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سالطین مقابله با گرماى تابستان آب تا هفته آینده در زاینده رود جریان دارددرخشش بازیگر اصفهانى در جشنواره مالزىفروش قلم  از جنس کالشینکف شورشیان آفریقایى! ببرهاى جده با 4 ستاره خارجى رو در روى گاندو سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

6 روش براى 
کاهش هورمون 
استرس در بــدن

«بیت کوین» مصرف برق در اصفهان را باال برد
3

2

3

2

قیمت مسکن تا چند ماه 
آینده کاهش مى یابد

فساد عجیب 4 خانواده 
در بازار خودرو

ابعاد قدرت 
تهاجمى ایـــران

5 وجوه غافلگیرکننده دارد
مشکل جدى 

توپ بازى 
در میدان امام

کورتیزول یا هورمون استرس، دشمن شماره  یک 
سالمت عمومى است. سال هاست که 

دانشمندان مى دانند سطح باالى کورتیزول 
در یادگیرى و حافظه اختالل ایجاد مى کند،

 عملکرد ایمنى و تراکم استخوان را کاهش...

هر ساله فصل تابســتان میدان امام (ره) عالوه 
بر گردشــگران خارجى و توریســت ها پذیراى 
شهروندان اصفهانى اســت که تالش مى کنند 
تا لحظاتى خوش را کنار خانواده هایشان سپرى 
کنند. امــا در این میان هســتند افــرادى که با 
بهره گیرى از این فرصت به دســت آمده بیشتر 
در تالش هستند تا به این میدان تاریخى آسیبى 

جدى وارد کنند.
یک جوان اصفهانى مــى گوید: «چند روز پیش 
کلیپى را در فضاى مجــازى در ارتباط با انجام 

بازى هاى والیبال درست ...

4

اصفهان به شدت با کسرى معلم روبه رو استاصفهان به شدت با کسرى معلم روبه رو است
38633863 معلم امسال بازنشسته مى شوند معلم امسال بازنشسته مى شوند

3

سخنگوى شرکت توزیع برق مى گوید متهم اصلى افزایش نامتعارف 10 درصدى برق، دستگاه هاى استخراج ارز دیجیتالى است

تجربه متفاوت
 ساالر عقیلى
 با «نگـار»

جاسم و شایان؟ 
فعًال معلوم نیست

مدیرعامل ســپاهان در مورد شــرایط این تیم و فعالیت هاى نقل و 
انتقاالتى باشگاه صحبت کرد.

مســعود تابش در گفتگویى در خصوص تمدید 
قرارداد با کى روش اســتنلى اظهار کــرد: ما از 
مدت ها قبل با استنلى به توافق رسیده بودیم 
ولى به دلیل اینکه او درگیــر کارهاى تولد 
فرزندش بود امضــاى قراردادش و اضافه 

شدنش به اردوى تیم به تأخیر افتاد و ...

3

7

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

متــوقف شدن 
خط تولید 

بزرگ ترین سازنده 
خودروهاى جمعى

«بفرمایید بازى» در پارك هاى سطح شهر
تابستانتان را با «فکر» بگذرانید

3

سالشانزدهم /ش

5

کى روش به قلعه نویى کى روش به قلعه نویى 
خنده را هدیه کردخنده را هدیه کرد

آگهى مزایده عمومى امالك
 شماره 98/1

شرکت عمران و مسکن اصفهان در نظر دارد امالك مشروحه ذیل در استان هاى اصفهان ، تهران ، فارس و یزد را از طریق مزایده عمومى شماره 98/1 
به فروش برساند . متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و همچنین دریافت اســناد مزایده از روز دوشنبه مورخه 98/04/31  به وبسایت
  www.maskanesfahan.ir مراجعه فرمایند . آخرین مهلت دریافت اسناد مزایده تا پایان وقت ادارى روز  شنبه مورخه 98/05/12  مى باشد، جلسه 
بازگشایى پاکات و اعالم برندگان مزایده ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخه 98/05/13  در محل دفتر مرکزى شرکت عمران و مسکن اصفهان برگزار 

مى گردد. شرکت ، در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.

آدرسشرایط فروش قیمت پایه کل (ریال)قیمت پایه کل انبارى (ریال)متراژ انبارىقیمت پایه کل پارکینگ (ریال)تعداد پارکینگقیمت تراسقیمت پایه (هر مترمربع) ریالمتراژطبقهشماره واحدبلوكنام پروژهکاربرىردیف
اصفهان خیابان فلسطین50درصد نقدى و مابقى 6ماهه58,25540,772,5320000,0031,500,000,000___خیابان فلسطینتجارى1
اصفهان خیابان دانشگاه روبروى درب شمالى دانشگاه50درصد نقدى و مابقى 6ماهه2535249,59242,000,0001,050,000,00052,000,000,0000,0063,450,780,000-2252پردیس2ادارى2
شاهین شهر هشت بهشت محله 50cدرصد نقدى و مابقى 12ماهه020030270,4241,500,0000000,0011,222,430,000محله c هشت بهشتزمین تجارى3
شاهین شهر هشت بهشت محله 50cدرصد نقدى و مابقى 12ماهه020040311,9641,500,0000000,0012,946,340,000محله c هشت بهشتزمین تجارى4
شاهین شهر هشت بهشت محله 50cدرصد نقدى و مابقى 12ماهه020050270,3841,500,0000000,0011,220,770,000محله c هشت بهشتزمین تجارى5
شاهین شهر هشت بهشت محله 50cدرصد نقدى و مابقى 12ماهه020060291,2439,000,0000000,0011,358,360,000محله c هشت بهشتزمین تجارى6
شاهین شهر هشت بهشت محله 50cدرصد نقدى و مابقى 12ماهه020070248,4540,500,0000000,0010,062,225,000محله c هشت بهشتزمین تجارى7
شاهین شهر هشت بهشت محله 50cدرصد نقدى و مابقى 12ماهه020080260,0440,500,0000000,0010,531,620,000محله c هشت بهشتزمین تجارى8
شاهین شهر هشت بهشت محله 50cدرصد نقدى و مابقى 12ماهه020090239,1640,000,0000000,009,566,400,000محله c هشت بهشتزمین تجارى9

تهران شهرك قدس ابتداى شهید فرحزادى50درصد نقدى و مابقى 12ماهه40,03805,800,00001800,000,0000,0033,056,174,000همکف028تجارى ادارى سیناتجارى10
تهران شهرك قدس ابتداى شهید فرحزادى50درصد نقدى و مابقى 12ماهه41,07816,000,00001800,000,0000,0034,313,120,000همکف030تجارى ادارى سیناتجارى11
شاهین شهر-خانه کارگر50درصد نقدى و مابقى 6ماهه34166,640,7600000,005,665,785,840همکف06خانه کارگرتجارى12
شاهین شهر-خانه کارگر50درصد نقدى و مابقى 6ماهه34,2168,648,4800000,005,767,778,016همکف08خانه کارگرتجارى13
شاهین شهر-خانه کارگر50درصد نقدى و مابقى 6ماهه33,8168,648,4800000,005,700,318,624همکف09خانه کارگرتجارى14
شاهین شهر-خانه کارگر50درصد نقدى و مابقى 6ماهه33,9170,656,2000000,005,785,245,180همکف010خانه کارگرتجارى15
شاهین شهر-خانه کارگر50درصد نقدى و مابقى 6ماهه33,85170,656,2000000,005,776,712,370همکف011خانه کارگرتجارى16
اصفهان خیابان فالطورى چهارراه اشراق50درصد نقدى و مابقى 6ماهه35173,776,50001150,000,0004,1246,000,0006,478,177,500اول15تجارىپارسیانتجارى17
اصفهان خیابان فالطورى چهارراه اشراق50درصد نقدى و مابقى 6ماهه29,1168,866,00001150,000,0004,2252,000,0005,316,000,600اول16تجارىپارسیانتجارى18
اصفهان خیابان فالطورى چهارراه اشراق50درصد نقدى و مابقى 6ماهه39180,343,00001150,000,0006,9414,000,0007,597,377,000اول18تجارىپارسیانتجارى19
اصفهان خیابان فالطورى چهارراه اشراق50درصد نقدى و مابقى 6ماهه38,5183,620,50001150,000,0007,5450,000,0007,669,389,250اول19تجارىپارسیانتجارى20
اصفهان خیابان فالطورى چهارراه اشراق50درصد نقدى و مابقى 6ماهه32,43183,620,50001150,000,0006,9414,000,0006,518,812,815اول22تجارىپارسیانتجارى21
یزد صفاییه روبروى دانشگاه یزد50درصد نقدى و مابقى 6ماهه4120212266,9197,750,0001,170,000,000100,0027,260,452,500مهتاب4مسکونى22
شیراز بلوار امیرکبیر روبروى باغ جنت50درصد نقدى و مابقى 6ماههB611311191,1855,000,00002300,000,0004,080,000,00010,894,900,000ایرانیان شیرازمسکونى23
شیراز بلوار امیرکبیر روبروى باغ جنت50درصد نقدى و مابقى 6ماهه60,7190,440,00001150,000,0004,4266,400,00011,976,108,000زیر زمین B61-1ایرانیان شیرازتجارى24
شیراز بلوار امیرکبیر روبروى باغ جنت50درصد نقدى و مابقى 6ماهه65,7190,440,00001150,000,0004,4266,400,00012,928,308,000زیر زمین B62-1ایرانیان شیرازتجارى25
شیراز بلوار امیرکبیر روبروى باغ جنت50درصد نقدى و مابقى 6ماهه67,4190,440,00001150,000,0003,4204,000,00013,189,656,000زیر زمین B63-1ایرانیان شیرازتجارى26
شیراز بلوار امیرکبیر روبروى باغ جنت50درصد نقدى و مابقى 6ماهه72,1190,440,00001150,000,0007,1426,000,00014,306,724,000زیر زمین B64-1ایرانیان شیرازتجارى27
شیراز بلوار امیرکبیر روبروى باغ جنت50درصد نقدى و مابقى 6ماهه74,2156,078,00001150,000,0002,9174,000,00011,904,987,600طبقه اولB626ایرانیان شیرازتجارى28
شیراز بلوار امیرکبیر روبروى باغ جنت50درصد نقدى و مابقى 6ماهه74,9161,460,00001150,000,0003,7223,800,00012,467,154,000طبقه اولB629ایرانیان شیرازتجارى29
شیراز بلوار امیرکبیر روبروى باغ جنت50درصد نقدى و مابقى 6ماهه95,8140,760,00001150,000,0003,5210,000,00013,844,808,000زیر زمین B71-1ایرانیان شیرازتجارى30
شیراز بلوار امیرکبیر روبروى باغ جنت50درصد نقدى و مابقى 6ماهه59,9163,944,00001150,000,0003,5210,000,00010,180,245,600زیر زمین B72-1ایرانیان شیرازتجارى31
شیراز بلوار امیرکبیر روبروى باغ جنت50درصد نقدى و مابقى 6ماهه64,7157,320,00001150,000,0003,5210,000,00010,538,604,000زیر زمین B74-1ایرانیان شیرازتجارى32
شیراز بلوار امیرکبیر روبروى باغ جنت50درصد نقدى و مابقى 6ماهه62,3157,320,00001150,000,0003,5210,000,00010,161,036,000زیر زمین B75-1ایرانیان شیرازتجارى33
شیراز بلوار امیرکبیر روبروى باغ جنت50درصد نقدى و مابقى 6ماهه54,1140,760,00001150,000,0003,5210,000,0007,975,116,000زیر زمین B77-1ایرانیان شیرازتجارى34
شیراز بلوار امیرکبیر روبروى باغ جنت50درصد نقدى و مابقى 6ماهه44,2140,760,00001150,000,0003,5210,000,0006,581,592,000زیر زمین B77//1-1ایرانیان شیرازتجارى35
شیراز بلوار امیرکبیر روبروى باغ جنت50درصد نقدى و مابقى 6ماهه69,8172,224,00001150,000,0003,5210,000,00012,381,235,200زیر زمین B83//1-1ایرانیان شیرازتجارى36
شیراز بلوار امیرکبیر روبروى باغ جنت50درصد نقدى و مابقى 6ماهه67157,320,00001150,000,0003,5210,000,00010,900,440,000زیر زمین B84-1ایرانیان شیرازتجارى37
شیراز بلوار امیرکبیر روبروى باغ جنت50درصد نقدى و مابقى 6ماهه65,2157,320,00001150,000,0003,5210,000,00010,617,264,000زیر زمین B85-1ایرانیان شیرازتجارى38
شیراز بلوار امیرکبیر روبروى باغ جنت50درصد نقدى و مابقى 6ماهه53,4157,320,00001150,000,0003,5210,000,0008,760,888,000زیر زمین B86-1ایرانیان شیرازتجارى39
شیراز بلوار امیرکبیر روبروى باغ جنت50درصد نقدى و مابقى 6ماهه80,2155,664,00001150,000,0003,5210,000,00012,844,252,800زیر زمین B87-1ایرانیان شیرازتجارى40
شیراز بلوار امیرکبیر روبروى باغ جنت50درصد نقدى و مابقى 6ماهه19,8175,536,00001150,000,0003,5210,000,0003,835,612,800زیر زمین B88//1-1ایرانیان شیرازتجارى41
شیراز بلوار امیرکبیر روبروى باغ جنت50درصد نقدى و مابقى 6ماهه61,8175,536,00001150,000,0003,5210,000,00011,208,124,800زیر زمین B88-1ایرانیان شیرازتجارى42
شیراز بلوار امیرکبیر روبروى باغ جنت50درصد نقدى و مابقى 6ماهه106,4155,664,00001150,000,0003,5210,000,00016,922,649,600زیر زمین B89-1ایرانیان شیرازتجارى43
شیراز بلوار امیرکبیر روبروى باغ جنت50درصد نقدى و مابقى 6ماهه52,7148,075,20001150,000,00020,41,224,000,0009,177,563,040زیر زمین 1-4بازارچهایرانیان شیرازتجارى44
شیراز بلوار امیرکبیر روبروى باغ جنت50درصد نقدى و مابقى 6ماهه50,7148,888,80001150,000,00019,61,176,000,0008,874,662,160زیر زمین 1-5بازارچهایرانیان شیرازتجارى45
شیراز بلوار امیرکبیر روبروى باغ جنت50درصد نقدى و مابقى 6ماهه54,3148,888,80001150,000,00021,01,260,000,0009,494,661,840زیر زمین 1-6بازارچهایرانیان شیرازتجارى46
شیراز بلوار امیرکبیر روبروى باغ جنت50درصد نقدى و مابقى 6ماهه54,4148,888,80001150,000,00019,81,188,000,0009,437,550,720زیر زمین 1-8بازارچهایرانیان شیرازتجارى47

امور بازرگانى شرکت عمران و مسکن اصفهان

ک 

(ره)

عر ساالر ع عساالر ساالر
«نگ با «نگ نگببا «نگا با

و
مورد شــرایطو شایان؟  ــــــــــــســپاهان در مدیرعامل

انتقاالتى باشگاه صح
گ مســعود تابش در
قرارداد با کىروش
مدت ها قبل با اس
ولى به دلیل این
فرزندش بود
شدنش به ارد

یوم نیست وم



0202جهان نماجهان نما 3540سه شنبه  1 مرداد  ماه   1398 سال شانزدهم

فرمانده قرارگاه مرکزى خاتم االنبیــاء(ص) با بیان اینکه 
ابعاد قدرت دفاعى و تهاجمى ایــران وجوه غافلگیرکننده 
و محاســبه ناپذیر براى متجاوزان خواهد داشــت، گفت: 
امیدواریم تحریــکات آمریکا ثبات و امنیــت منطقه را به 

خطر نیاندازد.
امیر شــمخانى، دبیر شــوراى عالى امنیت ملى با توجه به 
تحوالت امنیتى اخیر در منطقه با حضور در قرارگاه مرکزى 
حضرت خاتم االنبیاء(ص) با سردار سرلشکر رشید فرمانده 
این قرارگاه دیدار کرد و در جلسه با معاونین قرارگاه، آخرین 
وضعیت منطقه و مخاطرات احتمالــى و همچنین میزان 

آمادگى نیروهاى مسلح را مورد بررسى قرار دادند.

سرلشکر رشید در این جلسه ضمن توضیح درباره تهدیدات 
احتمالى در آینده و میزان آمادگى نیروهاى مســلح براى 
مواجهه با وضعیت هاى مختلف تأکید کــرد: مقابله قاطع 
و هوشــمندانه نیروهاى مســلح در برابر رفتار و اقدامات 
تهدیدآمیز علیه جمهورى اســالمى ایران مانع از پذیرش 
ریسک تجاوز به سرزمین ایران و ملت شریف آن خواهد شد؛ 
زیرا هزینه هاى چنین تجاوزى بسیار بیشتر از دستاوردهاى 
آن خواهد بود. سرلشکر رشــید همچنین عنوان کرد: ابعاد 
قــدرت دفاعى و تهاجمــى ایران وجــوه غافلگیرکننده و 
محاســبه ناپذیر براى متجاوزین خواهد داشت. امیدواریم 

تحریکات آمریکا، ثبات و امنیت منطقه را به خطر نیاندازد.

رئیس فراکســیون مبارزه با مفاســد اقتصادى مجلس 
شوراى اسالمى درباره واردات خودروى خارجى توسط 
چهار خانواده با اســتفاده از رانت و فساد و ثبت سفارش 
غیرقانونــى 34 هزار خودرو توســط این افــراد، اظهار 
کرد: واردات 125 هزار خودرو توســط یکــى از چهار 
خانواده صورت گرفته این در حالى است که چهار خانواده 

خودروى خارجى به ایران وارد مى کردند.
امیر خجســته با بیان اینکه قوه قضاییه بــا این فرد به 
شدت برخورد کرده اســت افزود: مجلس در این زمینه 
پیگیرى هــاى الزم را انجام داده  ضمــن اینکه مبناى 
واردات این خانواده ها و گواهى ارائه دهنده براى این کار 

جعلى بوده و برهمین اســاس خودروى خارجى وارد به 
ایران قاچاق محسوب مى شود. رئیس فراکسیون مبارزه 
با مفاسد اقتصادى تصریح کرد: طبق بررسى هاى بیشتر 
دستگاه قضایى احتمال اینکه تعداد خودروهاى قاچاق 

افزایش پیدا کند بسیار زیاد است.
خجسته با بیان اینکه 34 هزار خودرو به صورت غیرقانونى 
ثبت سفارش شده اســت، گفت: این کار توسط یکى از 
معاونین وزارت صمت و تیمى متعلق به وى صورت گرفته 
و بر همین اساس دستگاه قضایى در حال بررسى بیشتر 
این پرونده است ضمن اینکه این معاون وزارت صمت در 

این خصوص تفهیم اتهام شده است.

ابعاد قدرت تهاجمى ایران 
وجوه غافلگیرکننده دارد

فساد عجیب 4 خانواده در 
بازار خودرو

قبور را نشویید!
 ایمنا|حمیدرضا عســگرى، رئیس سازمان 
مدیریت آرامستان هاى شهردارى کرج گفت: زائران 
براى شستشوى قبور عزیزان خود در مصرف آب 
صرفه جویى کنند تا بتوانیم فصل گرم سال را بدون 

مشکل سپرى کنیم.

کیارستمى فیلمساز نبود!
 برنا|مسعود فراستى ادعا کرد عباس کیارستمى 
فیلمســاز نبود و فقط آى کیوى باالیى داشــت. 
فراستى گفت: عباس کیارستمى کامًال غربى است. 
در سینماى ایتالیا دو پایان بندى وجود داشت که 
نوع پایان بندى باز توسط او به ایران آمد و تبدیل به 
یک اپیدمى شد. وى ادامه داد: کیارستمى دوربین را 
از یکجایى جلوتر نمى توانست کنترل کند.  او  فقط 
مى دانســت غربى ها چه مى خواهند. او فیلمساز 
نبود بلکه فقط آى کیوى باالیى داشــت. دوربین 
کیارستمى و نوع نگاهش سرد، خنثى و با فاصله 

است که نه مرگ مى فهمد نه بحران.

