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بهترین کفش در فصل سرمااتمام چاپ و توزیع قبوض کاغذى آب بها «دور دنیا در هشتاد روز» دوباره سریال مى شودانحصارگرى وکالى مشهور راهکارى ندارد از مسائل ژنتیکى تا سهراب سپهرى دوران! سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

میوه اى براى
تنظیم ضربان قلب

و آرام کردن اعصاب 

هشدار به اصفهانى ها درباره یک کالهبردارى
3
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محدودیت در تهیه
 قلم انسولین در اصفهان

انتشار مبلغ دستمزد عجیب 
آناهیتا نعمتى

قرص ها 
در محصوالت

 12 برند قرار داشت
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هجوم متقاضیان 
مسکن به سامانه 
طرح ملى مسکن 

در اصفهان

نرگس جوزدانى، متخصص تغذیه اظهار کرد: میوه هایى مانند 
موز، توت فرنگى و پرتقال سرشار از عنصر پتاسیم هستند.او 
در ادامه یادآورى کرد: میوه موز به دلیل داشتن مقدار زیادى 

پتاسیم در تنظیم ضربان قلب و بهبود پمپاژ قلب در
بیماران قلبى و افرادى که دچار عارضه فشار خون هستند ...

سامانه ثبت نام طرح ملى مسکن دیروز در اولین 
ساعات فعالیت خود به سبب شمار زیاد مراجعان 

با اختالل مواجه شد. 
معــاون بازآفرینــى و مســکن اداره کل راه و 
شهرسازى اصفهان گفت: نام نویسى طرح ملى 
تأمین مسکن در این استان که از روز شنبه آغاز 

شده به مدت سه روز ادامه خواهد داشت. 
ایمان طاهر تصریح کرد: متقاضیان مى توانند تا 

پایان وقت روز دوشنبه ...
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جمع آورى روزانه جمع آورى روزانه 10001000 تُن زباله در شهر اصفهان تُن زباله در شهر اصفهان
3

چند پرونده  شکایت با موضوع کمک معیشتى دولت به پلیس فتا استان ارجاع شده است

علیخانى چه زمانى 
«عصرجدید» را 
رها مى کند!

این ارتش تا دندان مسلح
سپاهان روز جمعه موفق شد در دیدار مقابل پیکان با نتیجه 2 
بر صفر به پیروزى رسیده و شرایط خود را بعد از چند مساوى 

خیلى بهتر کند.
ســپاهانى ها با وجود اینکه برخى از بازیکنان خود را به دلیل 

مصدومیت و محرومیت در اختیار نداشتند و مجبور شدند 
تغییراتى در ترکیب اصلى خود بدهنــد بازهم عملکرد قابل 

قبولى از خود ارائه کرده و عملکرد خوب ...
3

7

در صفحه3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

حضور 120 مشارکت کننده 
از 13 استان کشور 

در نمایشگاه کشاورزى 
اصفــهان 

چینى ها درباره اصفهان چــه نظرى دارند؟
نتیجه نظرسنجى آکادمى گردشگرى چین منتشر شد

2
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زود برگرد عزتزود برگرد عزت

آگهى مزایده عمومى شماره 98/2
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 98/2 به فروش برساند . متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و همچنین دریافت اسناد مزایده از تاریخ 1398/9/23 
به وبسایت  www.maskanesfahan.ir مراجعه فرمایند . آخرین مهلت دریافت اسناد مزایده تا پایان وقت ادارى روز چهارشنبه مورخه 1398/10/4 مى باشد، جلسه بازگشایى پاکات و اعالم برندگان مزایده ساعت10صبح روز یکشنبه مورخه 1398/10/8  در محل 

دفتر مرکزى شرکت عمران و مسکن اصفهان برگزار مى گردد. شرکت در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.

شرکت عمران و مسکن اصفهان

کد طبقهشماره واحدبلوكنام پروژهکاربرىردیف
قیمت پایه (هر متراژشناسه

تعداد قیمت تراسمترمربع) ریال
پارکینگ

قیمت پایه کل 
پارکینگ(ریال)

متراژ 
انبارى

قیمت پایه کل انبارى 
آدرسشرایط فروش قیمت پایه کل (ریال)(ریال)

اصفهان خیابان فلسطین50درصد نقدى و مابقى 6ماهه031,500,000,000 58.25540,772,532000 همکف00خیابان فلسطینتجارى1
اصفهان خیابان دانشگاه روبروى درب شمالى 50درصد نقدى و مابقى 12ماهه063,450,780,000 249.59242,000,0001,050,000,00052,000,000,000 2535-2252پردیس2ادارى2

دانشگاه
شاهین شهر هشت بهشت محله 50cدرصد نقدى و مابقى 12ماهه011,222,430,000 270.4241,500,000000 020030محله c هشت بهشتزمین تجارى3
شاهین شهر هشت بهشت محله 50cدرصد نقدى و مابقى 12ماهه012,946,340,000 311.9641,500,000000 020040محله c هشت بهشتزمین تجارى4
شاهین شهر هشت بهشت محله 50cدرصد نقدى و مابقى 12ماهه011,220,770,000 270.3841,500,000000 020050محله c هشت بهشتزمین تجارى5
شاهین شهر هشت بهشت محله 50cدرصد نقدى و مابقى 12ماهه011,358,360,000 291.2439,000,000000 020060محله c هشت بهشتزمین تجارى6
شاهین شهر هشت بهشت محله 50cدرصد نقدى و مابقى 12ماهه010,062,225,000 248.4540,500,000000 020070محله c هشت بهشتزمین تجارى7
شاهین شهر هشت بهشت محله 50cدرصد نقدى و مابقى 12ماهه010,531,620,000 260.0440,500,000000 020080محله c هشت بهشتزمین تجارى8
شاهین شهر هشت بهشت محله 50cدرصد نقدى و مابقى 12ماهه09,566,400,000 239.1640,000,000000 020090محله c هشت بهشتزمین تجارى9
تهران شهرك قدس ابتداى شهید فرحزادى50درصد نقدى و مابقى 6ماهه032,824,000,000 40,03800,000,00001800,000,000 همکف028تجارى ادارى سیناتجارى10
تهران شهرك قدس ابتداى شهید فرحزادى50درصد نقدى و مابقى 6ماهه034,066,700,000 41,07810,000,00001800,000,000 همکف030تجارى ادارى سیناتجارى11
شاهین شهر-خانه کارگر50درصد نقدى و مابقى 6ماهه05,665,785,840 34166,640,760000 همکف06خانه کارگرتجارى12
شاهین شهر-خانه کارگر50درصد نقدى و مابقى 6ماهه05,767,778,016 34.2168,648,480000 همکف08خانه کارگرتجارى13
شاهین شهر-خانه کارگر50درصد نقدى و مابقى 6ماهه05,700,318,624 33.8168,648,480000 همکف09خانه کارگرتجارى14
شاهین شهر-خانه کارگر50درصد نقدى و مابقى 6ماهه05,785,245,180 33.9170,656,200000 همکف010خانه کارگرتجارى15
شاهین شهر-خانه کارگر50درصد نقدى و مابقى 6ماهه05,776,712,370 33.85170,656,200000 همکف011خانه کارگرتجارى16
شیراز بلوار امیرکبیر روبروى باغ جنت50درصد نقدى و مابقى 6ماههB6747 17678,000,00002240,000,0003.075,000,00014,043,000,000ایثار شیرازمسکونى17
شیراز بلوار امیرکبیر روبروى باغ جنت50درصد نقدى و مابقى 6ماهه106,40141,450,00001150,000,0003.5210,000,00015,410,280,000 زیر زمین B71-1ایثار شیرازتجارى18
شیراز بلوار امیرکبیر روبروى باغ جنت50درصد نقدى و مابقى 6ماهه64,70157,320,00001150,000,0003.5210,000,00010,538,604,000 زیر زمین B74-1ایثار شیرازتجارى19
شیراز بلوار امیرکبیر روبروى باغ جنت50درصد نقدى و مابقى 6ماهه54,10141,450,00001150,000,0003.5210,000,0008,012,445,000 زیر زمین B77-1ایثار شیرازتجارى20
شیراز بلوار امیرکبیر روبروى باغ جنت50درصد نقدى و مابقى 6ماهه44,20141,450,00001150,000,0003.5210,000,0006,612,090,000 زیر زمین B77/1-1ایثار شیرازتجارى21
شیراز بلوار امیرکبیر روبروى باغ جنت50درصد نقدى و مابقى 6ماهه69.8172,270,00001150,000,0003.5210,000,00012,384,446,000 زیر زمین B83/1-1ایثار شیرازتجارى22
شیراز بلوار امیرکبیر روبروى باغ جنت50درصد نقدى و مابقى 6ماهه67157,550,00001150,000,0003.5210,000,00010,915,850,000 زیر زمین B84-1ایثار شیرازتجارى23
شیراز بلوار امیرکبیر روبروى باغ جنت50درصد نقدى و مابقى 6ماهه65.2157,550,00001150,000,0003.5210,000,00010,632,260,000 زیر زمین B85-1ایثار شیرازتجارى24
شیراز بلوار امیرکبیر روبروى باغ جنت50درصد نقدى و مابقى 6ماهه53.4157,550,00001150,000,0003.5210,000,0008,773,170,000 زیر زمین B86-1ایثار شیرازتجارى25
شیراز بلوار امیرکبیر روبروى باغ جنت50درصد نقدى و مابقى 6ماهه80.2155,664,00001150,000,0003.5210,000,00012,844,252,800 زیر زمین B87-1ایثار شیرازتجارى26
شیراز بلوار امیرکبیر روبروى باغ جنت50درصد نقدى و مابقى 6ماهه106.4155,664,00001150,000,0003.5210,000,00016,922,649,600 زیر زمین B89-1ایثار شیرازتجارى27
شیراز بلوار امیرکبیر روبروى باغ جنت50درصد نقدى و مابقى 6ماهه52,70145,965,0000,001150,000,00020.41,224,000,0009,066,355,500 زیر زمین 1-4بازارچهایثار شیرازتجارى28
شیراز بلوار امیرکبیر روبروى باغ جنت50درصد نقدى و مابقى 6ماهه50,70147,630,0000,001150,000,00019.61,176,000,0008,810,841,000 زیر زمین 1-5بازارچهایثار شیرازتجارى29
شیراز بلوار امیرکبیر روبروى باغ جنت50درصد نقدى و مابقى 6ماهه54,30147,630,0000,001150,000,00021.01,260,000,0009,426,309,000 زیر زمین 1-6بازارچهایثار شیرازتجارى30
شیراز بلوار امیرکبیر روبروى باغ جنت50درصد نقدى و مابقى 6ماهه52,90147,630,0000,001150,000,00017.31,038,000,0008,997,627,000 زیر زمین 1-8بازارچهایثار شیرازتجارى31
اصفهان شهرك شهید کشورى40درصد نقدى و مابقى 24ماههS3433,00 133,3054,692,0000,00 0007,290,443,600شهرك شهید کشورىمسکونى32
اصفهان شهرك شهید کشورى40درصد نقدى و مابقى 24ماههS2383,00 139,4753,449,0000,00 0007,454,532,030شهرك شهید کشورىمسکونى33
یزد صفاییه روبروى دانشگاه یزد50درصد نقدى و مابقى12ماهه470.00125,647,2000,002400,000,0006300,000,00059,754,184,000 هشتم1802رزلند یزدمسکونى34
یزد صفاییه روبروى دانشگاه یزد50درصد نقدى و مابقى12ماهه405.00126,050,4000,002400,000,0006300,000,00051,750,412,000 هشتم1803رزلند یزدمسکونى35
یزد صفاییه روبروى دانشگاه یزد50درصد نقدى و مابقى12ماهه425,00131,510,4000,002400,000,0006300,000,00056,591,920,000 دهم11001رزلند یزدمسکونى36
یزد صفاییه روبروى دانشگاه یزد50درصد نقدى و مابقى12ماهه470,00131,913,6000,002400,000,0006300,000,00062,699,392,000 دهم11002رزلند یزدمسکونى37
یزد صفاییه روبروى دانشگاه یزد50درصد نقدى و مابقى12ماهه405,00133,576,8000,002400,000,0006300,000,00054,798,604,000 دهم11003رزلند یزدمسکونى38
یزد صفاییه روبروى دانشگاه یزد50درصد نقدى و مابقى12ماهه470,00115,000,0000,002400,000,0006300,000,00054,750,000,000 پنجم2502رزلند یزدمسکونى39
یزد صفاییه روبروى دانشگاه یزد50درصد نقدى و مابقى12ماهه425,00121,413,6000,002400,000,0006300,000,00052,300,780,000 نهم 2901رزلند یزدمسکونى40
یزد صفاییه روبروى دانشگاه یزد50درصد نقدى و مابقى12ماهه470,00121,413,6000,002400,000,0006300,000,00057,764,392,000 نهم 2902رزلند یزدمسکونى41
یزد صفاییه روبروى دانشگاه یزد50درصد نقدى و مابقى12ماهه405,00121,413,6000,002400,000,0006300,000,00049,872,508,000 نهم 2903رزلند یزدمسکونى42
یزد صفاییه روبروى دانشگاه یزد50درصد نقدى و مابقى12ماهه425,00136,332,0000,002400,000,0006300,000,00058,641,100,000 یازدهم21101رزلند یزدمسکونى43
یزد صفاییه روبروى دانشگاه یزد50درصد نقدى و مابقى12ماهه405,00136,143,0000,002400,000,0006300,000,00055,837,915,000 یازدهم21103رزلند یزدمسکونى44
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0202جهان نماجهان نما 3648یک شنبه  24 آذر  ماه   1398 سال شانزدهم

رئیس اتحادیه کانون هاى وکالى دادگسترى ایران در 
مورد شــهرت برخى وکال و وجود انحصــار میان وکال 
گفت: ما نســبت به اینکه یک نفر پرونده زیادى داشته 
باشــد، منتقدیم. یکى از جهاتى که موجب شده با ورود 
قضات به حوزه وکالت مخالف باشیم این است چون این 
افراد آشنایى بیشترى دارند در نتیجه پرونده هاى زیادى 

به سمت این افراد برده مى شود.  
مرتضى شهبازى نیا افزود: به هرحال ممکن است یک 
وکیلى شــهرت زیادى داشته باشــد و به اقتضاى این 
شهرت، افراد بیشترى به او مراجعه کنند. وى ادامه داد:  
اینکه پرونده ها به صورت مناسب توزیع نمى شود ممکن 

است درست باشد ولى ما نمى توانیم برایش کارى کنیم. 
وى تأکید کرد: ما با این رویه مخالفیم اما راهکارى هم 
نداریم. انتخاب وکیل حق مردم است و اگر کسى راه حلى 
دارد از آن استقبال مى کنیم. با وجود این، قانون فعًال به ما 
اجازه نمى دهد در ارجاع پرونده ها نقشى داشته باشیم. ما 

فقط اکنون پروانه صادر مى کنیم.
شــهبازى نیا گفت: اینکه مردم بیشــتر به یک عده اى 
مراجعه کنند و یا اینکه پرونده بیشــترى در دست یک 
عده وکیل باشد را نمى پسندیم و دلمان مى خواهد طورى 
باشد که مردم به همه وکال مراجعه کنند و توزیع مناسب 

پرونده وجود داشته باشد.

