسازى ورزش کارگرى در جامعه 
و آثار مثبت آن در بین اقشار مختلف مردم و ارتباط 
نزدیک با دانشگاه ها و مراکز علمى در دستور کار 

این هیئت قرار دارد.

نایب رئیس فروشندگان و تعمیر کنندگان لوازم خانگى 
گفت: نمایشگاه لوازم خانگى بهمن ماه در اصفهان برگزار 
مى شود که قطعاً در فروش و رونق تأثیر گذار خواهد بود و 

امیدوارم غرفه داران از این موقعیت استفاده کنند.
علیرضا قندى اظهار کرد: در برخى از کاالها، خصوصاً در 
کاالهاى صوتى کمبودهایى وجود دارد؛ در برخى کاالها 
به دلیل کمبود قطعات محدودیت هاى وجود دارد و البته 

در بسیارى از کاالها این گونه نیست.

نایب رئیس اتحادیه فروشندگان و تعمیر کنندگان لوازم 
خانگى تصریح کرد: بازار در حال حاضر راکد است و هیچ 
گونه افزایش قیمتى را در بازار نداشتیم و امیدواریم در 
ماه هاى آینده هم هیچ افزایش قیمتى نداشته باشیم. 
وى با اشــاره به اینکه برخى از شرکت ها زمزمه هایى 
براى افزایش قیمت دارند، عنوان کرد: امیدواریم با توجه 
به رکودى که در بازار وجود دارد افزایش قیمتى نداشته 

باشیم و این رکود براى بازار شب عید بیشتر نشود.

برگزارى نمایشگاه لوازم خانگى در بهمن ماه 

درخشش باشگاه کارگران 
در مسابقات شطرنج

معاون امــور هنــرى و ســینمایى اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمى اســتان اصفهان گفت: سال گذشته 70 
هزار نفر اصفهانى به تماشــاى فیلم هاى جشنواره فجر 
نشستند و امسال هفت فیلم با تهیه کنندگى و کارگردانى 

اصفهانى ها در این جشنواره اکران مى شود.  
محمدعلــى جعفــرى در گفتگو با «صاحــب نیوز» در 

خصوص برگزارى جشنواره فیلم فجر در 
اصفهان اظهار کرد: مقدمات جشــنواره 
امسال در حال انجام اســت و یک هفته 
قبل از دهه فجر جشــنواره فیلم فجر آغاز 
مى شود، سازمان سینمایى حدود 12 فیلم 
را براى اکران در اختیار استان قرار مى دهد 
و دیگر فیلم هاى جشــنواره هم توسط دو 
پردیس سینمایى ســاحل و سیتى سنتر 

خریدارى مى شود.
معاون امور هنرى و ســینمایى اداره کل 
فرهنگ و ارشــاد اسالمى استان اصفهان 

گفت: جشــنواره فیلم فجر سال گذشــته استقبال بى 
نظیرى داشتیم و حدود 70 هزار نفر از مجموع جشنواره 

فجر اصفهان استقبال کردند.
وى افزود: جشــنواره اصفهان، صرفــاً اکران فیلم هاى 
جشنواره نیست و اکران فیلم هاى اصفهانى هم داریم، 

امســال هم هفت فیلم با کارگردانــى و تهیه کنندگى 
اصفهانى ها براى اکران در جشنواره فیلم فجر داریم.

جعفرى بیان کرد: امســال عالوه بر اکران ها فیلم هاى 
اصفهانى برگزارى کارگاه هاى جنبى را داریم و امیدواریم 
این کارگاه ها به افزایش بازدید کننده کمک کند. وى با 
توضیح اینکه امسال جشنواره عالوه بر پردیس سینمایى 

ستى ســنتر، در پردیس ســینمایى ســاحل هم برگزار 
مى شود، تصریح کرد: انتظار داریم بازدیدکنندگان امسال 
هم مانند سال گذشته افزایش چشمگیرى داشته باشند؛ 
یک سانس رایگان براى هنرمندان استان در نظر گرفتیم 

و به افراد واجد شرایط داده مى شود.

برنامه هاى جشنواره فیلم فجر در اصفهان

مدیرعامل شرکت گاز استان گفت: از ابتداى سال تاکنون 
پنج نیروگاه استان اصفهان بیش از پنج میلیارد مترمکعب 

گاز مصرف کرده اند.
سید مصطفى علوى با بیان اینکه مصرف گاز نیروگاه  ها 
پارسال شش میلیارد و 308 میلیون متر مکعب بود، گفت: 
این مقدار مصرف امسال به هفت میلیارد و 125 میلیون 
مترمکعب خواهد رسید. وى با تأکید بر اینکه سوخت مایع 
آالیندگی زیادي به همراه دارد و مصرف گاز سبب کاهش 
آلودگی هوا می شود افزود: با تأمین گاز به  موقع نیروگاه  

هاي استان، مصرف ســوخت مایع این واحدها به صفر 
رسیده است.

علوى با بیان اینکه صنایع اســتان از مصرف کنندگان 
گاز هستند، گفت: در حال حاضر میانگین مصرف روزانه 
این صنایع 42 میلیون مترمکعب است که از این میزان، 
میانگین مصرف روزانــه گاز نیروگاه هــا 16 میلیون و 
850 هزار مترمکعب، صنایع فــوالد 11 میلیون و 682 
هزارمترمکعب و در صنایع ســیمان یک میلیون و 799 

هزار مترمکعب است.

بیشترین مصرف کننده گاز طبیعى استان
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به تازگى اطالعاتى از زمان شروع فیلمبردارى فیلم «مرد عنکبوتى 3» و همچنین مکان هایى که این 
فیلم قرار است در آن جلوى دوربین برود، منتشر شده است.

مهر ماه امسال و پس از نزدیک به دو ماه اختالف، ســرانجام «والت دیزنى»، «مارول 
استودیو» و «سونى پیکچرز» به توافق جدیدى دست پیدا کردند تا شخصیت «مرد 

عنکبوتى» بار دیگر به دنیاى سینمایى «مارول» بازگردد و حداقل شاهد حضور او 
در دو فیلم دیگر که یک فیلم، قسمت سوم فیلم «اسپایدرمن» است و فیلم دیگر 
که هنوز مشخص نیست، نیز باشیم. حال در جدیدترین اخبار سینما و تلویزیون، 

اطالعاتى از مراحل فیلمبردارى و تولید فیلم «مرد عنکبوتى 3» (اسپایدرمن 3) 
منتشر شده است. فیلمبردارى  و تولید قسمت سوم فیلم «اسپایدرمن» قرار است 

از ماه جوالى 2020 (تیر یا مرداد 1399) آغاز شود و مراحل فیلمبردارى این 
فیلم قرار است تا ماه نوامبر 2020 (آبان یا آذر 1399) ادامه پیدا کند.

بیشــتر مراحل فیلمبردارى فیلم «مــرد عنکبوتى 3» قرار 
است در اســتودیوى فیلمســازى «پاین وود» در آتالنتا 

که بسیارى از فیلم هاى دنیاى ســینمایى «مارول» 
در این مــکان فیلمبردارى شــده اند، انجام شــود 
و همچنین قــرار اســت شــاهد فیلمبــردارى در 

مکان هاى دیگرى از جمله شــهر نیویورك، لس آنجلس و کشــور ایسلند نیز باشیم. 
«مارول» براى دومین بار اســت که در نظر دارد تا بخشــى از یــک فیلم خود 

را در کشــور ایســلند فیلمبردارى کند. پیش از ایــن بخش هایى از فیلم 
«Thor: The Dark World» در این کشور فیلمبردارى شده بود.
ممکن است فیلمبردارى بخش هایى از فیلم در ایسلند ارتباطى با 

شخصیت شرور و منفى «کریون شکارچى» داشته باشد، اما 
هنوز حضور این شخصیت تأیید نشده و همه چیز در حد حدس 
و گمان اســت. همچنین با توجه به پایان بندى فیلم «مرد 

عنکبوتى: دور از خانه» ممکن اســت «مرد عنکبوتى» به دنبال 
مخفى کردن خود از دنیا باشد و بدون شک این اتفاق بسیار متفاوتى براى 

«اسپایدرمن» است که در قسمت قبلى رخ داد. همچنین در حال حاضر مى دانیم که 
«تام هالند» براى نقش آفرینى دوباره در نقش «پیتر پارکر» (مرد عنکبوتى) و «جان واتس» 

براى کارگردانى در فیلم «مرد عنکبوتى 3» باز خواهند گشت.
فیلم «مرد عنکبوتى 3» قرار است در تاریخ 16 جوالى 2021 (25 تیر 1400) اکران شود./1172

«مرد عنکبوتى» 
بر مى گردد 

3روع فیلمبردارى فیلم «مرد عنکبوتى 3» وهمچنین مکان هایى که این 
وربین برود، منتشر شده است.

ک به دو ماه اختالف، ســرانجام «والت دیزنى»، «مارول 
به توافق جدیدى دست پیدا کردند تا شخصیت «مرد 

سینمایى «مارول» بازگردد و حداقل شاهد حضور او 
 قسمت سوم فیلم «اسپایدرمن» است و فیلم دیگر 
 باشیم. حال در جدیدترین اخبار سینما و تلویزیون، 

3» (اسپایدرمن 3)  3رى و تولید فیلم «مرد عنکبوتى 3
و تولید قسمت سوم فیلم «اسپایدرمن» قرار است 

آغاز شود و مراحل فیلمبردارى این  9داد 1399)
9 (آبان یا آذر 1399) ادامه پیدا کند. 202

3فیلم «مــرد عنکبوتى 3» قرار 
ــازى «پاین وود» در آتالنتا 

ى ســینمایى «مارول» 
شــده اند، انجام شــود 
ــاهد فیلمبــردارى در 

شــهر نیویورك، لس آنجلس و کشــور ایسلند نیز باشیم. 
ــت که در نظر دارد تا بخشــى از یــک فیلم خود 

ردارى کند. پیش از ایــن بخش هایى از فیلم 
» در این کشور فیلمبردارى شده بود.
ش هایى از فیلم در ایسلند ارتباطى با 

یون شکارچى» داشته باشد، اما 
ید نشده و همه چیز در حد حدس 
توجه به پایان بندى فیلم «مرد 

ن اســت «مرد عنکبوتى» به دنبال 
 و بدون شک این اتفاق بسیار متفاوتى براى 

مت قبلى رخ داد. همچنین در حال حاضر مى دانیم که 
ى دوباره در نقش «پیتر پارکر» (مرد عنکبوتى) و «جان واتس» 

3عنکبوتى 3» باز خواهند گشت.
0 تیر 1400) اکران شود./1172 1 جوالى 2021 (25 6ست در تاریخ 16

د عنکبوتى» 
 مى گردد 

تصویربردارى سریال «موچین» درحالى به نیمه راه رسید که بهنوش بختیارى به بازیگران این پروژه اضافه شد.
تولید سریال نمایش خانگى «موچین» به کارگردانى حسین تبریزى و تهیه کنندگى میثم آهنگرى در حال حاضر به مرز 50 درصد 
رسیده است و گروه این روزها در لوکیشنى واقع در غرب تهران مشــغول فیلمبردارى هستند. در حال حاضر پنج قسمت ابتدایى این 

سریال براى پخش به موقع در شبکه نمایش خانگى آماده نمایش شده است.
خبر دیگر درباره این سریال اضافه شــدن بهنوش بختیارى، رضا توکلى، رامین ناصرنصیر، ساعد هدایتى، افشین سنگ چاپ، ژاله 
درستکار و رز رضوى به گروه بازیگران پروژه است. بازیگران نامبرده ظرف چند روز گذشته به پروژه اضافه شده اند و با انجام تست 

گریم مقابل دوربین رفته اند.
مرجانه گلچین، حمید لوالیى، شهره لرستانى، زهرا جهرمى، عباس جمشیدى، مهران رجبى، امین چنارانى، افشین غیاثى، 
مجید شهریارى، سعیده عرب و آشا محرابى و رابعه اسکویى، (با حضور) على صادقى و امیر نورى دیگر بازیگران این سریال 

هستند.
در خالصه داستان «موچین» به نویسندگى مشترك حسین تبریزى و سیدعلى موسویان آمده: «انصاف نیست که دنیاى ما آنقدر 
کوچک باشــد که آدم هاى تکرارى را روزى صد بار ببینیم و آنقدر بزرگ باشد که نتوانیم آن کســى را که دوست داریم حتى یک بار 

ببینیم...»

 یک «موچین» و این همه هنرمند!