پاسخ توهین آمیز دایى
 تابناك|على دایى، ســرمربى برکنارشده تیم 
فوتبال ســایپا، دیروز صبح به همراه وکیل خود در 
دادگاه کیفرى یک اســتان تهران حضــور یافت. 
خبرنگارانى که براى پوشش دادگاه محمدعلى نجفى 
در دادگاه حضور داشــتند، وقتى از على دایى درباره 
علت حضورش در این مجتمع قضایى سئوال کردند، 

با این پاسخ روبه رو شدند که «به شما ربطى ندارد»!

استارت آپ ها 
چند درصد اقتصادند؟

 خانه ملت|رمضانعلى ســبحانى فر، عضو 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس شوراى اسالمى 
با بیان اینکه براى بهره مندى از اســتارت آپ ها 
و اشــتغالزایى در این زمینه بایــد از ظرفیت تمام 
بخش هاى موجود استفاده کرد، تصریح کرد: اقتصاد 
دیجیتال ایران در حال حاضر حدود هشت میلیارد 
دالر برآورد شده است که باید در پنج سال آینده به 

50 میلیارد دالر افزایش پیدا کند.

ختم رسیدگى به پرونده 
نجفى 

 ایسنا|در پایان سومین جلسه دادگاه رسیدگى 
به پرونده قتل میترا اســتاد، قاضى کشکولى ختم 
رسیدگى به این پرونده را اعالم کرد. در این جلسه 
دادگاه، نجفــى و وکیل مدافع او و کارشناســان 
پزشکى قانونى و کارشناسان بررسى صحنه  جرم 
مطالب خود را بیان کردند. در پایان جلسه دادگاه 
قاضى ختم رسیدگى را اعالم کرد و گفت: در مهلت 

قانونى حکم صادر مى شود.

6 میلیون موتورسیکلت 
فاقد پالك  هستند

 فارس|سردار ســیدکمال هادیانفر، رئیس 
پلیس راهور ناجــا با بیان این مطلب که شــش 
میلیون و 500 دستگاه موتورسیکلت از 11 میلیون 
دستگاه موتورســیکلت فاقد پالك بوده و چهار 
میلیون موتورسیکلت ســوار گواهینامه ندارند به 
طرح ساماندهى موتورسیکلت سواران در این حوزه 
پرداخت و گفت: هم اینک تــالش داریم تا طرح 

ساماندهى اختصاص پالك به فرد ایجاد شود. 

کاهش قیمت پراید 
 ایمنا|قیمت خودروهاى موجود در بازار دیروز 
روند کاهشى خود را ادامه داد به طورى که باالخره 
سایپا 111 از کانال 50 میلیون تومان انصراف داد. 
بنابر این گزارش پراید دیروز با قیمت 49 میلیون و 

500 هزار تومان به فروش رفت.

10 میلیون انقالبى داریم
 انتخــاب| آیت ا... محمدتقــى مصباح یزدى در 
دیدار با جمعى از دانشــجویان انقالبى تهران گفت: 
ما در کشورى 80 میلیونى زندگى مى کنیم که حداقل 
ده میلیون انقالبى داریم؛ اگر بخواهیم با آنها ارتباط 
برقرار کنیم، باید چه کنیم؟ هر چند، یافتن و ارتباط با 
افراد همفکر، با فهم و درك عمیق و اراده قوى بسیار 
مطلوب است اما نباید فکر کنیم که کار ما فقط همین 
اســت، زیرا صرف اینکه چند گروه چنــد نفرى راه 

بیاندازیم، براى شبکه سازى کافى نیست.

پخش اذان از نفتکش انگلیسى
 باشگاه خبرنگاران جوان| صبح دیروز صداى 
اذان از کشتى انگلیسى توقیف شده توسط سپاه پاسداران 
انقالب اسالمى پخش شد. پیش از این هم شبکه «پرس 
تى وى»  تصاویرى از داخل این نفتکش منتشر کرد که 
نشــان مى داد پرچم ایران بر فراز این کشتى به اهتزاز 

درآمده است. 

شناسایى 17 جاسوس
 فارس| مدیر کل ضد جاسوسى وزارت اطالعات از 
شناسایى و دستگیرى 17 جاسوس تربیت یافته سازمان 
اطالعاتى آمریکا (سیا) در داخل کشور خبر داد و گفت: 
احکام این جاسوسان صادر شده و برخى به عنوان مفسد 
فى االرض اعدام مى شوند. وى در پاسخ به این پرسش 
که آیا در میان 17 جاســوس دستگیر شده از مقامات و 
مسئوالن بلندپایه کشــور نیز حضور دارند، تأکید کرد: 
این افراد از متخصصان و کارشناسان کشور هستند و از 

مقامات محسوب نمى شوند.

اعالم کنید ایرانى هستید
 دیــده بان ایــران| جلیــل رحیمى جهان آبادى، 
نماینده اصالح طلب مردم تایباد در مجلس شــوراى 
اســالمى درباره اظهاراتش در مجلس علیه کریمى 
قدوسى نماینده مشــهد توضیح داد. وى گفته است: 
وقتى مى گویم کریمى قدوســى تابعیت افغانستانى 
دارد، قصدم توهین به مردم افغانســتان نیست، مردم 
افغانستان مردمى شریف و باایمان هستند و من چهار 
سال در این کشور مسئولیت داشته ام و زندگى کرده ام 
اما سئوال من این است که فردى که تابعیتش اکتسابى 
است و ذاتى نیســت، مى تواند نماینده مجلس شود یا 
خیر. اگر ایشان ایرانى االصل هستند سابقه تابعیت خود 

و خانواده اش را اعالم کند.

2 جانشین آمانو 
 ایلنــا| «یوکیو آمانو»، مدیرکل ســازمان انرژى 
اتمى، درگذشــت. مدیرکل آژانس بین المللى انرژى 
اتمى پیش تــر گفته بود که بخاطر ضعف جســمانى 
تا مارس 2020 از سمت خود استعفا مى کند. آژانس 
بین المللى انرژى اتمى پیش تر اعــالم کرده بود که 
«کرنل فروتا»، هماهنگ کننده ارشــد سیاستگذارى 
این ســازمان، در میــان گزینه هاى تصدى پســت 
مدیرکل قرار دارد. یکى دیگــر از گزینه هاى تصدى 
کرسى ریاست آژانس بین المللى انرژى اتمى  نماینده 

آرژانتین در آژانس است.

نقش صدا و سیما 
در شکست نامزدها

 آفتاب نیوز| عبدالواحد موسوى الرى، وزیر کشور 
دولت اصالحات گفته یکى از نکات برجســته جریان 
اصولگرایى در تمام ادوار برگزارى انتخابات، همراهى 
صدا و سیما با آنها بوده که البته همین هم عامل شکست 
آنها بوده است؛ این حمایت صدا و سیما به گونه اى بوده 
که آقاى ناطق نورى در انتخابــات 76 گفت «یکى از 
دالیل شکست من صدا و سیما بود» چرا که آنقدر روى 
آقاى ناطق نورى تبلیغ کرد که براى مردم مشمئز کننده 
شد. صدا و سیما براى آقاى رئیسى هم به همین ترتیب 

عمل کرد.

خبرخوان

پزشــکان موفق به خارج کردن صدف 7 میلیمترى از ریه بیمارى در اصفهان 
شدند.

مدیر روابط عمومى مجتمع آموزشى، درمانى و پژوهشى خورشید اصفهان گفت: 
با مراجعه فردى مبنى بر داشتن سرفه هاى مداوم و بى اثر بودن دارو هاى تجویز 
شده از سوى پزشــکان براى درمان، پس از انجام آزمایش و سونوگرافى هاى 
مختلف، مشخص شد، علت سرفه هاى این فرد، وجود یک صدف دریایى در ریه 
وى است.  محمد على جوانمردى افزود: تیم درمانى این بیمارستان به سرپرستى 
دکتر امین سامى، فوق تخصص ریه، پس از دو ساعت به روش برونگوسکوپى، 
موفق به خارج کردن این صدف حدود 7 میلیمترى از ریه این بیمار شدند. وى 
با بیان اینکه با بررسى هاى پزشک متخصص مشخص شد، حدود 40 سال از 
ورود این صدف به ریه این فرد 48 ساله مى گذرد گفت: هم اکنون حال عمومى 

این بیمار مساعد است.

فرمانده هوافضاى سپاه پاسداران انقالب اسالمى گفت:  دروغ بزرگى که ترامپ 
گفت، آنقدر بزرگ بود که خودمان هم اول باور کردیم که توانسته اند یک پهپاد 

ما را ساقط کنند. 
ســردار امیرعلى حاجى زاده گفت: پس از ادعاى ترامپ در خصوص سرنگونى 
یک پهپاد ایرانى یگان هاى مختلف را چندبار کنترل کردیم، زیرا موضوع براى ما 
باورپذیر نبود که دروغ به این بزرگى را خودش به صورت مستقیم در رسانه بیان 
کند. به همین علت چند ساعتى در تکذیب خبر تأخیر داشتیم و در نهایت دیدیم که 
پهپاد بدون سرنشین ما فعالیت ناوگروه را قبل از تنگه هرمز و تا زمان خارج شدن 
از آن رصد کرده است. سردار حاجى زاده گفت: خود آنها نیز پس از مدتى تقصیر را 

به گردن بولتون انداختند.

دختربچه ده ســاله اى که روز جمعه هفته گذشــته براى برداشت آب به حاشیه 
رودخانه باهوکالت سیستان و بلوچســتان رفته بود، طعمه گاندو (تمساح پوزه 
کوتاه) شــد و در اثر این حادثه، دست راســت خود را از ناحیه کتف از دست داد. 
«حوا رئیســى» با صداى نحیف و ضعیفى در مورد روز حادثه مى گوید: «داشتم 
کنار رودخانه لباس مى شســتم. یکدفعه دیدم چند نفر پاهایم را گرفته اند و هى 
مى کشــند. فکر کردم دارند با من شــوخى مى کنند. به آنها گفتم چرا پاهایم را 
مى کشــید، بگذارید کارم را انجام دهم. بین حرف هایم، روى آب را نگاه کردم. 
یکدفعه تمساح را دیدم که دهان بزرگش را باز کرده و به سمتم حمله ور شده بود. 
قصد داشــت گردنم را بگیرد و مرا به درون رودخانه بکشد. اگر مى گرفت، حتمًا 
کشته مى شدم. من هم براى اینکه پوزه اش به گردنم نرسد، روى زمین خوابیدم، 
طورى که گردنم به زمین چسبید و تمساح به جاى آن، دستم را میان دندان هاى 
تیزش گرفت. با همان حال، با صداى بلند داد زدم و به خواهرانم گفتم تمســاح 
مرا خورد، تمساح مرا خورد. خواهرانم به ســمتم آمدند و با سنگ شروع به زدن 
تمساح کردند و بعد از آن، پاهایم را گرفتند و به سمت ساحل کشیدند. از یک طرف 
تمساح با دندان هایش دستم را مى کشــید و از طرف دیگر، خواهرانم پاهایم را 
محکم مى کشیدند تا تمساح نتواند مرا به داخل رودخانه ببرد. در همان حال که 

جیغ مى زدم، "على" پسر عمه ام به کمکم آمد.»
على، پسرعمه 14 ساله حوا، علت حمله تمساح را کمبود آب مى داند که بخاطر 
همین کمبود آب، مردم مجبور هســتند براى برداشــت آب یا شستن ظروف یا 
لباس هاى شان به حاشیه رودخانه که زیستگاه گاندو است، بروند: «وقتى روى آب 
را نگاه کردم، متوجه شدم پر از خون است. به حوا که نگاه کردم، دیدم تمساحى 
تقریباً 6 مترى، او را به دندان گرفته است و مى خواهد او را به داخل رودخانه بکشد. 
خواهرانش هم تالش مى کردند تا حوا را نجات دهند. با اینکه به شدت ترسیده 
بودم اما به آب زدم و حوا را محکم گرفتم تا او را از دهان گاندو بیرون بکشم. گاندو 
از یک طرف حوا را مى کشــید تا او را ببرد، من هم از طرف دیگر حوا را محکم 
گرفته بودم و مى کشیدم تا از بین دندان هاى حیوان خارج شود. دختر دایى ام، با 
اینکه دستش خونریزى داشت و به شدت درد مى کشید، اما هنوز به هوش بود و 
مى دید که گاندو تالش مى کند تا او را به زیر آب ببرد. زور گاندو خیلى زیاد بود، اما 
وسط تالش هایم براى نجات دختردایى ام، نمى دانم چطور شد که گاندو یکدفعه 
دست حوا را رها کرد و رفت. دستش به شدت آسیب دیده بود و خونریزى داشت.»
«ا... بخش سابک زهى»، دایى حوا که در بیمارستان حضور دارد در مورد آخرین 
وضعیت خواهرزاده اش توضیح مى دهد: «قبل از اینکه حوا دچار این حادثه شود، 
گاندو چند نفر دیگر را هم کشته بود. حال عمومى حوا االن خوب است، اما چون 
دســتش از ناحیه کتف به پایین قطع شده، ناراحت اســت و فکر مى کند دیگر 
نمى تواند به مدرسه برود. دکتر ها به ما گفتند دســتش بدجور آسیب دیده بود و 
چاره اى جز قطع کردن آن نداشــتند. دندان هاى گاندو، چیزى از دست حوا باقى 

نگذاشته بود که پزشکان بتوانند آن را پیوند بزنند.»

اخیراً اگر به بازار لوازم التحریر و فروشــگاه هاى خاص 
این محصوالت ســر بزنید، شــاید از قیمــت برخى از 
قلم ها، خودکارهــا، روان نویس هــا و خودنویس هاى 
الکچرى در این بازار تعجب کنیــد؛ از قلم هاى مدرن 
تا روان نویس هاى ســاخته شــده از بدنه کالشینکف 
شورشــیان آفریقایى و حتى خودنویس هایى که قیمت 
هرکدام از آنها حسابى هوش از ســر مشترى معمولى 

مى پراند.
یکــى از فروشــندگان ایــن بــازار که سال هاســت 
مشــترى هاى خاص خودش را دارد مى گوید: «یکى از 

برندهاى معروف، با این شعار که "با خرید یک قلم، یک 
سالح را از چرخه کشتار بشریت خارج کنید"، محصولى 
را عرضه کرده که در نوع خودش براى مشتریان ما جالب 
توجه است.» او مى گوید: «هر خودنویس و روان نویس 
این کمپانى، از قطعات بازیافتى ســالح کالشــینکف 
ساخته شده که متعلق به شورشیان آفریقایى بوده و حاال 
با از رده خارج شدن این اسلحه، بخشى از بدنه آن، تبدیل 
به یک قلم منحصر به فرد مى شود که شماره انحصارى 
همان کالشینکف نیز بر روى آن حک شده؛ این یعنى 
بدنه  این قلم ها از جنس اســلحه  کالشینکف است و در 

طراحى شان از بدنه این اسلحه الهام گرفته شده است.»
البته به قــول او «این بازار انتها نــدارد» و وقتى پیگیر 
قیمت قلم هاى دیگــر مى شــویم از خودنویس 380 
میلیون تومانى مى گوید که حتى دیدنش به این سادگى 
امکانپذیر نیست و در یکسال گذشته، دو عدد از آنها هم 

فروش رفته است.
اما جداى از قیمت میلیونى خودنویــس و روان نویس ها و 
قلم ها، شاید عجیب تر از همه، دفترچه هاى کاغذى باشد. 
دفترچه هایى که هیچ چیز بیشتر از دفترچه یادداشت هاى 
معمولى ندارند جز یک مارك خاص که بر روى آنها حک 

شده و همان مارك، قیمتشان را تا میلیون ها تومان باال برده 
است. جالب اینجاست که دفترچه هاى یادداشت برندهاى 
خاص لوازم التحریر آلمانى و آمریکایى، در بازار لوازم التحریر 
ایران على رغم قیمت هاى چند صد هــزار تومانى تا چند 
میلیونى شان، مشــترى هاى خاص خودشان را هم دارند؛ 
به عنوان مثال مشــتریان این دفترها براى داشتن یکى از 
دفترچه هاى این برندها، باید رقمى بین 160 هزار تومان تا 
بیش از پنج میلیون و 970 هزار تومان را پرداخت کنند و اگر 
عالقه مند باشند که در کنار این دفتر، یک خودکار هم داشته 

باشند، این رقم به بیش از ده میلیون تومان مى رسد.

فروش قلم  از جنس کالشینکف شورشیان آفریقایى!

روایت هولناك دختر 10 ساله
 از جدال با گاندوى 6 مترى 

نشست خبرى سیزدهمین جشنواره ملى موسیقى جوان صبح 
دیروز باحضور حسین علیزاده و چند موسیقیدان دیگر برگزار 
شد. در ابتداى این نشســت علیزاده به عنوان داور چند دوره 
جشنواره موسیقى جوان اظهارات قابل تأملى به خصوص درباره 
ارتباط صداوسیما با موسیقى و البته برنامه استعدادیابى «عصر 

جدید» بیان کرد که در ادامه مى خوانید.
    موسیقى متعلق به تاریخ و سرگذشت مردمان این مملکت 
اســت اما تلویزیون از پخش آن پرهیز مى کنــد، واى به حال 

مملکتى که صدا و سیمایش موسیقى را ممنوع کرده است.
    ما به عنوان موسیقیدان همیشه به وضع موسیقى و اوضاعى 
که صدا و سیما براى موســیقى ایجاد کرده است، معترضیم. 
شــاهدیم که هر هنرى پول در آن باشــد صدا و سیما در آن 
پیش قدم است. هر هنرى هم که پول درنیاورد و معنوى باشد، 

صدا و سیما به فکرش نیست.
    بایــد مقرراتــى در نظر بگیریم تــا خانواده هــا نتوانند از 
فرزندانشان که در این جشــنواره مقام مى آورند سوءاستفاده 
کنند، زیرا به دفعات دیده ام که بچه ها بعد از جایزه گرفتن در این 
جشنواره در تبلیغات و برنامه هاى تلویزیونى شرکت مى کنند و 
بسیار معروف مى شوند اما بعدها به فراموشى سپرده مى شوند 
براى همین در معرض خطر قرار مى  گیرنــد. اگر برنامه هاى 
تلویزیونى درست و سالمى داشتیم، از مطرح کردن بچه ها در آن 
برنامه استفاده مى کردیم. االن این شوى تلویزیونى فقط جنبه 

تبلیغى و مخرب دارد.
    ما صبح تا شــب علیه کشــورهاى غربى و آمریکا شــعار 
مى دهیم امــا مى بینیم که تمــام برنامه هایمــان تقلیدى از 
برنامه هاى آنهاست. همین برنامه تلویزیونى [«عصر جدید»] 
همه چیزش تقلیدى از برنامه هاى آمریکایى است. من گاهى 
خجالت مى کشم که شــکل ظاهرى برنامه هاى تلویزیون ما 

شبیه به تلویزیون غربى هاست.

حسین علیزاده: صداوسیما 
مقلد برنامه هاى آمریکایى 

است

خارج کردن صدف دریایى
 از ریه یک بیمار!

روایتى از ادعاى دروغ ترامپ در 
ساقط کردن پهپاد ایرانى
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اختصاص بودجه  براى 
جاده ابوزیدآباد

رئیس اداره راه و شهرسازى شهرستان آران و بیدگل از 
اختصاص 40 میلیارد ریال براى اجراى باند دوم جاده 
ابوزیدآباد (فخره_کاشان) از اعتبارات تملک و دارایى 
استان خبر داد. مجتبى آراســته گفت: در نشست اخیر 
بررســى مشــکالت حوزه راه بخش ابوزیدآباد آران و 
بیدگل، با توجه به حدود 1/33 هکتار بافت فرسوده شهر 
ابوزیدآباد و بخش کویرات، با تخصیص 200 ُتن قیر به 

بافت فرسوده این شهر موافقت شد.