ســخنگوى ســازمان غذا و دارو درباره مشاهده اجسام 
خارجى از قبیل قرص و کپســول در بسته بندى برخى 
محصوالت کیک، ویفر و... منســوب به 12 برند تولید 
اظهار کرد: مشخص اســت قرص و کپسول بعد از خط 
تولید و در سطح عرضه و در اقدامى خرابکارانه، هدفمند 
و سازمان یافته به بسته بندى تعدادى از محصوالت وارد 

شده است.
کیانوش جهانپور افزود: تا این لحظه گزارشــى از وجود 
داروهاى مخــدر یا قرص برنج در نمونه هاى ارســالى 
نداریم؛ داروهاى بررسى شده، اغلب داروهاى خانگى از 
جمله استامینوفن، بروفن، ستیریزین، هیدروکسى زین، 

متوکلوپرامید و حتى بلیستر خالى بوده و به نظر مى رسد 
ایجاد رعب و وحشت و تخریب وجهه صنایع غذایى به 
طور عام مورد هدف بوده است. وى خاطرنشان کرد: وجود 
قرص و کپسول کامًال سالم و دست نخورده و بدون تغییر 
رنگ یا تغییر در قوام آن در محصوالت مورد اشاره، نشان 
مى دهد که این موارد تعمداً و بعد از تولید، در سطح عرضه 
به انحاى مختلف در برخى بسته ها قرار گرفته و شرکت 
تولیدى خاصى هم هــدف این اقــدام خرابکارانه قرار 
نگرفته بلکه تخریب وجهه کل صنعت غذا و شــکالت 
کشور به عنوان یک صنعت پیشــرو هدف گذارى شده 

است.

انحصارگرى وکالى مشهور 
راهکارى ندارد

قرص ها در محصوالت
 12 برند قرار داشت

اصفهان روى پله دوم 
فوتى هاى گازگرفتگى

   فــارس | بر اساس اعالم سازمان اورژانس 
کشور از تاریخ اول مهر تاکنون 2328 نفر بر اثر 
استنشاق گاز CO مسموم شدند و 106 نفر جان 

خود را از دست داده اند.
 بیشترین مســمومیت با CO در استان هاى 
تهران با 489 نفر، خراســان رضوى با 258 نفر، 
فارس با 231 نفر، آذربایجان شرقى با 184 نفر 

بوده است. 
همچنین بیشترین مسموم اعزامى در استان هاى 
خراســان رضوى با 224 نفر، تهران با 222 نفر، 
فارس بــا 160 نفر، آذربایجان شــرقى با 169 
نفر بوده اســت. 106 نفر هم بر اثر مسمومیت 
با گاز CO فوت کرده اند. بیشــترین فوتى در 
استان هاى آذربایجان شرقى با 13 نفر، اصفهان 

با 12 نفر و فارس با ده نفر بوده است.

زمزمه ممنوعیت صداى 
چاوشى 

   برترین ها | بهنام بابــازاده، خبرنگار حوزه 
موســیقى در صفحه توییتر خود نوشت: پخش 
آثار محسن چاوشى در رادیو (وظاهراً تلویزیون) 
از هفته گذشته ممنوع شده است. این ممنوعیت 
به گفته برخى منابع به رادیوهاى شهرســتانى 
هم رسماً ابالغ شده. این در حالى است که آلبوم 
«بى نام» چاوشى 26 آذر رسماً منتشر خواهد شد. 
هیچ توضیح و دلیل مشخصى در این باره اعالم 

نشده است.

ما ورشکست نمى شویم!
   مهر | قائم مقام ســازمان تأمین اجتماعى 
گفت: ماده 28 قانون تأمین اجتماعى ســهم 3 
درصدى براى دولت تعیین کرده که باید دولت به 
عنوان حق بیمه بابت هر فرد پرداخت کند این 3 
در صد فقط براى کمک مالى نیست و یک جور 
تضمین است. این تضمین براى این است که اگر 
صندوق تأمین اجتماعــى به علل مختلف دچار 
مشکل مالى و نقدینگى شد دولت نقش ضمانتى 
خود را اجرا کند و نگذارد مردم دچار مشکل شوند. 
محمدحسن زدا گفت: هیچکس نگران این مورد 
نباشد ما چیزى به عنوان ورشکستگى نداریم؛ 
بدانید نقش ضمانتى دولت باعث خواهد شد این 

مشکل رفع شود.

ترك تحصیل
 به دلیل تحریم ؟

   عصرایران | دانش آموزان تحت پوشــش 
بنیاد کــودك از طریق همیارانــى که هزینه 
تحصیل آنها را پرداخت مى کنند، به مدرســه 
مى روند. برخى از این همیاران، ایرانیان مقیم 
کشورهاى اروپایى و به ویژه آمریکا هستند. به 
دلیل تحریم هاى یکجانبــه آمریکا، از ابتداى 
فروردین سال 98، بنیاد کودك موفق به تمدید 
قرارداد خود براى ارسال پول به ایران نشده و به 
همین علت، هزینه تحصیل 6000 دانش آموز 

قطع شده است.

رضا عطاران بر مى گردد؟ 
   باشــگاه خبرنــگاران جــوان | مهران 
مهام، تهیه کننده با سابقه تلویزیون، در برنامه 
«سالم صبح بخیر» درباره بازیگر مورد عالقه 
خود گفت: به نظرم امروز یکى از بازیگرانى که 
مى تواند در هر دو ژانر کمدى و اجتماعى بازى 
کند، رضا عطاران است. او توانست توانایى هاى 
خود را به خوبــى مدیریت کنــد و امروز جزو 
برندهاى فروش است. من چند بار تالش کردم 
رضا عطاران به تلویزیون برگردد اما هنوز میسر 
نشده اســت. ان شــاءا... حل مى شود و هرچه 
زودتر این اتفاق مى افتد. رضا عطاران خانه اش 

تلویزیون است.

این بار کشته ها بیشتر است
   تابنــاك | عبدا... گنجى، مدیر روزنامه «جوان» در 
سرمقاله این روزنامه نوشت: آنچه محتمل است اینکه 
کشته هاى اغتشاشات اخیر بیشتر از اغتشاشات دى 96 
و فتنه 1388 است و هر روز که مى گذرد، ابعاد پیچیده اى 
از چرایى آن به دســت مى آید. الزم است مراکز رسمى 
حاکمیت به این موضوع وارد شوند و با ملت سخن بگویند 
وگرنه روایت هاى توأم با حقد و کینه تاریخ را طور دیگرى 
روایت خواهد کرد. هیچ بعید نیســت نســل هاى آینده 
بخوانند که «افرادى از ملت براى اعتراض به قیمت بنزین 
به خیابان ها آمدند و قوه قهریه حاکمیت بدون هیچ دلیل 

و بدون صبر و تحمل همه را به رگبار بست و نابود کرد».

نمى دانم چرا کنار نمى رود!
   برترین ها | هفته نامه «صــدا» با عباس عبدى، 
فعال سیاســى اصالح طلب درباره پیشــنهاد استعفاى 
رئیس جمهور گفتگو کرده است. عبدى در این مصاحبه 
گفته است: کناره گیرى رئیس جمهور فقط پیشنهاد من 
نیســت، برخى از وزرا هم دارند روى آن فکر مى کنند. 
نمى دانم چرا روحانى این کار را نمى کند؟ شاید هنوز به 

طرح «مکرون» امیدوار است.

استیضاح جدى شد
   ایسنا | 39 نماینده مجلس خواستار استیضاح وزیر 
کشور به دلیل عملکرد وى در ناآرامى هاى آبان ماه شدند. 
در رأس این اسامى نام على مطهرى به چشم مى خورد. 
هفته گذشته استیضاح وزیر کشور در کمیسیون شوراها 
مطرح شد و استیضاح کنندگان اعالم کردند از پاسخ هاى 

وزیر قانع نشدند.

خودش را تعطیل کرد!
   ایسنا | دفتر رهبر جریان صدر عراق در واکنش به 
حوادث اخیر این کشور از بسته شدن نهادها و مؤسسات 
وابسته به این جریان به مدت یکسال خبر داد. این اقدام 
در واکنش به قتل نوجوان عراقى به دســت معترضان 
صورت گرفت که وى را در میدان الوثبه بغداد به شکل 

فجیعى به قتل رساندند.

آزاد شد و به کارش بازگشت!
   رویــداد24 | على اصغر پیوندى، رئیس بازداشتى 
و مستعفى هالل احمر پس از یک هفته بازداشت، على 
رغم استعفا و قبول آن توسط شوراى عالى، در محل کار 
خود حاضر شد. با توجه به اینکه هنوز رئیس جدید براى 
سازمان هالل احمر مشخص نشــده است، وى در این 
ســازمان از نظر اختیارات قانونى حق رأى دارد. او روز 

13 آذر ماه به اتهام تخلفات اقتصادى دستگیر شده بود.

باید 500 تومان گران مى شد
   مهــر | آیت ا... موحدى کرمانى، امام جمعه موقت 
تهران گفت: بى تدبیرى دولت در موضوع بنزین باعث 
شــد فاجعه به وجود بیاید، خون هایى ریخته شــود و 
تخریب هایى در کشــور صورت گیرد. این تصمیم نه 
تدریجى بود و نه گام به گام عمل شد و نه اقناع صورت 
گرفت. باید بعد از مطلع شدن مردم، 500 تومان به قیمت 

بنزین افزوده مى شد.

پیشنهاد جنگ طلبانه
   عصرایران | وزیر دفاع ســابق آمریکا گفته است 
کشورش باید در قبال سرنگون کردن پهپاد آمریکایى، 
اقدام ایران را تالفى مى کرد. «جیمز ماتیس» همچنین 
در کتاب جدیدش به پیشنهاد خود اشاره کرده که در آن 
زمان از سوى کاخ سفید رد شــده است: «من پیشنهاد 
کردم که پهپاد دیگــرى را به همراه تعــدادى اف 18 
به آســمان بفرســتیم و این بار در صورت حمله ما نیز 
هواپیماى ایرانى را سرنگون کنیم، اما کاخ سفید مجوز 

چنین اقدامى را نداد.»

خبرخوان

مدیر سایت «آپارات» با قرار وثیقه 500 میلیون تومانى آزاد 
شد. به گزارش «باشگاه خبرنگاران جوان»، مهر ماه امسال 
خبر بازداشت عوامل ســاخت کلیپ سئواالت جنسى توسط 
دادسراى ارشاد منتشر شــد. این ویدیو در سایت «آپارات» 
منتشر شــد و در آن یک مجرى زن نزد کودکان و نوجوانان 
حاضر در پارك و خیابان مى رود و دور از چشــم والدینشان از 
آنها سئواالتى مى پرسد. انتشار این کلیپ با واکنش هاى منفى 
رو به رو شد و در پى ثبت درخواســت هاى متعدد در سامانه 
دادسراى ارشاد تهران براى پیگیرى این مسئله، عوامل تهیه 
این مصاحبه به دستور دادسرا و توسط پلیس اطالعات و امنیت 

تهران بازداشت شدند.
انتشار این کلیپ در سایت «آپارات» باعث احضار و بازداشت 
محمد جواد شکورى مقدم، مدیر ســایت «آپارات» از سوى 
دادسراى فرهنگ و رسانه شد. اما شکورى مقدم، مدیر سایت 

«آپارات» با قرار وثیقه 500 میلیون تومانى آزاد شده است.

آغازبه کار «پهپادهاى حمل بسته هاى پستى» که سورپرایز 
وزیر ارتباطات بود و روز پنج شنبه از آن رونمایى  شد، برخى 
روزنامه هاى کشور را مقابل «وزیر جوان» قرار داد. روزنامه 
هاى دیروز ضمن انتقادات تند و تیز از آذرى جهرمى، به انتشار 
واکنش هاى مردمى در شبکه هاى مجازى بعد از «سورپرایز» 
شدن با رونمایى از «پهپادهاى نامه بر» پرداختند! گزارش 
روزنامه ها نشان مى دهد که کاربران، این ماجرا را به طنز اما 

همراه با نقدهاى گزنده گذرانده اند.
یکى از این روزنامه ها، «همدلى» بود که  در یادداشتى، به 
آذرى جهرمى لقب «شیرین عسل» داد! این روزنامه اصالح 
طلب نوشت: «بســیارى از مردم از همدیگر مى پرسیدند در 
شرایطى که مشکالت اقتصادى و تنگناهاى معیشتى کمر 
مردم را خم کرده است و در حالى که دامنه ارتباطات ایرانیان 

با دنیاى بیرون روزبه روز محدودتر  و مشکل ســازتر از قبل 
مى شود و همچنین دکمه فیلترینگ بر سایت ها و شبکه هاى 
بیشترى اعمال مى شــود، این وزیر جوان چه سورپرایزى 

مى تواند داشته باشد که این مردم غم زده را خوشحال کند.»
روزنامه «همدلى» ادامه داد: «سورپرایز وزیر جوان و جویاى 
نام کابینه روحانى -که چند روز مردم را به خود مشغول کرده 
بود- به مثابه آب سردى بود بر روى بسیارى از مردم. برخى از 
مردم سورپرایز آذرى جهرمى را توهین به خود فرض کردند 
و از آن به عنوان دهن کجى و مسخره کردن مردم نام بردند 
و آن را یک نوع "لودگى" دانستند که در شأن کسى که در 
جایگاه وزیر کشــور قرار دارد، نیست. برخى دیگر نیز از وى 

به عنوان سلبریتى  براى انحراف افکار عمومى نام بردند.»
«آفتاب یزد»، دیگر روزنامه اصالح طلب کشور هم ضمن 
انتقاد از رفتار وزیر ارتباطات، تأکید کرد: «وقتى ســورپرایز 

وزیر ارتباطات فقط پست پالس است یعنى ارسال یک پیام 
براى جامعه؛ اختیار قانونى بیشتر ندارم.»