الهام غفورى، تهیه کننده مجموعه  سریال هاى «پایتخت» از ادامه تصویربردارى فصل ششم 
در شمال کشور خبر داد و اعالم کرد که به زودى قرار است مهران احمدى مقابل دوربین این 

سریال قرار بگیرد.
این تهیه کننده درباره  مراحل تولید «پایتخت 6» توضیح داد: کار تولید این مجموعه در شمال 
کشور به خوبى پیش مى رود و امیدواریم که بتوانیم بعد از این روزهاى تلخى  که مردم کشورمان 
تجربه کردند، در نوروز کار خوبى را رقم بزنیم. براى ما در این سال ها مهم این بوده که مردم در 
ایام نوروز شاد باشند، امیدواریم امسال هم بتوانیم این اتفاق را رقم بزنیم. فصل ششم مجموعه 

در نــوروز 99 از شــبکه تلویزیونى «پایتخت» در 15 قسمت براى پخش 
حاجــى عبداللهى، یک سیما ساخته مى شــود. تاکنون هومن 
دوربین «پایتخت» احمــد مهرانفر و محســن تنابنده مقابل 
احمــد مهران فر، رفته اند.  محســن تنابنده، ریما رامین فر، 
بهــرام افشــارى، مهران احمدى، هومن حاجى عبداللهى، 
جاوید، سلمان خطى، نسرین نصرتى، سارا و نیکا فرقانى، عطیه 

بازیگران اصلى این ابوالفضل رجبى و غالمعلى رضایى 
سریال هستند./1173

مهران احمدى به زودى مقابل
 دوربین «پایتخت 6» مى رود

 «در حاشیه» دوباره پخش مى شود

بازیگر مجموعه «دوقلوها» که از شــبکه 2 سیما پخش 
مى شــود بیان کرد که تصویربردارى این مجموعه براى 

سومین بار به دلیل مشکالت مالى متوقف شده است.
محمد مســلمى، بازیگر مجموعه «دوقلوها» که از شبکه 
2 سیما پخش مى شــود با اشاره به مشــکالت تولید این 
مجموعه بیان کرد: ضبط و تصویربردارى «دوقلوها» براى 
سومین بار متوقف شده است، البته االن قسمت هاى جدید 
این مجموعه در حال پخش است اما قصه به آخر نمى رسد. 
وى ادامه داد: این مجموعه ابتدا قرار بود در صد قسمت به 
تولید برسد و بعد به دلیل مشکالت مالى حدود 80 قسمت 
شد. االن تا 72 قسمت به صورت ناقص تصویربردارى شده 

و دوباره تولید ادامه آن متوقف شده است.
مســلمى با اشــاره به اینکه این مجموعه پیش از این هم 
متوقف شــده بود، اظهار کرد: من به عنــوان بازیگر این 
مجموعه متأسف هستم که کارى شروع مى شود و یکى دو 
سال عوامل براى آن تالش مى کنند اما نیمه کاره مى ماند. 

اگر پول ندارند، از ابتدا نباید شــروع کنند و اگر هم بودجه 
دارند، نباید بگذارند پروژه چند بار متوقف شود. قصه نباید 
بالتکلیف رها شــود و این توهین به مخاطب و توهین به 

عوامل است.
بازیگر مجموعه «فیتیله ها» با اشــاره به سختى هاى کار 
کودك تصریح کرد: با این وضعیت دیگر کســى ســمت 
کار کودك نمى رود. در 30 سالى که من کار کودك انجام 
مى دهم این اولین بار اســت که مى بینم پروژه اى براى بار 
سوم به دلیل مســائل مالى متوقف مى شود. من به عنوان 
هنرمند پروژه خیلى گله مند هستم، چراکه مخاطب تا نیمه 

پروژه را تماشا مى کند و بعد نمى داند چه مى شود.
وى اضافه کرد: قرار بود از قســمت 70 به بعد نتیجه گیرى 
قصه مشخص شود و بعد از آن ببینیم که کاراکترهاى این 
مجموعه چگونه از پس ورشکســتگى برمى آیند و موفق 
مى شوند اما اکنون دیگر انگیزه اى براى ادامه کار نداریم، 
آدم هر بار با شــرایط کنار مى آید اما تا چند بار این اتفاقات 

باید تکرار شود؟
بازیگر «دوقلوها» با اشاره به پیگیرى ه ا عنوان کرد: مهدى 
بصیــرى، تهیه کننده مجموعه هــر روز پیگیرى مى کند، 
خودش هم دچار مشکل شده و او هم االن بالتکلیف است، 
حتى اگر پیگیرى ها به نتیجه برسد، دوباره باید یک تیم صد 

تا 150 نفره را برگردانند.
وى در پایان نسبت به پخش این مجموعه نیز گالیه کرد 
و گفت: پخش این مجموعه هم نامنظم بود. این کار یک 
پروژه کمدى کالسیک بود و نوع سبک متفاوتى داشت که 
مى توانست ماندگار شود اما با پخش نامنظم و توقف هاى 
قبلى، مخاطبش را از دســت داد. درخواست من این است 
که حداقل به کارهاى دیگر توجه کنند و پروژه هاى دیگر 
دچار این مشکالت نشوند که از ایده تا تولید و آهنگسازى 
و... زحمت بکشــند تا کارى در شــأن مخاطب بسازند اما 
بعد مى بینیم اصًال براى کســى اهمیت ندارد که متوقف

 مى شود.

مشکالت مالى، مجموعه مورد عالقه کودکان را رها نمى کند

توقف پخش «دوقلوها» براى سومین بار

تهیه کننده مسابقه «پنج ستاره» از احتمال آغاز اولین 
ضبط این برنامه در روز پنج شنبه 3 بهمن ماه خبر داد.

محمد قنبرى دربــاره آخرین وضعیت ســاخت این 
مسابقه توضیح داد: متقاضیانى که مایل به شرکت در 
مسابقه «پنج ستاره» هستند باید از طریق سایت شبکه 
5 وارد صفحه مسابقه شوند که دو پنجره دارد؛ پنجره 
شرکت کنندگان و پنجره تماشاچیان. شرکت کنندگان 
در ابتدا باید یکسرى ضوابط و شرایط را بپذیرند و سپس 

در آزمون ورودى مسابقه شرکت کنند.
تهیه کننده «پنج ستاره» افزود: آزمون ورودى در نظر 
گرفته شده یک آزمون کامًال استاندارد است. متقاضیان 

باید در 25 دقیقه 50 سئوالى را که براى آزمون ورودى 
در نظر گرفته شده اســت، جواب بدهند. پس از پایان 
زمان پاسخگویى سیستم در همان زمان سئواالت را 
تصحیح و نتیجه را اعالم مى کند. اگر شرکت کننده به 
65 درصد از سئواالت پاسخ درست داده باشد، پذیرفته 

شده و ثبت نام خود را تکمیل مى کند.
فصل جدید «پنج ستاره» با اجراى حمید گودرزى که 
قرار است روزهاى پنج شنبه و جمعه روى آنتن برود، در 
68 قسمت تولید مى شود که 16 قسمت از این مسابقه 
براى پخش در ایام نوروز 99 از شبکه 5  سیما در نظر 

گرفته شده است./1174

«درك فولدز»، بازیگر کهنه کار انگلیسى که بیش از 
همه براى بازى در سریال «بله آقاى وزیر» مشهور 

بود، در 82 سالگى درگذشت.
ایــن بازیگــر بــا بــازى در مجموعه «بلــه آقاى 
نخســت وزیر» که از تلویزیون ایران هم پخش شد، 
مشهور بود. او عالوه بر بازى در سریال هاى تلویزیونى 
در چندین فیلم ســینمایى از جمله «هتل پارادیزو» 
و «تنهایى یک دونده اســتقامت» جلــوى دوربین 

رفته بود.

درگذشت این بازیگر کهنه کار با واکنش هاى بسیارى 
در فضاى مجازى همراه شد. از جمله «پیرز مورگان»، 
مجرى مشهور او را «بازیگرى معرکه از همه جهت» 
توصیف کــرد و «ادگار رایت»، کارگــردان «بیبى 

درایور» هم به او اداى احترام کرد.
فولدز در لندن زاده شد و از صحنه تئاترهاى «وست 
اند» پا به دنیاى بازیگر گذاشــت.  این بازیگر ســال 
2015 در کتابى با عنوان «نقشى که ارزش بازى کردن 

داشت» داستان زندگى خود را نوشت.

فیلمبردارى فیلم ســینمایى «نارگیل» با کارگردانى 
ســید داود اطیابــى، بــازى غالمحســین لطفى، 
سحرقریشى، شــقایق دهقان و بیژن بنفشه خواه به 

پایان رسید.
غالمحســین لطفى که مدتى قبل حضورش در یک 
برنامه تلویزیونى با عصا و ابــراز گله از اینکه خیلى از 
هنرمندان پیشکسوت خانه نشین شده اند و عده اى فکر 
مى کنند او دیگر نیست و نابود شده است حاشیه ساز 
شد، به تازگى در فیلمى با نام «نارگیل» با کارگردانى 

سید داود اطیابى حضور داشته است.
فیلمبردارى این فیلم با تهیه کنندگى ســید ابراهیم 

عامریان روز شنبه 28 دى  در تهران به پایان رسید.
فیلمنامه این فیلم سینمایى را حمزه صالحى به نگارش 

درآورده و غالمحسین لطفى، بیژن بنفشه خواه، 
علیرضا استادى، سحر قریشى، شقایق دهقان، 
نصرا... رادش، امید روحانى، مانیا علیجانى و 

آرین اسمعیلى بازیگران «نارگیل» هستند.
عامریان پیــش از ایــن فیلم هایــى همچون 

«تگزاس» و «تگزاس 2» را در کارنامه خود داشته 
و «دینامیت» و «انفرادى» را هم آماده نمایش دارد. 
«نارگیل» پنجمین فیلم سینمایى او در مقام تهیه کننده 

است./1170

فریبرز ایروانى، فرزند ملکه رنجبر بازیگر پیشکسوت 
ســینما، تئاتر و تلویزیون دربــاره آخرین وضعیت 
جســمانى مادر خود توضیح داد: هفتــه پیش براى 
جلوگیرى از بروز مشــکالت کلیوى ناشــى از کم 
اشــتهایى و مصرف کم مایعات تصمیــم گرفتیم 
مادرم تحت نظر پزشکان قرار بگیرند و ایشان را در 
بیمارستان کسرى بســترى کردیم تا مشکل غذا و 

ضعف جسمانى ایشان برطرف شود.
وى ادامه داد: مادرم فعًال تحت نظر است و اگر تا سه 
روز آینده توانایى غذاخوردن را به صورت کامل پیدا 

کند ایشان را به منزل منتقل مى کنیم.
ایروانى تأکید کــرد: از آنجا که ملکــه رنجبر  یک 
چهره مردمى بوده و مردم را دوســت داشــته و در 
کارهــاى خیر فعــال بــوده اســت دورى از مردم 

و کم شــدن ارتباط با آنهــا ایشــان را آزار 
مى دهــد. مــادرم از آنجــا کــه مى داند 
قادر نیســت کارهایى را کــه مى خواهد 

انجــام بدهــد، طبیعتــًا در روحیــه اش اثر 
مى گذارد.

فرزند ملکه رنجبر در پایان با اشاره به اینکه مادرش 
هیچــگاه گلــه اى از هنرمندانى که بــه دیدارش 
نرفته اند نداشــته است، گفت: ایشــان انتظار ندارد 
افراد خارج از چارچوب روال زندگى خود برایش وقت 
بگذارند چرا که مى داند همه گرفتار و سرگرم زندگى 
و مســائل خود هســتند و اگر دیدارى از او به عمل 
نمى آورند اما به یادش هســتند. دوستان در سازمان 
بازنشستگان شهردارى و وزارت ارشاد جویاى حال 

مادر هستند و حمایت هاى الزم را انجام مى دهند.

«پنج ستاره» آماده ضبط شد

بازیگر کهنه کار انگلیسى در 82 سالگى درگذشت

 بازیگر پیشکسوت
 با سحر قریشى به سینما برگشت

ملکه رنجبر دوباره راهى بیمارستان شد

«درحاشیه» مهران مدیرى از ابتداى بهمن ماه در شبکه آى فیلم بازپخش مى شود.
«در حاشیه» عنوان سریال طنزى به کارگردانى مهران مدیرى است که در 90 قسمت 
40 دقیقه اى، در ابتدا براى شبکه تهران تهیه شد ولى در نهایت در نوروز 1394 از شبکه 

3 سیما به نمایش درآمد.
تصویربردارى فصل دوم این سریال هم از مهر 1394 آغاز و در همان سال 1394 پخش 

شد. این سریال قرار است هر شب ساعت 21 از شبکه آى فیلم بازپخش شود.
در خالصه داستان «در حاشیه 1» آمده اســت: «هومن صحرایى در یک رشته خاص 
پزشکى مربوط به خون به نام پالستوریز سلول هاى بینابینى که در کشور کمتر به آن 
پرداخته مى شود متخصص است و در شرایطى است که در پست بیمارستانى خود هیچ 
مراجعه کننده اى ندارد. او که فردى متعهد و متخصص است براى رفع بى کارى خود به 
اورژانس سرکشى مى کند و اتفاقى با یک پزشک متخلف وارد درگیرى فیزیکى شده و 

به همین دلیل از شغل خود بى کار مى شود و...»/1171
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هافبــک خــالق و تکنیکــى ذوب آهــن از تــالش 
هم تیمى هایش براى موفقیت در ادامه فصل و دستیابى 

به رتبه مناسب در جدول لیگ نوزدهم مى گوید.
محمدرضا عباسى، هافبک تأثیرگذار ذوب آهن مدعى 
است علیرغم پیشنهاداتى که در نقل و انتقاالت زمستانى 
داشته، ترجیح داده با ادامه حضور در ذوب آهن، دین خود 

را به تیمى که باعث پیشرفت فوتبالى اش شده ادا کند.
عباسى درباره شرایط ذوب آهن در تعطیالت زمستانى 
مى گوید: خدا را شــکر که ســرمربى جدید هم باالخره 
انتخاب شد و از بالتکلیفى درآمدیم. البته تمرینات ما به 
طور منظم زیر نظر آقاى استکى و صلصالى انجام مى شد 
ولى خب انتخاب سرمربى جدید هم موضوع مهمى بود 
و باید در فرصت باقیمانده تا شروع بازى ها خودمان را با 
تفکرات رادولوویچ تطبیق دهیم. باشگاه در این مدت در 
حال بررسى بود و نمى خواست با یک انتخاب عجوالنه 
تصمیم اشتباهى بگیرد. تیم در شرایط حساسى است و 
براى همین این دقت و وســواس در انتخاب سرمربى 
طبیعى بود. خدا را شکر ســرمربى جدید انتخاب شده و 

کارمان را شروع کرده ایم.
 وینگر ذوب آهن در مورد تغییرات این تیم در نیم فصل 
هم عنوان کرد: پنج شــش بازیکن از جمع ما جدا شدند 
که همه نفرات خوبى بودند و برایشان در تیم هاى جدید 
آرزوى موفقیت دارم و سه بازیکن هم اضافه کردیم که 
مطمئنم مى توانند به تیم کمک کنند و بازیکنان خوبى 

هستند.
عباسى براى ارسالن مطهرى و فخرالدینى هم که در نیم 
فصل از این تیم جدا شده اند آرزوى موفقیت کرد و گفت: 

ارسالن دوست خوب من است و رابطه صمیمانه اى با هم 
داشــتیم. کًال در ذوب آهن یک جّو دوستانه و صمیمى 
وجود دارد. من براى او خوشــحالم که به آرزو و خواسته 
قلبى اش رسید. همه مى دانستند چقدر استقالل را دوست 
دارد و امیدوارم در تیم جدیدش موفق باشد، البته به جز 
در بازى با ذوب آهن! میالد هم دوســت خوبم بود و از 
بازیکنان خوب ذوب آهن بود و چند سال خوب را در اینجا 
داشت ولى خب شرایطش جورى بود که مى خواست جدا 
شــود و براى او هم به جز بازى با ذوب آهن، در تراکتور 

آرزوى موفقیت دارم. 
وینگر ذوب آهن با اشــاره به گلر لبنانى که به این تیم 

اضافه شده گفت: شناختى روى او ندارم و سه روز 
است که در تمرینات حاضر مى شود ولى رزومه 

خوبى دارد و حتمًا بازیکن توانمندى است که 
جذب شده است.