ساخت نسل جدید سلول هاى 
خورشیدى 

محققان دانشگاه صنعتى اصفهان موفق به ساخت نسل 
جدیدى از سلول هاى خورشــیدى شدند. مجرى این 
طرح پژوهشى گفت: این طرح تحقیقاتى با همکارى و 
مشارکت محققان مؤسسه پلى تکنیک فدرال سوییس 
اجرا شــد. احمد کرمان پور افــزود: در این پژوهش از 
روش هــاى جدید پوشــش دهى با راندمــان باالى 
21درصد براى ساخت سلول هاى خورشیدى با وجود 

ساده و کم هزینه بودن استفاده شد. 

طنز نویسى را بیاموزید
مدیر دفتر طنز حــوزه هنرى اســتان اصفهان گفت: 
نخســتین دوره تخصصى طنز نویسى با هدف ارتقاى 
سطح آثار طنز نصف جهان توسط حوزه هنرى اصفهان 
برگزار مى شــود. محمد پور رشیدى اظهار داشت: این 
دوره در دو ســطح مقدماتى و پیشــرفته و هر دوره در 
ده جلسه برگزار مى شــود. مدیر دفتر طنز حوزه هنرى 
اســتان اصفهان ابراز کرد: این کالس ها که زیر نظر 
دفتر طنز اصفهان براى دوره تابســتان برگزار مى شود 
و عالقه مندان براى حضور در این دوره ها مى توانند به 
مجتمع فرهنگى هنرى ســوره واقع در خیابان آمادگاه 

مراجعه کنند.

دسترسى پایدار مردم نطنز 
به آب شرب 

در سال جارى با بهره بردارى از قنوات سرآبان و همت 
آباد آب شــرب مردم نطنز با بهترین کیفیت به صورت 
پایدار تأمین شــد. ناصر اکبرى، معــاون بهره بردارى 
شــرکت آب وفاضالب اســتان اصفهان بابیان اینکه 
قدمت قنات سرآبان به بیش از 700 سال مى رسد اعالم 
کرد: در ســال جارى آبفا نطنز با اجاره قنات سرآبان و 
بهره بردارى از آن توانست آب شرب با بهترین کیفیت 
در اختیار مردم قرار دهد این در حالى اســت که آبدهى 
این قنــات در بدترین شــرایط آب وهوایى هم حدود

 40 الى 50 لیتر در ثانیه است.

آشنایى با مسائل نابارورى 
سمینار آموزشى یکروزه آشنایى با مسائل نابارورى از 
دیدگاه طب نوین و سنتى با حضور جمعى از متخصصان 
و پژوهشگران و شرکت اساتید، دانشجویان و فعاالن 
این دو حوزه در دانشگاه آزاد اسالمى واحد خمینى شهر 
برگزار شد. دکتر پیمان داورى، رئیس این دانشگاه در این 
همایش گفت: دانشگاه آزاد اسالمى واحد خمینى شهر 
داراى ظرفیت و عزم الزم براى ایجاد دبیرخانه اى فعال 
به منظور پیگیرى و تجزیه و تحلیل مباحث مربوط به 
طب سنتى و طب نوین با برخوردارى از نظرات صاحبان 

اندیشه در این حوزه است.

هوا خنک تر مى شود
یک کارشــناس هواشناســى اداره کل هواشناســى 
استان اصفهان گفت: در تابستان، وارونگى هوا اتفاق 
نمى افتد، به همین دلیل منشأ آلودگى هاى اندك کنونى 
آالینده هاى ماشینى و صنعتى نیســت و منشأ گرد و 
خاکى دارد. به گفته ابراهیم هنرمند، کمینه دماى هوا 
تا امروز در اکثر مناطق یک تــا 2 درجه کاهش خواهد 
داشت و طى این مدت، پیش بینى مى شود، اصفهان در 
گرم ترین لحظات 38 و در خنک ترین ســاعات به 23 

درجه باالى صفر برسد.

خبر

10 پخش کننده  و خریدار خارجى فیلم از چندین کشــور 
جهان، امسال براى نخستین بار در سى و دومین جشنواره 

بین المللى فیلم کودك و نوجوان حضور خواهند داشت.
مسئول بخش خریداران و پخش کننده هاى این جشنواره 
گفت: بنابر نظر دبیر ســى و دومین جشــنواره بین المللى 
فیلم هاى کودکان و نوجوانان، یکى از رویکردهاى جشنواره، 
ایجاد کتابخانه ویدیویى مشتمل بر آرشیو فیلم هاى کودك و 
نوجوان است. شهال رستم خانى افزود: از آنجایى که تولیدات 
ما قابل توجه اســت، برنامه ریزى صحیح و اطالع رسانى 
به موقع و نیز افزودن بخش بازاریابى فیلم هاى سینمایى 
کودك به جشــنواره باعث ترغیب فعاالن ایــن حوزه و 

همــکاران عرصه پخش و نیــز عالقه منــدان به خرید 
محصوالت سینمایى کودك ایران خواهد شد و در کنار آن 
امکان رونق اقتصاد سینماى کودك را نیز فراهم مى کند.  وى 
با اشاره به حضور پخش کننده هایى از کشورهاى مختلف در 
جشنواره امسال اظهار کرد: با پیگیرى هاى به عمل آمده و 
ارسال دعوتنامه ها و مذاکرات انجام شده با نمایندگان مربوط 
به این بخش در کشورها، خوشبختانه تاکنون تعداد زیادى 
شرکت بین المللى از کشــورهاى ارمنستان، لبنان، ترکیه، 
ایتالیا، لهستان و... براى شرکت در جشنواره اعالم آمادگى 
کرده اند و امسال در مجموع ده پخش کننده و خریدار خارجى 

در جشنواره حضور خواهند داشت.

معاون خدمات مشــترکین و درآمد شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان در نشست مســئوالن مشترکین مناطق 
خودگردان شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: 
به زودى 23 خدمت شــرکت آب و فاضالب اعم از فروش 
انشعابات، مشاهده قبوض، مشاهده صورتحساب، پیگیرى 
درخواست ها، اعالم کارکرد کنتور، آموزش، راهنما، خدمات 
پس از فروش و انتقادات و پیشنهادات از طریق اپلیکیشن 
همراه آبفا انجام مى شود. رضا رضایى به راه اندازى درگاه 
 USSD جدید ارائه خدمت با اســتفاده ازکد دســتورى
افزود: شرکت آبفا استان اصفهان به منظور دسترسى آسان 
مشــترکین به خدمات، درگاه غیرحضورى USSD را به 

زودى راه اندازى مى کند به طورى که مشترکین مى توانند 
باگرفتن کــد # 1515226655** آخرین قبض آب بها را 
مشاهده کنند.معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب و 
فاضالب استان اصفهان به دیگر خدمات درگاه غیرحضورى
ussd  اشاره کرد و خاطر نشان ساخت: از طریق این درگاه 
نیز قبض میان دوره آب بها صادر شده و خرید لوازم کاهنده و 

دریافت انشعاب انجام مى شود.
وى به همکارى مشترکین با شرکت آبفا استان اصفهان در 
رابطه با مصرف بهینه آب پرداخت و اظهار کرد: در چند سال 
اخیر با توجه به کمبود منابع آبى در اســتان مردم با مصرف 
بهینه آب نهایت همکارى را با شرکت آب و فاضالب داشتند. 

ارائه خدمات آبفا از طریق 
اپلیکیشن همراه 

پاى پخش کنندگان خارجى به 
جشنواره کودك باز مى شود

معاون برنامه ریزى و نیروى انسانى اداره کل آموزش 
و پرورش استان اصفهان از بازنشستگى 3863 معلم 
در سال تحصیلى 99-98 خبر داد و گفت: در سال 

پیش رو با کسرى 15 هزار نیرو روبه رو هستیم.
غالمحسن ســخایى در گفتگو با «تسنیم» اظهار 
کرد: سال گذشــته کمبود معلم در استان اصفهان 
با به کارگیرى دبیران بازنشسته، اضافه کار معلمان، 
به کارگیرى معلمان پرورشى و معاونان مدرسه طى 
شد. وى با بیان اینکه در ســال تحصیلى پیش رو 
3863 معلم بازنشسته مى شوند، افزود : از این تعداد 
2419 معلم مرد و 1419 معلم زن بازنشسته خواهند 
شد که 1573 معلم در مقطع ابتدایى و 2290 معلم در 

مقطع دبیرستان دوره اول و دوم هستند.
معاون برنامه ریزى و نیروى انسانى اداره کل آموزش 
و پرورش اســتان اصفهان ادامه داد: سال گذشته 
به تعداد 12 هزار نیرو کمبود داشــتیم و امسال هم 
نزدیک به 4000 نیرو بازنشسته مى شوند که کسرى 
ما به بیــش از 15 هزار معلم مى رســد، تأکید ما بر 
نگهداشت نیروهاســت اما تعداد معلمان ورودى با 
خروجى تناسب ندارد. وى گفت: در سال تحصیلى 
جارى نزدیک به 4000 معلم، در ســال 99 حدود 
3483 معلم، در سال 1400، نزدیک به 3534  نفر 
و در ســال 1401 تقریبًا 3509 معلم  بازنشســته 

مى شوند.
سخایى خاطرنشان کرد: آموزش و پرورش استان 
اصفهان به شدت با کسرى معلم روبه رو است و از 
نمایندگان مجلس و سازمان امور استخدامى کشور 

مى خواهیم به این موضوع توجه کنند.

  مهر | هر ساله فصل تابســتان میدان امام (ره) 
عالوه بر گردشــگران خارجى و توریســت ها پذیراى 
شهروندان اصفهانى است که تالش مى کنند تا لحظاتى 
خوش را کنار خانواده هایشان ســپرى کنند. اما در این 
میان هســتند افرادى که با بهره گیــرى از این فرصت 
به دست آمده بیشتر در تالش هســتند تا به این میدان 

تاریخى آسیبى جدى وارد کنند.
یک جوان اصفهانى مى گوید: «چند روز پیش کلیپى را 

در فضاى مجازى در ارتباط با انجام بازى هاى والیبال 
درست در دهانه ورودى مسجد امام(ره) مشاهده کردم 
که بســیار ناراحت کننده بود؛ امروز بــه میدان آمدم تا 
ببینم چنین موضوعى صحت دارد که متأســفانه شاهد 
صحنه هایــى بدتر از آن بــودم.» وى ادامــه داد: «در 
فضاى مجازى کلیپى منتشــر شده است که یک جوان 
از دیوارهاى کنارى مسجد در حال باال رفتن است و به 
سختى از این دیواره ها باال مى رود و هیچ فردى از مردم 

عادى تا مقام مسئولى نیز برخوردى با فرد خاطى ندارد 
که بسیار تأمل برانگیز بود.»

در همین حال فرماندهى یگان حفاظت اداره کل میراث 
فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى استان اصفهان در 
خصوص فیلم منتشر شــده در فضاى مجازى مبنى بر 
اینکه شخصى از دیواره هاى مسجد امام(ره) باال رفته تا 
توپ والیبال خود را بیاورد گفت: «اطالعات این شخص 

احصا و تحویل نهادهاى مربوطه شده است.»

عبدالرضا عرب بافرانى در خصوص برخورد با خاطیان 
ادامه داد: «در این خصوص جلســه اى برگزارشده و به 
دنبال آن گلدان هایى غیر قابل حمل، بزرگ و سنگین  با 
کمک شهردارى اصفهان در این مکان نصب مى شود تا 
هم منظر مسجدهاى امام(ره) و شیخ لطف ا... از لحاظ 
بصرى آسیبى نبیند و هم بازى والیبال در کنار این ابنیه 

تعطیل شود.»
مدیرکل میراث فرهنگى اصفهان هم ضمن اینکه کار 
فرد باالرونده از دیوار مســجد امــام(ره) را «ورود غیر 
قانونى و غیر معمول وى به یکى از حجره هاى طبقات 
فوقانى این بناى تاریخــى» توصیف کرد، افزود: «این 
عمل فرد خاطى که از دیوار مســجد امام خمینى (ره) 
باال رفته و توپ را از حجره مســجد بیرون کشــیده و 
مورد تشویق دیگران نیز واقع شده است جرم محسوب 

مى شود.»
فریدون اللهیارى با بیان اینکه میدان امام خمینى (ره) 
به عنوان یک عرصه عمومى تعریف شده است و بر این 
اساس نمى توان به طور شبانه روزى از نیروهاى یگان 
حفاظت براى محافظت از این بنا بهره جســت، افزود: 
«این در حالى اســت که درون بناهاى شاخص میراثى 
اصفهان نیروهاى یگان حفاظت میراث فرهنگى حاضر 

هستند.»
وى در پاسخ به این ســئوال که آیا این مکان مجهز به 
دوربین هاى مداربســته براى برخورد با متخلفان شده 
است، افزود: «در عرصه عمومى میدان امام خمینى (ره) 
دوربین هایى  نصب شده است اما با وجود این دوربین ها 
باز هم رفتارهاى تخریب گرایانه با دیوار بناهاى مساجد 
صورت مى گیرد که ریشه در عدم آگاهى جامعه از ارزش 
میراث هاى فرهنگى دارد. از جمله مدتى است که شاهد 
انجام بازى هــاى توپى در کنار بناى تاریخى مســجد 
امام(ره) و برخورد توپ با دیواره ایــن بناى تاریخى و 

همچنین مسجد شیخ لطف ا... هستیم.»

معاون حفاظت و بهره بردارى شــرکت آب منطقه اى 
اصفهان با اشاره به کاهش خروجى ســد زاینده رود از 
روز شنبه گفت: در حال حاضر ذخیره سد زاینده رود 796 
میلیون مترمکعب است و خروجى سد زاینده رود به 74 

مترمکعب رسیده است.
حسن ساسانى در گفتگو با «ایسنا» اظهار کرد: خروجى 
ســد زاینده رود طبق برنامه زمانبندى براى توزیع آب 
کشاورزى کاهش یافته اســت و به مدت ده روز تحویل 
آب متوقف مى شود. وى افزود: در حال حاضر تحویل آب 
به کشاورزان غرب اصفهان حذف شده و هنوز تحویل آب 
به شرق اصفهان ادامه دارد چرا که مدت تحویل حقابه 

کشت تابستانه شرق اصفهان 20 روز است و تا هفته آینده 
آب در زاینده رود جریان دارد.

معاون حفاظت و بهره بردارى شــرکت آب منطقه اى 
اصفهان با بیان اینکه توزیع آب کشت تابستانه در مرداد 
ماه نیز به همین نحو خواهد بود، ادامه داد: در شــهریور 
ماه نیز با بررسى دقیق تر شــرایط سد زاینده رود نسبت 
به میزان و نحوه توزیع حقابه کشاورزان تصمیم گیرى 
مى شود.  ساسانى خاطرنشان کرد: در شهریور ماه به طور 
قطع آب تحویل کشــاورزان داده مى شــود اما احتمال 
دارد زمان و نحوه توزیع حقابه کشــاورزان غرب و شرق 

اصفهان اندکى متفاوت باشد.

برنامه «بفرمایید بازى» در دو فاز حاشــیه زاینده رود و 
پارك هاى سطح شهر اصفهان تا اول شهریورماه میزبان 

شهروندان است.
رئیس اداره تفریح سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى 
شهردارى اصفهان با بیان این خبر گفت: گروه بازى اداره 
تفریح با حضور در میان مردم به آنها بازى هاى فکرى 
را آموزش مى دهنــد و به این ترتیــب ضمن آموزش

بازى هاى فکرى به خانواده ها، آنها را به انجام آن بازى 
در همان زمان تشویق مى کنند.

نفیســه گل شــیرازى تصریح کرد: گروه بازى یادشده 

تعداد 20 کوله پشــتى همراه دارند که این کوله ها را در 
فاز اول به حاشــیه زاینده رود و در فاز دوم به پارك هاى 
بزرگ شهر حمل مى کنند و به هریک از خانواده هایى 
که روى حصیر نشســته اند یک کوله داده  و بازى هاى 
فکرى موجود در کوله ها را به آنهــا آموزش مى دهند، 
ســپس خانواده ها یک ســاعت فرصت دارند تا بازى 
کنند. بعد از زمان یک ساعت، کوله پشتى هاى محتوى
بازى ها به خانواده دیگرى داده مى شــود و این برنامه 
ادامه پیدا مى کند. وى افزود: «بفرمایید بازى» هر شب از 

ساعت 17 تا 22 برگزار مى شود.

سخنگوى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان با بیان 
اینکه میزان مصرف دستگاه هاى «ماینر» براى تولید 
بیت کوین و یا هر ارز دیجیتال دیگر زیاد اســت، گفت: 
شبکه برق شهرستان اصفهان امسال بیش از 10 درصد 

رشد مصرف انرژى داشته است.
محمد على اکبرى در گفتگو با «ایســنا» در خصوص 
اســتخراج ارز دیجیتال با برق یارانه اى و بدون تعرفه 
مشخص در اصفهان، اظهار کرد: شبکه برق شهرستان 
اصفهان امســال شــاهد مازاد مصرف برق نسبت به 
سال هاى قبل است. شــبکه برق شهرستان اصفهان 
امســال بیش از 10 درصد رشــد مصرف انرژى داشته 
است و با توجه به ثابت بودن این میزان در شبانه روز، این 
افزایش حاکى از تغییر مصرف برق شهرستان است. وى 
افزود: افزایش بیش از 10 درصدى انرژى در اصفهان و 

حتى استان اصفهان غیرطبیعى است.
وى گفت: بحث اصلى این است که دستگاه هاى ماینر 
باید از برقى با تعرفه مشخص اســتفاده کند، در حالى 

که افرادى که نسبت به اســتخراج ارز دیجیتال اقدام 
مى کنند اغلب از برق کشاورزى که دولت یارانه باالیى 
به این بخــش مى دهد بهره بــرده و موجب ناپایدارى 

شبکه برق مى شوند.
على اکبرى تأکید کرد: افرادى که خواهان استخراج ارز 
دیجیتال هستند مانند هر شغل و صنعتى باید درخواست 
برق با تعرفه مشخص آن را ارائه دهند و با دریافت برق 
به صورت پایــدار و با تعرفه واقعــى، هزینه هاى آن را 

پرداخت کنند.
سخنگوى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان با تأکید 
بر اینکه دائمًا در حال رصد و بررســى شبکه توزیع برق 
هســتیم، افزود: آمار دقیقى از میزان برخورد با افرادى 
که ارز دیجیتــال در اصفهان با تعرفه برق کشــاورزى 
استخراج مى کنند، نداریم و البته با شناسایى موارد، برق 

آنها قطع مى شود.
وى در خصوص میزان مصرف دستگاه هاى ماینر براى 
استخراج ارزهاى دیجیتال، گفت: هر دستگاه ماینر به 
صورت ساعتى بین 1/5 تا 1/9 کیلووات و تا نزدیک به 
3 کیلووات برق مصرف مى کند که این رقم در شــبانه 
روز عدد بزرگى است. البته این افراد تنها با یک دستگاه 
ماینر کار نمى کنند و همزمان از چند دســتگاه استفاده 

مى کنند. 
على اکبرى همچنین افزود: مشــکل اساسى این است 
که متأسفانه بسیارى از افراد با استفاده از دستگاه هاى 
بى کیفیت که مصرف برق باالیــى دارند، ارز دیجیتال 

استخراج مى کنند. 