همچنین دو روزنامه اصولگــراى «فرهیختگان» و «جام 
جم» نیز عکس هاى بزرگ صفحه اول شماره هاى دیروز 
خود را به موضوع سورپرایز جهرمى اختصاص داده و از این 
کار وزیر ارتباطات انتقاد کردند. «فرهیختگان» در گزارشى، 
ضمن پرداختن به رفتارهاى قبلى وزیر ارتباطات، از «ابتذال 
جوانگرایى» نوشت و رفتار آذرى جهرمى را «شوآف» قلمداد 
کرد: «مهمتر از این ماجرا و مطالبات عمومى و واکنش آذرى 
جهرمى به آن، اصل اقدام او در ماجراى ســورپرایز مردم و 
شــوآفى بود که قبل از آن به راه انداخــت، آن هم در قامت 
جوان ترین وزیر دولت پیر دوازدهم، در ادامه سیاســت هاى 
قبلى و اظهارات و اقدامات پیشین که ضربه اى جدى به پیکره 

جوانگرایى مدیریتى در کشور زد.»

روزنامه «جام جم» هم در مطلبى کــه از ابتدا تا انتهاى آن 
بوى طنز و کنایه مى داد، در مطلبــى زیر عنوان «چى فکر 
مى کردیم چى شد» خطاب به آقاى وزیر نوشت: «پنج شنبه 
خیلى هایمان بعد از اعالم سورپرایز وا رفتیم و خشک شدیم، 
بعضى هایمان نیز به شــوخى گفتیم "دّکى" و تکیه کالم 
معروف "حشــمت فردوس" را تکرار کردیــم. اما ما چه وا 
مى رفتیم و چه نه، شگفتانه شما براى ملت، ُپست پالس بود، 
همان پستى که سال هاســت مى شناسیم به اضافه آپشنى 
مازاد.» «جام جم» ضمن اشــاره به کامنــت هاى مردمى 
درباره سورپرایز آذرى جهرمى نوشت: «شوخى با شگفتانه 
وزیر و دست انداختن پهپاد زرد با القابى همچون کفتر پالس 
و چســباندن یک نان بربرى به زیر پهپاد پستچى نیز ازآن 
کارهاى خالقانه بود که مى تواند تندیس خوشمزگى را به 

دست بیاورد.»

 آکادمى گردشــگرى چین براساس نظرســنجى که از 
گردشگران این کشور قبل و بعد از سفر به ایران انجام داده، 
نتیجه گرفته است: در سال 2018 سطح رضایت مسافران 
چینى از سفر ایران حدود 79/2 درصد بوده است. بیشترین 

درصد رضایت چینى ها از مردم ایران و مهمان نوازى 
آنها و کیفیت غذاهاى ایران بوده که باالتر از سطح 

میانگین رضایتمندى سایر ملیت هاست.
پیش از سفر بیشترین جستجوى اینترنتى چینى ها 
درباره مسجد نصیرالملک (شیراز)، تخت جمشید 
(اســتان فارس) و میدان امام (ره) (اصفهان) بوده 

است.
چینى ها پس از ســفر به ایران اغلــب چنین نظر 
داده اند: ایران بهتر از چیزى است که فکر مى کردیم. 
اصفهان خیلى دوست داشتنى است و شهر زنده اى 

است که با چرخ زدن در این شهر، فرهنگ و زندگى مردم به 
خوبى نمایان مى شود. میدان امام(ره) بعد از غروب با توجه 
به پیک نیک خانواده هاى ایرانى جذابیت خاصى دارد که 
چینى ها مى توانند از ایشان به راحتى عکاسى کنند. تخت 
جمشید احساسى تاریخى مشابه دیوار چین دارد.  برخى 

چینى ها نیز نظر داده اند: اگر نام ایران به گوشتان بخورد 
ابتدا احســاس ناامنى مى کنید ولى بعد از بازدید در حدى 
احساستان عوض مى شــود که حتى نمى خواهید آن را 
ترك کنید. عقیده برخى چینى ها بر این است که در بیشتر 

مسیرهاى بین شهرى ایران، حمل و نقل با اتوبوس از نظر 
قیمت و کیفیت خیلى خوب است.

آکادمى گردشگرى چین همچنین به استناد نظرهاى ثبت 
شده درباره سختى سفر تنهایى به ایران، برخورد بعضى 
راننده هاى تاکسى و فروشنده ها توصیه کرده است: براى 

داشتن سفرى امن و مطمئن گروهى به ایران سفر کنید. 
همچنین اعالم شده است: سیستان و بلوچستان و کرمان 
ممکن است امن نباشــد. قطار (بخاطر ساعات نامناسب 
حرکت که روى زمان بازدیدها و رســیدن به مقصد اثر 

مى گذارد) خیلى توصیه نمى شود.
چینى ها نظر داده اند که مردم ایران نســبت به 
خارجى ها خوش قلب هســتند اما بیش از حد به 
یک خارجى توجه نشان مى دهند. پلو  زعفرانى، 
روســرى زنان ایرانى، نان هاى بــزرگ، مردم 
خونگرم و مهمان نواز، ســرزمین زیبا، مســجد 
صورتى، چشــم هاى رنگى، واقعى و زیبا، قصه 
هزار و یک شب از جمله عباراتى است که به عقیده 
برخى گردشگران چینى تداعى کننده ایران است.

این گزارش براساس نظرهاى ثبت شده نتیجه 
گرفته است: براى ســفر به ایران ده روز کافى بوده و این 
کشور طبیعت زیبایى ندارد. به عقیده فعاالن گردشگرى 
ایران و چیــن، بیان چنیــن دیدگاهى دربــاره طبیعت 
ایران ناشــى از کوتاهى بخش دولتى در معرفى مناسب 

جذابیت هاى متعدد و متنوع ایران است.

ســعید مالیى، جودوکار ایرانى که با پرچم مغولســتان 
در رقابت هاى جودوى مســترز چین شرکت کرده بود، 
موفق نبود و پس از استراحت در دور اول، در دور دوم برابر 
«کریستیان پارالتى» از ایتالیا متحمل شکست شد و از 
ادامه رقابت ها بازماند. این درحالى است که رقیب نامى او 
در وزن منهاى 81 کیلوگرم، «موکى ساگى» اهل کشور 
رژیم اشغالگر قدس از گروه خود با شکست رقیب روس به 

مرحله نیمه نهایى رسید. به گزارش «جماران»، بسیارى 
از تحلیلگران ورزشــى در انتظار دیــدار موالیى و رقیب 
صهیونیستى در نیمه نهایى و یا فینال رقابت هاى مسترز 
چین بودند. سعید مالیى که تابستان سال گذشته، با باخت 
«مشکوك» در برابر حریف خود در نیمه  نهایى رقابت هاى 
جهانى جودو در توکیو از مبارزه با بازیکن تیم رژیم اشغالگر 
قدس در فینال باز مانده بود، اردوى تیم ملى ایران را ترك 

کرده و به آلمان رفت. سپس با اوساکا با پرچم فدراسیون 
جهانى جودو به مقامى بهتر از هفتم دست پیدا نکرد. وى 
در نهایت تصمیم گرفت زیر پرچم تیم ملى مغولستان در 

رقابت هاى جودوى مسترز چین شرکت کند.
اوگفته بود که آرزویش شــرکت در رقابت هاى المپیک 
توکیو 2020 در سال آینده میالدى و مبارزه با حریف رژیم 

اشغالگر قدس است.

در روزهاى پیش رو، تعداد زیادى از گروه هاى موســیقى پاپ 
در تهران کنســرت برگزار خواهند کرد.  موضوع قابل توجه 
کنسرت هاى امســال قیمت بلیت کنسرت برخى خوانندگان 

است. 
قیمت حداکثرى بلیت کنســرت حمید حامى که قرار اســت 
11 دى ماه در هتل «اسپیناس پاالس» به روى صحنه برود، 
300هزار تومان است. روزبه نعمت اللهى که روز دوشنبه 25 آذر 
ماه در سالن  همایش هاى برج میالد کنسرت دارد نیز با بلیت 
220هزار تومانى در رده بعدى قرار دارد. کمترین قیمت بلیت نیز 
متعلق به کنسرت رضا یزدانى است. قیمت حداقلى بلیت هاى 
کنسرت رضا یزدانى که قرار اســت روز چهارشنبه 27 آذر ماه 
در برج میالد به روى صحنه برود 35 هزار تومان است و قیمت 
حداکثرى آن نیز 150 هزار تومان تعیین شده که در مقایسه با 

بهاى بلیت کنسرت دیگر خوانندگان رقمى قابل توجه است.

سورپرایز «وزیر جوان» دولت روحانى به روایت مطبوعات اصالح طلب و اصولگرا

این هم از «شگفتانه» آقاى «شیرین عسل»!

معاون تبلیغ و امــور فرهنگى حوزه هــاى علمیه در 
یازدهمین نشست نمایندگان طالب و فضال با مدیران 
ارشد حوزه هاى علمیه اظهار کرد: فعالیتى که از سوى 
معاونت تبلیغ حوزه انجام شده است، حضور در 2730 

مدرســه آموزش و پرورش است که به عنوان مدارس 
امین شناخته شده و مبلغ و روحانى از صبح تا ظهر در آن 

مدرسه حضور دارد.
حجت االسالم و المســلمین محمدحسن نبوى ابراز 
کرد: امروز مــدارس امین ما امنیــت محالت را هم 
باال برده و والدین دانش آموزان نیــز تحث تأثیر قرار 
گرفته اند؛ اگر به اندازه یکــى از بخش هاى کوچک 

این کشــور بودجه در اختیار ما قرار دهند، مى توانیم 
50 درصد مدارس آموزش و پرورش کشور را به عنوان 

مدارس امین فعال کنیم.
رئیس مرکز بسیج اساتید و نخبگان حوزه هاى علمیه 
خاطرنشان کرد: راه حفظ نســل آینده کشور، حضور 
طالب و فضال در آموزش و پرورش است و باید براى 

این مسئله برنامه هاى بیشترى داشته باشیم.

اگر به ما بودجه مى دادند...

نتیجه نظرسنجى آکادمى گردشگرى چین منتشر شد

چینى ها درباره اصفهان چه نظرى دارند؟
مدیر «آپارات» چرا بازداشت شد؟

رکوردداران کنسرت 

مالیى به حریف رژیم صهیونیستى نرسید

مانى مهدوى
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آلودگى هوا تا دوشنبه
کارشناس مســئول پیش بینى هواى استان اصفهان با 
اشاره به پایدارى جو و ســکون هوا گفت: ا شرایط براى 
انباشت آالینده هاى جوى و آلودگى هوا فراهم است و این 
وضعیت تا پایان روز دوشنبه ادامه دارد. ویکتوریا عزتیان با 
بیان اینکه از بعد از ظهر روز دوشنبه با ورود سامانه ناپایدار 
بارشى به استان شرایط کیفى هوا بهبود مى یابد، ادامه داد:
 بارش هاى مطلوبى را تا صبح روز ســه شنبه در استان 
اصفهان شاهد خواهیم بود و این بارندگى ها تا پایان هفته 

به صورت پراکنده ادامه خواهد داشت.

بازداشت 4 عضو
 شبکه سلطنت طلبان 

مسوول روابط عمومى سپاه صاحب الزمان (عج) استان 
اصفهان از دستگیرى چهار نفر از اعضاى شبکه موسوم 
به سلطنت طلبان خبر داد. سرهنگ على قومیان افزود: 
با اقدام اطالعاتى و عملیاتى ســازمان اطالعات ســپاه 
صاحب الزمان(عج) استان این افراد شناسایى و دستگیر 
شــدند. وى اظهار داشــت:.این افراد که روز پنجشنبه 
براى برگزارى جلسه اى با موضوع موج دوم اغتشاشات 
در منزل یکى از اعضا حضور داشتند  دستگیر شدند. وى 
افزود: در بازرسى از منزل مذکور تعدادى شب نامه، پرچم 
شیر و خورشید، ابزار شعارنویسى و شیشه هاى بمب هاى 

آتش زا کشف شد.

استقبال از اعضاى اصفهانى 
تیم ملى

مراسم اســتقبال از اعضاى اصفهانى تیم ملى بسکتبال 
با ویلچر به همت  مخابرات منطقه اصفهان برگزار شد. 
در این مراسم، عسگرى معاون مالى تدارکاتى مخابرات 
منطقه اصفهان ضمن تبریک کسب سهمیه پارالمپیک 
2020 توکیو توسط این تیم اظهار کرد: مخابرات منطقه 
اصفهان مفتخر است که تا کنون با حمایت همه جانبه از 
ورزش جانبازان و معلولین توانسته است در راه شکوفایى 
استعدادهاى این عزیزان گام بردارد. تیم بسکتبال با ویلچر 
مردان با سرمربى و بازیکنان اصفهانى خود در جایگاه سوم 
آسیا ایستاد و سهمیه پارالمپیک 2020 توکیو را کسب کرد.

ثبت نام در مسابقات گل آرایى
فراخوان ثبت نام در مســابقات آزاد مهارت کشورى گل 
آرایى ایران در اصفهان اعالم شد. مدیر کل آموزش فنى 
و حرفه اى استان گفت: مسابقات آزاد مهارت گل آرایى 
ایران با همکارى اداره کل آموزش فنى و حرفه اى استان 
15 تا 16 دى در بازار بین المللى گل و گیاه سپاهان اصفهان 
برگزار مى شود. آرش اخوان طبسى افزود: عالقه مندان 
براى ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر به نشانى اینترنتى 

www.pcfn.ir، www.etvto.ir مراجعه کنند.

ایجاد 3 هزار فرصت شغلى 
براى مددجویان 

کمیته امداد اصفهان با پرداخت تســهیالت اشــتغال و 
ارائه خدمات کاریابى سه هزار و 296 فرصت شغلى براى 
مددجویان اصفهانى فراهم کرد.   محمدرضا متین پور در 
جمع خبرنگاران با اشاره به پرداخت تسهیالت اشتغال براى 
مددجویان اصفهانى، اظهار کرد: فرصت هاى شغلى ایجاد 
شده حاصل پرداخت تسهیالت اشتغال زایى و همچنین 
رایزنى بــا کارفرمایان و صاحبان کســب  و کارها براى 

استخدام مددجویان است.