 عباســى درباره کار زیر نظــر رادولوویچ هم 
خاطرنشــان کرد: او مربى بسیار سختگیرى است 

و به نظم و دیســیپلین اهمیت زیــادى مى دهد و در 
همین دو سه روزى که زیر نظر او تمرین کردیم تأثیرش 
را دیدیم و مطمئنم شــرایط متفاوتى را در نیم فصل 

دوم رقم خواهیم زد. مطمئنم از این شــرایط خارج 
مى شویم و انگیزه زیادى داریم تا با کسب نتایج 

خوب به رتبه هــاى باالى جدول برســیم و 
جایگاهى در خور نام ذوب آهن کسب کنیم.

 بازیکن ذوب آهن در مورد پیشنهادات خودش 
در نیم فصل هم گفــت: پیشــنهاداتى بود ولى 

خب من با باشــگاه 1/5  ســال دیگر قرارداد دارم و 

پیشــنهاداتى که مى شد را به 
باشگاه ارجاع مى دادم و دیگر 
بعدش نمى دانــم چه اتفاقى 
مى افتاد ولى اینکه هنوز در 
ذوب آهن هســتم نشان 
مى دهد باشــگاه با فروش 

من مخالف بوده است.

هافبک ذوب آهن:

خودمان را با تفکرات «رادو» تطبـیق مى دهیم
پیشــنهاداتى که مى شد را به 
باشگاه ارجاع مى دادم و دیگر 
بعدش نمى دانــم چه اتفاقى 
مى افتاد ولى اینکه هنوز در 
ذوب آهن هســتم نشان 
مى دهد باشــگاه با فروش 

است. من مخالف بوده

رادو» تطبـیق مى دهیم کومان، استنلى و ولسیانى سه سهمیه خارجى تیم فوتبال 
سپاهان به شــمار مى روند. در شرایطى که این روزها 
صحبت از ناامنى ایران در بسیارى از رسانه هاى خارجى 
مطرح مى شود و کنفدراسیون فوتبال آسیا هم به دنبال 
ســلب میزبانى نماینده هاى ایرانى در لیگ قهرمانان 
آسیاست، سه بازیکن خارجى سپاهان بدون توجه به این 
اخبار، خودشان را براى ادامه لیگ، مسابقات جام حذفى 
و آغاز لیگ قهرمانان آســیا آماده مى کنند.  گئورگى 
ولســیانى و والدیمیر کومان خیلى زودتر خودشان را 
پس از پشت سر گذاشتن تعطیالت آغاز سال نو، به سایر 
بازیکنان در اصفهان رساندند، ولى استنلى کى روش 
مانند تابستان با تأخیر به سایر نفرات اضافه شد و اتفاقات 
هفته هاى اخیر در ایران و لغو پروازهاى بین المللى سبب 
شد تا او دیرتر از بازیکنان دیگر و همزمان با تیم امید به 
ایران بازگردد. او در تمرین اخیر ســپاهان کلى با سایر 
بازیکنان مى خندید و با کلمات فارسى که یاد گرفته با 
آنها خوش و بش مى کرد. احتماًال عدم بازگشت به موقع 
کى روش به ایران سبب خواهد شد تا قلعه نویى مانند 
هفته هاى ابتدایى لیگ نوزدهم از او در بازى هاى پیش 
رو استفاده نکند و این فرصت را در اختیار سایر مهاجمان 

تیم قرار دهد که در تمام تمرینات حاضر بوده اند.

محمد محبى و امید نورافکن دو عضو تأثیرگذار تیم امید به شمار مى رفتند که البته حضور این دو بازیکن هم 
نتوانست به ناکامى ایران خاتمه دهد. بخشى از حرف هاى امیرحسین پیروانى در دفاع از عملکرد کادر فنى تیم 
امید به محمد محبى اختصاص داشت و اینکه چرا در دقیقه 40 بازى دوم برابر کره جنوبى که با شکست 2 بر 
یک امیدهاى ایران خاتمه یافت، مربیان اقدام به تعویض محمد محبى کرده اند. پیروانى دستیار حمید استیلى 

توضیح داد که محبى به دلیل عدم اجرایى دستورات کادر فنى و همینطور مصدومیتى که از ناحیه مچ پا داشت، از 
ترکیب خارج شده است.  گفتنى است محمد محبى در دیدار سوم برابر چین هم علیرغم تمام فشارى که کادر 

فنى تیم امید براى برگزار نشدن دیدار استقالل و سپاهان ایجاد کرده بود، مورد استفاده قرار نگرفت.
نورافکن هم حرف هاى مشابهى زد و گفت که همچنین حمید استیلى در رابطه با امید 

او با مصدومیت از ناحیه دنده به اردوى 
تیم امید آمده؛ در بحث مسائل فنى نیز 

عنوان کرد که در تمام اردوهاى تیم امید او 
در پست دفاع میانى بازى کرده و بدین ترتیب از تصمیم خود براى 

استفاده از این بازیکن در این پست، دفاع کرد. حاال و پس از پشت سر گذاشتن یک تورنمنت ناموفق، محبى و 
نورافکن که به ترتیب در دو پست وینگر راست و هافبک دفاعى، دو بازیکن تأثیر گذار طالیى پوشان طى نیم فصل 

اول بودند، به سایر نفرات ملحق شده اند و آماده شروع مجدد بازى ها مى شوند.

داور فوتبــال ایــران بابــت اشــتباهش در دیــدار
 سپاهان - استقالل، از هواداران استقالل عذرخواهى کرد.

محمدحسین زاهدى  که تصمیمش در بازى سپاهان و استقالل در اعالم 
نکردن پنالتى به نفع استقالل حاشیه ساز شده بود، گفت: همانطور که یکى از 
شاخصه هاى داورى شهامت است، من هم شهامت این را دارم که بپذیرم آن تصمیم 
اشــتباه بوده و عذرخواهى کنم. حدود دو ماه از این داســتان مى گذرد و با هیچ رسانه اى 
صحبت نکردم ولى به دلیل احترامى که براى رسانه ها قائلم به این مسئله پاسخ مى دهم. در آن 
بازى اشتباه از جانب تیم داورى و در وهله نخست از جانب من بود و آن را مى پذیرم. عواقبى هم داشت. 
همانطور که یک داور بخاطر قضاوت خوبش تشــویق مى شود، بابت اشتباهش هم تنبیه مى شود. من به 

تصمیم کمیته داوران تمکین مى کنم.
او ادامه داد: شــهامت این را دارم که از جامعه فوتبال، باشگاه بزرگ استقالل و هوادارانش بخاطر اشتباهم 
عذرخواهى کنم و تالشــم را مى کنم اگر قضاوتى به من سپرده شد اشــتباه تأ ثیرگذارى نداشته باشم. من 
چندین سال است که در سطح لیگ قضاوت مى کنم و چهار سال است که بازى هاى استقالل و پرسپولیس 
را داورى مى کنم. روزهاى متفاوتى در داورى داشــتیم اما باز هم برابر جامعه هدفى که در برابر این قضیه 

قرار گرفته عذرخواهى مى کنم.

باشگاه شاهین شهردارى بوشهر موفق شد در پرونده هاى 
پرداخت حق آموزش به این باشــگاه،آراء را به سود خود 

کند.
سعید مســیگر، مدیر عامل باشگاه شــاهین شهردارى 
بوشــهر در گفتگویى اظهار کرد: به دنبال پیگیرى هاى 
حدود چهار ماهه و دادخواســت هاى باشــگاه شاهین 
شهردارى بوشهر و با وکالت آقاى عبدالصمد ابراهیمى و 
خانم سارا سپهرى مهر در خصوص حق آموزش 

بازیکنان ســابق این باشــگاه، کمیته تعیین وضعیت 
فدراسیون فوتبال ایران آراء ذیل را صادر کرد:

1-باشگاه ســپاهان به پرداخت حق آموزش پنج سال 
محمد  محبى به مبلغ 125 میلیون تومان به انضمام هزینه 
دادرسى و  جریمه تأخیر پرداخت محکوم شد و  چنانچه ده 
روز پس از قطعیت رأى، این مبالغ را پرداخت ننماید از دو 

پنجره نقل و انتقاالت محروم خواهد شد.
2-باشگاه پارس جم به پرداخت حق آموزش چهار سال 

محمد پورشاکر به مبلغ یکصد میلیون تومان به انضمام 
هزینه دادرســى و  جریمه تأخیر پرداخت محکوم شــد 
و چنانچه ده روز پس از قطعیت رأى، این مبالغ را پرداخت 

ننماید از دو پنجره نقل و انتقاالت محروم خواهد شد.
3-باشــگاه ذوب آهن اصفهان به پرداخت حق آموزش 
چهار سال محمد  مشایخ به مبلغ یکصد میلیون تومان به 
انضمام هزینه دادرسى و  جریمه تأخیر پرداخت محکوم 
شــد و  چنانچه ده روز پس از قطعیــت رأى، این مبالغ 

را پرداخت ننماید از دو پنجره نقــل و انتقاالت محروم 
خواهد شد.

4-باشــگاه پارس جم به پرداخت حق آموزش سه سال 
متین کریم زاده به مبلغ 75 میلیــون تومان به انضمام 
هزینه دادرســى و  جریمه تأخیر پرداخت محکوم شــد 
و چنانچــه ده روز پــس از قطعیت رأ ى، ایــن مبالغ را 
پرداخت ننماید از دو پنجره نقل و انتقاالت محروم خواهد

 شد.

باشگاه یونانى در آخرین روزهاى پنجره زمستانى 
فوتبال اروپا با ارسال درخواست رسمى در پى عقد 

قرارداد با مهاجم سپاهان برآمد.
على قربانى، مهاجم شمالى سابق استقالل و این 
روزهاى سپاهان که سابقه بازى در لیگ اسلوواکى 
را در کارنامه دارد مورد توجه باشگاه یونانى حاضر 

در سوپرلیگ این کشور قرار گرفته است.
باشگاه الریسا با ارسال درخواست رسمى خواستار 
آغاز مذاکرات با سپاهانى ها براى دریافت رضایتنامه 
على قربانى شده اســت تا از این مهاجم بلندقامت 
ایرانى در دور برگشت سوپرلیگ یونان بهره ببرد. 
قربانى که در ترکیب زردپوشان نصف جهان جایگاه 
ثابتى ندارد و بیشــتر به عنوان جانشین کى روش 
اســتنلى برزیلى به میدان مى رود بدش نمى آید 
دوباره لژیونر شود اما قرارداد تا انتهاى فصل آتى او 

مانع این اتفاق شده است.
در صورتى که ســپاهانى ها به درخواست باشگاه 
یونانى پاســخ مثبت بدهند و از نظــر مالى براى 
جدایى این بازیکن به توافق برسند  الریسا در یونان
 مى تواند مقصــد بعدى على قربانــى در فوتبال 

اروپا باشد.

محسن کرباسچى، سرپرســت ذوب آهن در گفتگویى 
در خصوص شرایط این روز هاى تیم فوتبال ذوب آهن 
اصفهان در آســتانه آغاز دور جدید بازى ها  اظهار کرد: 
خداراشــکر شــرایط این روز هاى تیم خوب اســت. 
همه در تمرینات حضــور دارند و وضعیــت تیم عالى 

است.
وى درباره آخرین وضعیت مصدومــان تیم ذوب آهن 
و مصدومیت قاســم حدادى فــر، گفــت: حدادى فر 
مشــکل خاصى ندارد. مچ پاى او در بازى تدارکاتى که 
داشتیم، کمى درد گرفته بود. در حال حاضر فقط معراج 

اسماعیلى و مهران درخشان مهر مصدوم هستند و دچار 
کشیدگى عضالنى شده اند. وضعیت بازى آنها را پزشک 

مشخص مى کند.
مدیــر تیــم فوتبــال ذوب آهــن در مــورد حضور 
میودراگ رادولوویچ در ایــن تیم، تصریح کرد: او مربى 
خــوب و کاربلدى اســت. رادولوویچ تجربــه باالیى

 دارد که مى تواند بــه ذوب آهن کمک کنــد. تا االن 
که همــه چیــز بــا او خــوب بــوده و امیدواریم در

مســابقات نتایج هــم مطلــوب و در حــد انتظارات 
باشد.