بزرگ ترین ســازنده خودروهاى جمعى درغرب 
آسیا که روزگارى ساالنه 1500 دستگاه اتوبوس 
تولید مى کرد امروز خط تولید آن متوقف شــده 

است.
به گزارش خبرگزارى «صدا و سیما»، مدیرعامل 
شرکت پیشرو دیزل آسیا گفت: در هشت خط تولید 
این مجتمع انواع خــودرو همچون اتوبوس هاى 
فرودگاهى، کتابخانــه اى، BRT و یورو 6 ون 

حمل زندانى وگردشگرى تولید مى شد.
سیدعلى مرتضوى افزود: امروز به دلیل مشکالتى 
همچون واردات، نبود نقدینگى و ندادن یارانه خرید 
از سوى دولت به شــرکت هاى واحد اتوبوسرانى 
براى نوســازى و تجهیز، خطــوط این مجتمع 
دیگر تولیدى ندارد وخط هاى تولید به بازسازى

 اتوبوس هاى فرسوده شرکت اتوبوسرانى استان 
اصفهان تبدیل شده اســت. وى گفت: اتوبوسى 
که 750 میلیــون تومان تولید و بــه بازار عرضه 
مى شــود را یک میلیارد و800 میلیون تومان از 

خارج از کشور وارد کرده اند.
شرکت پیشرو دیزل آســیا فعالیت خود را از سال 
1357 شمسى تحت عنوان تولید قطعات خودرو، 
قالبسازى و اتاق سازى شــروع کرد. این شرکت 
در زمینى به مساحت 50هزار مترمربع و 33هزار 
مترمربع ســالن سرپوشیده در اســتان اصفهان، 

شهرستان نجف آباد فعالیت مى کند . 

مشکل جدى توپ بازى در میدان امام(ره)
به گفته مقامات میراث فرهنگى، مشخصات فردى که براى آوردن توپش به شکل غیرقانونى 

وارد مسجد امام(ره) شد احصا شده است

3863 معلم امسال بازنشسته مى شوند

اصفهان به شدت با کسرى 
معلم روبه رو است

متوقف شدن خط تولید 
بزرگ ترین سازنده 
خودروهاى جمعى

آب تا هفته آینده در زاینده رود جریان دارد

«بفرمایید بازى» در پارك هاى سطح شهر

«بیت کوین» مصرف برق در اصفهان را باال برد

رئیس اتحادیه مشــاوران امالك اصفهان با اشاره به 
کاهش قیمت در بازار مسکن طى چند ماه آینده، گفت: 
در حال حاضر خانه هاى خالى در اصفهان متناســب با 

تقاضاى مردم نیست.
رســول جهانگیرى در گفتگو با «ایسنا» در خصوص 
نوســانات بازار مســکن در اصفهان، اظهار کرد: براى 
تأثیر این نوســانات چه در زمان افزایش و چه در زمان 
کاهش قیمت، بازه زمانى به مدت یک فصل الزم است، 
زیرا بازار مسکن مانند طال و ســکه تغییر قیمت روزانه 

ندارد.  وى ادامه داد: همانطور که ســال گذشته شاهد 
باال رفتن قیمت سکه و همچنین ارز حتى تا مرز 17 یا 
18 هزار تومان بودیم اما این تأثیر در بازار مســکن دو
 یا سه ماه بعد آشــکار شــد. اکنون نیز نوید وزیر راه و 
شهرسازى دال بر کاهش قیمت ها در اصفهان نیز تأیید 
مى شــود، زیرا قیمت ها به صورت کاذب افزایش یافته 
و درصورتى که آرامش بازار ارز بــه همین نحوه ادامه 
یابد، طى ماه هاى آینده شــاهد کاهش قیمت مسکن 

خواهیم بود.

قیمت مسکن تا چند ماه آینده کاهش مى یابد
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گگ

به بهانه 50 سالگى مأموریت «آپولو11»؛

برترین فیلم ها در ژانر ماجراجویى فضایى کدامنــد؟ بعد از آنکه «باز 
آلدرین» و «نیل آرماسترانگ» 50 سال پیش در تاریخ 20 جوالى 1969 
مأموریت آپولو را انجام دادند، فیلم هاى زیادى در ژانر فضایى ساخته شد 

تا این تجربه را به تصویر بکشند.
تعدادى از فیلم هایى که در این سبک ساخته شده است، بسیار مورد توجه 
قرار گرفته اند. فیلم هایى مانند «میان ستاره اى»، «مریخى» و «نخستین 

انسان» سفر زمان و خطرپذیرى این سفر را به تصویر مى کشد. در حالى 
که فیلم هاى کالسیکى مثل «آپولو 13»، «یک ادیسه فضایى» و «مردان 

واقعى» سعى داشتند تجربه ماجراجویى در فضا را به تصویر بکشند.

1- «آپولو 13»

3-«جاذبه»

5-  «مریخى»

2-«نخستین انسان»

4-«میان ستاره اى»

این فیلم سینمایى با بازى «تام هنکس»، «بیل پاکستون» و «کوین بیکن»، داستان واقعى مأموریت سفر 
به ماه «آپولو 13» را روایت مى کند. این فیلم همانند یک مستند، واقعیت هاى این مأموریت و اتفاقات غیر 

قابل پیش بینى آن را که منجر به نادیده گرفتن نقشه اصلى توسط فضانورد ها مى شود، به مخاطب نشان 
مى دهد. آن هدف سفر به ماه بود. «آپولو 13» باعث معروف شدن جمله «هستون، ما یک مشکل داریم» 

شد. این جمله از «آپولو 13» اصلى به مرکز کنترل ماموریت ناسا گفته شده بود.

این فیلم بازیگرانى مثل «جرج کلونى» و «ساندرا بوالك» را در خود جاى داده است. «جاذبه» یک فیلم 
هیجان انگیز در فضاست و داستان دو فضانورد را روایت مى کند که بعد از تخریب سفینه خود در فضا و در 

جاذبه صفر گیر افتاده اند؛ حاال آنها باید براى نجات دادن جان خود با شرایط اضطرارى مثل کمبود اکسیژن 
و نبود وسیله اى براى ارتباط با ناسا مقابله کنند.

در فیلم «مریخى»، «مت دیمون» نقش یک فضانورد تنها را بازى مى کند؛ کسى که فضانورد هاى دیگر 
در پى تصادفى که برایش اتفاق مى افتد، تصور مى کنند او مرده است اما او زنده مانده و براى زنده ماندن 

تالش مى کند. این فیلم روى شــخصیت اصلى فیلم و روش هاى نوآورانه اى که براى نجات پیدا کردن 
انجام مى دهد، تمرکز دارد. این فیلم در ســال 2016 نامزد بهترین فیلم شده بود و مت دیمون نیز جایزه 

بهترین بازیگر را دریافت کرد.

«رایان گاسلینگ» در این فیلم زندگینامه اى نقش «نیل آرماسترانگ» را بازى کرده است که نگاه ویژه اى 
به زندگى شخصى این فضانورد در طى سال هاى 1961 تا 1969 دارد. این فیلم داستان مأموریت «آپولو 

11» را روایت مى کند. در این فیلم آرماسترانگ به دلیل تمرکز نداشتن که آن هم ناشى از بیمارى سرطان 
دخترش است، براى چند بار پیاپى در مأموریت فضایى خود شکست مى خورد و بعد از مرگ دخترش دوباره 

در تالش است مأموریت هایش را در ناسا ادامه دهد.

این فیلم داستان گروهى از دانشــمندان و فضانوردان را روایت مى کند که در تالش هستند سیاره اى را 
براى نجات انسان و زندگى مجدد آنها در آن سیاره پیدا کنند. «متیو مک کانهى»، «آن هاتوى»، «جسیکا 

چتین» بازیگران این فیلم سینمایى هستند. در این فیلم نیز فضانورد اصلى داستان، با وجود تعلقاتى که به 
فرزندان خود دارد، در تالش است که آنها را نجات دهد.

تهرانى ها به زودى به «خانه بزرگ  آقا»ى سریال «شهرزاد» 
مى روند تا مهمان عمارتى شوند که روزگارى خانه نخست وزیر 

قاجار و پهلوى بوده است.
شاید این سریال «شــهرزاد» بود که کوشــک وثوق الدوله 
فراموش شده را ســر زبان ها انداخت اگرچه مشخص نیست 
گروه فیلمبردارى چقدر ضوابط حفظ میــراث فرهنگى را در 
مورد این عمارت رعایت کردند اما به هر حال این سریال توجه 
همه را به عمارت صد ساله نخست وزیر قاجار و پهلوى یعنى 

وثوق الدوله جلب کرد.
باغ سلیمانیه حسن وثوق یا کوشک وثوق الدوله در محوطه اى 

به وسعت 25 هکتار حدود صد سال پیش بنا شد. باغ سلیمانیه 
در طول زمــان تکه تکه و هــر تکه به ســازمان آب، نیروى 
انتظامى، شهرك مسکونى، چایخانه سنتى و... واگذار شد اما 
خود عمارت که روزگارى منزل مســکونى وثوق الدوله برادر 

قوام السلطنه بود به بنیاد مستضعفان رسید.
باغ سلیمانیه در گذشــته 1222 اصله درخت داشت که اکنون 
تنها 453 اصله از آنها باقى مانده  اســت و اخیراً  نیز بســیارى 
نسبت به خشک شدن باغ و متروکه ماندن عمارت آن هشدار 
دادند تا اینکه بنیاد مستضعفان این باغ را به شهردارى تهران 

واگذار کرد.

تهیه کننده مجموعه هاى تلویزیونى، توضیحاتى درباره سریال 
«پایتخت 6» ارائه داد.

الهام غفورى، تهیه کننده ســریال «خواب زده» و مجموعه 

تلویزیونى «پایتخت»، درباره روند پخش و تولید این سریال 
گفت: این روز ها فیلمنامه سریال «پایتخت 6» توسط محسن 
تنابنده در مرحله نگارش است، تنابنده همیشه سرپرست گروه 
نویســندگان و طراح فیلمنامه «پایتخت» بود البته امســال 
زحمتش مضاعف شده اســت، چون پیش از این، کار نگارش 
را مرحوم خشــایار الوند بر عهده داشت و امسال آقاى تنابنده 
در این زمینه نگارش را بر عهده گرفته است. وى با بیان اینکه 
قرارداد بازیگران اصلى سریال بسته شده است و با آماده شدن 
فیلمنامه، پیش تولید در پاییز آغاز مى شود و تصویربردارى را 
آبان ماه شروع خواهیم کرد،گفت: تالش مى کنیم براى نوروز 

99 سریال «پایتخت 6» آماده شود.
گفتنى است سیروس مقدم به عنوان کارگردان و الهام غفورى 
به عنوان تهیه کننده، چند ســالى است در کنار گروه بازیگرى 
خود یعنى ریما رامین فر، محســن تنابنده، علیرضا خمســه، 
مهران احمدى و سارا و نیکا فرقانى اصل، با سریال «پایتخت» 

مهمان خانه هاى مردم مى شوند.
مجموعه تلویزیونى «پایتخت» تا به امروز در پنج  فصل قصه 
خانواده اى را تعریف مى کند که على رغم تمام مشــغله هاى 
معیشتى و اجتماعى، در کنار یکدیگر ایستاده اند و توانسته رتبه 

اول بیشترین رضایت مردم را براى خودش کسب کند.

تازه ترین آلبوم ساالر عقیلى با نام «نگار» در فضایى متفاوت منتشر 
خواهد شد.

آلبوم «نگار» با صداى ساالر عقیلى و موسیقى شایان کریمى جدیدترین 
مجموعه براى مخاطبان موسیقى است که تهیه و تولید شده است. این 
آلبوم در هشــت قطعه تولید شده که تمامى اشــعار از سروده هاى سعید 
رمضانى اســت. ســاالر عقیلى در این اثر فضاهایى جدید را تجربه کرده و 
موســیقى و تنظیم هاى این آلبوم در فضاى موســیقى ایرانى نیست و یک 

موسیقى ارکستراِل مدرن در آن جارى است.
عقیلى براى اولین بار در این آلبوم قطعه اى به نام «برگ ریزان» را با 
گیتار الکتریک اجرا کرده است که تجربه اى جدید و متفاوت براى 
این خواننده سرشــناس خواهد بود و باید منتظر ماند و دید که 
دوستداران این خواننده و جامعه موسیقى چه واکنشى به این 

سبک جدید فعالیت عقیلى خواهند داشت.
موسیقى این آلبوم را شــایان کریمى ساخته و تنظیم کرده 
است که به گفته ســاالر عقیلى از متفاوت ترین آثار وى 
در دوران هنرى اش محسوب مى شود. گفتنى است فرید 
سعادتمند نیز با آهنگســازى یک قطعه در این آلبوم 

حضور دارد.
آلبوم «نگار» طى مراســمى در تاریخ 7 مرداد 
ماه در تهــران رونمایى مى شــود  و در اختیار 

دوستداران موسیقى قرار خواهد گرفت.

درهاى خانه «بزرگ  آقا» باز مى شود

تازه ترین خبرها از سریال پرطرفدار «پایتخت 6»

تجربه متفاوت ساالر عقیلى
 با «نگار»

تازه ترین آلبوم ساالر عقی
خواهد شد.

آلبوم «نگار» با صداى ساال
مجموعه براى مخاطبان مو
آلبوم در هشــت قطعه تولید
رمضانى اســت. ســاالر عقیلى
موســیقىو تنظیمهاىاینآلبو
مدرن در موسیقى ارکستراِل
ا عقیلى براى اولین بار در
گیتار الکتریک اجرا کر
این خواننده سرشــ
اینخو دوستداران
سبک جدید فعالی
موسیقى این آلب
است که به گف
در دوران هنر
سعادتمند
حضور
آلبوم
ماه
دوس

تجربه متف

سارا بهرامى براى ایفاى نقش در فیلم ســینمایى «دارکوب» به کارگردانى 
بهروز شعیبى، جایزه بهترین بازیگر جشنواره فیلم مالزى را دریافت کرد.

«دارکوب» در شش بخش بهترین فیلم، بهترین کارگردان، بهترین 
بازیگر زن، بهترین بازیگر مــرد، بهترین بازیگر مکمل زن و 
بهترین بازیگر مکمل مرد نامزد دریافت جایزه از سومین 
جشنواره فیلم مالزى شده بود که در مراسم اختتامیه، 
ســارا بهرامى، بازیگر اصفهانى این فیلم توانست 

جایزه بهترین بازیگر زن را دریافت کند.
این فیلم چند روز قبل نیز جایــزه بهترین فیلم 
از نــگاه منتقدان و خبرنگاران ســینمایى را 
از جشــنواره زردآلوى طالیى ارمنستان 

دریافت کرده بود.
مهناز افشــار، ســارا بهرامــى، هادى 
حجازى فر، نگار عابــدى و با حضور 
جمشید هاشــم پور و امین حیایى 

بازیگران «دارکوب» هستند.

سارا بهرامى براى ایفاى نقش در فیلم ســینمایى «د
بهروز شعیبى، جایزه بهترین بازیگر جشنواره فیلم م
«دارکوب» در شش بخش بهترین فیلم، بهتر
بهتر بازیگر زن، بهترین بازیگر مــرد،
بهترین بازیگر مکملمرد نامزد د
جشنواره فیلم مالزى شده بود
ســارا بهرامى، بازیگر اصفه
جایزه بهترین بازیگر زن را
نیز قبل روز چند این فیلم
از نــگاه منتقدان و خ
از جشــنواره زردآ
دریافت کرده بود.
مهناز افشــار، س
حجازى فر، نگ
جمشید هاش
بازیگران«

درخشش بازیگر اصفهانى 
در جشنواره مالزى

بعد از ده سال صدرنشینى «آواتار» در گیشه جهان به عنوان پرفروش ترین 
فیلم تاریخ سینما سرانجام «انتقامجویان: آخر بازى» محصول مشترك 
«مارول» و «دیزنى» توانســت حماسه علمى- تخیلى «جیمز کامرون» 
را کنار بزند و عنوان پرفروش ترین فیلم همه دوران ها را به خود اختصاص 
دهد. آخر هفته گذشته این فیلم 2/8 میلیون دالر دیگر به رقم فروش خود 
اضافه کرد. این هفته این فیلم ابرقهرمانى از مرز دو میلیارد و 789 میلیون 
و 200 هزار دالر فروش در گیشه گذشت و روز یک شنبه 500 هزار دالر 
بیشتر را به دست  آورد تا رکورد 2/789 میلیارد دالرى «آواتار» را بشکند و 
تا پایان این روز فروش «آخر بازى» حدود یک میلیون دالر بیشتر از فیلم 

جیمز کامرون شد. 
«انتقامجویان 4» در آمریکاى شمالى 853 میلیون دالر درآمد کسب کرد و 
در سطح بین المللى هم 1/9 میلیون دالر فروخت. فروش این فیلم در خارج 
از آمریکاى شمالى در چند کشور به ارقام جالب توجهى رسید. از جمله 
در چین 614 میلیون، در انگلســتان 114 میلیون، در کره جنوبى 105 

میلیون، در برزیل 85 میلیون و در مکزیک 77 میلیون دالر کسب کرد.
اکران دوباره این فیلم از ماه گذشته با افزودن چند صحنه کمک کرد 
که رکورد «آواتار» بشکند. حاال که «دیزنى» کمپانى «فاکس» را 
هم خریده، هفت فیلم از ده فیلم پرفروش تاریخ سینما را در اختیار 

دارد. 

«انتقامجویان «انتقامجویان 44» پرفروش ترین » پرفروش ترین 
فیلم تاریخ سینما شدفیلم تاریخ سینما شد
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باشگاه قدیمى و پرطرفدار فوتبال ایران این روزها شرایط خوبى 
ندارد. آنها خوب تمرین مى کنند و مى توانند تیم خوبى باشند اما 
ادامه مشکالت مدیریتى مى تواند لطمات جبران ناپذیرى بزند. 
نســاجى بدون مالک، بدون پول و بدون وضعیتى مشــخص به 
سبک تیمدارى دهه 60 این روزها به حیاتش ادامه مى دهند. آنها 
تنها باشگاهى هستند که با وجود نزدیک شدن به آغاز مسابقات 
هنوز مالــک و مدیرندارند اما با وجود این، تمریناتشــان را انجام 
مى دهند و قرار است در یک بازى دوستانه به مصاف تیم فوتبال 

مس کرمان بروند.
درباره نساجى این فصل با وجود مشکالت عدیده اى که دارد یک 
نکته قابل توجه است و آن اینکه تیم تا حدودى توانست اسکلت 
فصل قبلش را حفظ کند و از طرفى بازیکنان خوبى را هم به خدمت 
بگیرد. آنها در ابتداى فصل شش بازیکن را از دست دادند اما تا االن 

حسن جعفرى، رضا دهقانى، رضا علیارى، مجتبى بیژن، مجتبى 
رمضانى، محمد قاضى، مهرداد کفشــگرى و  میالد سرلک را به 
خدمت گرفته اند. آنها با وجود از دســت دادن مهره هاى کلیدى 
مثل عبدا... زاده، آبشک، ولسیانى، فرجى و عاشورى اما توانسته اند 
تیمشان را تا حد قابل توجهى ترمیم کنند به طورى که مهاجرى 
معتقد است با جذب یک مدافع خوب کار این تیم در نقل و انتقاالت 

به پایان خواهد رسید.
اما آنچه مى تواند نســاجى را پیش از آغاز مسابقات با مشکالتى 
مواجه کند که در نهایت آثارش را در طول مسابقات نشان دهد، نبود 
مدیریت و در حقیقت نبود منابع مالى و اعتبارى براى ارتزاق و کسب 
امکانات مورد نیازش است. آنطور که از درون تیم خبر مى رسد هیچ 
پولى به بازیکنان داده نشده و کمبودهاى اساسى مثل  لباس، زمین 
تمرین و امکانات اولیه وجود دارد و اینها مى تواند در روزهایى که 

تیم باید خودش را براى یک فصل سخت آماده کند تأثیر بگذارد.