خبر

در نیمه آذر ماه سال جارى طرح حذف قبوض آب بها در 
استان اصفهان عملیاتى شد. 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان اعالم 
کرد: طرح حذف قبوض آب بها از مهر ماه در دستور کار 
آبفا استان اصفهان قرار گرفت و از آن زمان تاکنون شماره 
تلفن بیش از یک میلیون و  152 هزار  مشترك اصفهانى 

جمع آورى شد.
هاشــم امینى اعالم کــرد: در حال حاضر آبفا اســتان 
اصفهــان با جمــع آورى بیــش از 96 درصد شــماره 
تلفن هاى  مشترکان، پیشــگام در اجراى طرح حذف 
قبوض کاغذى دربین 34 شرکت آبفا در کشور است. وى 

اعالم کرد: 4 درصد باقیمانده مشترکینى که هنوز شماره 
تلفن هاى خود را اعالم نکرده اند عمدتاً سالمندان هستند 
که در چند روز آینده با جمع آورى شماره هاى تلفن این 
افراد، براى تمام مشترکان دراســتان قبوض آب بها به 

صورت پیامک ارسال مى شود.
امینى افزود: از نیمه آذر به بعد براى تمام مشترکان خانگى 
و غیرخانگى در اســتان اصفهان قبوض آبها به صورت 
پیامک ارسال مى شــود. مدیرعامل شرکت آبفا استان 
اظهار کرد: تمام مشترکان مى توانند با مراجعه به پایگاه 
اینترنتى شرکت، صورت حساب قبض خود را به صورت 

الکترونیکى مشاهده کنند. 

معاون خدمات شهرى شهردار اصفهان گفت: روزانه 80 
ُتن پسماند خشک و 990 ُتن پســماند تر از سطح شهر 

اصفهان جمع آورى مى شود.
حسین امیرى در جلسه برنامه ریزى و هماهنگى معاونت 
خدمات شهرى با بیان اینکه اداره خدمات شهرى روزانه 
نظافت 45 میلیون مترمربع از معابر شــهر اصفهان را بر 
عهده دارد، اظهار کرد: کلیه ماشــین آالت جمع آورى و 
حمل زباله شهردارى اصفهان به دستگاه AVL مجهز 
هستند؛ موقعیت یاب اتوماتیک وسیله نقلیه که به اختصار 
به آن AVL مى گویند، دستگاهى است که سازمان با 
استفاده از سیستم موقعیت یابى جهانى (GPS) مى تواند 

مکان وسیله نقلیه مورد نظر خود را از راه دور و از طریق 
اینترنت، ردیابى کند. وى با اینکه به منظور جمع آورى 
پسماند خشک، 76 ایســتگاه بازیافت به صورت ثابت و 
سیار در سطح شهر اصفهان وجود دارد، اظهار کرد: روزانه 
80 تن پسماند خشــک همچنین 990 تن پسماند تر از 

سطح شهر اصفهان جمع آورى مى شود. 
امیرى در ادامه افزود: در ســطح شــهر اصفهان 2400 
چشمه سرویس بهداشتى نگهدارى مى شود که معادل 
259 ســرویس بهداشتى اســت.  وى گفت: آموزش به 
عنوان یک اصل اساســى همواره در برنامه ریزى هاى 

اداره خدمات شهرى مدنظر قرار دارد.

جمع آورى روزانه 1000 ُتن 
زباله در شهر اصفهان

اتمام چاپ و توزیع
 قبوض کاغذى آب بها 

شرکت مهندســى پیمان ماشین ســپاهان شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 38665 و شناسه ملى 
10260562848 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
فوق العاده مورخ1398/07/18 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : سرمایه شرکت از طریق مطالبات و صدور سهام 
جدید از مبلغ 1500000000 ریال به 6500000000 
ریال افزایش یافت و ماده 5 اساســنامه به شرح ذیل 
اصالح شــد: ماده 5 اصالحى: ســرمایه شرکت مبلغ 
6500000000 ریال نقدى اســت که به 1300000 
سهم با نام عادى هریک به ارزش 5000 ریالى منقسم 
گردیده و تماما پرداخت شده است اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (692517)

آگهى تغییرات

فرمانده کمیته جستجوى مفقودین ســتاد کل نیروهاى مسلح با بیان اینکه 
معموًال در عملیات نظامى نسبت شهدا به مجروحان یک به پنج است گفت: 
اگر این نسبت به سه نفر مجروح و یک نفر شــهید تبدیل شود بهتر و اگر دو 
نفر مجروح و یک شهید باشد این خیلى عالى است و نشان از شجاعت است. 
سردار سید محمد باقرزاده گفت: هر چه این نسبت کمتر شود نشانه شجاعت 
رزمندگان است، در منطقه شرق اصفهان 1000 شهید و 1200 مجروح است 

که این سند افتخارى براى شرق اصفهان است.
وى در یادواره سرداران، فرماندهان و هزار شهید شرق شهرستان اصفهان با 
اشاره به محجبه بودن بانوان شهرهاى شرق اصفهان افزود: پیشنهاد مى کنم 
یک تابلو بزنید در ورودى شــهرهاى این منطقه که به شهر بانوان محجبه 
خوش آمدید؛ در هر شهر و روستا اگر حجاب غلبه دارد باید این تابلو نصب و 

فرهنگسازى شود.

 رئیــس اداره مبارزه بــا جرائم ســایبرى پلیس فتا 
اســتان اصفهان از چندین مورد شکایت شهروندان 
اصفهانى مبنى بر کالهبــردارى با عنوان تخصیص 
کمک معیشــتى دولت خبــر داد و بدون اشــاره به 
تعداد پرونده هاى تشکیل  شــده در این زمینه، گفت: 
پرونده هاى شکایت با موضوع کمک معیشتى دولت به 
پلیس فتا استان ارجاع شده و در حال بررسى پرونده ها 

و شناسایى کالهبرداران هستیم.
سرهنگ على شکرالهى در گفتگو با «ایسنا»، اظهار 
کرد: تاکنون شــکایتى از سوى شــهروندان مبنى 
کالهبردارى با موضوع سهمیه بندى بنزین در استان 
نداشــته ایم، اما در زمینه کمک معیشتى دولت بعد از 
ســهمیه بندى بنزین، چندین مورد شکایت از سوى 
شهروندان مبنى بر کالهبردارى با عنوان ثبت نام براى 

تخصیص کمک معیشتى دولت داشته ایم.
وى با بیان اینکــه کالهبرداران با سوءاســتفاده از 
ناآگاهى شــهروندان پیامک هایى براى آن ها ارسال 
مى کنند، افزود: در این پیامک ها عنوان مى شود که اگر 
کمک معیشتى دولتى شامل حال شما نشده، مى توانید 
به این لینک مراجعه کرده و درخواست کمک معیشتى 

دولت را ثبت کنید.
رئیــس اداره مبارزه بــا جرائم ســایبرى پلیس فتا 
اســتان، ادامه داد: مردم پس از مراجعه به لینک هاى 
عنوان شده، با یک درگاه جعلى مواجه مى شوند که در 
ابتدا از آن ها درخواست مى شود مبلغ کمى بین دو تا 
سه هزار تومان پرداخت کنند. پس از پرداخت این مبلغ 
و ورود به ســایت، اطالعات محرمانه حساب بانکى 

آن ها کپى مى شود و درواقع فیشینگ اتفاق مى افتد.
سرهنگ شکرالهى با اشــاره به اینکه کالهبرداران 
با در اختیار داشــتن اطالعات حســاب شهروندان، 
وجوهى از حساب آن ها برداشت مى کنند، گفت: بحث 
فیشینگ در مرحله اول مهندســى اجتماعى است و 
بعد از آن هدایت افراد به سمت لینک هاى درگاه هاى 
جعلى اتفاق مى افتد. این لینک ها متفاوت اســت، اما 
ساخت لینک به گونه اى است که مشابه سایت هاى 

اصلى باشد.
وى با اشاره به اینکه پیش از این هم پرداخت یارانه ها، 
ســهام عدالت و کارت ســوخت، موضوعاتى براى 
سوءاســتفاده کالهبرداران بود، افزود: کالهبرداران 
همیشه به دنبال موضوعى هستند که مورد توجه اکثر 
مردم کشور باشد. موضوع سهمیه بندى بنزین و کمک 
معیشتى دولت نیز موضوعى جدید و مورد توجه افراد 
بســیارى در جامعه بود و به همین خاطر مورد توجه 

مجرمین فیشینگ ها قرارگرفته است.

برخى از بیماران مبتال به دیابت در اســتان اصفهان از 
محدودیت در عرضه انواع قلم انسولین در یک ماه اخیر و 
وجود مشکالتى براى خرید و تهیه آن خبر مى دهند. قلم 
انسولین وسیله اى است که از آن براى تزریق انسولین و 

مدیریت دیابت استفاده مى شود.  
بررسى اخبار نشان مى دهد که مشکل تهیه قلم انسولین 
از آبان در برخى اســتان هاى کشــور مطرح اســت. با 
وجودیکه مسئوالن از تامین و توزیع مناسب قلم انسولین 
خبر دادند اما گزارش هاى رسیده حاکى از محدودیت در 

عرضه آن در برخى استان ها از جمله اصفهان است.
با توجه به اســتفاده تعداد قابل توجهى از بیماران مبتال 
به دیابت از قلم انسولین براى کنترل میزان قند، محدود 
بودن این قلم دارو در بــازار و داروخانه ها در چند هفته 
اخیر باعث انتقاد بسیارى از بیماران اصفهانى نسبت به 

این موضوع شد.
مدیر عامل خیریــه دیابت اصفهان کــه حدود هفت 
هزار بیمار را زیر پوشــش خود دارد دراین باره گفت که 
مراجعه کنندگان به این خیریه و بسیارى دیگر از بیماران 

دیابتى از حدود یک ماه گذشته براى تهیه قلم انسولین 
با مشکل مواجه شدند.

احمد نیلفروشــان با بیان اینکه به برخى از آنها نشانى 
داروخانه هاى بزرگ اصفهان براى خرید قلم انسولین 
داده شد، افزود: اما وقتى بیماران به این داروخانه ها نیز 

مراجعه کردند موفق به تهیه آن نشدند.
وى با تأکید بر اینکه عدم تزریق قلم انسولین مورد نیاز 
باعث ایجاد آسیب ها و مشکالتى براى بیماران دیابتى 
و اختالل در روند درمان آنها مى شــود، خاطرنشــان 

کرد: پیــش از این نیز کمبودهایى براى قلم انســولین 
وجود داشــت اما از یک ماه گذشــته، تشــدید شــده 

است.
در همین حال مسئول روابط عمومى انجمن داروسازان 
اصفهان با اشاره به اینکه حدود یک ماه و نیم است که 
قلم انسولین سهمیه بندى شده و ســهمیه بسیار ناچیز 
است، گفت: قلم هاى انسولین وارداتى است و به راحتى 

پیدا نمى شود.
مریم تنهایى در گفتگو با ایســنا، اظهــار کرد: در زمان 
کمبودها، اولویت بندى و ســهمیه بندى شدن داروها، 
امکان دسترســى بیماران را بــه دارو افزایش مى دهد. 
مثًال در مورد قلم هاى انسولین، بیماران دیابتى ترجیح 
مى دهند به جاى 5 قلم در ماه، 20 قلم انسولین بگیرند و 
در منزل داشته باشند تا خیالشان از این بابت راحت باشد. 
در حال حاضر بیش از یک قلم انســولین نمى توانیم در 

اختیار این بیماران قرار دهیم.
مدیر روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان هم 
در گفتگو با ایرنا اظهار داشت: کمبود خاصى درباره قلم 
انسولین در زمان حاضر در استان نداریم بلکه این دارو 
به صورت کنترل و مدیریت شده در اختیار بیماران قرار 

مى گیرد.
آرش نجیمى توضیح داد: این قلم دارو در بســیارى از 
داروخانه هاى سطح شهرها به طور محدود توزیع شد اما 
در داروخانه هاى منتخب اصفهان و سایر شهرستان ها، 
این کار بدون محدودیت صورت گرفت تا پاســخگوى 

نیاز مردم در همه شرایط باشد.
وى با بیان اینکه قلم انسولین به میزان نیاز سه ماه آینده 
در انبارها موجود است، گفت: اگر داروخانه ها بخواهند 
قلم انسولین به تعدادى که در نسخه ها تجویز شده است 
به بیماران بدهند ممکن است در چند هفته آینده با کمبود 
حاد مواجه شویم به همین دلیل به گونه اى این دارو در 
اختیار بیمار قرار مى گیرد تــا عالوه بر مدیریت آن، نیاز 

بیمار نیز برطرف شود.