شکایت باشگاه ذوب آهن از استقالل تهران بابت انتقال امیر ارسالن 
مطهرى رد شد.

پس از انتقال امیر ارسالن مطهرى از تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان 
به استقالل تهران، باشگاه اصفهانى تصمیم به شکایت از آبى هاى 
پایتخت گرفت.  در همین باره باشــگاه ذوب آهن اعالم کرد انتقال 

این بازیکن به استقالل غیرقانونى بوده و این بازیکن حق فسخ قرارداد خود 
با تیم اصفهانى را نداشته است.

البته با پیگیرى ها از مسئوالن فدراسیون فوتبال مشخص شد شکایت باشگاه 
ذوب آهن از استقالل تهران براى انتقال امیر ارسالن مطهرى رد شده و این 

بازیکن بدون مشکل مى تواند براى تیم جدیدش بازى کند.

انگیزه هاى جدید این 2 نفرببخشید! اشتباه کردم
داور فوتبـ
 سپاهان - استق
محمدحسین زاهدى  که
به نفع استقالل نکردن پنالتى
شاخصه هاى داورى شهامت است
عذرخواهى کنم. حدود د اشــتباه بوده و
صحبت نکردم ولى به دلیل احترامى که براى
بازى اشتباه از جانب تیم داورى و در وهله نخست از
همانطور که یک داور بخاطر قضاوت خوبش تشــویق

تصمیم کمیته داوران تمکین مى کنم.
او ادامه داد: شــهامت این را دارم که از جامعه فوتبال، باش
عذرخواهى کنم و تالشــم را مى کنم اگر قضاوتى به من
چندین سال است که در سطح لیگ قضاوت مى کنم و چه
ا را داورى مى کنم. روزهاى متفاوتى در داورى داشــتیم

قرار گرفته عذرخواهى مى کنم.

ممم هم عضو تأثیرگذار تیم امید به شمار مى رفتند که البته حضور این دو بازیکن
بخشى از حرف هاى امیرحسین پیروانى در دفاع از عملکرد کادر فنى تیم  هد.
2 بازى دوم برابر کره جنوبى که با شکست 2 بر  0شت و اینکه چرا در دقیقه 40
ربیان اقدام به تعویض محمد محبى کرده اند. پیروانى دستیار حمید استیلى 

 اجرایى دستورات کادر فنى وهمینطورمصدومیتى که از ناحیه مچپا داشت، از 
رادر ست محمد محبى در دیدار سوم برابر چین هم علیرغم تمام فشارى که ک

سسسساساستقالل و سپاهانایجاد کرده بود، مورد استفاده قرار نگرفت. یدار
نورافکن هم حرف هاى مشابهى زد و گفت کهبا امید 

دوى
ىنیز 

امید او  یم
دینترتیب از تصمیم خود براى 

ت، دفاع کرد. حاال و پس از پشت سر گذاشتن یک تورنمنت ناموفق، محبى و 
وینگر راست وهافبک دفاعى، دوبازیکن تأثیر گذار طالیى پوشان طىنیمفصل

ده اند وآماده شروع مجدد بازى ها مى شوند.

خوش و بش هاى فارسى 
آسمانخراش

الریسا یونان، مقصد بعدى 
مهاجم سپاهان

شاهین حق رشد مى خواهد

سپاهان و ذوب آهن به بسته شدن پنجره تهدید شدند مدافع میانى تیم فوتبال ذوب  آهــن اصفهان گفت: از 
استقالل و تراکتور پیشنهاد داشتم ولى باشگاه ذوب آهن 

با جدایى ام موافقت نکرد. 
هــادى محمــدى دربــاره شــرایط تیمــش بعد از 
انتخاب میــودراگ رادولوویــچ به عنوان ســرمربى 

جدیــد ذوب آهن گفــت: وضعیــت تیم ما 
خوب است و چند روزى است که زیر نظر 
رادولوویچ تمرین مى کنیم. روز شنبه یک 
بازى دوســتانه انجام دادیم تا ســرمربى 

شــناخت بیشــترى از تیم پیــدا کند. 
رادولوویچ مربى خوبى اســت و 

مثل مربیان خارجى به نظم 
و انضباط اهمیت مى دهد. 
 وى در ارتبــاط با اینکه 

معتقدنــد  برخــى 
ذوب آهن به دلیل 

از دســت دادن 
زمان، نباید در 
ایــن شــرایط 
مربــى خارجى 

مى آورد، تصریح 
کرد: این تصمیمى بود که باشگاه گرفت و 
من به عنوان یک بازیکن نمى توانم نظر 
خاصى داشته باشــم. پیش بینى در مورد 
آینده هم غیر ممکن اســت اما امیدوارم 

نتایج خوبى بگیریم.
محمــدى در پاســخ بــه این پرســش 
که چرا در فصل نقل و انتقاالت از ذوب آهن 

جدا نشــد؟ اظهــار کــرد: از تراکتور و 
اســتقالل پیشــنهاد جدى داشتم اما 
باشــگاه با جدایى ام موافقت نکرد. در 
نهایــت ماندنى شــدم و امیدوارم در 
ادامه روزهاى خوبى را در ذوب آهن 

تجربه کنم.

نگذاشتند بروم

معراج و مهران مصدوم اند

معلوم بود این شکایت به جایى نمى رسد

2 انتقال جذاب در راه است
شنیده مى شود بحث حضور دو لژیونر فوتبال ایران در تیم هاى 

پورتو پرتغال و هرتابرلین آلمان بسیار جدى است.
پس از انتقال علیرضا جهانبخش از تیم آلکمار هلند به برایتون 
انگلیس فوتبال ایران شــاهد هیچ انتقال بزرگ دیگرى نبود. 
اگرچه تعداد لژیونر هاى فوتبال ایران در تیم هاى اروپایى کم 
نیســت، اما چند فصلى است که شــاهد انتقال آنها به تیم هاى 

مطرح نبودیم.
در شــرایطى که چند روز پیش بحث حضور مهدى طارمى در تیم 
پورتو پرتغال از سوى یک خبرنگار پرتغالى مطرح شد، حاال شنیده 
مى شود بحث انتقال طارمى به این تیم بســیار جدى است. با 

بعید نیست که مهاجم تیم ملى این شــرایط 
و کنونى ریــوآوه پرتغال در فوتبــال ایران 
مطرح اروپایى شود.انتقالى بــزرگ راهى این تیم 
مجید حســینى از ترابزون از طرفى، بحث جدایى ســید 

گوش مى رسد. هرچند که این اســپور هم مدتى اســت که به 

بازیکن در چند بازى اخیر تیمش نیمکت نشــین شده و حتى در فهرست مازاد این 
تیم ترکیه اى قرار گرفته، اما به نظر مى رسد انتقال این بازیکن به یکى از تیم هاى 
دیگر اروپایى هم بسیار جدى است. تیم هرتابرلین آلمان در حال حاضر اصلى ترین 
مشترى مدافع ملى پوش ایران است و شنیده مى شود بحث انتقال این بازیکن به 

بوندسلیگا بسیار هم جدى است.
با این شرایط به نظر مى رسد پس از چند فصل که شاهد انتقال بازیکنان ایرانى به 

تیم هاى مطرح نبودیم، قرار است دو انتقال بزرگ براى فوتبال ایران رقم بخورد. 

بوشــهر در گفتگویى اظهار کرد: به دنبال پیگیرى هاى
حدود چهار ماهه و دادخواســت هاى باشــگاه شاهین
شهردارى بوشهر و با وکالت آقاى عبدالصمد ابراهیمىو
خانم سارا سپهرى مهر در خصوص حق آموزش

شکایت باشگاه ذوب آهن از استقال
مطهرى رد شد.

پساز انتقال امیرارسالن مطهرى
به استقالل تهران، باشگاه اصفها
پایتخت گرفت.  در همین باره باشـ

 آهن گفــت: وضعیــت تیم ما 
چند روزى است که زیر نظر 
رین مى کنیم. روز شنبه یک 
تا ســرمربى انه انجام دادیم
پیــدا کند.  شــترى از تیم

بى خوبى اســت و 
خارجى به نظم 

یت مى دهد. 
ط با اینکه 

تقدنــد 
 دلیل
دن
 در 
ط
ى

صریح 
میمى بود که باشگاه گرفت و 
 یک بازیکن نمى توانم نظر 
 باشــم. پیش بینى در مورد 
 ممکن اســت اما امیدوارم 

گیریم.
بــه این پرســش ر پاســخ

ذوب آهن  ل نقل و انتقاالت از
ظهــار کــرد: از تراکتور و 

شــنهاد جدى داشتم اما 
دایى ام موافقت نکرد. در 
نى شــدم و امیدوارم در 
ى خوبى را در ذوب آهن 

معلوم

شنیده مى شود بحث حضور دو لژیون
پورتو پرتغالو هرتابرلینآلمان بسی
پس از انتقال علیرضا جهانبخش از
انگلیس فوتبال ایران شــاهد هیچ
ایرا اگرچه تعداد لژیونر هاى فوتبال
نیســت، اما چند فصلى است که شــ

مطرح نبودیم.
در شــرایطى که چند روز پیش بحث ح
پرتغال از سوى یک خبرنگار پرتغا پورتو
ت مىشود بحث انتقال طارمى به این

بعیداین شــرایط 
کفوتبــال ایران  و
مانتقالى بــزرگ راهى این تیم 
بحث جدایى ســید  مجاز طرفى،

گوشاســپور هم مدتى اســت که به 
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((آگهى تحدید عمومى مرحله  سوم  سال 1398))
پیرو آگهی هاى نوبتی سه ماهه دوم سال 1398 مربوط به قسمتی از امالك  نجف آباد 
بخش 11 ثبت اصفهان اینک تحدید حدود امالك مورد نظر به موجب ماده 14 قانون 

ثبت به شرح ذیل آگهى مى شود:
قطعه 1 نجف آباد

پالك 66 – محمدحسین  نجفیان فرزند محمد على به نسبت دو دانگ و نیم  مشاع  و 
عباس حمیدى نجف آبادى فرزند محمد جعفر به نسبت نیم دانگ مشاع از ششدانگ 

یکبابخانه قدیمى .
قطعه 3 نجف آباد 

پالك 518/9- سید محمود هاشمى نجف آبادى فرزند سید حسن ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 127/50 متر مربع .

قطعه 4 نجف آباد 
پالك 304/35- حمید قربانى چم کهریزى فرزند غالمعلى به نسبت چهاردانگ مشاع  
و مژده رحیمى چرمهینى فرزند منصور به نسبت دو دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه 

بمساحت 78/80 متر مربع  .
پالك 915/855- خدیجه براتى فرزند محمد  ششدانگ یکباخانه    بمساحت 125/60 

متر مربع.
قطعه 5 نجف آباد

پالك 312- علیرضا پور نمازیان فرزند مهدیقلى ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 
146/15 متر مربع  .
قطعه 6 نجف آباد

پالك 566/15- عصمت حاجى رجب نجف آبادى فرزند حسینعلى ششدانگ  یکباب 
خانه بمساحت 177/97 متر مربع.

پالك 1014/795- مریــد محمدى ارمندى فرزندجواد ششــدانگ یک قطعه زمین 
محصور بمساحت 301/50 متر مربع.

پالك 1014/906- مهدى سجادى فرزند علیرضا ششدانگ یک قطعه زمین محصور 
بمساحت 150 متر مربع . 

پالك 1014/914- هائیده نیکخواه دهکردى فرزند نجفقلى ششدانگ یک قطعه زمین 
بمساحت 1144/30 متر مربع .

پالك 1014/916- زهرا پوالدى فرزند محمد ششدانگ قطعه زمین محصور بمساحت 
1558/90 متر مربع  .

پالك 1014/918- قلى میسا موگویى فرزند حسینقلى ششدانگ یکبابخانه نیمه ساز 
بمساحت 160 متر مربع .

پالك 1014/923- جاوید شکیبا فرزند نعمت اله ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 
1938/5 متر مربع .
شنبه :98/11/26

قطعه 7 نجف آباد
پالك 199 – ابراهیم صابریان  نجف آبادى فرزند حســین  ششــدانگ یک درب باغ 

بمساحت 312/32 متر مربع. 
پالك 202/1 – ابراهیم صابریان  نجف آبادى فرزند حسین  ششدانگ یک درب باغ 

بمساحت 367/54 متر مربع. 
پالك2471 – محمد سلطانى نجف آبادى فرزند مشهد على ششدانگ یک قطعه زمین 

محصور بمساحت 3347/50 متر مربع .
پالك 2686 – حسن عابدینى  نجف آبادى فرزند فتح اله و روح اله ایرانژاد نجف آبادى 

فرزند احمد بالسویه ششدانگ یکباب کارگاه بمساحت 1102/15 متر مربع .
پالك 2692 – اکرم چقازردى فرزند محمد ششــدانگ یک قطعه زمین بمســاحت 

1875/10 متر مربع . 
پالك 2693 – ناهید صادقى پور نجف آبادى فرزند فتح اله  ششدانگ یک قطعه زمین 

محصور بمساحت 191/60 متر مربع . 
یکشنبه :98/11/27
قطعه 8 نجف آباد

پالك 260/8 – صدیقه روح اله نجف آبادى  فرزند على اصغر   ششدانگ قطعه زمین 
محصور بساحت 416/22 متر مربع 

پالك 283/1 – ســیما کاظمى نجف آبادى فرزند نصراله ششدانگ یکدرب باغ نیمه 
محصور  بمساحت 1872/15 متر مربع .

پالك 291/2 – وحید بیریایى نجف آبادى فرزند محمد رضا ششــدانگ یکدرب باغ 
بمساحت 1304/86 متر مربع .