مالکیت نساجى چه شد؟
فصل گذشته نســاجى با دو مالک ســرمایه دارش در بخشى از 
فصل با مشــکالت عدیده مواجه بود و در نهایت این مشکالت 
تأثیراتش را هم نشان داد. وضعیت مالکیت و نحوه اداره باشگاه 
به گونه اى بــود که وقتى در پایان فصل صحبــت از واگذارى و 
ورود مالکیت جدید شــد اینگونه تصور مى شد که سرانجام این 
تیم قدیمى و پرطرفدار از چاله داشــتن دو مالــک عبور کرده و 
مالک جدید بتواند با دید فوتبالى و عالقه بیشترى به تیم کمک 
کند اما با وجود آنکه مالک جدید چنــد روز قبل در محل تمرین 
با لباس نســاجى هم عکس یادگارى گرفت هنــوز هیچ اتفاق 
تازه اى نیافتاده اســت. آنها این روزها جوجه اردك زشت فوتبال 
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هادى محمدى، مدافع میانى تیم فوتبال ذوب آهــن اصفهان تأکید کرد زمانى که دوران 
خدمت سربازى اش را در تراکتور سپرى کرده، به پادگان نرفته است.

محمدى، با اشاره به روند آماده سازى تیمش براى حضور در فصل جدید و مقایسه ذوب آهن 
فعلى با تیم فصل گذشته گفت: قطعاً اضافه شدن بازیکنان سرباز قدرت تیم ما را بیشتر خواهد کرد 

ولى متأسفانه آنها هنوز در پادگان هستند.
وى ادامه داد: من هم دو سال در باشــگاه تراکتور خدمت سربازى را پشت سر گذاشتم و یک روز هم به 
پادگان نرفتم. در ضمن باید بگویم که برخورد بسیار خوبى هم با من صورت گرفت. نمى دانم این ماجرا 
تقصیر چه کسى است ولى ما انتظار داشتیم که مشکل بازیکنان سرباز ما حل شود. ما تنها نماینده ایران 
در لیگ قهرمانان آسیا هستیم و یک رقابت ملى را در پیش داریم. ما مى دانیم بازیکنان سرباز ذوب آهن 

چه شرایط سختى را تجربه مى کنند و امیدواریم خیلى زود به تیم مان اضافه شوند.
محمدى درباره اینکه آیا ذوب آهن مى تواند در فصل جدید مدعى قهرمانى در لیگ برتر باشد؟ عنوان 
کرد: در حال حاضر تمرکز اصلى ما روى لیگ قهرمانان آسیاست و در اولین بازى فصل جدید باید 
به مصاف االتحاد برویم. ما تا همینجا هم کار بزرگى انجام داده ایم ولى هدف مان قهرمانى 
در لیگ قهرمانان آسیاست. امیدوارم االتحاد را هم شکست دهیم و به 

مرحله بعدى برویم.

مدیرعامل ســپاهان در مورد شــرایط این تیم و فعالیت هاى نقل و 
انتقاالتى باشگاه صحبت کرد.

مســعود تابش در گفتگویى در خصوص تمدید قرارداد با کى روش 
اســتنلى اظهار کرد: ما از مدت ها قبل با اســتنلى به توافق رسیده 
بودیم ولى به دلیل اینکه او درگیر کارهاى تولد فرزندش بود امضاى 
قراردادش و اضافه شدنش به اردوى تیم به تأخیر افتاد و این موضوع 
هواداران را نگران کرده بود در حالى که خود استنلى اعالم کرده بود 
دوست دارد بماند و قول داده بود در ایران فقط براى سپاهان بازى کند.
وى افزود: ما با گزینه دیگرى هم به توافق رسیده بودیم تا در صورتى 
که به هر دلیلى با استنلى قرارداد نبستیم سریعًا با او به توافق برسیم 
و جذبش کنیم تا زمان را از دست ندهیم. به هر جهت کادرفنى روى 
کى روش نظر مثبت داشت و درخواســت جذبش را داد و ما هم با او 

تمدید کردیم.
مدیرعامل ســپاهان در مورد مبلغ قرارداد ایــن بازیکن گفت: هیچ 

باشــگاهى حاضر نیســت مبلغ قرارداد بازیکنش را افشا کند ولى ما 
همیشه در این مورد پاسخ مى دهیم. قرارداد کى روش براى دو سال 
860 هزار دالر اســت که مالیاتش را هم باید خودش پرداخت کند و 
با احتســاب آن از فصل قبل هم حتى با رقم کمترى با این بازیکن 

قرارداد بستیم.
تابش در مورد ادامه برنامه هاى نقل و انتقاالتى سپاهان عنوان کرد: 
ما دو جاى خالــى دیگر داریم که در صورت درخواســت کادرفنى با 
بازیکنان براى اضافه شدن به تیم مذاکره مى کنیم و در حال حاضر 
هم مشغول این کار هستیم. نامى از بازیکنى نمى برم ولى اگر بخواهیم 
بازیکن خارجى جذب کنیم باید آسیایى باشد و یک نفر به این صورت 
مى توانیم جذب کنیم و به جز آن فقط بازیکن ایرانى مى توانیم جذب 

کنیم و بازیکنان خارجى ما تکمیل شده اند.
وى در مورد مصاحبه جاسم کرار مبنى بر داشتن پیشنهاد از سپاهان 
گفت: من قصد ندارم نام بازیکنى را ببرم ولى حاال این بازیکن مصاحبه 

کرده و اینطور گفته اســت باید 
بگویم پیش از ایــن مذاکراتى با 
وى داشــتیم ولى در حال حاضر 
هیچ چیز در مورد او مشخص نیست 
و کادرفنى باید تصمیــم نهایى را 

بگیرد. مذاکره بــا او مدتى قبل بوده 
و مربوط به االن نیست ولى کامًال هم 

منتفى نشده است.
مدیرعامل ســپاهان در مــورد مذاکره با 

شایان مصلح هم خاطرنشــان کرد: بازهم 
مى گویم قصد ندارم از بازیکنــى نام ببرم و با 

هرکس توافق کنیم نــام آن را اعالم مى کنیم 
و ایــن بازیکــن را هم نــه تأیید مى کنــم و نه 

تکذیب.

پولى به بازیکنان داده نشده و کمبودهاى اساسى مثل  لباس، زمین
تمرین و امکانات اولیه وجود دارد و اینها مى تواند در روزهایى که 

تیم باید خودش را براى یک فصل سخت آماده کند تأثیر بگذارد.
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ینطور گفته اســت باید 
مذاکراتى با  یشاز ایــن
ــتیم ولى در حال حاضر 
ز در مورد او مشخص نیست 
نى باید تصمیــم نهایى را

مذاکره بــا او مدتى قبل بوده 
ط به االن نیست ولى کامًال هم

شده است.
مل ســپاهان در مــورد مذاکره با 

مصلح هم خاطرنشــان کرد: بازهم 
م قصد ندارم از بازیکنــى نام ببرم و با 

توافق کنیم نــام آن را اعالم مى کنیم 
بازیکــن را هم نــه تأیید مى کنــم و نه 

جاسم و شایان؟ فعًال معلوم نیست

مهاجم برزیلى ســرانجام بعد از هفته ها گمانه زنى در خصوص 
تمدید قرارداد  دیروز به اردوى سپاهان در ترکیه پیوست.

کى روش استنلى، ستاره برزیلى ســپاهانى ها سرانجام بعد از 
هفته ها گمانه زنى و رقم خوردن شایعات فراوان قرارداد خود را 
براى دو فصل با اصفهانى ها تمدید کرد تا یکى از دغدغه هاى بزرگ 

کادر فنى و طرفداران این تیم محبوب نصف جهان برطرف شود.
کى روش که در تمام هفته هاى گذشــته در برزیل کنار خانواده و 
همسرش قرار داشت دو روز بعد از تولد فرزندش خود را به اردوى 
سپاهان در ترکیه رساند تا تمرینات براى رسیدن به فرم مطلوب 

تا قبل از آغاز لیگ نوزدهم را آغاز کند.
نکته جالب اینکه ورود ستاره برزیلى به محل اقامت سپاهانى ها با 
استقبال گرم و خندان امیر قلعه نویى و سایر ستاره هاى این تیم 
همراه شد تا کى روش که به تازگى طعم پدر شدن را چشیده بود با 

تبریک سرمربى و رفقایش رو به رو شود.

کى روش 
به 

قلعه نویى 
خنده را 
هدیه کرد

همانطور که در خبرها خواندید تیم ملى فوتبال 
الجزایر جمعه شب موفق شد در دیدار فینال جام 
ملتهاى آفریقا مقابل سنگال به برترى برسد و 
پس از 29 سال دوباره قهرمانى قاره سیاه را به 
دســت آورد. تک گل پیروزى بخش الجزایر را 
بغداد بونجاح به ثمر رساند. مهاجم تیم السد قطر 
که فصلى فوق العاده را پشــت سر گذاشته بود، 
در جام ملت هاى آفریقا کار خود را با گلزنى در 
دیدار اول شروع کرد. اما شرایط براى او به همین 
خوبى پیش نرفت. در دیدار مقابل ساحل عاج در 
مرحله یک چهارم نهایى ســخت ترین شرایط 
براى الجزایر رقم خورد و اتفاقًا شب پر استرسى 

براى بونجاح هم بود.
این مهاجم 27 ساله در حالى که تیمش با یک 
گل از حریف جلو بود، پشــت ضربه پنالتى به 
دست آمده ایســتاد اما نتوانست آن را تبدیل به 
گل کند. در ادامه بازى ساحل عاج گل تساوى 
را به ثمر رساند و بازى به پنالتى کشید. بونجاح 
که در نیمه دوم تعویض شده بود، روى نیمکت 
اشــک مى ریخت و تیمش را در آستانه اتفاقى 
تلخ مى دید که خودش یکى از عوامل آن بود. اما 
سرانجام الجزایر در ضربات پنالتى حریف خود را 
شکست داد و این کابوس براى بونجاح به پایان 
رسید. پس از برد مقابل نیجریه، نوبت به بازى 
فینال رسید و بغداد با گل ابتداى بازى زمینه ساز 
قهرمانى تیمش شــد. گل بازى فینال، فصل 
2019-2018 را براى بغداد بونجاح شــگفت 
انگیز تر از قبــل کرد و او بــا قهرمانى در لیگ 
ستارگان قطر، شکســتن رکورد آقاى گلى در 
لیگ قطر و قهرمانى در جام ملت هاى آفریقا به 
یکى از بازیکنان بسیار موفق سال اخیر فوتبال 

جهان تبدیل شد.

رقیب ســعودى باشــگاه ذوب آهن در مرحله 
حذفى ACL2019 فهرســت بازیکنان خود را 

تکمیل کرد.
در فاصله دو هفته تا آغــاز مرحله حذفى لیگ 
قهرمانان آســیا 2019 تیم هاى حاضر در این 
مرحله باید فهرســت نفرات خــود را به کمیته 
برگزارى رقابت ها ارســال مى کردند. االتحاد 
عربستان حریف ذوب آهن ایران در این مرحله 
 AFC از رقابت ها دیروز فهرست نفرات خود را به
ارسال کرد که طى این فهرست 4 ستاره خارجى 

ببرهاى جده مشخص شدند.
بنا به اعالم رسانه هاى سعودى سییرا،  سرمربى 
شیلیایى االتحاد براى این فصل از رقابت هاى 
داخلى و آسیایى چهار سهمیه خود را به مروان 
داکوستا مدافع میانى از مراکش، لوئیس خیمنز 
هافبک دو ملیتى شیلیایى-فلسطینى، رومارینهو 
هافبک تهاجمى برزیلى و آلکســاندر پروویچ 
مهاجم صربستانى اختصاص داد تا با اتکا به این 

بازیکنان بتواند روزهاى خوبى را رقم بزند.
دیدار تیم هاى االتحاد با ذوب آهن ایران تنها 
نماینده باقى مانده در لیگ قهرمانان آسیا 2019 
طى روزهاى 14 و 21 مردادماه برگزار خواهد شد 
تا یکى از این دو تیــم راهى مرحله یک چهارم 

نهایى غرب آسیا شود.

محمــد مایلى کهــن را بــه صراحــت لهجه 
مى شناســند، کســى که کم صحبت مى کند 
اما وقتى لــب به ســخن مى گشــاید بدون 
رودربایســتى حــرف هایش را مى زنــد. او در 
گفتگویى درباره برانکو هم حرف زده اســت. 
مایلى کهن گفته: «درباره برانکو معتقدم که او 
بزرگ تر از باشگاه پرســپولیس نبوده و نیست. 
برانکوها و کى روش ها اینجا که هســتند ایران 
را وطن اولشــان مى نامند اما همینکه پاى شان 
را بیرون مى گذارند از وطنشان شکایت مى کنند. 
همانطور که برانکو خدمت کرد پرسپولیس هم 
به این مربى خدمت کــرد و اتفاقاً خدمتى که ما 
به برانکو کردیم بیشــتر بود. دو سال دیگر هم 
دوباره برمى گردد به فوتبال مــا و باز هم ایران 
مى شود وطن اولش! بنده امیدوارم این مربیان 
فقط حق و حقوق مربیگری شــان را از فوتبال ما 
گرفته باشند و از برخى بازیکنان بى کیفیتى که 
با خودشان آوردند درصدى نگرفته باشند. برادر 
آقاى برانکو کجاى فوتبال بوده که با خودش او 

را به پرسپولیس آورد؟»

بغداد و فاصله کوتاه
 اشک تا فریاد

ببرهاى جده با 4 ستاره 
خارجى رو در روى گاندو

دوباره مى آید و اینجا 
مى شود وطن اولش

محمد مؤمنىجوجه اردك زشت، حاال در شمال ایرانجوجه اردك زشت، حاال در شمال ایران

ش ه ر

ب آهــنهادى محمدى، مدافع میانى تیم فوتبال ذوب
 به پادگانخدمت سربازى اش را در تراکتور سپرى کرده،
روند آماده سازىتیمش برا با اشاره به اى حضومحمدى،
زیکنان سفعلى با تیم فصل گذشته گفت: قطعاً اضافه شدن باز

ولى متأسفانه آنها هنوز در پادگان هستند.
 سربازىوى ادامه داد: من هم دو سال در باشــگاه تراکتور خدمت
ى هم با مپادگان نرفتم. در ضمن باید بگویم که برخورد بسیار خوبى
زیکنان ستقصیر چه کسى است ولى ما انتظار داشتیم که مشکل باز

ش داریم.در لیگ قهرمانان آسیا هستیم و یک رقابت ملى را در پیش
ود به تیمچه شرایط سختى را تجربه مى کنند و امیدواریم خیلى زو
اینکه آیا ذوب آهن مى تواند در فصل جد دید مدعىمحمدى درباره
نان آسیاسکرد: در حال حاضر تمرکز اصلى ما روى لیگ قهرمانا
ر بزرگىابه مصاف االتحاد برویم. ما تا همینجا هم کار
ت. امیدودر لیگ قهرمانان آسیاست

مرحله بعدى برویم.
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محسن کدخدایى

احمد خلیلى

محمد کریمى

مهدى طارمى، مهاجم تیم ملى هنوز تیم جدیدش را انتخاب نکرده است. وقتى بازیکنى در سطح او تیم 
نداشته باشد، ناخواسته کلى شایعه درباره  اش مطرح مى شود. بستر براى این شایعات هم کامًال فراهم 
است. نه تنها طارمى تیم ندارد، بلکه باشگاه پرسپولیس هم هنوز نتوانسته مهاجم موردنظرش را 

جذب کند.
مهدى طارمى چندى قبل با باشگاه مذاکره داشــت. او با مهدى نبى، عضو هیئت مدیره باشگاه 
صحبت کرد و در طول مذاکرات گفت در صورتى که نتواند با باشگاهى در اروپا به توافق برسد، به 
پرسپولیس بازمى گردد. در این میان شایعات زیادى درباره انتقال او به لیگ فرانسه یا پرتغال شنیده 
مى شود. در همین راستا مهدى در پاسخ به این ســؤال روزنامه «خبرورزشى» و سایت «خبر 
آنالین» که قرار است به لیگ فرانسه، پرتغال یا لیگ دیگرى برود، پاسخ داد: «هنوز معلوم 
نیست به کدام تیم مى روم. هیچ چیز مشخص نشده است.» اما سئو ال کلیدى این بود که آیا 
ممکن است او به ایران بازگردد؟ مهدى گفت: «نه، امسال به لیگ برتر برنمى گردم.»

مهدى در واقع کدى درباره تیم جدیدش نداد ولى این جمله را قاطعانه گفت که فعًال 
هدفى براى بازگشت به ایران ندارد. طارمى معتقد است حاال بهترین زمان براى 
انتقالش به باشگاه هاى اروپایى است. مهدى در این چند سال تالش کرد 
برود ولى هر بار پیشنهاد خوبى دریافت نکرد. حاال، اما بعد از درخشش 
در جام جهانى و جام ملت ها این فرصت دســت داده تا او بتواند به 
یک لیگ خارجى برود. گفته مى شود این بازیکن از چند کشور 
از جمله پرتغال، بلژیک، فرانسه، آلمان و روسیه پیشنهاد 
دارد. خود مهدى هم از حضور در آسیا خسته شده 
و تصور مى کند رفتن به اروپا مى تواند باعث 

کشف تمام پتانسیل و توانایى اش شود.

در خصوص 
ست.

نجام بعد از 
رداد خود را 
ه هاى بزرگ
طرف شود.

ار خانواده و 
را به اردوى 
فرم مطلوب 

سپاهانى ها با 
اى این تیم 
چشیده بود با 

مهدى طارمى، مهاجم تیم ملى هنوز تیم جدیدش را انتخاب نکرد
نداشته باشد، ناخواسته کلى شایعه درباره اش مطرح مى شود. بس
است. نه تنها طارمى تیم ندارد، بلکه باشگاه پرسپولیس هم

جذب کند.
مهدى طارمى چندى قبل با باشگاه مذاکره داشــت. او با م
ب در طول مذاکرات گفت در صورتىکه نتواند صحبت کرد و
پرسپولیس بازمى گردد. در این میان شایعات زیادى درباره انت
مى شود. در همین راستا مهدى در پاسخ به این ســؤال
آنالین» که قرار است به لیگ فرانسه، پرتغال یا لیگ
نیست به کدام تیم مى روم. هیچ چیز مشخص نشده
ممکن است او به ایران بازگردد؟ مهدى گفت: «
مهدى در واقع کدى درباره تیم جدیدش نداد
هدفى براى بازگشت به ایران ندارد. طارم
انتقالش به باشگاه هاى اروپایى است
خوبى د بار پیشنهاد برود ولى هر
در جام جهانى و جام ملت ها
یک لیگ خارجى برود.
از جمله پرتغال، بل
دارد. خود م
تصور و
کشف

لیگ ایران؟ نه ممنون!

براى من براى من 
خبرى از پادگان خبرى از پادگان 

نبودنبود



0606آگهىآگهى 3540 سال شانزدهمسه شنبه  1 مرداد  ماه   1398

((آگهى تحدید عمومى مرحله  اول  سال 1398))
پیرو آگهی هاى نوبتی سه ماهه اول ســال 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:
بخش 11 ثبت اصفهان

قطعه 2 نجف آباد
پالك 2046– رضا طوســى نجف آبادى فرزند على تمامت  یکدانگ و نیم مشــاع از 

ششدانگ یکباب دکان صباغى با پستو و سوختدان .
قطعه 3 نجف آباد

پالك 518/9-  حسینعلى طالبى نجف آبادى فرزند محمد ششدانگ یک قطعه زمین نیمه 
محصور به مساحت 194/65 مترمربع .