نگرانى بیماران دیابتى از نایابى وسیله اى که بیماریشان را مدیریت مى کند  

محدودیت در تهیه قلم انسولین در اصفهــان
هشدار به اصفهانى ها 
درباره یک کالهبردارى

هیجدهمین نمایشگاه بین المللى جامع صنعت کشاورزى 
اصفهان در زمینه هاى آبیارى، زراعت، نهاده ها و باغبانى 
روزهاى 26 تا 29 آذر ماه سال جارى هر روز از ساعت 10 
صبح تا 8 شب در محل دائمى نمایشگاه هاى بین  المللى 
استان اصفهان در پل شهرستان آماده بازدید عالقه مندان 

است.
مدیرعامل شــرکت نمایشــگاه هاى بین المللى استان 
اصفهان در نشســت خبرى این نمایشگاه نوید از برپایى 
این نمایشگاه در سال آینده در پروژه جدید نمایشگاه هاى 
بین المللى استان اصفهان داد و گفت: از زمانى که فعالیت 
در دوره جدید نمایشگاه ها آغاز شد پروژه جدید نمایشگاه 
بین المللى اســتان اصفهان 15 درصد پیشرفت داشت و 
تقریبًا راکد بود و بدهى 25 میلیارد تومانى داشت و امروز 
خوشحالیم که علیرغم شــرایط نامناسب اقتصادى، این 
پروژه با پیمانکاران زیادى در حال فعالیت است و بیش از 
82 درصد پیشرفت فیزیکى داشته و بدهى ها به پیمانکاران 
پرداخت شده است و به هیچ پیمانکارى بدهکارى نداریم. 
این در حالى است که این پروژه براى 360 نفر اشتغالزایى 
مستقیم دارد و سال آینده نمایشگاه کشاورزى در محل 

جدید برپا خواهد شد.
على یارمحمدیان، استان اصفهان را در برپایى نمایشگاه 
کشاورزى در سطح کشور از فعال ترین استان هاى کشور 
اعالم کرد و گفت: در نمایشــگاه کشاورزى اصفهان در 

سال جارى 120 مشارکت کننده از استان هاى اصفهان، 
تهران، خراسان رضوى، آذربایجان هاى شرقى و غربى، 
زنجان، کرمان، کردستان، گلستان، سمنان، البرز، همدان 
و قزوین در 9000 مترمربع فضاى نمایشگاهى دستاوردها 

و محصوالت خود را به نمایش مى گذارند.
وى با بیان اینکه در این دوره 30 درصد نســبت به سال 
قبل، افزایش مشــارکت کنندگان را شــاهدیم، افزود: 
سمینار توسعه کشــاورزى دقیق و هوشمند با استفاده از 
مکانیزاسیون همراه با اعطاى گواهینامه، دوره آموزشى 
سیستم هاى مدرن آبیارى قطره اى همراه با گواهینامه، 
سمینار آموزشى کاهش مضرات سموم شیمیایى و توسعه 
کشاورزى پایدار و ســمینار آموزشى ترویجى کشاورزى 
هوشمند با محوریت پهپاد و پذیرش طرح و ایده هاى نو در 
مرکز رشد کشاورزى و منابع طبیعى از برنامه هاى جانبى 

این نمایشگاه است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزى اســتان اصفهان نیز به 
خبرنگاران گفت: استان اصفهان یکى از قطب هاى اصلى 
و مهم تولید محصوالت کشاورزى، گلخانه اى، باغى، دامى 

و پروتئینى در کشور است.
مهرداد مرادمنــد افزود: اســتان اصفهان خــود داراى 
ظرفیت هاى بسیارى در زمینه بهره ورى در مصرف بهینه 
آب، اســتفاده از منابع آبى متنوع، وجود مرکز آموزشى و 
علمى و پژوهشى و... در بخش کشاورزى است و بخش 
کشاورزى استان، هم مصرف کننده نهاده هاى صنعت و 

هم تأمین کننده ماده خام سایر صنایع بوده و اشتغالزاست 
و مى تواند زمینه ساز ســرمایه گذارى در صنایع تکمیلى

 باشد.
وى با بیان اینکه اســتان اصفهان در حــال حاضر از نظر 
سطح آبیارى تحت فشــار بعد از فارس استان دوم کشور 
است، افزود: امســال 17 هزار و 600 هکتار سامانه نوین 
آبیارى در استان اصفهان داشــتیم که 129 هزار هکتار 
اراضى به این سامانه تجهیز شد. این در حالى است که با 
احداث شبکه آبیارى و زهکشى نیز 90 هزار هکتار شبکه 

آبیارى صورت گرفت.
رئیس سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان از بازسازى 
و مرمت 79 رشــته قنوات که در حال انجام است خبر داد 
ولى گفت: اتمام این بازســازى قنوات، نیازمند اعتبارات 

ویژه است.
مرادمند گفت: زیر کشــت بردن 74 هــزار و 500 هکتار 
محصوالت باغى، تولید ســالیانه 48 هــزار تن گیاهان 
دارویى، 12 هــزار و 500 تن قارچ دکمــه اى و 40 هزار 
تن کمپوســت، تولید پنج میلیون نهال اصیل و... از جمله 
اقدامات اســت تا در تولید محصوالت مخلتف، در کشور 

مقام اول و دوم را داشته باشیم.
وى توسعه کشت نشایى، تولید بذور سیب زمینى و... را از 
برنامه هاى سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان برشمرد 
و اظهار امیدوارى کرد نمایشــگاه کشاورزى اصفهان به 

اهداف خود دست یابد.

رئیس کمیسیون کشاورزى اتاق بازرگانى، صنایع، معادن 
و کشاورزى اصفهان هم با بیان اینکه اعتقاد به مشورت 
داشــته و دارم، گفت: متأســفانه تاکنون به کشاورزى در 

استان ظلم شده و صنعت حق کشاورزى را گرفته است.
محمد صادقى افزود: نمایشــگاه محل تبلیغ، تبادل افکار 
و فضاى مناسبى براى رشد بوده و مدیران نیز باید خود را 
زمانى که مشکالت وجود دارد نشان دهند و بارش و نعمات 

خداوندى را به انجام کار خود نسبت ندهند.
وى مى گوید: متأســفانه باز هم تأکید مى کنم کشاورزى 
مظلوم واقع شــده به گونه اى که از 19 نماینده اســتان 
اصفهان در مجلس شوراى اسالمى، هیچکدام کاندیداى 
کمیسیون کشاورزى نشدند بنابراین باید در انتخاب نماینده 
در هر تشکل، سازمان، مجلس و... توجه و دقت شود. این در 
حالى است که کمیسیون کشاورزى اتاق بازرگانى و صنایع، 
معادن و کشــاورزى اصفهان علیرغــم دریافت ریالى از 
بودجه، تنها کمیسیونى است که فعال تر از همه بوده است.

رئیس سازمان نظام مهندسى کشــاورزى اصفهان هم، 
کشــاورزى را تجلیگاه اقتصاد مقاومتى بیان کرد و گفت: 
از مجموع سرمایه گذاران در بخش هاى صنعت، خدمات 
و کشــاورزى، فقط 4 درصد مربوط به بخش کشاورزى 
اســت و 12 درصد تولید خالص ملى را کشاورزى به خود 
اختصاص داده است. این در حالى است که براى استحصال 
هر واحد ارزش افزوده در بخش کشــاورزى، چهار واحد 
سرمایه گذارى نیاز است در حالى که این سرمایه گذارى در 

بخش صنعت، شش واحد است.
مهدى تقى پــور گفت: بــراى ایجاد اشــتغال در بخش 
کشاورزى به ازاى هر صد نفر نیروى کار به هشت میلیارد 
تومان ســرمایه گذارى نیاز اســت در حالى که در بخش 
خدمات 46 میلیــارد تومان و صنعــت 21 میلیارد تومان 

نیاز است.
وى با بیان اینکه دسترسى کشاورزان به تسهیالت بانکى 
آسان نیست، گفت: دستگاه هاى خارج از بخش کشاورزى، 
در صدور مجوزها مشــکالت زیادى براى بهره برداران 

ایجاد کرده اند.
رئیس سازمان نظام مهندسى کشاورزى اصفهان معتقد 
است همانطور که بذر، سم و کودهاى ریزمغذى جزیى از 
نهاده هاى بخش کشاورزى محسوب مى شود دانش نیز 

باید به عنوان یکى از نهاده هاى کشاورزى شناخته شود.
تقى پور یکــى از مزایــاى کاربردهاى پهپــاد به عنوان 
فناورى هــاى جدیــد در کشــاورزى را صرفه جویى 95 
درصدى آب در زمینه سم پاشــى دانست و گفت: سازمان 
نظام مهندسى کشاورزى استان اصفهان، امروز پرچمدار 
صدور مجوزها در کل بخش هاى کشور بوده و ما بخشى از 

فرایند را حذف کرده ایم.
وى اظهــار امیدوارى کرد ایــن نمایشــگاه بتواند حال 
کشــاورزان را خوب کند و نمایندگان مجلس شــوراى 
اسالمى با بهره گیرى از قوانین، به وظیفه نظارت خود به 

خوبى عمل کنند.

حضور 120 مشارکت کننده از 13 استان کشور در نمایشگاه کشاورزى اصفهان 
ساسان اکبرزاده

نسبت تحسین برانگیز  شهدا به مجروحان
 در شرق اصفهان

سامانه ثبت نام طرح ملى مسکن دیروز در اولین 
ساعات فعالیت خود به سبب شمار زیاد مراجعان 

با اختالل مواجه شد. 
معــاون بازآفرینــى و مســکن اداره کل راه و 
شهرسازى اصفهان گفت: نام نویسى طرح ملى 
تأمین مسکن در این استان که از روز شنبه آغاز 

شده به مدت سه روز ادامه خواهد داشت. 
ایمان طاهر تصریح کــرد: متقاضیان مى توانند 
تا پایان وقت روز دوشنبه 25 آذر(فردا)  براى نام 
نویسى اقدام کنند اما چنانچه ظرفیت اعالم شده 
پیش از موعد مقرر تکمیل شود، ثبت نام پایان 

مى یابد.

 به گفته وى هیچ جاى نگرانى براى متقاضیان 
واجد شــرایط وجود ندارد و مرحلــه دوم ثبت 
نام این طرح نیــز از دو ماه آینــده آغاز خواهد

 شد.
معــاون بازآفرینــى و مســکن اداره کل راه و 
شهرســازى اصفهان به منظــور جلوگیرى از 
سوداگرى، سقف ســهمیه  این طرح در استان 
اعالم نشده اســت، اظهار کرد: اختاللى که روز 
شنبه در سامانه ثبت نام طرح اقدام ملى مسکن 
به وجود آمد به دلیل حجم باالى مراجعه مردم 
به سایت بود که مى خواستند در طرح نام نویسى 
کنند. وى ادامه داد: به طور متوســط 30 تا 40 

درصد از ثبت نام  کنندگان در طــرح اقدام ملى 
مسکن مشمول این طرح نیستند.

هجوم متقاضیان مسکن به سامانه طرح ملى مسکن در اصفهان
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شرکت گروه مهندســى توان آزما بتن 
سهامى خاص به شــماره ثبت 38120 
و شناســه ملــى 10260557170 
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره 
مــورخ1398/08/28 تصمیمــات ذیل 
اتخاذ شد :اکبر هادى عابدینى به شماره 
ملى 1283943311 به ســمت رئیس 
هیئت مدیره - محسن جعفرى به شماره 
ملــى 1285770331 به ســمت نایب 
رئیس هیئــت مدیره - محمــود قنوات 
پور بــه شــمارملى 6629789857 به 
ســمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره 
تا تاریخ99/3/13 انتخاب شــدند. کلیه 
اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت 
از قبیل چک ، ســفته ، بروات ، قراردادها 
و عقوداســالمى بــا امضــاء رییــس 
هیات مدیره و مدیر عامــل همراه با مهر 
شرکت معتبر مى باشــد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(695525)

 شــرکت آریا مکاترونیک ایرســا هوشمند 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 52083 و 
شناســه ملى 14004105477 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العــاده مــورخ1398/06/01 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : ابراهیم مقامى به کدملى 
0048527602 بسمت مدیر عامل شرکت 
و عضو هیئت مدیره و مریم اصالنى به کدملى 
1090281722 بسمت رئیس هیئت مدیره 
و رضا اصالنى به کدملــى 1091593949 
بسمت نایب رئیس هیئت مدیره براى مدت 
دوســال انتخاب گردیدند. داود یسلیانى به 
کدملــى 0491472390 و عظیم مقامى به 
کدملى 2296205186 بترتیب بســمت 
بازرســان اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یکسال انتخاب شــدند. کلیه اوراق و 
اسناد مالى و تعهد آور و همچنین کلیه اوراق 
عادى و ادارى شــرکت با امضاء مدیر عامل 
منفرداً و با مهر شرکت معتبر است. روزنامه 
کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شــرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(693778)

شــرکت گل پونه صفاهان ســهامى خاص 
بــه شــماره ثبــت 1252 و شناســه ملى 
10260629059 به اســتناد صورتجلسه 
 1398 /07 هیئــت مدیــره مــورخ29/
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : اکبــر بزرگ زاد 
کدملى1288630859 بعنوان رئیس هیات 
مدیره و احمد ریاسى کدملى0651702666 
به ســمت نایب رئیس هیات مدیره و مهران 
شــیروانى جوزدانى کدملى 1280989610 
بعنــوان عضــو هیــات مدیره و رســول 
احمــدى کدملــى1288033613 بعنوان 
عضو هیــات مدیره و ســیمین خرســندى 
کدملى1293175341 بســمت عضو هیات 
مدیره و مدیرعامل براى بقیه مدت دو ســال 
تا تاریخ1400/5/27 انتخاب شــدندکلیه 
اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء 
مدیرعامل و رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس 
هیات مدیره با مهر شرکت معتبر است . ضمنا 
مدیر عامل شــرکت مجرى مصوبات هیات 
مدیره خواهد بــود. اداره کل ثبت اســناد و 
امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجارى خمینى شهر (692638)

آگهى تغییرات آگهى تغییرات آگهى تغییرات

بهنوش طباطبایى که چندى پیش از «جولى اندروز» دعوت 
کرده بود براى تماشــاى نمایش «مرى پاپینز» به ایران بیاید 

حاال براى «دیوید بکهام» پیامى دارد.
کمتر از 24 ســاعت پس از آنکه دیوید بکهام، فوتبالیســت 
سرشناس جهان، عکسى از حضورش در پشت صحنه نمایش 
«مرى پاپینز» در لندن را منتشــر کرد، بهنوش طباطبایى، در 
اینستاگرامش، واکنشى طنزآمیز به آن نشان داد. طباطبایى در 
اینستاگرامش نوشت: «به نظرم اگه جناب "دیوید بکهام" به 
تماشاى "مرى پاپینز" ما مى توانستند بیایند، متوجه مى شدند 
که من قشنگ تر "مرى" رو بازى مى کنم... حیف که دستشون 

از اینجا کوتاه است.»
نمایش «مرى پاپینز» به کارگردانى احمد ســلیمانى و بازى 
بهنوش طباطبایى، مهراوه شــریفى نیا، احسان کرمى، آرمین 
رحیمیان و همراهى بیش از صد هنرمند گروه حرکت و بخش 
آوازى و موسیقایى، در حال حاضر در تاالر وحدت تهران روى 

صحنه است.

احسان علیخانى، طراح و مجرى 
«عصر جدید» درباره نظرش 
نســبت به افزایش ساخت 
مسابقه هاى استعدادیابى 
که بعــد از «عصر جدید» 
در تلویزیون بیشتر شده  و 
اینکه چه رویکردى باید 
در آنها وجود داشته باشد 
تا بومى باشــند؟ اظهار 
کرد: دوستى به من گفت 
چرا «ماه عسل» را رها 
کردى؟ گفتــم اینقدر 
برنامه هــاى مشــابه و 
خرده مشابه «ماه عسل» 
زیاد شد که به نظرم ذائقه 
مخاطب داشت پر مى شد 
و درواقع ســرریز مى شد و 
پرسید عصر جدید را کى رها 
مى کنى؟ که جواب دادم وقتى 
تلنت شــو در تلویزیون زیاد شود. 
معموًال وقتــى کارى در تلویزیون 
مى گیرد، مشابه شــاکله آن زیاد رخ 
مى دهد ولى «عصر جدید» خیلى کار 

سختى است.
علیخانى در پایان درباره این شایعه که 
شنیده شده اســت برخى از هنرمندان 
این برنامه دستمزدهاى باالیى براى 
حضور در دیگر برنامه هاى تلویزیونى 
درخواســت مى کنند هــم گفت: من 
اطالعى ندارم، ولى یکى از دالیلى که 
این برنامه ساخته شد،  براى این بود که 
این بچه ها استعدادهایشان دیده شو د، 
بروند کار کنند و اتفاقًا پول دربیاورند. 
اینکه خودشــان چقدر عدالت داشته 
باشــند و منصف باشــند دیگر دست 
خودشان اســت. من خیلى در جریان 

کم و کیف ماجرا نیستم.