پالك 291/3 – شهناز بیریایى نجف آبادى  فرزند احمد رضا  ششدانگ یک درب باغ   
بمساحت 717/29 متر مربع .

پالك 291/4 – حمید بیریایى نجف آبادى فرزند محمد رضا ششــدانگ یکدرب باغ 
بمساحت 506/81 متر مربع .

پالك 491/55 – امید توکلى  نجف آبادى فرزند ابراهیم  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
139/50 متر مربع .

پالك 869/3 – حسینعلى بیریایى نجف آبادى فرزند احمد  رضا ششدانگ یکدرب باغ 

ویال بمساحت 2411/31 متر مربع .
قطعه 10 نجف آباد

پالك 1323/26 – عبداالمیر دیانى فرزند حســن  ششــدانگ یک قطعه زمین نیمه 
محصور  بمساحت 173/80 متر مربع .

پالك 1482/67 – علیرضا بابا احمدى فرزند درویش ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
201/30 متر مربع  .

پالك 1585 – عباسعلى خشاوى نجف آبادى فرزند عمو على  ششدانگ قطعه ملک 
مشجر و مزروعى بمساحت هفت جریب بذرافشان  .

پالك 1918- مهدى  نعمتى فرزند بخشعلى به نسبت 400 سهم مشاع و احمد نعمتى 
فرزند بخشعلى به نسبت 294 سهم مشاع و زهره نعمتى فرزند بخشعلى به نسبت 284/5 
سهم مشــاع و مهر انگیز نعمتى فرزند بخشعلى به نســبت 284 سهم مشاع و مسعود 
نعمتى فرزند محمود به نسبت 290 سهم مشاع از 1552/50 سهم ششدانگ یک قطعه 

زمین محصور به مساحت 1552/50 متر مربع  .
پالك 1961 – محمد محمدى فرزند حسینعلى و مسعوده عابدینى نجف آبادى فرزند 

حیدر بالسویه ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 197/40  متر مربع .
پالك 2026 – قمر کریمى ســوادجانى فرزند رحیم ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 

127/7 متر مربع .
پالك 2033 – محمود تقى جــراح نجف آبادى فرزند محمد على ششــدانگ کوچه 

متروکه بمساحت 14/20 متر مربع  .
پالك 2051 – مهدى جارى فرزند مصطفى قلى ششــدانگ یــک قطعه زمین نیمه 

محصور ومشجر بمساحت 1096/70 متر مربع  .
دو شنبه :98/11/28

تحدید حدود پالك مذکور در روزهاى فوق به ترتیب از ساعت 8صبح به بعد در محل 
شروع وانجام خواهد شد . لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالك ومجاورین 
اعالم مى شود که در روز و ساعت مقرر در محل حضور به هم رسانند چنانچه که هر یک 
ازصاحبان امالك و یا نماینده قانونى آنها در موقع تحدید حدود حاضر نباشــند مطابق 
ماده 15 قانون مزبور ،ملک آنها با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد 
اعتراضات مجاورین وصاحبان امالك که در موعد مقرر حاضر نبودند مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود فقط تا 30 روز پذیرفته خواهد شد 
وطبق تبصره 2 ماده واحد قانون تعیین تکلیف پرونده هاى معترضى ظرف یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره باید با تقدیم داد خواست به مرجع ذى صالح قضایى 
گواهى تقدیم را اخذ وبه این اداره تسلیم نمایند./. تاریخ انتشار : 1398/11/1 شماره م/
الف: 737310 مهدى صادقى- رئیس   اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/ 10/455

مزایده اموال غیرمنقول
اجراى احکام حقوقى شعبه چهارم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالسه 971365 ج/4 له شرکت سیمان ســپاهان علیه خانم مهین کرباسى مبنى 
بر مطالبه مبلغ 927790055 ریال بابت محکوم بــه و هزینه هاى اجرایى و حق االجراى 
دولتى در تاریخ 98/11/20 ساعت 8:30 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان 
طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش 36، حبه مشاع از 72 حبه شش دانگ ملکى به پالك 
ثبتى شــماره 761 فرعى از 2248 اصلى بخش 6 اصفهان با مشخصات مندرج در نظریه 
کارشناسى که ذیال درج شده اســت ملکى خانم مهین کرباسى و اکنون در تصرف مالکانه 
محکوم علیه مى باشد 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 فوق مراجعه و از ملک بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن 
10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در 
جلسه مزایده شرکت نماید. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. هزینه 
هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشــد. و مابقى ثمن را ظرف حداکثر 1 ماه پرداخت 
واال 10 درصد واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شد. اوصاف ملک مورد مزایده: مشخصات 
ملک مورد مزایده: محل مورد نظر واقع در جاده اصفهان شیراز نرسیده به بهارستان خیابان 
12 مترى نوید 1- بر اساس اجرائیه شماره 970203 صادر از دفتر 13 دادگاه عمومى حقوقى 
شهرستان اصفهان محکومیت خانه مهین کرباسى علیه شــرکت  سیمان سپاهان محرز 
میباشد. 2- مالکیت محکوم له بر اساس اســتعالم ثبتى میزان 3 دانگ از 6 دانگ پالك 
761 فرعى از 2248 اصلى بخش 6 ثبت اصفهان میباشد که بر اساس نامه 940115 ج 13 
مورخه 95/9/15 بازداشت گردیده است. 3- محل مورد ارائه بازدید و مشاهده شد قطعه اى 
است در خیابان 12 مترى نوید در منطقه مرق که بصورت زمین فاقد هرگونه مستحدثات 
و زراعت و باغ میباشد 4- با توجه به وضعیت ثبتى و اینکه در سند مالکیت، مساحت ملک 
504 مترمربع درج گردیده و مالکیت محکوم له (مهین کرباســى) میزان 3 دانگ میباشد، 
ارزش کل ملک با توجه به موقعیت محل و تمام پارامترهاى فنى در ارزیابى بدون حقابه با 
کاربرى کشاورزى و مشــاع بودن به مبلغ 1/764/000/000 ریال معادل یکصد و هفتاد و 
شش میلیون و چهارصد هزار تومان و ســهم محکوم له مبلغ 882/000/000 ریال معادل 
هشتاد و هشت میلیون و دویست هزار تومان ارزیابى میگردد. م الف: 726803 مدیر و دادورز 

اجراى احکام حقوقى اصفهان/10/351
مزایده اموال غیرمنقول

اجراى احکام حقوقى شعبه پنجم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالسه 961523 ج/5 له خانم آذردخت عظیما و علیه آقاى مصطفى پورابراهیم مبنى 
بر فروش پالك ثبتى 4812/3 بخش دو اصفهان و هزینه هاى اجرایى و حق االجراى دولتى 

در تاریخ 1398/11/21 ساعت 12:30 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه 
زیرزمین اتاق 18 جهت فروش شش دانگ ملکى به پالك ثبتى شماره فوق با مشخصات 
مندرج در نظریه کارشناسى که ذیًال درج شده است ملکى طرفین و اکنون در تصرف مالکانه 
طرفین مى باشد توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده و نظریه وى 
مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبیــن خرید مى توانند ظرف 5 روز 
قبل از جلسه مزایده به نشانى فوق مراجعه و از ملک بازدید و در روز مزایده 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 شد. هزینه 
هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد. و مابقى ثمن حداکثر ظرف یکماه پرداخت واال 
ده درصد واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شد. اوصاف ملک مورد مزایده: مشخصات ملک: 
ملک موضوع کارشناسى یک باب ساختمان مسکونى سه طبقه (نیمه تمام) واقع در اصفهان، 
ابتداى خیابان ابن سینا کوچه شهید رجب زاده شماره 5)، بن بست حافظ پالك 25- داراى 
پالك ثبتى 4812/3؛ بخش 2 ثبت اصفهان، با عرصه ایى معادل 146/75 مترمربع و سه 
طبقه اعیانى (ناتمام) بمساحت کل حدود 383 مترمربع (به انضمام سه واحد انبارى) داراى 
3 واحد پارکینگ متعارف و تعبیه مقدمات آسانسور (شامل آهن کشى و نصب درب) بدون 
حیاط سازى و نماى خارجى آجرى، با اسکلت بتنى و سقف تیرچه بلوك. طبقه همکف شامل 
پارکینگ به انضمام یک واحد مســکونى یک خوابه (60 -) و طبقات اول و دوم هر کدام 
یک واحد مسکونى دو خوابه که مشخصات داخلى واحدها: کف سرامیک و دیوارها و سقف 
سفیدکارى، آشپزخانه و سرویس بهداشــتى و حمام سرامیک، اجراى لوله کش هاى آب و 
فاضالب، شوفاژ و گاز على ایحال کل ساختمان ناتمام و پیشرفت فیزیکى آن حدود 55٪ 
تخمین با قدمت ساخت حدود 10 سال (با توجه به تاریخ صدور پروانه) همچنین ساختمان 
داراى 3 کنتور برق تک فاز و یک کنتور سه فاز است. 1- این هیأت با توجه به موقعیت ملک 
و مساحت عرصه، مســاحت کل اعیانى، ناتمام بودن و کیفیت آن و قدمت ساخت و کلیه 
عوامل مؤثر در قیمت گذارى، ارزش روز شش دانگ ساختمان 3 طبقه مزبور (پالك ثبتى 
4812/3؛ بخش 2 ثبت اصفهان) را با کلیه متعلقات و مشترکات مبلغ: 9/520/000/000 
ریال (نهصد و پنجاه و دو میلیون تومان) ارزیابى مى نمایند. طبعا ارزش سه دانگ از شش 
دانگ مالکیت آن معادل 4/760/000/000 ریال (چهارصد و هفتاد و شش میلیون تومان ) 
مى باشد. مطابق استعالم انجام شده هر کدام ســه دانگ مشاع مالک بوده و وفق ماده 10 
آیین نامه فروش امالك مشــاع وجوه حاصل از فروش پس از کسر هزینه عملیات اجرایى 
به نسبت سهم هر یک از مالکین تقسیم خواهد شد. م الف: 728698 مدیر و دادورز اجراى 

احکام حقوقى اصفهان/10/376
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)

شــماره آگهى: 139803902004000373 تاریخ آگهى: 1398/10/28 شــماره پرونده: 
139704002004000361 و 139704002004000363 و 139704002004000362 
و 139704002004000360 آگهى مزایده پرونده اجرایى شــماره بایگانى: 9702881 و 
9702880 و 9702879 و 9702878- ششــدانگ یک قطعه خانه به پالك ثبتى 3118 
فرعــى از 15187 اصلى مفروز و مجزى شــده از 85 فرعى از اصلى مذکور به مســاحت 
252 مترمربع با شــماره چاپى 649367 سرى ج ســال 94 با شــماره دفتر الکترونیکى 
139520302026005982 و بشــماره چاپى 649366 سرى ج ســال 94 با شماره دفتر 
الکترونیکى 139520302026005980 ثبت و ســند صادر گردیده واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان بــه آدرس: اصفهان- خیابان مولــوى- خیابان پوریایى ولى- کوچه شــهیدان 
محمدى- کوچه شکوفه- بن بست فرخنده- پالك 250- کدپستى 8149847537 با حدود: 
شماًال: دیوار بدیوار بطول 25/60 مترمربع به شماره باقیمانده هشتاد و پنج فرعى شرقًا: در 
دو قسمت اول بدیوار بدیوار بطول 0/95 سانتیمتر به خانه باقیمانده دوم دیوار بدیوار بطول 
9/00 متر به خانه باقیمانده جنوبًا: دیوار بدیوار بطول 24/64 مترمربع به باقیمانده غربا درب 
و دیوار بطول 10/11 متر مربع به بن بست به عرض 4 متر که طبق نظر کارشناس رسمى 
پالك فوق با قدمت 30 سال متراژ عرصه 252 متر مربع متراژ اعیان 222 مترمربع (نماى 
ساختمان سنگ و کف حیاط موزائیک و نماى حیاط سنگ) تعداد طبقات 2 طبقه (زیرزمین 
و همکف) پروانه ساختمان و پایان کار ندارد نوع اسکلت بنایى و فلزى و سقف آهن و ضربى، 
وضعیت پارکینگ در حیاط، انبارى داخل اعیان، انشعاب فاضالب دارد، انشعاب برق 2 عدد 
دارد، انشــعاب گاز دارد، سرمایش کولر و اســپیلت، گرمایش بخارى، درب خارجى فلزى، 
دربهاى داخلى چوبى، کف سرامیک و موکت، دیواره ها گچ و رنگ، داراى آشپزخانه کابینت 
و حمام و سرویس، زیرزمین 70 متر همکف 152 مترمربع ملکى آقاى حمید احمدى و خانم 
بتول احمدى بالسویه (هر کدام نسبت به ســه دانگ) که طبق اسناد رهنى شماره 14215 
مورخ 1395/6/29 و 14216 مورخ 1395/6/29 و 14217 مورخ 1395/6/29 و 14218 
مورخ 1395/6/29 تنظیمى در دفترخانه اسناد رسمى شماره 246 اصفهان در رهن بانک 
ملت واقع مى باشد و طبق اعالم بانک بســتانکار ملک فاقد بیمه مى باشد از ساعت 9 الى 
12 روز یکشنبه مورخ 1398/11/20 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 8/472/000/000 ریال (هشت میلیارد 
و چهارصد و هفتاد و دو میلیون ریال) شــروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت 
پیشنهادى 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 ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 98/11/01 

درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحًا 
جهت شرکت در جلسه مزایده توضیحا جهت شرکت در جلسه مزایده باید مبلغ پایه مزایده 
پس از اخذ شناسه واریز از این اداره و طى فیش ســپرده 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. ضمنًا برنده مزایده باید مابقى مبلغ خرید را تا پایان وقت 
ادارى همان روز طى فیش مخصوص پرداخت نماید. م الف: 739774 اداره اجراى اســناد 

رسمى اصفهان /460/ 10
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)

شــماره آگهى: 139803902004000377 تاریخ آگهى: 1398/10/28 شــماره پرونده: 
139704002004000887 آگهى مزایده پرونده اجرایى شــماره بایگانى: 9707616- 
ششدانگ آپارتمان پالك 21771 فرعى از 5000 اصلى واقع در بخش 5 ثبت اصفهان واقع 
در جنوب شرقى طبقه سه به مســاحت 136/29 مترمربع که مقدار 22/49 مترمربع آن به 
صورت پیشرفتگى است به انضمام پارکینگ 18 فرعى واقع در شمال غربى زیر زمین دوم به 
مساحت 12/50 مترمربع در صفحه 44 دفتر 1311 امالك ذیل لیست 243690 شماره چاپى 
سند 001579 به نام خانم مهشید مهدویانى فرزند احمد سابقه ثبت و سند مالکیت دارد به 
آدرس اصفهان خیابان سجاد بین چهارراه آپادانا و چهارراه سپهساالر مجتمع تندیس طبقه 
سوم واحد 31 جنوبى. با حدود: حدود آپارتمان شماال اول درب و دیواریست به راهرو مشاعى 
دوم در چهار قسمت که قسمت هاى اول و سوم شرقى است دیواریست مشترك به آپارتمان 
مجاور سوم دیوار اشتراکى پیشرفتگى است با آپارتمان مجاور شرقا دیوار و پنجره پیشرفتگى 
است به فضاى پیاده رو خیابان جنوبا اول دیوار پیشرفتگى است به فضاى پیاده رو خیابان 
دوم دیواریست به فضاى پالك 5000/78 غربا اول دیوار و پنجره است به فضاى پشت بام 
واحد شماره 21760 فرعى دوم دیواریست به فضاى دستگاه پله و آسانسور. حدود پارکینگ 
شماال و شرقا و جنوبا و غربا هر چهار حد خط مستقیم مقروض است به محوطه مشاعى. که 
طبق نظر کارشناس رسمى آپارتمان فوق الذکر در طبقه سوم مجتمع به نام تندیس واقع مى 
باشد. این مجتمع در بر ضلع غربى خیابان واقع، طبقه همکف آن داراى چند دهانه مغازه بوده 
و ورودى مجتمع از سمت پیاده رو مى باشد. اسکلت ساختمان بتنى و قدمت آن حدود 12 
سال مى باشد. آپارتمان به مساحت 136/29 مترمربع و داراى دو خواب، پذیرایى، سرویس 
بهداشتى، حمام و قسمتى از بدنه پذیرایى کاشیکارى و لوله کشى آب و فاضالب انجام شده و 
به عنوان آشپزخانه در نظر گرفته شده است لیکن فاقد کابینت، سینک ظرفشویى مى باشد. 
کف آپارتمان سرامیک و کلیه سطوح دیوارها گچ پرداختى و در مرحله زیرسازى رنگ آمیزى 
مشاهده گردید. ارتفاع کف تمام شده تا زیر سقف حدود 2/60 متر بوده، چهارچوب درب ها 
فلزى و درب اتاق ها چوبى است. پنجره واقع در نما از جنس آلمینیوم و تک جداره مى باشد. 
نور آپارتمان از شــرق و غرب تامین مى گردد. گرمایش و سرمایش آن به ص ورت مرکزى 
است. ملک فاقد انبارى و داراى یک واحد پارکینگ و انشعاب برق مجزا مى باشد. مجتمع 
داراى آسانسور، نماى آن سنگ و آجر مى باشد. که سند شماره 86311 مورخ 1395/9/23 
دفترخانه اسناد رسمى شماره 129 شهر اصفهان استان اصفهان در رهن بانک مهر اقتصاد 
واقع مى باشد و ملک فاقد بیمه مى باشد از ساعت 9 الى 12 روز شنبه مورخ 1398/11/19 
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 11/200/000/000 (یازده میلیارد و دویســت میلیون ریال) شروع و به هر کس 
خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى 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 ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ 
اصفهان مورخ 98/11/01 درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد 
موکول مى گردد. توضیحا جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ پایه مزایده پس از اخذ شناسه 
واریز از این اداره و طى فیش ســپرده در وجه اداره اجراى اسناد رسمى بابت پرونده کالسه 
فوق پرداخت گردد و ارائه اصل فیش واریزى به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناسایى 
معتبر الزامى است. ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى همان روز 
طى فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالك سپرده نماید. م الف: 739704 اداره 

اجراى اسناد رسمى اصفهان /10/462
حصروراثت 

اشرف محمدى نجف آبادى  داراى شناسنامه شــماره 40 به شرح دادخواست به کالسه 
1645/98 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نمــوده و چنین توضیح داده که 
شــادروان عبداله محمدى نجف آبادى  بشناســنامه 272 در تاریــخ 98/6/26 اقامتگاه 
دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. عزت 
محمدى نجف آبادى  ش ش 811 ، 2. حســن محمدى نجف آبــادى  ش ش 166 ، 3. 
عصمت محمدى نجف آبادى  ش ش 127 ، 4. اشرف محمدى نجف آبادى  ش ش 40 ، 
5. حسینعلى محمدى نجف آبادى  ش ش 363 ، 6. نصراله محمدى نجف آبادى  ش ش 
221 ، 7. اکرم محمدى نجف آبادى  ش ش 394،  8. محمد محمدى نجف آبادى  ش ش 
1804(فرزندان متوفى)، 9. طیبه فاضل نجف آبادى ش ش 426 (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. 739048/م 

الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/ 10/456

بموجب ماده 11 قانون ثبت اسناد وامالك و ماده 59 اصالحی آیین نامه مربوطه 
امالکی که در سه ماهه  سوم سال 1398 تقاضاي ثبت آنها پذیرفته شده به شرح 

ذیل آگهی می نماید:
437 اصلى – اراضى مزرعه جز

3382 – آقاى اصغر گندم کار دلیگانى فرزند على محمد به شــماره شناسنامه 
1367 صادره از اصفهان ششدانگ قطعه زمین مزروعى واقع در صحراى جز 

آباد گز بخش 16 ثبت اصفهان به مساحت 1470/32 متر مربع

به موجب ماده 16 قانون ثبت و ماده 86 آیین نامه اصالحی قانون ثبت چنانچه 
شخص یا اشخاصى نسبت به امالك مندرج در این آگهی اعتراض ( واخواهی) 
داشته باشــد باید از تاریخ انتشــار اولین نوبت ظرف مدت 90 روز دادخواست 
واخواهی خود رامستقیما به این اداره تسلیم و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون 
تعیین تکلیف پرونده هاي معترضی ثبت معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تســلیم اعتراض به این اداره بایســتی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح 
گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید و در صورتیکه قبل از 

انتشار آگهی دعوائی اقامه شده باشد طرف دعوي باید گواهی دادگاه را مشعر بر 
جریان دعوي ظرف مدت مرقوم تسلیم نماید. اعتراضات یا گواهی طرح دعوي 
که بعد از انقضاء مدت مرقوم واصل شود بال اثر است و مطابق قسمت اخیر ماده 
16 و تبصره ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد شد. ضمنا طبق ماده 56 آیین نامه 
قانون ثبت حقوقی ارتفاقی در موقع تعیین حدود در صورتمجلس قید و واخواهی 
صاحبان امالك و مجاورین نســبت به حدود و حقوق ارتفاقی مطابق ماده 20 
قانون ثبت و تبصر ه 2 ماده واحده قانــون تعیین تکلیف پرونده هاي معترضی 

ثبت پذیرفته خواهد شــد. آگهی در دو نوبت به فاصله 30 روز در روزنامه کثیر 
االنتشار درج و منتشر می شود./.

تاریخ انتشارنوبت اول:1398/11/01 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/12/01 

م الف:726816
عباسعلى عمرانى- رئیس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان 

شاهین شهر/10/430             

آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1398 اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان شاهین شهر

بموجب ماده 11 قانون ثبت اســناد و امالك و ماده 59 - اصالحی آئین نامه 
مربوطه امالکی که در سه ماهه سوم ســال 1398 تقاضاي ثبت آنها پذیرفته 
شده و همچنین شــماره هاي از قلم افتاده و نیز آنچه طبق آراء هیئت نظارت 
ثبت آگهی آنها باید تجدید شود مربوط به بخش 9 ثبت اصفهان را به شرح زیر 

آگهی می نماید :
الف ) شماره پالك و مشــخصات مالک و نوع ملک و محل وقوع امالکی که 
اظهارنامه آنها در سه ماهه مربوطه قبل تنظیم و جهت انتشار آگهی در ردیف 

منظور گردیده اند .
اول بخش 9  ثبت اصفهان

1 - ابنیه و امالك واقع در باغبهادران به شماره 131- اصلی و فرعی ذیل :

2579 فرعى – مهناز یزدانى نوگورانى فرزند عبداله نسبت به ششدانگ قسمتى 
از یکبابخانه به مساحت 154,48 مترمربع مجزى شده از 565 فرعى .

2 - ابنیه و امالك واقع در دره شورجه باغبادران به شماره 343- اصلی و فرعی 
ذیل :

185  فرعى – داود شــیران فرزند غالمرضا نســبت به ششدانگ یک درب 
باغ مشتمل بر شــماره هاى 69 تا 74 فرعى و قسمتى فاقد پالك به مساحت 

6426,35  مترمربع .
بموجب ماده 16 قانون ثبت امالك چنانچه کسی نسبت به امالك مندرج در این 
آگهی اعتراض داشته باشد باید از تاریخ انتشار اولین نوبت نسبت به آنهایی که 
تقاضاي ثبت شده به شرح ردیف الف ظرف مدت 90 روز و نسبت به ردیف ب در 

مدت 30 روز دادخواست اعتراض خود را به این اداره تسلیم نماید و طبق تبصره 
2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هاي معترضی ثبت ، معترض ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست 
به مرجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم 
نماید و در صورتی که قبل از انتشــار این آگهی دعوائی اقامه شده باشد طرف 
دعوي باید گواهی دادگاه را مشــعر بر جریان دعوي ظرف مدت مرقوم تسلیم 
نماید . اعتراضات یا گواهی طرح دعوي که بعد از انقضاي مدت مرقوم واصل 
شود بال اثر است و مطابق قســمت اخیر ماده 16 و تبصره ماده 17 قانون ثبت 
رفتار خواهد شد . ضمنًا طبق ماده 56 - آیین نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقی در 
موقع تعیین حدود در صورت مجلس قید و اعتراض صاحبان امالك و مجاورین 

نســبت به حدود و حقوق ارتفاقی مطابق ماده 20 قانون ثبت و تبصره 2 ماده 
واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هاي معترضی ثبت پذیرفته خواهد شد. این 
آگهی نسبت به ردیف( الف )در دو نوبت به فاصله 30 روز و نسبت به ردیف ( ب 
) فقط یک نوبت از تاریخ انتشار نوبت اول در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان 

درج و منتشر می گردد .
تاریخ انتشار نوبت اول : روز سه شنبه  مورخ 1398/11/01

تاریخ انتشار نوبت دوم : روز پنجشنبه مورخ 1398/12/01  
م الف: 734438

محمد رضا رئیسى زاده - رئیس ثبت اسناد و امالك لنجان 
10/429/

آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1398 مربوط به ابنیه و امالك واقعات در حوزه ثبتی شهرستان لنجان قسمتی از بخش  9  ثبت اصفهان
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آگهى انتقالى 
شــرکت مهندســین توان نصب پارســیان شرکت 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 566 و شناسه ملى 
10260111853 به اســتناد صورتجلســه مجمع 
عمومى فوق العــاده مــورخ 1396/04/31 و آگهى 
139630402102000073 مرکز اصلى شــرکت از 
واحد ثبتى نطنز به واحد ثبتى کاشان به آدرس جدید شهر 
کاشان-خاتم االنبیا ء-بلوار امام محمدباقر (ع)-بلوار 
امام ســجاد(ع )-پالك 0 - مجتمع تجارى مهر-طبقه 
دوم-واحد 67 - کدپستى 8718354253 تغییر یافت 
و دراین واحد ثبتى ذیل شــماره 6253 به ثبت رسید 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى کاشان (739606)

آگهى تغییرات
شرکت ســازه ایمن زرین هور سهامى 
خاص به شماره ثبت 1672 و شناسه ملى 
14006975067 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیــره مــورخ 1398/08/25 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : امید زرگر 
1270446568بعنــوان  کدملــى 
رئیــس هیئت مدیــره و ســعید ملک 
زاده کدملــى 1270406418بعنــوان 
مدیر عامل شــرکت و امیــد مهدى پور 
کدملــى1270446568 بعنوان نائب 
رئیس هیئت مدیره براى مدت دو ســال 
انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار 
و تعهد آور شــرکت از قبیل: چک، سفته، 
بروات، قراردادها، عقود اسالمى و اوراق 
عادى و ادارى با امضاء دو نفر از از اعضاء 
هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر 
اســت. ضمنا مدیر عامل شرکت مجرى 
مصوبات هیئت مدیره خواهد بود اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع 
ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

خمینى شهر (739522)