پالك 778 – اکبر خدادادى نجف آبادى فرزند قربانعلى تمامت صدو سى وهفت – هزارم 
سهم مشاع از 13 سهم  ششدانگ یک قطعه ملک . 

پالك 778 – رضوان عرفانى  نجف آبادى فرزند اســداله تمامت سى و نه  – دویست و 
پنجاهم  سهم مشاع از 13 سهم   ششدانگ یک قطعه ملک .

پالك 778 – داود مهدیان مارانى  فرزند چراغعلى تمامت بیست و شش   – یکصدو بیست 
و پنجم   سهم مشاع از 13 سهم   ششدانگ یک قطعه ملک .

پالك 785 – مجید یوسفان   نجف آبادى فرزند محمدرضا تمامت دو سهم و پانصدو چهل 
و یک – هفتصدو پنجاهم  سهم مشاع از 13 سهم   ششدانگ یک قطعه ملک .

پالك 785 – مهدى بدیهى  نجف آبادى فرزند عباس تمامت یک سهم و پنج – ششم  
سهم مشاع از 13 سهم  ششدانگ یک قطعه ملک .

پالك 785 – علیرضا شریفیان  نجف آبادى فرزند حسینعلى تمامت یک سهم و پنج – 
ششم  سهم مشاع از 13 سهم   ششدانگ یک قطعه ملک .

پالك 1186 – محمد رضا انتشارى نجف آبادى  فرزند یداله ششدانگ قسمتى از یکباب 
مغازه به مساحت 8/55 متر مربع .

پالك 1191 – حســنعلى عمو قنبرى  نجف آبادى فرزند قربانعلى به نسبت پنج دانگ 
مشاع و عزت شریفیانى فرزند احمد به نسبت یکدانگ مشاع  از ششدانگ قسمتى از کوچه 
متروکه بمساحت 14 متر مربع که با پالك 83/1 مزبور توامًا تشکیل یکباب مغازه را داده 

اند .
قطعه 4 نجف آباد 

پالك 539/3– محسن عرب نجف آبادى فرزند رضا ششدانگ یکبابخانه   به مساحت 
78/15 متر مربع .

پالك 1033– محمد پناهى گنهرانى فرزند علیار ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 202/63 
متر  مربع .

پالك 1034- جعفر آقا بهارلویى فرزند زین العابدین  ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 
146 متر مربع.

قطعه 5 نجف آباد 
پالك 314/7- مژگان عیدى فرزند محمود ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 231/54 

متر مربع .
پالك 900/4- محمود خلیل زاده فرزند غالمحسین به نسبت چهاردانگ مشاع  و عفت 
انارى نجف آبادى فرزند محمد على به نسبت دو دانگ مشاع از ششدانگ قسمتى از کوچه 
متروکه به مساحت 25/25 متر مربع که با ششــدانگ پالکهاى 902/59 و 900/4 توامًا 

تشکیل یکباب خانه را داده اند .
قطعه 6 نجف آباد

پالك 563/1- غالمحسین یوســفیان نجف آبادى فرزند نصراله نسبت به چهار دانگ 
مشاع و اســداله یوســفان نجف آبادى فرزند غالمحسین نســبت به دو دانگ مشاع از 

ششدانگ یک قطعه ملک شاه جوب مشجر آگهى مى گردد. 
پالك 953- اقدس تو به ئیهاى نجف آبادى فرزند على ششــدانگ یکدرب باغ مشجر 

بمساحت 2521/70 متر مربع  .
پالك 1014/871- محسن باطنى فرزند محمد رضا ششدانگ یکدرب باغ به مساحت 

1687/34  متر مربع.
پالك 1014/872- نازنین موید احمدى فرزند عباس ششدانگ یکباب کارگاه  بمساحت 

1588/16 متر مربع.
پالك 1014/874- مسعود چراغى عادگانى فرزند بهرام ششدانگ یکقطعه زمین محصور  

بمساحت 2002/60 متر مربع.
پالك 1014/878- احمدحقیقى نجف آبادى فرزند حســینعلى ششــدانگ یکدرب باغ  

مشجر محصور  بمساحت 3567/65 متر مربع.
پالك 1014/887- امیر منتظرى نجف آبادى فرزند باقر ششدانگ یک قطعه زمین نیمه 

محصور به مساحت 464 مترمربع
پالك 1014/889- سید علیرضا مکى فرزند محمد صادق و مهدى موحدى فرزند محمد 

رضا ششدانگ یک قطعه زمین محصور  بمساحت 1503 متر مربع.
پالك 1014/890- فاطمه صالحى نجف آبادى فرزند حسینعلى   ششدانگ یک قطعه 

زمین محصور مزروعى  بمساحت 3317 متر مربع.
شنبه :98/7/6

پالك 1014/895- عصمت قربانى کهریزسنگى فرزند حســن  ششدانگ یکباب انبار 
بمساحت 195/85 متر مربع.

پالك 1014/897- اقدس امید فرزند عباســعلى به نســبت دو دانگ مشــاع و مریم 
امیدى فرزند احمد به نســبت یکدانگ مشــاع و فاطمه امیدى فرزند احمد به نســبت 
یکدانگ مشاع و حسین امیدى فرزند احمد به نسبت یکدانگ مشاع ومحمد امیدى فرزند 
احمد به نسبت یکدانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 2497/5 متر مربع .

پالك 1014/898- اکرم امید فرزند عباسعلى و ریحانه زمانیان  فرزند مانده على و حیدر 
زمانیان نجف آبادى  فرزنــد مانده على و مهدى زمانیان نجف آبــادى فرزند مانده على 

بالسویه ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 2295 متر مربع .
پالك 1014/899- محمد رضا رســتمى  نجف آبادى  و علیرضا رســتمى نجف آبادى 

فرزندان نصراله بالسویه  ششدانگ یکباب کارگاه  بمساحت 1019/10 متر مربع.
پالك 1014/900- محســن اسرافیلیان  فرزند على ششــدانگ یکدرب باغ  بمساحت 

583/80 متر مربع.
پالك 1283- احترام حاجى امینى نجف آبادى فرزند رمضانعلى ششدانگ یک قطعه زمین 

نیمه محصور   بمساحت 586/30 متر مربع.
پالك 1305- مرتضى فتحى  نجف آبادى فرزند محمد على  ششدانگ قسمتى از یکدرب 

باغ مشجر و محصور به مساحت 3719/50متر مربع  که با پالك 949 توام شده است .
قطعه 7 نجف آباد

پالك 270- ناصر قلى نبى نجف آبادى فرزند عبداله مجتبى نبى نجف آبادى فرزند ناصر 
قلى  هر کدام نسبت به دو دانگ مشاع و مرتضى نبى نجف آبادى فرزند ناصر قلى نسبت 
به یک دانگ و نیم مشاع و اعظم کیوانى بارده فرزند محمد رضا نسبت به نیم دانگ مشاع 

از ششدانگ یک قطعه زمین مشجر و نیمه محصور به مساحت 1371/65 متر مربع .
پالك 270/1- طلعت فاضل  نجف آبادى فرزند على محمد  نســبت به سه دانگ مشاع 
و فضل اله نبى نجف آبادى فرزند ناصر قلى نسبت به یک دانگ و نیم مشاع و زهره نبى 
نجف آبادى فرزند ناصر قلى و طیبه غیور نجف آبادى فرزند ناصرقلى هر کدام سه چهارم  
دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مشجر نیمه محصور به مساحت 2130/30 متر 

مربع .
پالك 829/5- مهرى حجتى نجف آبادى فرزند محمد حسین نسبت به 20حبه مشاع و 
طاهره سلطانى فرزند حسن نسبت به 52 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک قطعه زمین 

مشجر و نیمه محصور به مساحت 442/60 متر مربع . 
پالك 1314- غالمحســین محمدى فرزند رضا  ششــدانگ یک قطعه زمین  محصور  

بمساحت 1139 متر مربع.
پالك 1891/1- قربانعلى همتیان فرزند حســنعلى به نســبت 5/5 سهم مشاع و میرزا 
حسینعلى شریف فرزند محمد على به نسبت سه سهم مشاع  و یداله همتیان فرزند حسن 
به نسبت یک و نیم سهم مشاع و حسین نوروزباقرى نجف آبادى فرزند باقر به نسبت دو 
سهم مشاع و على اکبر محمدى فرزند قربانعلى به نســبت چهار سهم مشاع از 16 سهم 

ششدانگ یک قطعه ملک مزروعى و معنب محل 56 من بذرافشان .
پالك 2251/4- شریفه محمدى فرزند لطفعلى و بتول محمدى فرزند لطفعلى بالسویه 

ششدانگ یک قطعه زمین محصوربمساحت 306/68 متر مربع.
پالك 2253/2- مهرى فاضل نجف آبادى فرزندحسینعلى  ششدانگ یک قطعه زمین 

بمساحت 210/67 متر مربع.
پالك 2419- صدیقه حبیب الهى نجف آبادى فرزند غالمحسین  ششدانگ یک قطعه 

زمین محصوربمساحت 3022 متر مربع.
پالك 2659- اسداله مهدیه نجف آبادى فرزند حسن ششــدانگ یک درب باغ مشجر 

محصور بمساحت 3324 متر مربع.
پالك2664- رقیه عابدینى فرزند قنبرعلى ششــدانگ یک درب باغ مشــجر محصور 

بمساحت1415/15متر مربع.
پالك 2670- بتول مختارى فرزند حسینعلى  ششدانگ یک درب باغ بمساحت 1136/50 

متر مربع.
پالك 2675- محمد کاظمى نجف آبادى فرزند رجبعلى ششدانگ یک درب باغ مشجر 

محصور بمساحت 379/17 متر مربع.
قطعه 8 نجف آباد

پالك 760/19- ابوالقاسم کاظمى زهرانى فرزند محمد نســبت به چهاردانگ مشاع و 
حسن نصر اصفهانى فرزند تقى نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین نیمه 

محصور به مساحت 2257/42متر مربع.
قطعه 9 نجف آباد

پالك 990/1- حسنعلى ابوطالبى نجف آبادى فرزند ابوطالب  ششدانگ یک قطعه زمین 
محصور و مشجر  بمساحت 1047/65 متر مربع .

یکشنبه :98/7/7
قطعه 10 نجف آباد

پالك 208/1 – محمد على فالحیان نجف آبادى فرزند قربانعلى ششدانگ  یک قطعه 
ملک  بمساحت 829/69 متر مربع .

پالك 1482/59 – محمد ســبحانى فرزند ابوالفتح ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 204 
متر مربع. 

پالك 1482/60 – رضا قلى صابرى فرزند خدامراد ششــدانگ یکبابخانه  بمســاحت 
198/2 متر مربع.

پالك 1482/61 – فاطمه رمضانى فرزند محمد ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 206/5 
متر مربع .

پالك 1482/62 – مجید رمضانى فرزند محمد ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 252/70 
متر مربع .

پالك 1482/63 – خورشید نظرى جمالوئى فرزند اسداله ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 
98/30 متر مربع  

پالك 1482/64 – صدیقه بختیارى فرزند محمد ششدانگ یکبابخانه بمساحت 121/25 
متر مربع  . 

پالك 1482/65 – فریبا هارونى فرزند ذوالفعلى ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 86/70 
متر مربع.

پالك 1482/66 – محمد دهباشى فرزند رضا ششدانگ یکبابخانه بمساحت 205/85 
متر مربع.

پالك 1533/4 – ابراهیم رحیمى فرزند فتح اله ششدانگ یکدرب باغ  بمساحت 6027/10 
متر مربع. 

پالك 1926/4– احمد اسماعیلى فرزند عبدالکریم و رضوان موالئى نجف آبادى فرزند 
مهدى بالسویه ششدانگ یکقطعه زمین  بمساحت 148/35 متر مربع.

پالك 2022– سید ابراهیم نوریان فرزند ســید محمود ششدانگ یکدرب باغ بمساحت 
2989 متر مربع.

پــالك 2024 – ابراهیــم رحیمــى فرزنــد فتــح اله ششــدانگ یک قطعــه ملک 
محصور   بمساحت 497/70 متر مربع. دوشنبه :98/7/8 تاریخ انتشار : 1398/5/1 شماره  
م/الف: 539209 ابوالفضل ریحانى - رئیس   اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/ 4/380
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
شماره: 139821702023008705 - 98/4/27 برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد 
ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. 
لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضى داشته باشــند. مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 

ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شــماره 139860302023000281 مــورخ 98/04/01 خانم عزت 
صمصام شریعت به شماره شناسنامه 376 کدملى 1287539874 صادره از اصفهان فرزند 
سید تقى نسبت به چهار و نیم دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 117/86 
مترمربع مفروزى از پالك شماره 204 فرعى از 5443- اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان 

که در ازاى مالکیت رسمى مشاعى اولیه محرز گردیده است. 
ردیف 2- برابر رأى شــماره 139860302023000283 مورخ 98/04/01 خانم مرضیه 
شرکت به شماره شناسنامه 531 کدملى 1828069371 صادره از اصفهان فرزند اکبر نسبت 
به یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 117/86 مترمربع مفروزى از 
پالك شماره 204 فرعى از 5443- اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت 
رسمى مشاعى اولیه محرز گردیده است. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1398/5/1 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/5/15 م الف: 537493 صفائى- رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /4/376
ابالغ وقت رسیدگى

بدین وسیله به آقاى مصیب مهیارى مجهول المکان در پرونده کالسه 4/98 که به عنوان 
خوانده در خصوص دادخواست خواهان خانم هاجر خرمى به خواسته فک پالك ابالغ مى 
گردد در تاریخ چهارشنبه 1398/06/13 ساعت 16 بعدازظهر در شعبه 6 شوراى حل اختالف 
زیباشــهر واقع در خولنجان خیابان فردوسى جهت رســیدگى و ارائه هرگونه دفاع از خود 
حاضر گردد./ك م الف: 537444 شعبه 6 شوراى حل اختالف شهرستان مبارکه (زیباشهر) 

(مجتمع شماره یک)  /4/378
ابالغ وقت دادرسى

آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به بهروز ابن على کالســه پرونــده: 366/97 وقت 
رسیدگى: مورخ 98/6/30 ســاعت 15:30 خواهان: مهناز امیرى خوانده: بهروز ابن على 
خواسته: مطالبه اجرت المثل خواهان دادخواستى تسلیم شوراى حل اختالف نموده و جهت 
رسیدگى به شعبه 2 حقوقى ارجاع گردیده و وقت رسیدگى تعین شده به علت مجهول المکان 
بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 آئین دادرسى مدنى 
مراتب یک نوبت در روزنامه هاى کثیر النتشار ایران آگهى مى شود تا خوانده از تاریخ نشر 
آخرین آگهى ظرف مدت ده روز به دبیرخانه شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل  خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگى حضور 
بهم رساند ضمنا چنانچه بعدا ابالغى بوســیله آگهى الزم شود در یک نوبت منتشر و مدت 
آن ده روز خواهد بود بدیهى است در صورت عدم حضور در جلســه شورا غیابا رسیدگى و 
تصمیم مقتضى اتخاذ مى نماید. م الف: 538795 هدایتى- رئیس شعبه 2 حقوقى شوراى 

حل اختالف بخش باغبادران (مجتمع شماره یک) /4/379
ابالغ وقت دادرسى

خواهان گودرز رحیمى دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه به طرفیت خوانده محمد 
ابوترابى- حبیب فرهادى به شوراى حل اختالف شعبه ســوم شهرستان نجف آباد تسلیم 
نموده که پس از ارجاع به شــماره 349/98 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 98/6/2 
ساعت 4/40 عصر تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى 
معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى 
مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده 
اخطار مى گردد که با نشــر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به 
دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور 
یابد بدیهى اســت درصورت عدم حضور شورا به خواســته ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم 
شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشــار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج 

خواهد شد. 539090/ م الف شعبه سوم شوراى حل اختالف نجف آباد/ 4/382
 فقدان سند مالکیت

شــماره نامه : 139885602007001515 – تاریــخ 1398/04/25 – خانم مینا جمالى 
نقنه فرزند على حسین به  اســتناد 2 برگ استشــهادیه محلى که هویت و امضاى شهود 
رسما گواهى گردیده مدعى هستند که یک برگ ســند مالکیت  یک ممیز پنج دهم دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب خانه نیمه ســاز به پالك ثبتى 3467 فرعى از 667 اصلى واقع 
در بلوار شــفق بخش 9 ثبت اصفهان بســریال 996169 که در دفتر امالك الکترونیکى 
139620302007001062 به نام نامبرده ثبت و ســپس مفقود شده است بنابراین چون 
نامبرده درخواست صدور سند مالکیت المثنى نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 
آیین قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که  هرکس مدعى انجام معامله نسبت به ملک مزبور 
و یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشــار این آگهى تا 10 روز به این اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا 
مراتب صورت جلسه و اصل سند به ارائه کننده مســترد گردد . و در صورت انقضاى مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض و یا وصول اعتراض بدون ارائه ســند مالکیت المثنى ســند 
مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد . – م/الف 537460- رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالك فالورجان / 4/384 
مزایده اموال غیر منقول

شــماره : 971489- اجراى احکام حقوقى فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره اجرائى  
971489 موضوع علیه نصرت اله حســن پور و له محمد هادیــان فرزند محمود در تاریخ 
98/05/22 به منظور فروش ملکى 21/43 حبه از 72 حبه یک باب مغازه داراى 35 مترمربع 
عرصه از یک باب منزل مسکونى با کدپستى 7-8456189375 جدا شده و داراى اسکلت 
بتن آرمه – سقف تیرچه بلوك – دربها فلزى – کف موزائیک – بدنه ها کاشى نماى سنگى 
و آجرى و فاقد امتیازات و انشــعابات مى باشــد ملکى آقاى نصرت اله حسن پور واقع در 
کلیشاد – بلوار بهارستان – مغازه بایک ورودى از قسمت جنوب به منزل مالک با یک درب 
چوبى و یک قسمت آن توســط یک پنل چوبى موقت و یک درب جدا شده است که داراى 
سابقه ثبت نمى باشد و ملک مذکور مشاع مى باشد و متعلق حق غیر نمى باشد از ساعت 10 
الى 11 صبح جلسه مزایده در دفتر اجراى احکام حقوقى فالورجان اتاق 318 برگزار نماید 
. ملک موضوع مزایده توسط کارشناس رســمى دادگسترى به مبلغ 520/868/043 ریال 
ارزیابى شده است . متقاضیان خرید مى توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل این 
اجرا از موقعیت اموال مطلع شوند . مزایده از قیمت ارزیابى شده شروع و برنده کسى است 
که باالترین قیمت را پیشــنهاد نماید. ضمنًا کلیه هزینه هاى مزایده برعهده برنده خواهد 
بود و کسانى مى توانند در جلسه مزایده شــرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت ارزیابى 
شده را  به حساب سپرده دادگسترى به شماره 2171290288005  واریز و فیش آن را ارائه 
درصورت انصراف برنده ده درصد ایداعى به نفع دولت ضبط خواهد شد  م/الف : 537428  

اجراى احکام حقوقى فالورجان / 4/385 

بموجب ماده 11 قانون ثبت اسناد و امالك و ماده 59 اصالحی آیین نامه مربوط 
به امالك که در سه ماهه  اول ســال 1398  تقاضاي ثبت آنها پذیرفته شده و 
همچنین شماره هایی که از قلم افتاده آگهی نوبتی آنها منتشر نشده و یا طبق 
آراء هیات نظارت ثبت اصفهان آگهی آنها باید تجدید شود به شرح ذیل آگهی 

می گردد :

ردیف الف)
-امالك و مستغالت واقع در بخش دو ثبت اصفهان

3060- ســتاد اجرائــى فرمــان حضــرت امــام (ره) داراى شناســه ملى 
140003127610 ششــدانگ یکباب کارگاه پالك شــماره 3060 واقع در 
بخش دو ثبت اصفهان به مســاحت 94/19متر مربع بموجب دادنامه شماره 

9609970367800027- 96/05/28 دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسى.
3062- ســتاد اجرائــى فرمــان حضــرت امــام (ره) داراى شناســه ملى 
140003127610 چهاردانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه پالك شماره 
3062 واقع در بخش دو ثبت اصفهان به مســاحت 877/30 مترمربع بموجب 
دادنامه شــماره 9609970367800027- 96/05/28 دادگاه ویژه اصل 49 

قانون اساسى.
3063و3064- ســتاد اجرائى فرمــان حضرت امام (ره) داراى شناســه ملى 
140003127610 ششــدانگ یکباب خانه پالك شماره 3063 و 3064 واقع 
در بخش دو ثبت اصفهان به مساحت 536/3متر مربع بموجب دادنامه شماره 

9609970367800027- 96/05/28 دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسى.
-امالك و مستغالت واقع در بخش سه ثبت اصفهان

4814- آقاى جواد احمدى خواه فرزند مرتضى نســبت به چهاردانگ و خانم 
فاطمه عامرى امینه فرزند اصغر نســبت به دودانگ از ششدانگ یکباب خانه 
پالك شــماره 4814 اصلى واقع در بخش ســه ثبت اصفهان به مســاحت 

78/82متر مربع.