شهرام السمى، معروف به «قلقلى» که حدود دو سال پیش از تهران به مشهد رفته بود، 
این روزها مشغول کارهاى جدید است.

این مجرى و بازیگر درباره آخرین فعالیت هنرى خود گفت: در حال حاضر مشغول کار 
در مشهد هستم. حدود دو سالى است که از تهران به مشهد آمده ام؛ دلیل کوچ من از 
تهران به دلیل بیکارى بسیار در تهران بود. متأسفانه دوستان ما را نادیده گرفته بودند و 
کامًال رها کردند. بازیگر نقش «قلقلى» درباره کار هاى جدید خود بیان کرد: در این مدت 
تدریس تئاتر و فن بیان در کالس آموزشى بازیگرى انجام مى دهم همچنین تعدادى 
اجراى تئاتر دارم که در مشهد روى صحنه خواهند رفت. وى افزود: نمایش «رابینسون 
خرگوشــه» را کارگردانى کردم. این نمایش به نویسندگى عباس قاصدزاده و تهیه 

کنندگى حسین شجاعى در سالن فرهنگسراى ترافیک مشهد روى صحنه مى رود.
السمى گفت: از مهدهاى کودك   مشهد براى دیدن این نمایش مى آیند و استقبال 

خوبى را شاهد هستیم.

«دور دنیا در 
هشتاد روز» 

دوباره سریال 
مى شود

شبکه BBC قصد دارد سریال کوتاهى بر اساس داستان مشهور «دور دنیا در هشتاد روز» 
شاهکار «ژول  ورن» بسازد که نقش اصلى آن را «دیوید تننت» بازى خواهد کرد.

دیوید تننت، بازیگر اسکاتلندى که سریال هاى معروفى چون «دکتر هو»، «جسیکا جونز» و 
«براد چرچ» را در کارنامه خود دارد در این سریال نقش «فیلیاس فاگ» کاراکتر اصلى رمان ژول 

ورن را برعهده دارد.
«فیلیاس فاگ» و مالزم وفادارش «پاسپارتو» در پى یک شرط بندى عجیب سفر افسانه اى خود به دور دنیا 

را آغاز مى کنند. آنها در صورتى برنده این شرط بندى خواهند بود که در مدت کمتر از 80 روز کره زمین را دور 
بزنند. خبرنگار مشتاقى به نام «ابیگل فیکس»، با نقش آفرینى «لیونى بِنِش»، نیز این رویداد خارق العاده را گزارش 

مى کند. «ابراهیم کوما»، بازیگر رو به رشد فرانسوى نیز مکمل این گروه سه نفره شجاع است که نقش «پاسپارتو» پیشکار 
تند و تیز فاگ را در این سریال جدید ایفا مى کند.

قرار است این اقتباس تازه در هشت قسمت 60 دقیقه اى ساخته شود. «استیو بارون»، کارگردان ایرلندى فیلم هاى «جزیره گنج» و 
«الك پشت هاى نینجا» کارگردانى این اثر را برعهده دارد که فیلمنامه آن را «اشلى فرو» و «کلب رانسون» نوشته اند.

تا امروز چند فیلم و سریال بر اساس این داستان مشهور ساخته شده اســت که یکى از آنها یک سریال سه قسمتى است که در سال 1989 با 
بازى «پیرس برازنان» و «اریک آیدل» ساخته شده و دیگرى فیلم سینمایى سال 2004 به کارگردانى «فرانک کوراسى» است که «جکى چان» 
و «استیو کوگان» در آن ایفاى نقش مى کنند. در سال 1956 «مایکل اندرسون» ، کارگردان بریتانیایى فیلمى از این رمان ساخت که برنده جایزه 

اسکار و گلدن گلوب شد.

مراحل پس از تولید فیلم ســینمایى «درخت گردو» به 
کارگردانى محمدحســین مهدویان و تهیه کنندگى سید 
مصطفى احمدى همچنان ادامه دارد و این روزها ساخت 
موســیقى فیلم در حال انجام اســت. قرار است علیرضا 
قربانى قطعه اى را براى «درخت گردو» بخواند.  همچنین 
حبیب خزایى فر آهنگساز و اردشیر کامکار نوازنده کمانچه 

خواهد بود.
علیرضا قربانى پیش از این قطعه «از خون جوانان وطن» 
را براى تیتراژ «آخرین روزهاى زمستان» به کارگردانى 

محمدحسین مهدویان خوانده بود.
نخستین نمایش این فیلم در ســى و هشتمین جشنواره 

فیلم فجر خواهد بود.

خواننده مشهور 
براى «درخت 
گردو» مى خواند

آناهیتا نعمتى، تصویــرى را از چــک دریافتى خود در 
اینستاگرام منتشر کرد.

او یکى از بازیگران ســینما، تلویزیون و تئاتر اســت که 
حضورش در ســال هاى اخیر کمرنگ شــده و حاال در 
اینســتاگرام خود تصویرى از یک چک دستمزد منتشر 
کرده که مربوط به تمرین و اجراى یک تئاتر در سال 96 
است. این بازیگر در توضیح عکس، اگرچه به طور مستقیم 
اشاره اى به معافیت هاى مالیاتى بازیگران نکرده اما در 
رابطه دستمزدهاى میلیاردى که مورد انتقاد شدید برخى 

واقع شده بود نوشته است:
«امروز وقتى مشــغول تمیزکارى و مرتب کردن بودم 

به این کاغذ برخوردم، همونطــور که مى بینید این کپى 
چکى است که من در سال 96 بابت دو سه ماه تمرین و 
اجراى یک تئاتر گرفتم. پنج میلیون تومن! همین مبلغ 
اندك کل درآمد من در سال 96 بوده است. پر واضحه اون 
بازیگرانى که میلیاردى پول در میارن انگشت شمارند و 
اونهایى هم که همیشه دسته جمعى میرن سر کار و تئاتر و 
تلویزیون و نمایش خانگى و سینما رو تسخیر کرده اند، در 
مجموع 20 نفر هم نیستند. به هر حال زندگى باال و پایین 
داره، االنم خوب یا بد تو این مرحله هســتم، یا غول این 
مرحله منو مى خوره یا ازش عبور مى  کنم و میرم مرحله

 بعدى...»

انتشار مبلغ دستمزد عجیب آناهیتا نعمتى

شــرکت «بــرادران وارنر» رســمًا تاریخ اکــران فیلم 
«ماتریکس4» را تأیید و اعالم کــرد که این فیلم باید با 

فیلم دیگرى از «کیانو ریوز» در گیشه رقابت کند.
شهریور ماه امســال بود که پس از یک انتظار طوالنى، 
سرانجام شــرکت «برادران وارنر» رسمًا ساخت قسمت 
جدید فیلم «ماتریکس» را تأییــد و اعالم کرد. در ادامه 
مشخص شــد در این فیلم قرار است شــاهد بازگشت 
کیانو ریوز در نقش «نئو» و «کرى-ان ماس» در نقش 
«ترینیتى» باشیم و همچنین «النا واچوفسکى» وظیفه 
کارگردانى و نوشتن فیلمنامه این فیلم اکشن را بر عهده 

دارد. حاال هم تاریخ اکران قسمت جدید فیلم «ماتریکس» 
اعالم شده اســت. «برادران وارنر» اعالم کرد که فیلم 
«ماتریکس4» براى اکران در تاریخ 21 مى 2021 (31 

اردیبهشت 1400) برنامه ریزى شده است.
در این تاریخ، فیلم «ماتریکس4» باید با فیلم «جان ویک 
4 » در گیشه رقابت کند که ستاره هر دو فیلم، کیانو ریوز 
است و اگرچه مى تواند رقابت جالبى در گیشه رخ دهد اما 
قابل پیش بینى است که تاریخ اکران یکى از این دو فیلم 

درنهایت تغییر کند. 
طبق شایعات، «عبدل المتین دوم» احتماًال نقش نسخه 

جوان تر «مورفیوس» را در فیلم «ماتریکس4» بازى کند 
اما این موضوع هنوز رســمًا تأیید یا تکذیب نشده است. 
مراحل فیلمبردارى قســمت جدید فیلم «ماتریکس» 
از اوایل ســال 2020 آغاز خواهد شــد. مجموعه فیلم 
«ماتریکس» توسط «النا» و «لیلى واچوفسکى» خلق و 
اولین قسمت آن در سال 1999 که 20 سال پیش مى شود، 
منتشر شد. به دنبال قسمت اول، دو دنباله و یک اسپین آف 
از این مجموعه تولید و منتشر شده است. مجموعه فیلم 
«ماتریکــس» در مجموع بیــش از 1/6  میلیارد دالر در 

سراسر جهان فروش کرده اند.

تاریخ اکران فیلم «ماتریکس4» رسماً اعالم شد پیام جالب
 بهنوش طباطبایى 

به «دیوید بکهام» 
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علیخانى 
چه زمانى 
«عصرجدید» را 
رها مى کند!

فروش سینماها در هفته اى که گذشت بدون تغییر دنبال شد و مخاطبان همچنان از 
دو فیلم کمدى روى پرده بیش از دیگر فیلم ها استقبال مى کنند.

سینما در هفته اى که گذشت آرامشى نســبى را تجربه کرد. باز هم جدول فروش 
فیلم ها شبیه هفته هاى گذشته بود و همچنان هیچ فیلمى نتوانست از پس «مطرب» 
مصطفى کیایى بربیاید. فیلمى کمدى که پس از مدت ها توانسته تماشاگران زیادى 
را به سینماها بکشاند و حاال فروش آن از مرز 20 میلیارد تومان هم گذشته است. 
فیلمى که در دو سه هفته گذشته ماجراى لمپن خواندن تماشاگرانش توسط مسعود 
فراستى جنجال برانگیز شد. عده اى به فراستى تاختند که نمى توان تماشاگر سینما 
را با این صفات نام برد، پرویز پرستویى و مصطفى کیایى هر کدام در مصاحبه هایى 
جداگانه به این منتقد تاختند که باید از مردم بابت این واژه عذرخواهى کند. فراستى 
اما از موضع خود کوتاه نیامد و گفت مرغش یک پا دارد و حرفش همان است که 
گفته! این حرف اما بر فروش این فیلم نتوانست تأثیر منفى بگذارد. مخاطب سینما 
که بعد از مدت ها با یک فیلم کمدى روى پرده روبه رو شده بودند، نه تنها «مطرب» 
را حذف نکردند که دومین کمدى جدول فــروش را هم پرفروش کردند. کمدى 
«چشم و گوش بسته» که تقریبًا همزمان با «مطرب» اکران شده، این هفته نیز 
مانند هفته هاى گذشته در رتبه دوم جدول فروش سینماهاى کشور قرار گرفت و 
توانست فروش کلى خود را به رقم بیش از 6/5 میلیارد برساند. امین حیایى و بهرام 
افشارى بازیگران این فیلم هستند که به کارگردانى فرزاد مؤ تمن ساخته شده است. 

«مطرب» شدن پرستویى 
همچنان مى فروشد

«قلقلى» این روزها چه مى کند؟

مراســم بزرگداشــت فریدون جیرانى، نویسنده و 
کارگردان پیشکسوت ســینما در سى و هشتمین 
جشنواره فیلم فجر برگزار مى شود. به پاس نزدیک 
به چهار دهه فعالیت حرفه اى و مؤثر در سینما، از این 

سینماگر در جشنواره فیلم فجر تجلیل خواهد شد.
جیرانى که در ادوار جشــنواره فیلم فجر به عنوان 
روزنامه نــگار، منتقد، کارگردان، نویســنده، تهیه 
کننده و عضو هیئت انتخاب و داورى حضور مؤثرى 
داشته متولد 1330 در کاشمر اســت. او حضور در 

سینماى حرفه اى را در سال 1360 با نوشتن فیلمنامه 
فیلم «آفتاب نشــین ها» تجربه کــرد و فعالیت در 
مطبوعات را با ســردبیرى در مجله سینما در سال 

1370 آغاز کرد.
فیلم هاى «صعود»، «قرمز»، «آب و آتش»، «شام 
آخر»، «صورتى»، «ســاالد فصل»، «ستاره ها»، 
«پــارك وى»، «قصه پریا»، «من مادر هســتم»، 
«خوابزده هــا»، «خفه  گــى» و «آشــفتگى» از 

ساخته هاى سینمایى جیرانى محسوب مى شوند. 

تجلیل از 
فریدون جیرانى 
در جشنواره 
فیلم فجر
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شرکت با مسئولیت محدود سروش ســیر امین درتاریخ1398/09/19 
به شــماره ثبت 63680 به شناســه ملى 14008829404 ثبت و امضا 
ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهى میگردد. موضوع فعالیت :خدمات ســرویس مدارس و حمل و نقل 
درون شهرى،ســرویس دهى به کلیه ادارات دولتى،خصوصى،ســازمان 
ها،شــرکت ها و هر نهادى که نیاز به جابجایى مســافر درون شهرى را 
دارد، با استفاده از انواع وســایط نقلیه مانند: اتوبوس، مینى بوس، میدل 
باس،تاکسى ون،تاکسى سوارى و انواع سوارى شخصى و انواع خودروهاى 
سبک وســنگین بارکش جهت جابجایى باردرون شهرى وموتورسیکلت.