آگهى تغییرات
شــرکت ســازه ایمن زرین هور ســهامى خاص به 
شماره ثبت 1672 و شناســه ملى 14006975067 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى مورخ 
1398/08/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : امید زرگر به 
کدملى 1270588710 و کد پستى 8415683111 
و ســعید ملک زاده به کدملــى 1270406418 و کد 
پســتى 8415683111 و امید مهدى پور به کدملى 
1270446568 و کد پستى 8415683111 و بعنوان 
اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دوسال انتخاب 
گردیدند.روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج 
آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى خمینى شهر (739519)

آگهى تاسیس
شرکت با مسئولیت محدود کیا ارم مهر سپاهان درتاریخ 1398/10/25 به شماره ثبت 63936 
به شناسه ملى 14008921173 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر 
جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :انجام امور بازرگانى ، سرمایه گذارى در زمینه 
الکتریکى ، برق ساختمان ، شرکت در مناقصات و مزایدات ، راه سازى جاده ، خط لوله ، ساخت 
و تجهیزات ، تامین کاال ، تولید ومشاوره درزمینه هیدرولیک ، کشاورزى و معادن و مواد اولیه ، 
صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى ، اخذ وام و تسهیالت از کلیه بانکها و موسسات 
دولتى و خصوصى صرفاً در راستاى تحقق اهداف شرکت ، اخذ و اعطاى شعبه و نمایندگى در 
داخل و خارج از کشور. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت 
: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : اســتان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش 
مرکزى ، شهر اصفهان، محله کشاورز ، خیابان سهروردى ، بن بست شهید مهران ترکى [2] ، 
پالك - 14، ساختمان الهیه ، طبقه دوم ، واحد 4 کدپستى 8177799891 سرمایه شخصیت 
حقوقى عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقاى 
رسول علیرضائى به شماره ملى 1160249261 دارنده 250000 ریال سهم الشرکه خانم 
صنم صادقى چمگردانى به شماره ملى 1170915884 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه 
خانم سحر علیرضائى به شــماره ملى 1171143915 دارنده 250000 ریال سهم الشرکه 
اعضا هیئت مدیره آقاى رسول علیرضائى به شــماره ملى 1160249261و به سمت رئیس 
هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم سحر علیرضائى به شماره ملى 1171143915و به سمت 
مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : 
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمى 
و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل منفرداً همراه 
با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار نصف 
جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و 
صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (739510)

اگر صبح از خواب بیدار شده و متوجه تغییر فاحش رنگ زبان خود شده اید، 
نترسید! شاید برایتان عجیب باشد که بدانید رنگ زبان اطالعات زیادى 
از وضعیت سالمتى فرد به دست مى دهد؛ به گونه اى که حتى در برخى 
موارد از رنگ زبان براى شناســایى برخى از مشکالت اساسى که هنوز 
تشخیص داده نشده اند، کمک گرفته مى شود. زبان سالم صورتى رنگ 
است و روى سطح آن غدد بسیار کوچکى به نام پاپیال وجود دارد؛ هر تغییر 

رنگ و بافت ناگهانى باید توسط پزشک بررسى شود. 

1. زبان سفید
در این حالت یک پوشش سفید ضخیم و سنگین بر روى سطح زبان به 
وجود مى آید که به لوکوپالکیا معروف است؛ پوشش حاصله ممکن است 
ناشى از دود سیگار یا سوزش زبان باشد. مراقب باشید که این وضعیت 
را با برفک دهان که عمومًا به شــکل نقطه هاى سفید ظاهر مى شود و 
علت آن با دیابت و ضعف سیســتم ایمنى بدن فرد مرتبط است، اشتباه 
نگیرید. لوکوپالکیا بیشتر در افراد سیگارى شایع است، البته نه در افرادى 
که گه گدارى سیگار مى کشند. همچنین از آنجا که روند رشد آن کامًال 

تدریجى و ذره ذره است، بیمار در مراحل اولیه متوجه آن نخواهد شد.

2. زبان سیاه
افرادى که براى ناراحتى معده قرص بیسموت مصرف مى کنند، ممکن 
است پس از مدتى با تغییر رنگ ســطح زبان خود به سیاه مواجه شوند. 
براى برطرف کردن این عارضه، روى این سیاهى ها مسواك نرم بکشید 

یا آنها با اسکراب زبان بسابید تا از بین بروند.

3. نوك قرمز زبان
نوك قرمز زبان مى تواند نشانه اى از فشار روانى یا عاطفى فرد در لحظه 
باشد؛ به طورى که در شرایط پراسترس شعله ور شده و پس از حل شدن 
مسائل، به خودى خود برطرف مى شود. البته برخى از داروهاى تجویزى 
پزشکان روانشناس نیز جریان بزاق و هیدراتاسیون دهان را تغییر داده و 

وضعیت دهان و رنگ زبان را تحت تأثیر قرار مى دهند.

4. زبان زرد
زبان زرد رنگ مى تواند نشانه اى از شــروع تدریجى مشکالت کبدى 
(مثل کبد چرب) یا مشکل معده باشد و در نهایت به زبان قهوه اى یا سیاه 
ختم شود. در موارد کم خطرتر، شایع ترین علل زرد بودن زبان بهداشت 
ضعیف دندان، استعمال سیگار یا برخى از داروهاى خاص است. اگر صبح 

از خواب بیدار شده  و احساس کردید رنگ زبانتان به زردى مى زند، براى 
کشتن سریع تر باکترى ها، محلول آب و هیدروژن پراکسید غرغره کنید، 
تا حد امکان از مصرف غذاهاى چرب و نشاسته اى خوددارى کنید و فیبر 
را به وعده هاى غذایى خود اضافه نمایید. در صورت عدم مشاهده عالئم 

بهبودى، سریعاً پزشک متخصص را در جریان بگذارید.

5. زبان قهوه اى
معموًال زبان قهوه اى از مواد غذایى و نوشیدنى هایى که مثل قهوه مصرف 
مى کنیم، ناشى مى شود. سیگار کشیدن و متعاقباً مشکالت ریه نیز از دیگر 
دالیل قهوه اى شدن سطح روى زبان است. این لکه هاى قهوه اى عمدتًا 
با مسواك زدن زبان، به راحتى از بین مى روند اما اگر پس از مدتى هیچ 
عالئم بهبودى مشاهده نشد، ممکن است رنگ قهوه اى به سبب ابتال به 
نوعى مالنوم یا سرطانى شدن سلول هاى سطح زبان باشد که در صورت 

تشخیص به موقع قابل درمان است.

6. زبان آبى یا بنفش
در بدترین حالت ممکن، رنگ آبى یا بنفش زبان مى تواند نشــانه اى از 
مشکل قلبى باشد. اگر قلب خون را درست پمپاژ نکند یا اکسیژن کافى 
در خون وجود نداشته باشــد، رنگ زبان بنفش مایل به آبى مى شود. در 
یک نگاه خوش بینانه تر خوردن برخى مواد غذایى مانند انگور و بلوبرى، 
کمبود ویتامین B2، واریس زبان، بیمارى هاى کلیوى و بیمارى آدیسون 
نیز رنگ روى زبان را به آبى یا بنفش تغییر مى دهند. بهتر است با مشاهده 

این رنگ ها روى زبان به پزشک متخصص مراجعه کنید.

7. زبان بى رنگ
زبان بى رنگ مى تواند از کمبود ویتامین یا مواد مغذى خصوصًا ویتامین 
B12 و ویتامین A خبر دهد؛ این مسئله به راحتى با تغییر رژیم غذایى 
و مصرف بیشــتر ویتامین هاى مورد نیاز برطرف خواهد شــد. مصرف 
غذاهاى سرشــار از ویتامین A مانند هویج، سیب زمینى شیرین، کدو 
حلوایى، طالبى، اســفناج و کلم و همچنین غذاهاى سرشار از ویتامین 
B12 مانند جگر، ماهى، گوشــت گاو و حبوبات براى تغییر این شرایط 

پیشنهاد مى شود.

8. زبان ملتهب قرمز رنگ
قرمزى رنگ زبان در کنــار صافى ســطح روى آن مى تواند حاکى از 
 B3 التهاب زبان (گلوسیت) یا بیمارى پالگر ناشــى از کمبود ویتامین

و کمبود نیاسین باشد. ســعى کنید بهداشت  
دهان  را حفظ کرده و دندان ها و زبان  را حداقل  
روزى دو مرتبه مسواك بزنید و از نخ  دندان  
اســتفاده  کنید. مرتب  چکاب  دندانپزشکى  

داشته  باشید.

9. لکه هاى سفید روى زبان
سفیدى زبان ممکن است در اثر التهاب و عفونت 
پرزهاى چشــایى، تب، کم آبى بــدن، مرحله 
دوم ســفلیس، برفک دهــان، لیکن پالنوس 
(نوعى عفونت قارچــى)، لکووپالکیا، تنفس و 
مالش زبان بــه لبه تیز دندان شکســته ایجاد 

شود. همچنین وجود باقیمانده غذا، باکترى ها و 
سلول هاى مرده در بین پرزهاى چشایى ملتهب، 

به سفیدى زبان منجر خواهند شد.
اما بافت زبان ســالم به دالیل مختلف ممکن است به 

حالت هاى زیر تغییر کند:

1. زبان شیاردار
در این حالت شیارهاى عمیق روى ســطح زبان به وجود مى آید. علت 
اصلى این مسئله ناشناخته است و در اکثر مواقع نیازى به درمان نیست 
اما مى توان آن را با زبان جغرافیایى و یا برخى از اختالالت دیگر مرتبط 
دانست. این ترك ها و شیارها ضررى ندارند. مشکل اصلى تجمع عفونت 
درون این شیارها و در نتیجه بوى بد دهان و گاهى احساس سوزش است. 

اغلب این عفونت ها با داروهاى ضدقارچ موضعى قابل درمان هستند.

2. زبان نقشه  مانند به رنگ قرمز
در این بیمارى که به اصطالح زبان جغرافیایى نامیده مى شود، سطح زبان 
داراى ظاهرى نقشه مانند و پر از تکه هاى صاف و قرمز و زخمى است که 
روزانه حرکت کرده و جا به جا مى شوند. این تکه ها داراى شکل، رنگ و 
اندازه متفاوت با حاشیه سفید بوده و در برخى موارد، با درد و سوزش زبان 
همراه هستند. براى کم کردن عالئم زبان جغرافیایى، باید از تنباکو و دود 

سیگار و غذاهاى داغ، تند، اسیدى، خشک و شور اجتناب شود.

3. زبان سیاه مودار
این اتفاق عجیب در صورت تجمع باکترى هــا روى زبان رخ مى دهد. 

همچنین 
اگــر منظم 
سیگار مى کشید، 
بهتر است خود را براى زبان 
ســیاه و مودار آماده کنید. در حالت کلى، رشد زیاد غدد روى زبان و گیر 
کردن باقیمانده مواد غذایى در البه الى پرزهاى زبان سبب مى شود تا 
روى زبان مودار و سیاه به نظر برسد. بهداشــت خوب دهان و دندان از 
جمله مسواك زدن ســه بار در روز، نخ دندان و ترك سیگار و نوشیدن 
آب کافى براى پاکسازى زبان و دندان ها از جمله راه هاى درمان یا حتى 
پیشگیرى از این عارضه خواهد بود. دلیل احتمالى دیگر براى زبان سیاه 
داروى پپتو- بیسمول است. این مسئله ممکن است باعث بوى بد دهان 

یا ناهنجارى هاى چشایى شود.

4-زبان توت فرنگى
در این حالت روى زبــان دانه هاى قرمز رنگ ماننــد دانه توت فرنگى 
مشاهده مى شود. پاپیالهاى زبان مى ریزند و روى زبان تکه تکه مى شود 
که «دانه هاى توت فرنگى» را تشکیل مى دهند. بافت توت فرنگى مانند 
و قرمز رنگ زبان ممکن است از اولین عالئم تب اسکارلت (مخملک) یا 
نشانه بیمارى کاوازاکى در کودکان باشد. کمبود اسیدفولیک و ویتامین 

B12  نیز ممکن است باعث قرمز شدن سطح زبان شود.

این درســت که هنوز در اصفهان برف درست و حسابى 
نیامده اســت اما اگر هم برف آمد، یادتان باشــد آن را 

نخورید!
یک متخصص تغذیه گفت: به دلیل وجود ذرات معلق و 
سنگین مانند سرب و جیوه خوردن برف از لحاظ بهداشتى 

صحیح نیست.
سید ضیاء الدین مظهرى، متخصص تغذیه درباره مصرف 
و خوردن برف اظهار کرد: در حال حاضر به دلیل آلودگى 
هوا و وجود ذرات معلق در آن، پــس از بارش برف، این 
ذرات بر روى زمین تجمع پیدا مى کنند که خوردن برف 

از لحاظ بهداشتى جایز نیست. 
وى گفت: به دلیل اینکه در حال حاضر شرایط جوى به 
گونه اى است که کمتر شاهد بارش برف هستیم، خوردن 
برف مى تواند عناصر موجود در هوا را وارد دستگاه گوارش 
کند که این موضوع باعث بروز بیمارى هاى گوارشى و 

سایر بیمارى ها خواهد شد.
به گفته وى وجود ذرات ســنگین مانند ســرب و جیوه 
اجتناب ناپذیر ا ســت و باید از خوردن بــرف پرهیز کرد 
به دلیل اینکه آلودگى موجود در ایــن برف ها مى تواند 

بیمارى هاى اعصاب را تشدید کند.