7937- موقوفه میرزا محمد ربیع داراى شناســه ملــى 14000641302 به 
تولیت آیت اهللا ســید ابوالحسن مهدوى دودانگ مشــاع از ششدانگ یکباب 
حجره فوقانى پالك شماره 7937 واقع در بخش سه ثبت اصفهان به مساحت 
14/17متر مربع بموجب نظریه شــماره 2864- 78/04/02 کمیسیون ماده 

2-قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضى موقوفه.
7938- موقوفه میرزا محمد ربیع داراى شناسه ملى 14000641302 به تولیت 
آیت اهللا سید ابوالحسن مهدوى ششدانگ یکباب حجره فوقانى پالك شماره 
7938 واقع در بخش سه ثبت اصفهان به مســاحت 17/34متر مربع بموجب 
نظریه شــماره 2864- 78/04/02 کمیســیون ماده 2-قانون ابطال اسناد و 

فروش رقبات، آب و اراضى موقوفه.
7951- موقوفه میرزا محمد ربیع داراى شناسه ملى 14000641302 به تولیت 
آیت اهللا سید ابوالحسن مهدوى یکدانگ ونیم مشاع از ششدانگ یکباب تیمچه 
پالك شماره 7951 واقع در بخش سه ثبت اصفهان به مساحت 178/83متر 
مربع بموجب نظریه شماره 2864- 78/04/02 کمیسیون ماده 2-قانون ابطال 

اسناد و فروش رقبات، آب و اراضى موقوفه.
7972- موقوفه میرزا محمد ربیع داراى شناسه ملى 14000641302 به تولیت 
آیت اهللا سید ابوالحسن مهدوى ششدانگ یکباب انبار پالك شماره 7972 واقع 
در بخش سه ثبت اصفهان به مساحت 24/71متر مربع بموجب نظریه شماره 
2864- 78/04/02 کمیسیون ماده 2-قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب 

و اراضى موقوفه.
7995- موقوفه میرزا محمد ربیع داراى شناسه ملى 14000641302 به تولیت 
آیت اهللا سید ابوالحسن مهدوى ششدانگ یکباب حجره پالك شماره 7995 
واقع در بخش سه ثبت اصفهان به مســاحت 17/78متر مربع بموجب نظریه 
شــماره 2864- 78/04/02 کمیســیون ماده 2-قانون ابطال اسناد و فروش 

رقبات، آب و اراضى موقوفه.
8008- موقوفه میرزا محمد ربیع داراى شناسه ملى 14000641302 به تولیت 

آیت اهللا سید ابوالحسن مهدوى ششدانگ یکباب حجره پالك شماره 8008 
واقع در بخش سه ثبت اصفهان به مســاحت 12/12متر مربع بموجب نظریه 
شــماره 2864- 78/04/02 کمیســیون ماده 2-قانون ابطال اسناد و فروش 

رقبات، آب و اراضى موقوفه.
8009- موقوفه میرزا محمد ربیع داراى شناسه ملى 14000641302 به تولیت 
آیت اهللا سید ابوالحسن مهدوى ششدانگ یکباب حجره پالك شماره 8009 
واقع در بخش سه ثبت اصفهان به مساحت 6/7متر مربع بموجب نظریه شماره 
2864- 78/04/02 کمیسیون ماده 2-قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب 

و اراضى موقوفه.
8029- موقوفه میرزا محمد ربیع داراى شناسه ملى 14000641302 به تولیت 
آیت اهللا سید ابوالحسن مهدوى ششدانگ یکباب حجره پالك شماره 8029 
واقع در بخش سه ثبت اصفهان به مســاحت 57/68متر مربع بموجب نظریه 
شــماره 2864- 78/04/02 کمیســیون ماده 2-قانون ابطال اسناد و فروش 

رقبات، آب و اراضى موقوفه.
8039- موقوفه میرزا محمد ربیع داراى شناسه ملى 14000641302 به تولیت 
آیت اهللا سید ابوالحسن مهدوى ششدانگ یکباب حجره پالك شماره 8039 
واقع در بخش سه ثبت اصفهان به مســاحت 25/79متر مربع بموجب نظریه 
شــماره 2864- 78/04/02 کمیســیون ماده 2-قانون ابطال اسناد و فروش 

رقبات، آب و اراضى موقوفه.
-امالك و مستغالت واقع در بخش چهار ثبت اصفهان

2524- منصور و عباس و ناصر و خواتون و پروانه و مهرى و طاهره و فاطمه و 
طیبه همگى میرزائى فرزندان محمد نسبت به نوزده-سى ام حبه مشاع به قانون 
ارث و علیرضا حسینى دباغى فرد و محمدرضا حسینى فرد و غالمرضا حسینى 
دباغى فرد و زهرا دباغى فرد و حمدرضا حسینى دباغى فرد فرزندان حسن نسبت 
به یک حبه و هشت-سى ام حبه مشاع به قانون ارث از 72حبه ششدانگ یکباب 

خانه پالك شماره 2524 واقع در بخش چهار ثبت اصفهان.

ردیف ب)
-امالك و مستغالت واقع در بخش سه ثبت اصفهان

2954- حسین صفوى فرزند محمود نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
پالك شماره 2954 واقع در بخش سه ثبت اصفهان و در آگهى نوبتى اولیه آن 

نام خانوادگى و نام پدر مستدعى ثبت از قلم افتاده است.
8167- ناهید اخوان صراف فرزند اصغر نســبت به بیست وهفت-چهل ونهم 
حبه که در آگهى نوبتى اولیه میزان مالکیت اشتباهًا بیست وچهار-چهل ونهم 

مشاع آگهى گردیده است.
بموجب ماده 16 قانون ثبت و ماده 86 آیین نامه چنانچه کسی  نسبت به امالك 
مندرج در این آگهی اعتراضی دارد از تاریخ اولین روز انتشار به شرح ردیف (الف 
)نود روز و نسبت به ردیف ( ب) سی روز اعتراض خود را کتبًا به این واحد ثبتی 
ارسال و ظرف یک ماه دادخواســت واخواهی تقدیم دادگاه صالحه نماید و در 
صورتی که قبل از انتشار این آگهی دعوي اقامه شده باشد معترض باید گواهی 
دادگاه را مشــعر به جریان دعوي ظرف مدت مرقوم تسلیم نماید و اعتراضات 
و گواهی هاي دعوي مطروحه بعد از وقت مرقوم بــال اثر و مطابق ماده 16 و 
تبصره ذیل ماده 17 قانون ثبت عمل خواهد شد ضمنًا طبق ماده 56 آیین نامه 
قانون ثبت حقوق ارتفاقی در موقــع تحدید حدود تعیین می گردد و در صورت 
مجلس قید می گردد . این آگهی نسبت به ردیف (( الف)) در دو نوبت به فاصله 
سی روز و نســبت به ردیف ((ب)) در یک نوبت در روزنامه نصف جهان درج و 

منتشر می گردد.. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/05/01 
تاریخ انتشار نوبت دوم 98/05/31 

م الف:537727   
امیر حسین صفائى نائینى- رئیس منطقه ثبت اسناد 

وامالك  مرکزى اصفهان 
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مزایده اموال غیر منقول
شماره : 970392- اجراى احکام حقوقى فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره اجرائى  
970392 موضوع علیه فضــل اله جعفرى فرزند رمضانعلى و له حبیب اله مسترشــدى با 
وکالت محدثه مرادى در تاریخ 98/05/16 به منظور فروش سه هزار و بیست و یک سهم 
مشاع از شش هزار و بیست و یک سهم مشاع از نهصد و سى هزار و هشتصد و شصت و دو 
سهم مشاع از یک میلیون و یکصد و ســى هزار و هشتصد و شصت و دو سهم شش دانگ 
قطعه زمین پالك شش اصلى واقع در صحراى کرسگان بخش نه ثبت اصفهان به میزان 
3021 مترمربع ملکى آقــاى رمضانعلى جعفرى فرزند محمد واقــع در صحراى معروف 
نخود زار در کرسگان فالورجان خ امام زاده شــمس الدین که داراى سابقه ثبتى به شماره 
6 اصلى به شماره ثبت 23416 مى باشــد و ملک مذکور مشاع مى باشد و متعلق حق غیر 
نمى باشد از ساعت 10 الى 11 صبح جلسه مزایده در دفتر اجراى احکام حقوقى فالورجان 
اتاق 315 برگزار نماید . ملک موضوع مزایده توسط کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 
1/963/650/000 ریال ارزیابى شده است . متقاضیان خرید مى توانند پنج روز قبل از مزایده 
با حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شوند . مزایده از قیمت ارزیابى شده شروع 
و برنده کسى اســت که باالترین قیمت را پیشــنهاد نماید. ضمنًا کلیه هزینه هاى مزایده 
برعهده برنده خواهد بود و کسانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده 
درصد قیمت ارزیابى شده را  به حساب ســپرده دادگسترى به شماره 2171290288005  
ایداع و فیش آن را ارائه درصورت انصراف برنده ده درصد ایداعى به نفع دولت ضبط خواهد 

شد  م/الف : 538221  اجراى احکام حقوقى فالورجان/ 4/386  
 فقدان سند مالکیت 

چون آقاى محمد نقى هــاى نجف آبادى  فرزند حســین بموجب درخواســت وارده به 
شماره:139721721786  مورخ 1397/10/06   و   باستناد یک برگ استشهاد محلى که 
هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت ششدانگ پالك ثبتى 
268/16 واقع در قطعه 3 نجف آباد بخــش 11 ثبت اصفهان که درصفحه 458 دفتر 454 
امالك ذیل ثبت 108526 بنام نصراله بهنامى  فرزند حســین ثبت و سند بشماره سریال 
079276 صادر و تسلیم گردیده و طى ســند انتقال قطعى 132108 مورخ 1390/04/23 
دفترخانه 88 نجف آباد به نامبرده انتقال و  معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم 
شدن یا ازبین رفتن: به علت سهل انگارى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى 
ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) 
نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به 
این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر 
و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1398/05/01، 540743/م الف- ابوالفضل 

ریحانى از طرف رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نجف آباد/ 4/383

پژوهش جدیدى که توســط گروهى از روانپزشکان 
به انجام رسیده نشان مى دهد خردساالنى که دچار 
افسردگى مى شوند، ممکن است ســال ها بعد نیز 

دوباره با این اختالل روبه رو شوند.
طبق نتایج مطالعات محققان دانشــگاه واشــنگتن 
خردســاالنى که دچار افسردگى هســتند 2/5 برابر 
بیشتر از ســایرین در معرض بازگشــت مجدد این 
اختالل در ســال هاى آتى زندگى خود هســتند. با 
این حال تشــخیص و اقدام براى درمان مى تواند تا 

حد زیادى جلوى عوارض افســردگى در خردساالن 
را بگیرد.

دکتر «جان لوبى»، سرپرست این مطالعه، مى گوید: 
«این یافته باز هم به ما نشان مى دهد که افسردگى 
یک اختالل مزمن اســت که ممکن است دوباره در 
فرد عود کند. امــا جنبه مثبت این یافته این اســت 
که اگر بتوان افســردگى را به سرعت تشخیص داد، 
مى توان آن را به شــکل مؤثرتــرى درمان کرد. در 
واقع به این ترتیب مى توان از احتمال مزمن بودن و 

بازگشت مجدد افسردگى کاست.»
در یک مطالعه مشخص شــد کودکانى که مادر آنها 
دچار افسردگى بود، بیشتر در احتمال بروز افسردگى 
قرار داشــتند. همچنین احتمال افســرده شدن در 
کودکانى که دچــار اختالل رفتارى بودند بیشــتر 
بود. جالب اینجاســت که حمایت درست مادران از 
کودکانى که اختالل افسردگى داشتند موجب کاهش 

این احتمال مى شد. 

یک متخصص دندان درباره ارتودنسى کودکان اظهار 
کرد: تشــخیص براى انجام ارتودنسى در سنین پایین 
تنها با معاینه دندانپزشک کافى نیست و حتمًا کودك 

باید توسط متخصص ارتودنسى کودکان معاینه شود.
بهزاد قریب زاده اظهار کرد: بهترین زمان معاینه دندان 
براى کودکان بین سنین هشــت تا ده سالگى است تا 
به سرعت تشخیص داده شود که مشکالت و اختالالت 
مفصلى یا فکى وجود دارد یا خیر؛ با این کار سن درمان 
طبق الگوى رشد فک کودك تشخیص داده مى شود 
و مراحل ارتودنســى آغاز خواهد شد. وى ادامه داد: در 
صورتى که کودك مشکل فکى یا مفصلى داشته باشد 
بهتر است تا قبل از هشت سالگى درمان را شروع کنید. 
در مواقع ضرورى باید عمل ارتودنســى براى کودکان 
صورت بگیــرد و در این بین براى کودك ارتودنســى 

متحرك و یا همان ارتوپدى فک انجام خواهد شد.

قریب زاده متذکر شــد: درحالى که کودك مشکالت 
فکى یا مفصلى نداشته باشــد پالك متحرك یا ثابت 
کافى است و در صورتى که کودك مشکل فکى داشته 
باشد، تنها با ارتودنسى یا سیم پیچى ثابت مشکل حل 

نمى شود و به عمل جراحى نیاز خواهد بود.
این متخصص دندان درباره نشانه هاى پالك متحرك 
دندان گفت: پالك متحرك در ســن رشد باعث تغییر 
شکل فرم فک مى شود و در سن بعد از بلوغ تنها نقش 
نگه دارنده دارد و یا براى حرکات کوچک دندانى مورد 
اســتفاده قرار مى گیرد. وى درباره عوامل تأثیرگذار بر 
ناهنجارى هاى دندانى کودکان اظهــار کرد: ژنتیک 
یکى از شایع ترین عوامل این اختالل است، همچنین 
ضرباتى که به فک وارد مى شــود ممکن است باعث 

بروز آن شود.
این متخصص دنــدان درباره بهتریــن راهکار براى 
پیشگیرى و درمان گفت: بهتر اســت از همان دوران 
کودکى به پوسیدگى دندان بچه ها رسیدگى شود زیرا در 
صورتى که دندان هاى شیرى پوسیده شوند و ساختمان 
خود را از دست دهد، بقیه دندان ها هم به تدریج فضاى 
قسمت هاى از دست رفته را پر مى کنند. بنابر این پدر و 
مادر ها نباید اجازه دهند دندان شــیرى کودك پوك یا 
پوسیده شود، در صورت پوك شدن باید حتمًا براى پر 

کردن دندان او اقدام کنند. 

لباس تنگ، عروق پوست را تحت تأثیر قرار مى دهد 
و در قسمت هایى مانع   گردش صحیح خون مى شود، 
به خصوص اگر تنگى لباس   در ناحیه لگن،   زانو، سینه 

و حلقه آستین ها باشد.
 همین اختــالل جریان خون باعث عارضه شــایع 
لباس هاى تنگ مى شود، یعنى احساس کوفتگى و 
خستگى. البته گاهى این تنگى به حدى زیاد مى شود 
که قسمت هایى از پوست کبود مى شود. یکى دیگر 
از مشــکالت لباس هاى تنگ مشــکالت گوارشى 
است. در واقع لباس تنگ حرکات دودى و  کرم گونه 
دستگاه گوارش را مختل مى کند و موجب تجمع گاز 
در معده و نفخ شکم مى شود   که معموًال با درد شکم 

همراه است. 
یکى دیگر از عوارض لباس هاى تنگ، نوعى کهیر 
به نام کهیر فشارى است. این نوع کهیر در اثر فشار 

موضعى بر بدن ایجاد مى شود. معموًال چهار تا شش 
ساعت پس از پوشیدن لباس تنگ، یک تورم عمقى 
همراه با خارش، سوزش و درد ایجاد مى شود که پس 
از هشت تا 72 ساعت از بین مى رود. گاهى تب و لرز، 
ضعف، خستگى و ســردرد هم در کنار این عارضه 

وجود دارد.
بررســى هاى انجام شده نشــان مى دهد پوشیدن 
لباس  هاى خیلى تنگ در بلند مدت، احتمال گسترش 
تومورهاى سرطانى را در بافت سینه افزایش خواهد 

داد.
لباس تنگ در افرادى که زمینه آلرژى دارند، باعث 
ایجاد اگزماى تماسى مى شــود، به خصوص اینکه 
لباس هاى زیر و بلوزها معموًال از جنس نخ نیســتند 
و حتمًا در آنها از مواد نایلونى و پالســتیکى استفاده 

مى شود.