عقدقرارداد بااشــخاص حقیقى وحقوقى.شــرکت درمناقصه ها ومزایده 
هاى دولتى وخصوصى.اخذ نمایندگى واعطاى نمایندگى وایجاد شــعب.
اخذ وام وتسهیالت ارزى وریالى از بانک هاى دولتى وموسسات خصوصى 
داخلى وخارجى جهت تحقق اهداف شرکت. انجام هرگونه خرید و فروش 
کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى. ایجــاد تعمیرگاه ومراکز ارائه خدمات تعمیر 
و مکانیکى مرتبط باسیســتم حمل ونقل . واردات و صادرات کلیه کاالهاى 
مجاز بازرگانى. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط 
مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان 

، شهرســتان اصفهان ، بخش کوهپایه ، شهر تودشــک، محله شهرك 
نوبنیاد ، خیابان عطــار ، خیابان نماز ، پالك 26 ، طبقه همکف کدپســتى 
8135115759 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1000000 
ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقاى مجتبى شاه میرزائى 
به شــماره ملى 5659382355 دارنده 700000 ریال ســهم الشرکه 
خانم فاطمه محمدى به شــماره ملى 5659408370 دارنده 300000 
ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقاى مجتبى شاه میرزائى به شماره 
ملى 5659382355و به ســمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت 
عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم فاطمه محمدى به شــماره ملى 
5659408370و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان 
حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته، 
بروات، قراردادها، عقود اســالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى 
باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شــرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر 
عامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور 
پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (693871)

آگهى تاسیس

سپاهان روز جمعه موفق شــد در دیدار مقابل پیکان با نتیجه 2 بر صفر به پیروزى 
رسیده و شرایط خود را بعد از چند مساوى خیلى بهتر کند.

سپاهانى ها با وجود اینکه برخى از بازیکنان خود را به دلیل مصدومیت و محرومیت 
در اختیار نداشتند و مجبور شدند تغییراتى در ترکیب اصلى خود بدهند بازهم عملکرد 
قابل قبولى از خود ارائه کرده و عملکرد خوب نفرات جایگزین هم در این میان بى 

تأثیر نبود.
دو چهره شاخص سپاهان در دیدار با پیکان امید نورافکن و شایان مصلح بودند. اگر 
به صحنه گل دوم سپاهان دقت کنید شایان مصلح با یک توپ گیرى خوب هم حمله 
پیکانى ها را در سمت چپ خط دفاع خنثى مى کند و هم یک حمله سریع براى تیم 
خودش ترتیب مى دهد و با اینکه در آن موقعیت دچار آســیب دیدگى شد توپ را به 
هم تیمى هایش سپرد و در نهایت آن توپ پشت محوطه جریمه زیر پاى نورافکن 

افتاد تا با یک شوت استادانه دروازه شیخ ویسى را باز کند.
درخشش نورافکن و مصلح در ترکیب سپاهان از آنجایى حائز اهمیت است که بدانیم 
این دو بازیکن با نامهربانى از استقالل و پرســپولیس در پنجره تابستانى جدا شده 
بودند. نورافکن که با اصرار شفر و پس از یک نیم فصل دورى و حضور در شارلوا با 
قرارداد قرضى به مدت یک نیم فصل به استقالل برگشت نتوانست آن درخشش 
همیشگى را در ترکیب این تیم داشته باشــد و در پایان فصل حاضر نشدند قرارداد 

او را دائمى کنند تا این بازیکن به تمرینات تیمش در بلژیک برگشته و در نهایت با 
قرارداد قرضى جدید راهى اصفهان شــد تا زیر نظر قلعه نویى و در سپاهان فعالیت 
کند. قلعه نویى اعتقاد خاصى به بازى نورافکن دارد و در ســال هاى گذشته هم در 
ذوب آهن و تراکتور به دنبال جذب این بازیکن بود ولى باشگاه استقالل با انتقالش 

موافقت نمى کرد.
در سوى دیگر شایان مصلح هم که با نظر برانکو از سپیدرود جذب پرسپولیس شد 
اگرچه ستاره این تیم در سال هاى اخیر نبود ولى به خوبى توانسته بود از پس وظایفش 
به عنوان یک دفاع چپ خوب بر بیاید و هرگاه سرخپوشان به حضورش نیاز داشتند 
عملکرد خوبى از خودش به نمایش گذاشت ولى با این حال در کنار سروش رفیعى در 
فهرست مازاد کالدرون قرار گرفت و سرمربى آرژانتینى عنوان کرد نیازى به او ندارد.

این دو بازیکن حاال نفرات کلیدى سپاهانى هستند که صدرنشین لیگ برتر است و 
باالتر از سرخابى ها یکى از مدعیان اصلى قهرمانى در لیگ نوزدهم به شمار مى روند 
و اگر در پایان فصل طالیى پوشان موفق به کســب عنوان قهرمانى شوند یکى از 

دالیلش، احیاى بازیکنان مازاد تیم هاى دیگر زیر نظر قلعه نویى بوده است.
الزم به ذکر است که در سپاهان نفرات دیگرى مثل مهدى کیانى و سجاد شهباززاده 
هم هستند که سال قبل در فهرست مازاد تیم هایشان بودند و به این طریق به سپاهان 
آمده و حاال عنصر کلیدى تیم محسوب مى شوند. سپاهان با اینها و سایر مهره هایى 

که در اختیار دارد این روزها یک ارتش تا دندان مسلح است.

این ارتش تا دندان مسلحاین ارتش تا دندان مسلح
حمید رضى پور

مدافع راست باتجربه تیم فوتبال 
پیکان با انتقاد از عملکرد داورى 
معتقد است در حق تیم هایى که 

طرفدار ندارند اجحاف مى شود.
على حمودى، مدافع راســت و 
باتجربه پیــکان در خصوص این 
دیدار گفت: متأسفانه داور این دیدار براى سپاهان یک 
پنالتى مى گیرد و در صحنه مشابه براى ما اعتقادى به 
پنالتى ندارد. من به سرپرست بازى هم گفتم که دفعه 
بعدى دیگر الزم نیست یک داور از جایى دیگر بیاورند 
و به نظرم از همان اصفهان یک داور براى این بازى در 
نظر بگیرند تا خیال همه راحت شود. واقعاً چرا باید به این 

شکل باشد و ما چندمین بازى است که از داورى ضربه مى خوریم.
 وى در ادامه افزود: به نظر من در این بازى، مخصوصاً در نیمه دوم 
نمایش خیلى خوبى را داشتیم و معتقد هستم که مى توانستیم این 
بازى را به تساوى بکشانیم، اما متأسفانه روز خوب پیام نیازمند بود 

و اجازه نداد تا ما به گل برسیم.
حمودى مجدداً با اشاره به مشکالت داورى اظهار کرد: در خصوص 
داورى چیزى نیست که من بخواهم آن را بزرگنمایى کنم. در دیدار 
قبلى مقابل سپاهان گل آفســاید خوردیم و در این دیدار هم یک 
پنالتى ما نادیده گرفته شــد. فیلم هر دو صحنه هم موجود است. 
متأسفانه حرفى هم اگر بزنیم ســریع با جریمه مواجه مى شویم 
ولى واقعاً باید یــک فکرى به حال تیم های ى کــه طرفدار ندارند

 بشود.

ر مدافع
پیکان
معتقد
طرفدا
على ح
باتجربه

دیدار گفت: متأسفانه داور این
پنالتى مى گیرد و در صحنه

پنالتى ندارد. من به سرپرست
بعدى دیگر الزم نیست یک
و به نظرم از همان اصفهانی
نظر بگیرند تا خیال همه راحت

داور از همان اصفهان بگذارید!

حاال افسوس نورافکن را بیشتر بخورید

حرف هاى جنجالى حمودى

چند نکته از بازى هاى جمعه

1- تراکتــور در روزى که ســکوهاى خالى 
ورزشگاه یادگار امام(ره) بیشتر از همیشه به 
چشم مى آمد باالخره بعد از پنج هفته ناکامى به 
نوار پیروزى برگشت تا الاقل از همشهرى اش 
ماشین سازى یک پله باالتر بایستد. قرمزهاى 
تبریز در حالى بعــد از 53 روز در لیگ به برد 
رسیدند که بعد از مدت ها، مسعود شجاعى به 
نیمکت منتقل شده بود و خبرى از خارجى هاى 
غالباً کم اثرش هم نبود. از جمع چهار خارجى 
تراکتور در این فصل، ســوگیتا نســبت به 
فصل گذشته افت محسوسى داشته، مازوال 
و فورچونه حتى در گلزنــى و اثرگذارى آمار 
ضعیف ترى از محمدرضا آزادى داشته اند و فقط 
میمبال بوده که در بعضى بازى ها، نشانه هایى 
از یک هافبک باکیفیت بروز داده. در تراکتور 
این روزها، امیدوار کننده ترین اتفاق، نمایش 
خوب رضا شــکارى در دقایقى است که به 
زمین مى آید. مهاجمى که 12 هفته بیرون به 
نیمکت و سکو تبعید شده بود و با رفتن دنیزلى، 
این فرصت را پیدا کرده که بازى در لیگ برتر 

حالى به استقبال را تجربه کند. تراکتور در 
مى رود که نیم فصل دوم 

است  حــد بعید  ا
ى شیخ الرى  و ر
تیــم نیمکت این 
ر  گا نــد شود. ما

هــم در همین بازى 
روشــن به درســتى 

نبود که انتخاب ترکیب به عهده شــیخ الرى 
بود یا ســاکت الهامى که چند روزى است از 
ماشین سازى به تراکتور منتقل شده، 11 نفر 

اصلى را انتخاب کرده.
2-  ســپاهان با یک پنالتى و یک شوت از راه 
دور به صدر جدول رســید. امیر قلعه نویى تا 
اینجا به میانگین 2 امتیاز براى هر بازى رسیده. 
او در سال هاى گذشته هم تا میانه هاى فصل 
معموالً به این میانگین رسیده بود اما حتى در 
پنج مرتبه قهرمانى اش با استقالل و سپاهان 
هم نتوانسته تا پایان فصل روند 2 امتیاز براى 
هر بازى را حفظ کند. تأکید بر این عدد، به این 
دلیل است که در سال هاى گذشته هر تیمى که 
از امتیاز 60 (میانگیــن دو امتیاز در 30 بازى) 
عبور کرده، قهرمان شده است. استقاللى هایى 
که این بازى را تماشــا کردند، وقتى گل دوم 
سپاهان به ثمر رسید یک بار دیگر افسوس 
خوردند که چطور اینقدر ســاده در آغاز فصل 
امید نورافکن را از دســت دادند. نورافکن که 
کاپیتان تیم ملى امید هم هست، در نیم فصل 
اول با سه گل و سه پاس گل یکى از مؤثرترین 

هافبک هاى لیگ بوده.
3-  عامل اصلى نتیجه اى که در بازى قائمشهر 
رقم خورد، سیدمهدى رحمتى بود که با دو فوق 
واکنش، شهر خودرو را در بازى نگه داشت. 
بازیکنانى که از استقالل و پرسپولیس به تیم 
دیگرى منتقل مى شــوند، معموالً بى انگیزه 
و سرخورده مى شــوند اما رحمتى به چنین 
سرنوشتى دچار نشد و تا اینجا یکى از بهترین 

دروازه بان هاى لیگ بوده. او که تا چندى دیگر 
37 ساله مى شود، شاید هنوز افسوس روزى را 
مى خورد که بعد از شکست مقابل ازبکستان از 
تیم ملى خداحافظى کرد وگرنه بازى هاى ملى 
او عددى به مراتب بــزرگ تر از 77 بود. حاال 
دیگر نه سن و سال به رحمتى اجازه مى دهد 
که رؤیاى بازگشت به تیم ملى داشته باشد و 
نه رقیبانى مثل بیرانوند، رشید مظاهرى و پیام 
نیازمند به او مجال مى دهند اما هنوز در سطح 
باشگاهى، یک گلر قابل اطمینان است که گاهى 
مى تواند به  تنهایى روى سرنوشت یک بازى 
تأثیرگذار باشد. در بازى نساجى و شهر خودرو 
یک اتفاق حاشیه اى دیگر هم افتاد؛ خبرنگاران 
حاضر در قائمشهر در اقدامى عجیب، مصاحبه 
مطبوعاتى یحیى گل محمدى را تحریم کردند! 
این هم از آن اتفاقات شگفت انگیزى است که 

فقط در فوتبال ایران مى شود دید.

على مغانى

در جریان بازى سپاهان- پیکان در گوشه اى از استادیوم بنرى به پا شد که تصویر عزت ا... پورقاز را به رخ مى کشید.  عزت ا... 
پورقاز در جریان بازى با نساجى از ناحیه رباط صلیبى دچار آسیب جدى شد و باید در روزهاى آتى براى بازگشت دوباره به 
میدان جراحى کند و به این بهانه فصل را از دست داده است. این بازیکن که فصل گذشته شش گل براى سپاهان در 
لیگ برتر و جام حذفى به ثمر رسانده بود پیش از این هم یک بار در جریان بازى سپاهان با پرسپولیس به شدت از 
ناحیه کمر مصدوم شد و به همین بهانه چند ماهى حضور در ترکیب سپاهان را از دست داد. عزت در فصل جارى 
هم عملکرد خوبى در خط دفاعى داشت به طورى که در کنار ولسیانى یک زوج دفاعى مطمئن را تشکیل داد و 

سپاهان هم اکنون داراى بهترین خط دفاعى است.
قدرشناسى تماشاگران ســپاهان از بازیکن مصدوم، موجب افزایش شــرایط روحى  و روانى عزت ا... پورقاز 
مى شود و به طور حتم در بازگشت وى به میدان تأثیر مثبت خواهد داشــت. متأسفانه در فوتبال ایران بازیکن تا 
مصدوم مى شود فراموش مى شود اما در فوتبال حرفه اى به بازیکن مصدوم بیشتر بها مى دهند که در بازگشت دوباره 

اش به میدان به وى کمک کنند.

زود برگرد عزت

محمدرضا  مهدى زاده مى گوید مصدومیت پورقاز علیرغم هم پستى بودن این بازیکن با او، سبب ناراحتى اش شده است.
محمدرضا مهدى زاده پس از پیروزى مقابل پیکان که با نتیجه 2 بر صفر به دست آمد، در رابطه با بازى گفت: باتوجه به 
بازى در جام حذفى با پیکان مى دانستیم مسابقه سختى داریم، اما آمده بودیم 3 امتیاز را بگیریم زیرا در جدول به ما 

کمک مى کند.
او در مورد مصدومیت عزت پورقاز بیان کرد: با عزت ا... پورقاز خیلى رفیق هستم و با وجود اینکه هم پست من 
بود، خبر مصدومیت او را که شنیدم برایم خیلى ناراحت کننده بود و حتى به دلیل دلتنگى مى خواهم پیش او بروم.

مدافع میانى سپاهان افزود: شرایط طورى شد که به جاى پورقاز آمدم؛ مهم نیست که چه کسى بازى مى کند بلکه 
هدف همه بچه ها کمک به تیم است و دعا مى کنیم هرچه زودتر پورقاز به میدان باز گردد.