اســتفاده طوالنى از صفحات دیجیتالى، عالوه بر 
خستگى چشم، دفعات حمالت میگرن و خشکى 

چشم را زیاد مى کند.
دکتر سید فرزاد محمدى، رئیس اداره سالمت چشم 
و پیشگیرى از نابینایى وزارت بهداشت مى گوید: 
همه  خانواده ها، چه آنهایى که سابقه  نزدیک بینى 
دارند و چه آنها که ندارند باید حداکثر تالششــان 
را بــه کار بگیرند که زندگى فرزندشــان در تعامل 
با رســانه هاى دیجیتال و کامپیوتــرى به تعادل 

نزدیک شود.
او با بیان اینکه تعادل بین دید دور و نزدیک خیلى 
مهم است، افزود: خانواده ها باید  اوقات داخل منزل 
خصوصاً زمان هایى که بچه در تعامل زیاد با نور آبى 
صفحات دیجیتالى است، را کم و کنترل کنند. وى 
گفت: این مسئله اثبات شده که بچه هایى که زمان 
بیشترى را در فضاى بیرون از خانه مى گذرانند، کمتر 
دچار نزدیک بینى مى شوند، بنابراین کمتر از عینک 

استفاده مى کنند.
محمدى با تأکید بر اینکه کودکان زیر شش ماه نباید 
با صفحات دیجیتالى ارتباط داشته باشند، ادامه داد: 
هر چه صفحات دیجیتالى بزرگ تر و از چشم دورتر 
باشند بهتر اســت. چون نزدیک تر بودن آن باعث 
افزایش تابش نور آبى، افزایش میزان خستگى چشم 
و در نتیجه درگیرى کنترل نشده  کل سیستم مغزى 

و عصبى و شبکیه  فرد مى شود.
وى در این باره اظهار کرد: اگر کودك قرار اســت 
بازى دیجیتالى انجام دهد، توصیه مى کنیم والدین 
بازى ها را روى LED که صفحه بزرگ ترى دارد 
نصب کنند تا موبایل و لپ تاپ! چــون با این کار 
فاصله  بهترى حفظ مى شــود و این تجربه بینایى 
شباهت بیشترى به زندگى سنتى و معمول بشر دارد.

او گفت: والدین در اتاق بچه ها ترکیبى از نور زرد و 
سفید را تنظیم کنند و حتى االمکان اتاق بچه ها پر 
نور باشد. خصوصًا اگر بچه اى استعداد نزدیک بینى 
در خانواده دارد در اتاق تاریک، در موقعیت خوابیده و 

در ماشین در حال حرکت با موبایل کار نکند.

مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)
شــماره آگهى: 139803902004000374 تاریخ آگهى: 1398/10/28 شماره پرونده: 
139804002004000031 و 139804002004000062 آگهى مزایده پرونده اجرایى 
شماره بایگانى: 9800193 و 9800636- ششدانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه 
اول داراى پالك شماره 2788 (دو هزار و هفتصد و هشــتاد و هشت) فرعى از 31 (سى و 
یک) اصلى مفروز و مجزى شده از پالك 1527 (یک هزار و پانصد و بیست و هفت) فرعى 
از اصلى مذکور به مساحت 96/01 مترمربع با توضیح باینکه تراس مسقفى به ابعاد 6/70 
متر در 75 سانتى متر و به مســاحت 5/02 متر مربع در جنوب آپارتمان احداث شده است 
که متعلق به آپارتمان مزبور است با قدرالحصه از عرصه مشــاعى شماره 1527 فرعى و 
راه پله مشاعى 2783 و حیاط مشاعى 2787 فرعى بانضمام انبارى همکف شماره 2785 
به مســاحت 8/25 مترمربع بانضمام پارکینگ همکف شرقى به شماره 2784 به مساحت 
39/09 مترمربع کًال واقع در بخش 14 ثبت غرب اصفهان به آدرس: اصفهان- خیابان امام 
خمینى- شهرك کوثر- بلوار کوثر پالك 41 که سند مالکیت المثنى در صفحه 355 دفتر 
610 امالك بنام آقاى علیرضا/اخوان نیل چى فرزند جواد ثبت و ســند صادر شده است و 
حدود اربعه با توجه به نامه 139885602025000891- 98/2/8 اداره ثبت منطقه غرب 
اصفهان بدین شرح مى باشد: شماًال: اول در چهار قسمت که قسمت هاى دوم غربى است و 
چهارم شرقى است به طولهاى 0/83 متر و 0/25 متر و 2/26 متر و 0/25 متر دیوار و پنجره 
است به فضاى پیاده رو خیابان دوم در سه قسمت که قسمت اول شرقى و سوم غربى است 
به طولهاى 5/30 متر و 3/70 متر و 5/30 متر به دیوار اشتراکى و درب اختصاصى به فضاى 
راه پله مشاعى شماره 2783 فرعى سوم در چهار قسمت که قسمت اول غربى و سوم شرقى 
به طولهاى 0/25 متر و 2/23 متر و 0/25 متر و 0/98 متر دیوار و پنجره است به فضاى پیاده 
رو خیابان شرقا به طول 11/45 متر دیوار به دیوار طبقه اول پالك 1528 فرعى جنوبا اول 
به طول 1/65 متر دیوار و پنجره است به فضاى حیاط مشاعى 2787 فرعى غربا به طول 
11/45 متر دیوار به دیوار طبقه اول پالك 1526 حدود انبارى شــماال به 2/75 متر دیوار 
اشتراکى با راه پله مشاعى 2783 فرعى شرقا به طول 3 متر درب اختصاصى و دیوار اشتراکى 
با پارکینگ همکف شرقى شــماره 2784 فرعى جنوبا به طول 2/75 متر دیوار اشتراکى با 
انبارى همکف شماره 2786 فرعى غربا به طول 3 متر دیوار اشتراکى با پارکینگ همکف 

غربى شماره 2782 فرعى حدود پارکینگ شــماال به طول 3/21 متر درب و دیواریست به 
پیاده رو خیابان 28 مترى شرقا به طول 11/45 متر دیوار به دیوار طبقه همکف پالك 1528 
فرعى جنوبا به طول 3/59 متر ورودى پارکینگ است به حیاط مشاعى 2787 فرعى غربا 
اول به طولهاى 3/15 متر و 3/ متر به درب اختصاصى ودیوار اشتراکى با انباریهاى همکف 
شماره 2786 و 2785 فرعى دوم در دو قسمت که قســمت اول شمالى محسوب است به 
طولهاى 0/35 متر و 5/30 متر درب و دیوار اشتراکى با راه پله مشاعى شماره 2783 فرعى 
که طبق نظر کارشناس رسمى پالك فوق بصورت یک دستگاه آپارتمان مسکونى دو خوابه 
با قدمتى حدود 25 سال واقع در طبقه اول و یک باب انبارى و پارکینگ داراى نماى آجرى 
اسکلت فلزى و سقف تیرچه بلوك و پنجره هاى پروفیل فوالدى بوده و آشپزخانه کاشى 
و سرامیک با کابینت فلزى و آبگرمکن دیوارى کف موزائیک دیوارها با پوشش گچ و رنگ 
سرمایش کولر آبى و گرمایش بخارى و همچنین داراى انشعابات آب  برق و گاز مى باشد. 
که طبق اسناد رهنى شماره 23506- مورخ 1393/10/20 و 23507 مورخ 1393/10/20 
تنظیمى در دفترخانه اسناد رسمى شماره 180 اصفهان در رهن بانک ملت واقع مى باشد و 
طبق اعالم بانک بستانکار ملک فاقد بیمه مى باشد از ساعت 9 الى 12 روز دوشنبه مورخ 
1398/11/28 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 3/500/000/000 ریال (ســه میلیارد و پانصد میلیون ریال) 
شروع و به هر کس خریدار باشــد به باالترین قیمت پیشنهادى 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 باشــد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض 
شــهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به 
عهده برنده مزایده اســت ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى 
بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد مى گردد ضمنا این آگهى در 
یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 98/11/1 درج و منتشر مى گردد و 
در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلسه 
مزایده مبلغ پایه مزایده طى چک تضمین شده بانک ملى در وجه اداره اجراى اسناد رسمى 
بابت پرونده کالسه فوق به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناسایى معتبر الزامى است. 

ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص 
در حساب اداره ثبت اسناد و امالك ســپرده نماید. م الف: 739751 قویدل- کفیل اداره 

اجراى اسناد رسمى اصفهان /10/461
 حصروراثت 

مهدى محمدى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 55 به شــرح دادخواست به کالسه 
1655/98 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نمــوده و چنین توضیح داده که 
شادروان احترام جمشیدیان بشناســنامه 21 در تاریخ 95/12/13 اقامتگاه دائمى خود را 
بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. ابراهیم محمدى نجف 
آبادى ش ش 61 ، 2. محمد على محمدى نجف آبادى ش ش 56 ، 3. زهرا محمدى نجف 
آبادى ش ش 32 ، 4. حیدر محمدى نجف آبــادى ش ش 48 ، 5. رضوان محمدى نجف 
آبادى ش ش 39 6. عفت محمدى نجف آبادى ش ش 18 ، 7. مهدى محمدى نجف آبادى 
ش ش 55 (فرزندان 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 شــد. 739080/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل 

اختالف نجف آباد/ 10/457
 ابالغ رأى

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.شماره پرونده 295/98 دادنامه 98/10/4-955  
شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: آرمان قاسمى فرزند هیبت اله – گلدشت بلوار ابوذز 
کوى نسترن پ 34 خواندگان: 1- امیر حســین مومنى فرزند کاظم 2- جابر پور اردبیلى 
فرزند رضا نشانى: هر دو مجهول المکان  خواسته : مطالبه وجه یک فقره چک ( تضامنى 
) به انضمام خسارات دادرسى  - شورا با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم 
و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعوى آرمان قاسمى 
فرزند هیبت اله به طرفیت 1- امیر حســین مومنى 2- جابر پور اردبیلى فرزند 1- کاظم 
2- رضا به خواســته مطالبه مبلغ 150/000/000 ریال به استناد یک فقره چک به شماره 
881045 مورخ 98/2/30 عهده بانک مسکن به انضمام خســارات دادرسى ، با توجه به 
محتویات پرونده و رونوشــت چک و گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه 

و تظر به اینکه خوانده ردیف اول علیرغم ابالغ نشــر آگهــى و خوانده ردیف دوم علیرغم 
ابالغ نشر آگهى در جلسه رســیدگى شورا حاضر نشــده و دفاع و انکارى ننموده است لذا 
شورا دعوى خواهان را وارد دانسته  و مستنداً به مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین 
دادرسى مدنى و مواد 307و309و و 310 و 313 قانون تجارت  و نظریه مشورتى شورا ، راى 
بر محکومیت خواندگان متضامنا به پرداخت  مبلغ 150/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و پرداخت مبلغ 2/000/000 ریال بابت هزینه هاى دادرسى و پرداخت  مبلغ 1/500/000 
ریال بابت نشر آگهى و پرداخت خســارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک 98/2/30 
لغایت اجراى حکم که دراجراى احکام محاســبه خواهد شــد درحق خواهان محکوم مى 
نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى دراین شورا 
و ســپس ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم حقوقى 
شهرستان نجف آباد مى باشد.739743/م الف، قاضى شوراى حل اختالف گلدشت شعبه 

هفتم/ 10/458
 اخطار اجرایى

شماره 451/97 به موجب راى شماره 799 تاریخ 97/7/17 حوزه دوم شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه حسین مقیمى به نشانى مجهول 
المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ یکصد و چهل میلیون ریال بابت اصل خواســته 
و پرداخت مبلغ 3/300/000 ریــال بعنوان هزینه هاى دادرســى  و پرداخت حق الوکاله 
وکیل و پرداخت خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ سررسید 95/12/25 لغایت اجراى حکم و 
همچنین محکوم علیه محکوم بر پرداخت مبلغ 7/000/000 ریال بعنوان نیم عشر دولتى 
مى باشد.محکوم له: علیرضا شله جلو خانى با وکالت آقاى مجید محمدى به نشانى: نجف 
آبادروبروپلیس راه آتش نشــانى ســنگبرى ملت ماده 34قانون اجراى احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهــد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم 
و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 739924/م الف-شــعبه دوم شوراى حل اختالف نجف 

آباد/ 10/459

تغییر رنگ زبـان خطرناك است؟

3680 سال شانزدهم13988

ســعى کنید بهداشت  
زبان را حداقل ن ها و
 بزنید و از نخ  دندان 
چکاب  دندانپزشکى  

ىزبان
ت در اثر التهاب و عفونت 
کم آبى بــدن، مرحله 
هــان، لیکن پالنوس 
)، لکووپالکیا، تنفس و 
دندان شکســته ایجاد 

یمانده غذا، باکترى ها و 
پرزهاى چشایى ملتهب، 

واهند شد.
 دالیل مختلف ممکن است به 

عمیق روى ســطح زبان به وجود مى آید. علت 
نیازى به درمان نیست  ته است و در اکثر مواقع
ط گ الال اخ ا خ ا ا اف

همچنین 
اگــر منظم 
سیگار مى کشید، 
بهتر است خود را براى زبان 
ســیاه و مودار آماده کنید. در حالت کلى، رشد زیاد غدد روى زبان و گیر 
تا د ش بم زهاىزبانس البهالىپ د غذای اد م انده باق دن ک

؟ موبایل و لپ تاپ
 دشمن چشم فرزندان شماست

برف 
نخورید



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

سســتى دل را با اســتقامت درمان کــن و خــواب زدگى چشــمانت را با 
بیدارى از میان بردار و اطاعت خدا را بپذیــر و با یاد خدا انس گیر و 
یاد آر که تــو از خــدا رویگردانى و در همــان لحظــه او روى به تو 
دارد و تــو را به عفو خویش مــى خواند و با کرم خویش مى پوشــاند! 
در حالى که تو از خدا بریده به غیر او توجه دارى! پس چه نیرومند 
و بزرگوار است خدا! و چه ناتوان و بى مقدارى تو، که بر عصیان او 

موال على (ع)جرأت دارى.
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