کورتیزول یا هورمون استرس، دشمن شماره  
یک سالمت عمومى اســت. سال هاست 
که دانشــمندان مى دانند ســطح باالى 
کورتیزول در یادگیرى و حافظه اختالل 
ایجــاد مى کند، عملکــرد ایمنى و 
تراکم استخوان را کاهش مى دهد 
و موجب افزایش وزن، فشار خون و 

بیمارى قلبى و... مى شود. 
بدن مــا هنــگام اســترس کورتیزول 
یا هورمــون اســترس آزاد مى کند، 
محصول جانبى برنامه ریزى طبیعى 
و تکاملى بدن که براى اقدام به 
عمل و دورى از خطر، طراحى 
شده است. کورتیزول، عالوه 
بر اپى نفرین، یک هورمون 
اســترس مهم اســت که 
کاربردهاى متنوعى دارد. در 
حقیقت، کورتیزول یا هورمون 
استرس با حفظ هم ایستایى 
(تعــادل) بدن، بــه ما کمک 
مى کند. این هورمون به تنظیم سطح فشار خون، فعالیت 
متابولیک، واکنش هاى سیســتم ایمنى، فشــار خون، 
التهاب، عملکرد قلب، عملکرد رگ هاى خونى و فعالیت 

سیستم عصبى مرکزى کمک مى کند.
با این حال، سطح باالى استرس مى تواند کمک کند 
که بدنمان بر این هورمــون غلبه کند. زمانى که این 
اتفاق رخ بدهد، بدن مســتعد اثرات جانبى ناخواسته 
است، از جمله فشار خون باال، افزایش وزن، کلسترول 
باال، بیمارى هاى قلبى، اضطراب و افسردگى، آسیب 
سیســتم ایمنى بدن و مشکالت شــناختى از قبیل 

اشکال در یادگیرى و اختالل در حافظه.
بنابراین مهم است که سطح کورتیزول مان را ثابت 
نگه داریم. در این نوشــتار هفت شیوه را مى بینید که 
کمک مى کند سطح کورتیزول (هورمون استرس) در 

بدن کاهش یابد.
1. ورزش کردن

آیا چیزى وجود دارد که فعالیت جسمانى برایش مفید 

نباشد؟ به نظر مى رســد که هر روز یک مطالعه  جدید 
مزایاى ورزش را براى سالمتى کشــف مى کند. به 
هر حال، ورزش کردن مى توانــد کورتیزول را با آزاد 
کردن استرِس فروخورده یا دیگر احساسات متضاد، 

کاهش دهد.
یک نظریه این اســت که ترس کورتیزول را افزایش 
مى دهد و اینکه ما با ورزش کردن بردبارى، انعطاف و 
اعتماد به نفسمان را افزایش مى دهیم... و به طور مؤثر 
با ترس بالقوه مقابله مى کنیم و ســطح کورتیزول را 
کاهش مى دهیم. گذشــته از این نظریه ها، ورزش به 
هر شکلى که باشد، روشــى فوق العاده براى کاهش 

سطح کورتیزول است.
2. تمرین ذهن-آگاهى یا مراقبه

هر نوعى از ذهن-آگاهى یا مراقبه مى تواند ســطح 
کورتیزول را کاهش بدهد. حتى چند نفس عمیق وسط 
یک روز کارى پرتکاپو مى تواند اضطراب و استرس ما 
را کاهش دهد و همین ســطح هورمون اســترس را 

پایین مى آورد.
یک تمرین ســاده و مفید: زمانى که به هر شــکلى 
احساس مى کنید کم کم استرس بر شما وارد مى شود، 
در حالى که حــس مى کنید بدنتان آرام اســت 10 تا 
15 نفس عمیق بکشــید. توجه مداوم و سرسختانه 
به بدن و ذهنمان، ذهن-آگاهى نــام دارد- تمرینى 
کــه بــراى کاهش چندیــن و چنــد پیامــد منفى
لعــاده (هــم جســمى و هــم ذهنــى)، فوق ا
سودمند است. البته این تمرین کورتیزول را نیز کاهش 

مى دهد.
3. خندیدن

«خنده بهترین دارو اســت.» چند بار ایــن جمله را 
در زندگى مان شــنیده ایم؟ دکتر «ویلیــام فراى»، 
روانپزشــک رفتارى که بیــش از 30 ســال اثرات 
خنده را مطالعه کرده اســت، مى گوید، خنده به طور 
جدایى ناپذیرى با تعدادى از مزایاى جسمانى و روانى 

مرتبط است.
یکى از مزایاى خنده تأثیر مثبتى اســت که بر سطح 
هورمون استرس مى گذارد. مطالعات نشان مى دهند 
که شــوخ طبع بودن، خندیدن و سبک سرى همگى 

براى کاهش ســطح کورتیزول و دیگر هورمون هاى 
استرس مفید هستند.

4. گوش دادن به موسیقى
تقریبًا همه  ما تأثیر موســیقى را در بهبود خلق وخوى 
تجربه کرده ایم. در گــوش دادن آهنگ مورد عالقه 
و تجربه  احساســى بهتر، چیزى وجود دارد. مشخص 
شده است که یک دلیل شــیمیایى براى این موضوع 
وجود دارد: موســیقى بر تعــداد اندروفین (هورمون 
احســاس خوب) مى افزاید و میــزان هورمون هاى 

استرس را در مغز کاهش مى دهد.
5. خوردن مواد غذایى سالم

غذاهاى خاصى مثل تخم مرغ، ماهى، گوشت بدون 
چربى، تخم کتان، مرکبات، انواع توت ها و سبزى هاى 
برگ دار مى تواند به کاهش ســطح کورتیزول کمک 
کند. ایــده  خوب دیگر براى کم شــدن اســترس و 
کورتیزول این اســت که پنج وعــده  کوچک در روز 
غذا بخوریم. این امر حس گرسنگى را رفع مى کند و 
ولع خوردن غذا را که ناشى از سطح باالى کورتیزول 

است، کاهش مى دهد.
نهایتًا، داشتن یک برنامه  غذایى پر از فیبر و پروتئین 
در کاهش هورمون هاى استرس مؤثر است. کم کردن 
کربوهیدرات هاى پیچیده (مثًال شکر و نشاسته) ایده  

دیگرى براى کنترل سطح کورتیزول است. 
6. خواب کافى

توضیح این مورد تقریبًا ساده اســت. نداشتن خواب 
کافى (هفت تا 9 ساعت خواب شــبانه) یک واکنش 
نظام مند منفى از سوى بدن ایجاد مى کند. ما مستعد 
ابتال به اختالل شناختى هســتیم و نسبت به محیط 
اطرافمان واکنشى تر هســتیم- هر دوى اینها براى 

استرس بد هستند.
مهم اســت که یک برنامه  خــواب تنظیــم کنیم. 
کارشناسان خواب توصیه مى کنند که زمان خوابیدن 
و بیدار شــدن هر روزمان حتى آخر هفته ها یکسان 
باشــد. همچنین مهم اســت که اتاق خوابمان فقط 
مخصوص کارهاى مربوط به خواب باشد. به عبارت 
دیگر بردن تبلت، تلفن همراه، یا لپ تاپ به اتاق خواب 

ممنوع است.

بیشترین شــکایتى که افراد از تابســتان دارند مربوط به 
گرماى آن است.

 با توجه به گرمایش زمین و مسائل دیگر متأسفانه تابستان 
هر سال از ســال پیش گرم تر مى شــود. اما راه حل هایى 
براى مقابله با گرماى تابستان وجود دارد. راه حل هایى که 

طبیعى هستند.

آب نارگیل
در طول تابســتان هر روز یک لیوان آب نارگیل بنوشید. 
الکترولیت هاى آب نارگیل همراه با ویتامین ها و مواد معدنى 
فراوان به راحتى جذب بدن شما مى شوند. آب نارگیل یک 
راه فوق العاده عالى براى احیاى بنا و جوان سازى و یک راه 

مقابله با گرماى تابستان است.

پاهاى خود را در آب یخ بگذارید
 گذاشــتن پاها در یک ظرف پر از آب و یــخ مى تواند در 
عرض چند دقیقه کل بدن شــما را خنک کنــد. جریان 
خون با آب ســرد افزایش پیدا مى کند و به سرعت خون با
 حــرارت پایین در تمام بــدن مى چرخد. بــراى مقابله با 
گرماى تابستان هر روز به مدت 15 تا 20 دقیقه پاى خود 
را در یــک ظرف آب و یخ قــرار دهید. افــزودن برخى از 
روغن هاى طبیعــى مى تواند تأثیر آب و یــخ را دو چندان 

کند.

مصرف مواد غذایى که مقــدار زیادى آب 
دارند

در روزهاى داغ زمســتان از غذاها و میوه هایى اســتفاده 
کنید که حاوى آب زیادى هستند. میوه هایى مانند خربزه، 
هندوانه، طالبى و انواع توت ها میوه هاى تابستانى کاملى 
براى مقابله با گرماى تابستان هســتند. سبزیجاتى مانند 
خیار، کرفس، کاهو و کلــم داراى محتواى باالترى از آب 
هستند و به شما کمک مى کنند هیدراته شوید. اگر بعضى از 
سبزیجات را دوست ندارید مى توانید از یک ظرف آب دوغ 

خیار لذت ببرید.

نعناع و آب نعناع
یکى از طبیعى ترین خنک کننده هاى موجود در دنیا به طور 
قطع نعناع است. یک نوشیدنى سرد همراه با چند قطره کافى 
است تا براى چند ســاعت در روزهاى گرم تابستان خنک 
شــوید. براى مقابله با گرماى تابستان روزى دستکم یک 

نوشیدنى خنک نعناع بنوشید.

دوغ بنوشید!
ماســت یکى از فرآورده هاى لبنى بســیار تأثیرگذار براى 
مقابله با گرماى تابستان است. واقعًا بدن را خنک مى کند 
و به بدن سردى مى بخشد. دوغ نیز که از ماست به دست 
مى آید همانند ماست خاصیت خنک کنندگى دارد. معموًال 

در فصل تابستان بیشتر از هر نوشیدنى شاید دوغ نوشیده 
شود. دوغ و ماســت باعث خنک شــدن معده و کاهش 
ناراحتى هاى گوارشى مى شوند. نوشیدن یک لیوان دوغ، 
نیم ساعت پس از صرف غذا مى تواند شما را تا چند ساعت 

از گرماى تابستان محفوظ نگه دارد.

آلوئه وراى خوشمزه و دوست داشتنى 
آلوئه ورا بخاطر خواص دارویى و شفابخشى آن شناخته شده 
است. عمده ترین خاصیت این گیاه خوشمزه کمک ترمیم 
زخم ها و سوختگى هاســت. زیرا آلوئه ورا توانایى کاهش 
دماى بدن را دارد. اســتفاده از ژل آلوئه ورا روى پوســت 
مى تواند شگفت انگیز باشــد. براى اثرات بهتر بعد از مدت 

کوتاهى ژل را از روى بدن پاك کنید.

دانه هاى شنبلیله
دانه هاى گیاه شنبلیله قرن ها پیش در هند براى کمک به 
خنک کردن بدن زنان در طــول قاعدگى یا بیمارى هاى 
گوارشى مورد استفاده قرار گرفته اند. مصرف یک فنجان 
چاى شــنبلیله تازه دم باعــث مقابله با گرماى تابســتان 
مى شود. حتى اگر چاى شنبلیله را دوست ندارید مى توانید 
دانه هاى آن را با دقت در آب براى چند دقیقه بشویید سپس 
آنها را بخورید. خوردن دانه ها خواص خنک کنندگى مشابه 

چاى شنبلیله دارد.

فلفل بخورید!
شــما هم تعجب کردید؟ فلفل که به شدت گرماى بدن را 
افزایش مى دهد آن هم در روز گرم تابستان؟ بله جاى تعجب 
هم دارد. اما برخالف تصور همه، فلفل باعث تعریق مى شود. 
گرماى تولید شده از مصرف فلفل موجب خروج عرق از بدن 
مى شود. و حتماً مى دانید که یکى از مکانیزم هاى بدن براى 
تهویه و خنک کردن خود عرق کردن است. البته فلفل سبز 
خوراکى که معموًال در اکثر باغچه ها در فصل تابستان پیدا 

مى شود بیشتر مد نظر ماست.

لباس هاى راحت و خنک بپوشید
استفاده از لباس  و شلوارهاى گشاد و نازك به شدت براى 
مقابله با گرماى تابستان به همه توصیه مى شود. استفاده از 
پارچه هایى از جنس ابریشم و کتان مى تواند مانع از تنفس 
درست پوست و در نتیجه ایجاد سوختگى و ناراحتى بیشتر 
مى شود. شــاید پارچه هاى طبیعى و نخى براى تابستان 
مناسب تر باشــند و بیشتر توصیه شــوند. از لباس هایى با 
رنگ هاى روشــن اســتفاده کنید. زیرا رنگ هاى روشن 
خصوصًا ســفید، نور بســیار کمى به خود جذب مى کنند. 
هرگاه قصد داشــتید از خانه بیرون برویــد از کاله لبه دار 
استفاده کنید. حتى اگر شدت نور زیاد است و آفتاب مستقیم 
در باالى ســر شماســت مى توانید از چترهاى تابســتانه 

استفاده کنید.

سالطین مقابلهسالطین مقابله
 با گرماى تابستـان  با گرماى تابستـان 

 بالیى که لباس تنگ سرتان مى آورد

چه کسانى بیشتر در معرض افسردگى قرار دارند؟

زمان طالیى براى ارتودنسى

6 روش براى کاهش هورمون استرس در بدن
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واقعیت ندارد و گفتار باطل تباه شدنى است و خداوند شنوا و گواه است. 
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اداره کل آموزش فنی وحرفه اي استان اصفهان در نظر دارد اجاره فضاهاي بالاستفاده خودرا از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد 
مزایده با بهره گیري از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (setadiran.ir )به شرح ذیل واگذار نماید.

در صورتی که شرکت کنندگان داراي صالحیت تعیین شده در اسناد نباشند ویا مدارك خواسته شده در زمان انعقاد قرارداد کامل نباشد در صورت 
برنده شدن حذف خواهند شد. 

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:
1- برگزاري مزایده صرفا ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد وکلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید ودریافت اسناد مزایده پرداخت 

تضمین شرکت در مزایده (ودیعه) ارسال پیشنهاد قیمت واطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم ازاین  طریق امکان پذیر می باشد.
2- کلیه اطالعات موارد اجاره شامل مشخصات ،شرایط ونحوه اجاره در برد اعالن عمومی سامانه مزایده قابل مشاهده بررسی و انتخاب می باشد.

3- عالقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام ودریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره 41934- 021 مرکز پشتیبانی وراهبري 
سامانه تماس حاصل نمایند.

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استانها در سایت سامانه( www.setadiran. ir) بخش ثبت نام /پروفایل مزایده گر موجود است.

 آگهی مزایده اجاره 

اداره کل آموزش فنی وحرفه اي استان اصفهان

چاپ اول

تاریخ دریافت تاریخ انتشارنام مزایده
اسناد

تاریخ 
بازدیدازسامانه

پایان زمان ارسال 
شماره مزایده در تاریخ بازگشائیپیشنهادقیمت

سامانه

98/05/0198/05/0198/05/011398/05/1298/05/135098003343000043واگذاري کارگاه آموزشی مرکز خواهران مبارکه

98/05/0198/05/0198/05/011398/05/1298/05/135098003343000042واگذاري کارگاه آموزشی اشترجان

98/05/0198/05/0198/05/011398/05/1298/05/135098003343000041واگذاري زمین تنیس مرکز شهیدرجائی

98/05/0198/05/0198/05/011398/05/1298/05/135098003343000038واگذاري کارگاه آموزشی مرکز فناوري اصفهان

98/05/0198/05/0198/05/011398/05/1298/05/135098003343000039واگذاري  4 کارگاه آموزشی مرکز شهرضا

98/05/0198/05/0198/05/011398/05/1298/05/135098003343000040واگذاري سوله کارگاهی مرکز شهرضا

98/05/0198/05/0198/05/011398/05/1298/05/135098003343000044واگذاري کارگاه آموزشی مرکز تیران وکرون

م الف: 541135

به اطالع مى رساند پیرو اطالع رسانى هاى قبلى مبنى بر تکمیل مدارك مدرسین 
دانشگاه علمى کاربردى استان اصفهان؛ مهلت تکمیل اطالعات از تاریخ 30 تیر ماه 

الى 5 مرداد ماه تمدید شده است.
لذا با توجه به اینکه زمان فوق قابل تمدید نمى باشد، مدرسان مى بایست مدارك 
مورد نیاز و کلیه مستندات خود را جمع آورى نموده و در زمان مقرر در سامانه جذب 
به آى پى آدرس  53. 2. 218. 217 یا آدرس  http://hjazb.uast.ac.ir/  بارگزارى 

نمایند.
تلفن دانشگاه علمى کاربردى استان اصفهان:36037 

نشانى:خیابان کاوه، خیابان تربیت معلم. روبروى دانشگاه فرهنگیان

اطالعیه تمدید مهلت تکمیل مدارك مدرسین 
دانشگاه علمى کاربردى استان اصفهان

روابط عمومى دانشگاه علمى کاربردى استان اصفهان

شهردارى ورزنه به استناد مصوبه هیأت عالى سرمایه گذارى شهردارى و مصوبه شماره 3 مورخ 98/02/25 شوراى اسالمى شهر ورزنه در نظر 
دارد پروژه هاى ذیل را با مشارکت سرمایه گذاران واجد شرایط از طریق برگزارى فراخوان عمومى به انجام برساند. لذا متقاضیان مى توانند جهت 
کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مربوطه در ساعات ادارى به واحد سرمایه گذارى شهردارى ورزنه مراجعه و پیشنهاد خود را به دبیرخانه 

محرمانه شهردارى تحوی ل و رسید دریافت نمایند.

توضیح اینکه:
1- شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

2- متقاضیانى در بخش ارزیابى مورد تأیید قرار خواهند گرفت که قادر به تهیه و ارائه مدارك معتبر مبنى بر توان تأمین سرمایه، تکمیل، تجهیز 
در این سطح را دارا بوده و سابقه کارى مرتبط داشته باشند.

3- متقاضیان مى بایست از تاریخ درج آگهى در این روزنامه، تا پایان وقت ادارى روز پنج شنبه مورخ 1398/05/17 (14 روز کارى) جهت دریافت 
و تکمیل مدارك به واحد سرمایه گذارى شهردارى مراجعه نمایند. بدیهى است مراجعات بعد از تاریخ مقرر قابل رسیدگى نمى باشد. 

تلفن: 03146482221

فراخوان عمومى شناسایى و دعوت به سرمایه گذارى و 
مشارکت در پروژه هاى شهردارى ورزنه

غالمحسین رضایى- شهردار ورزنه
م الف: 541766

آدرسمساحت زمینکاربرىموضوع پروژهردیف

اصفهان- ورزنه- بلوار شیخ بهایىحدود 915 مترمربعتجارىمشارکت در احداث بازار روز کوثر در شهر ورزنه1

مشارکت در احداث طبقه دوم ترمینال 2
اصفهان- ورزنه- بلوار شیخ بهایىحدود 575 مترمربعتجارىمسافربرى ورزنه جهت مجموعه تجارى

شهردارى دهق به استناد مجوز شماره 243/ش/98 مورخ 98/04/19 شوراى اسالمى شهر 
دهق در نظر دارد اجرت احداث شبکه فاضالب شهرى فاز اول را از طریق مناقصه به پیمانکار 
واجد شرایط و مورد تأیید شرکت آب و فاضالب استان اصفهان واگذار نماید لذا متقاضیان 
مى توانند تا ساعت 10 صبح روز پنج شنبه مورخ 98/05/10 جهت دریافت اسناد مناقصه به 

شهردارى دهق مراجعه نمایند.
هزینه آگهى مناقصه به عهده برنده مناقصه مى باشد.

تلفن تماس: 42275111- 031

آگهى مناقصه  (نوبت اول)

سید رضا طباطبایى- شهردار دهق

م الف: 541018

شرکت آب و فاضالب شهرى استان اصفهان (به عنوان دستگاه مناقصه گذار) در نظر دارد از طریق فراخوان عمومى و مناقصه یک 
مرحله اى نسبت به انتخاب تأمین کنندگان واجد صالحیت جهت تأمین کنتور آب مطابق مشخصات و شرایط ذکر شده در اسناد 

حاضر اقدام نماید.

مناقصه گران پس از دریافت و مطالعه اسناد تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 98/05/12 مهلت خواهند داشت تا اسناد مربوطه را 
تکمیل و در پاکت هاى الك و مهر شده به دبیرخانه معامالت شرکت آب و فاضالب شهرى استان اصفهان اتاق 292 به نشانى: اصفهان، 

خیابان شیخ کلینى، خیابان جابر، شرکت آب و فاضالب استان اصفهان تحویل و رسید دریافت نمایند.
تاریخ گشایش اسناد فراخوان مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 98/05/13

www.abfaesfahan.ir محل دریافت اسناد: سایت اینترنتى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
gharardadha@abfaisfahan.ir :آدرس پست الکترونیکى

www.iets.mporg.ir پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات
شماره تلفن گویا: 8- 36680030- 031 (داخلى 388)

آگهى فراخوان

 شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

مبلغ تضمین (ریال)نوع بودجهموضوع فراخوان مناقصهشماره فراخوان مناقصه

تأمین 10/000 کنتور آب 1/2 اینچ 119- 2- 98
1/350/000/000جارىمولتى جت نیمه خشک

نام روزنامه: نصف جهان
تاریخ انتشار: 1398/05/01