مهدى زاده در خصوص جوى که علیه سپاهان در رابطه با داورى ها اتفاق افتاده،گفت: متأسفانه صحنه هایى که 
تیم ها اشتباهات داورى به نفع خودشان باشد را نمى بینند؛ کنفرانس خبرى را که دیدم حرکات ناشایستى از کسى که 

از قلعه نویى سئ وال مى پرسید سر زده شد. منتظر عذرخواهى آن شخص هستیم.

مهدى زاده: براى عزت خیلى ناراحتم

 امیر قلعه نویی کًال شخصیت جالبى دارد. وقتى با خودش طرف مى شوید، قشنگ هر اتفاقى ممکن است رخ بدهد. 
یعنى در این صورت از شنیدن هیچ واژه اى نباید تعجب کنید؛ حتى اگر کار به مسائل ژنتیکى و سلول هاى بنیادى 
بکشد! بعد وقتى همین آدم پست اینستاگرامى مى گذارد، ناگهان تبدیل به سهراب سپهرى معاصر مى شود؛ با 

ظریف ترین دغدغه هاى اجتماعى، هنرى و زیست محیطى. 
یعنى هنوز عالم و آدم در کف جمله «به من فحش بدهید، اما به هم ســنگ نزنید» مانده اند؛ مخصوصًا که 
این جمالت کمى بعد از آن نوشته شد که امیرخان با ادعاى مهندسى شدن نتایج، کل فوتبال مملکت را زیر 
سئوال برد و مردم را به جان هم انداخت. به هر تقدیر قلعه نویى اخیراً  هم در یک پست باشکوه دیگر، خودش 
را بابت پرخاش نکردن به خبرنگاران مشــهدى ستایش کرده؛ احتماالً  الیک شــده توسط هوتن قلعه نویى و 

شهروز پاشاکى!

از مسائل ژنتیکى تا سهراب سپهرى دوران!

14 بازى بدون باخت باعث شد تا سپاهان در آستانه رسیدن به رکوردى 
جدید در تاریخ لیگ برتر باشد.

 تنها یک بازى باقى مانده تا ســپاهان نیم فصل اول را بدون باخت به 
پایان ببرد و از خود رکورد جدیدى در تاریخ این رقابت ها ثبت کند. برترى 
مقابل پیکان در بازى عصر جمعه باعث شــد تا زردپوشان نصف جهان 
به هفتمین برد این فصل برسند و با هفت تساوى ثبت شده موفق شوند 
براى دومین سال متوالى به رکورد 14 بازى بدون شکست در نیم فصل 

نخست رقابت هاى لیگ برتر دست یابند.
امیر قلعه نویى و شــاگردانش که این روزها فشارهاى کاذبى را تحمل 
مى کنند و با ماجراهاى زیادى دست به گریبان هستند با برد 2 بر صفر 

مقابل پیکان روند شکســت ناپذیــرى خود را به عدد 14 رســاندند تا 
ضمن قرارگرفتن در یک قدمى کسب قهرمانى نیم فصل، براى تکرار 
رکورد شکســت ناپذیرى در یک نیم فصل نیز بیشتر از همیشه امیدوار

 باشند.
پرافتخارترین مربى تاریخ لیگ با نشستن روى نیمکت پرافتخارترین 
باشــگاه در این رقابت ها حاال انگیزه هاى زیادى براى ثبت ششمین 
قهرمانى آن هم با ثبت رکوردهاى فوق العــاده دارد. ژنرال که مدعى 
شد بسیارى در حال سنگ زدن به قطار زرد راه افتاده در مسیر قهرمانى 
هســتند حاال یک گام با شکســت ناپذیرى مجدد در نیــم فصل اول 
رقابت ها آن هم با کمترین گل خورده فاصله دارد تا نشان دهد تیمى که 

ساخته شایسته تقدیر بیشتر است. 

دوباره
 یک افتخار آشنا 

احمد خلیلى

  بانک ورزش |
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

برابر آراء صادره هیــأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك 
مورد تقاضا به شرح 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 باشند. مى 
توانند از تاریخ انتشار 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 شماره 139860302023000667 مورخ 98/08/27 و راى اصالحى 
شــماره 139860302023000695 مــورخ 98/09/03 آقاى محمدحســن مومن زاده 
به شــماره شناســنامه 16 کدملى 4723655433 صادره از نجف فرزند حسین نسبت به 
ششدانگ قسمتى از یکباب خانه به مساحت 9/84 مترمربع مفروزى از پالك شماره 1 فرعى 
از 2828- اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که به صورت عادى از طرف اکبر پورعطار 
واگذار گردیده است. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/09/09 تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 09/24 /1398 م الف: 672946 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك 

مرکزى اصفهان /9/152
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شــماره: 139821702210019158- 98/9/4 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان 
و لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد
- راى 139860302210001509 مورخ 1398/08/21 هیات آقاى مســعود شیرانى به 
شماره شناســنامه 42471 صادره از اصفهان فرزند نظرعلى ششــدانگ یک درب باغ به 
مســاحت 5078/75 مترمربع مفروزى از 386 فرعى پالك شــماره 2191اصلى واقع در 
بخش 6 حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان انتقال عادى مع الواسطه از طرف مالک اولیه 
آقاى محمود زجاجى فرزند مصطفى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/09/09 تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1398/09/24 م الف: 673112 ناصر صیادى- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

جنوب شرق اصفهان /9/189
آگهى موضوع ماده  3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
برابر آراء صادره هیات / هیات 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 شرح 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 باشند.

مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را  به اداره ثبت اسناد 
و امالك محل تسلیم و پس ازاخذ رســید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض، 

دادخواست  خود را به  مرجع قضایى تقدیم نمایند . 
ردیف 1- برابر راى شماره 139860302023000656 مورخ 98/08/27 آقاى عباس 
دردکشان به شماره شناسنامه 394 کد ملى  1286623251 صادره  از اصفهان فرزند على 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 178/64  متر مربع مفروزى از پالك شماره  
2349- اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رسمى مشاعى  اولیه  
محرز گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم  وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.تاریخ انتشار نوبت  اول : 09/09/ 1398تاریخ 
انتشــار نوبت دوم: 1398/09/24  م الف :674433 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و 

امالك مرکزى  اصفهان /9/211
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هیأت / هیأت هاى موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك 
مورد تقاضا به شرح 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 باشند. مى 
توانند از تاریخ انتشار 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 شماره 139860302023000657 مورخ 98/08/27 آقاى على زرگرى 
خوزانى به شــماره شناســنامه 421 کدملى 1141146282 صادره از اصفهان فرزند احمد 
نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 120/03 مترمربع مفروزى از پالك شماره 
4047 - اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که طى قولنامه عادى از طرف اکبر حســینى 
واگذار گردیده است. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/09/09 تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1398/09/24 م الف: 676655 صفائى - رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك 

مرکزى اصفهان /9/217
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هیأت / هیأت هاى موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك 
مورد تقاضا به شرح 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 باشند. مى 
توانند از تاریخ انتشار 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 139860302023000578 مــورخ 98/07/29 خانم فاطمه 
مقدس به شماره شناسنامه 304 کدملى 1283552477 صادره از اصفهان فرزند محمدعلى 
نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 349/51 مترمربع مفروزى از پالك شماره 
5539 – اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رســمى مشــاعى اولیه 
محرز گردیده است. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/09/09 تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1398/09/24 م الف: 676675 صفائى - رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك 

مرکزى اصفهان /9/221
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
شماره:139821702023016830-98/9/5 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 شرح 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 باشند. 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- برابــر رأى شــماره 139860302023000663 مــورخ 98/08/27 خانم لیلى 
ابراهیمیان به شــماره شناســنامه 1008 کدملى 1284868869 صادره از اصفهان فرزند 
رجبعلى نسبت به ششــدانگ یک باب مغازه به مساحت 22/98 مترمربع مفروزى از پالك 
شماره 1 فرعى از 2215 - اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رسمى 
مشاعى اولیه محرز گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/09/09 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/09/24 م الف: 675194 صفائى - رئیس منطقه ثبت اسناد و 

امالك مرکزى اصفهان /9/219
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه اجرایى قانون تعیـین 

تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد 
سند رسمى مستقر در واحد ثبتى شهرستان لنجان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه هاى نصف جهان و رویداد پارسى آگهى 
مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته 
باشند ، مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 
و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رســید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، 
دادخواست خود را به مرجع صالح قضایى تقدیم نمایند . بدیهى است در صورت انقضاى مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض ، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
1 - راى شماره 139760302015001574 مورخ 1397/06/17  مهدى سلیمیان ریزى 
فرزند حفیظ اله نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 228,02 مترمربع مفروزى از 
پالك 107- اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از 

مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
2 - راى شماره 139760302015003118 مورخ 1397/11/17  زهره حاجى على اکبرى 
ریزى فرزند محمود نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 270,28 مترمربع مفروزى 
از پالك 107- اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده 

از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
3 - راى شــماره 13986030201500082 مــورخ 1398/02/08  داریوش نوروزى چم 
کهریزى فرزند حسین نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 150,16 مترمربع مفروزى 
از پالك 290- اصلى واقع در قریه چم کهریز بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى 

شده از مالک رسمى عبدالخالق نوروزى .
4 - راى شماره 139860302015000539 مورخ 1398/06/27  على سلیمیان ریزى فرزند 
باقر نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 129,44 مترمربع مفروزى از پالك 
107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک 

رسمى ابوالفتح قهرمان.
5 - راى شــماره 139860302015000540 مــورخ 1398/06/27  مهدى توانگر ریزى 
فرزند حسین نسبت به 4 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت 179,22 
مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
6 - راى شــماره 139860302015000541 مــورخ 1398/06/27  معصومه پنجه على 
فرزند رجبعلى نسبت به 2 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت 179,22 
مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
7 - راى شماره 139860302015000546 مورخ 1398/06/27  زهرا دهقانى مدیسه فرزند 
رحمت اله نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 153 مترمربع مفروزى 
از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده 

از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
8 - راى شماره 139860302015000547 مورخ 1398/06/27  سید میثم قریشى مدیسه 
فرزند سید مسیح نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 153 مترمربع 
مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه 

خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
9 - راى شــماره 139860302015000548 مــورخ 1398/06/27  حمید نمازى ریزى 
فرزند یداله نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 92,43 مترمربع مفروزى از پالك 
107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک 

رسمى ابوالفتح قهرمان.
10 - راى شــماره 139860302015000760 مورخ 1398/08/30  روح اله فدائى فرزند 
احمد نسبت به 5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 151,60 مترمربع مفروزى 
از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده 

از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
11 - راى شــماره 139860302015000761 مورخ 1398/08/30  مهین باقرى ریزى 
فرزند برات نسبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 151,60 مترمربع 
مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه 

خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
12 - راى شــماره 139860302015000762 مورخ 1398/08/30  قربانعلى جمشیدى 
فرزند سلطانعلى نســبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 274,41 
مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
13 - راى شــماره 139860302015000763 مورخ 1398/08/30  اعظم یزدان فرزند 
خدامراد نســبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 274,41 مترمربع 
مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه 

خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
14 - راى شماره 139860302015000764 مورخ 1398/08/30  فاطمه رحیمى خشوئى 
فرزند خدابخش نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 162,53 مترمربع مفروزى از 
پالك 262 - اصلى واقع در قریه خشوئیه بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده 

از مالک رسمى على خانمحمدى خشوئى.
15 - راى شماره 139860302015000765 مورخ 1398/08/30  فاطمه صغرى صداقتى 
ریزى فرزند عباسعلى نسبت به ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 196,03 مترمربع 
مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه 

خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
17 - راى شــماره 139860302015000767 مــورخ 1398/08/30  ابراهیم عباســى 
خیرآبادى فرزند حسین نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 196,47 
مترمربع مفروزى از پالك 106 - اصلى واقع در کمال آباد لنجان بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى فرج اله رمضانى ریزى .
18 - راى شماره 139860302015000768 مورخ 1398/08/30  زهره صادقى قرق آقائى 
فرزند حیدر نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 196,47 مترمربع 
مفروزى از پالك 106 - اصلى واقع در کمال آباد لنجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریدارى شده از مالک رسمى فرج اله رمضانى ریزى .
19 - راى شماره 139860302015000769 مورخ 1398/08/30  مهرداد کریمى بهجت 
آبادى فرزند عبداله نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 354,39 مترمربع مفروزى 
از پالك 373 - اصلى واقع در بهجت آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده 

از مالک رسمى یداله کریمى .
20 - راى شــماره 139860302015000770 مورخ 1398/08/30  عبدالرحیم ابراهیمى 
همامى فرزند رضا نسبت به ششدانگ قســمتى از یکبابخانه و مغازه به مساحت 119,23 
مترمربع پالکهاى 15 و 16 فرعى از 131  - اصلى (که به شــماره 131,2422 تبدیل شده) 
جهت الحاق با پالك 131,14 واقــع در باغ بهادران بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه 

خریدارى شده از مالک رسمى ابراهیم همامى .

21 - راى شماره 139860302015000788 مورخ 1398/09/03  على دوست پور سلیمى 
فرزند صالح نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 173,50 مترمربع مفروزى از پالك 
107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک 

رسمى ابوالفتح قهرمان.
22 - راى شماره 139860302015000789 مورخ 1398/09/03  محمد رضا طغیانى ریزى 
فرزند محمد حسن نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 215,61 مترمربع مفروزى 
از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده 
از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان. تاریخ انتشار نوبت اول :  روز شـنـبه  مورخ 1398/09/09 
تاریخ انتشار نوبت دوم : روز یکشــنبه  مورخ 1398/09/24    م الف:677558 محمد رضا 

رئیسى زاده - رئیس ثبت اسناد و امالك لنجان/9/223
مزایده اموال غیرمنقول

اجراى احکام حقوقى شعبه سوم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالسه 980783 ج/3 له 1- جواد 2- محسن 3- منیژه همگى پرورش و علیه خانم 
افسانه پرورش مبنى بر فروش آپارتمان مرحومه اقدس وفادار در تاریخ 98/10/15 ساعت 
11/30 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش 
شش دانگ ملکى آپارتمان به پالك ثبتى شماره 44/925 بخش 14 اصفهان با مشخصات 
مندرج در نظریه کارشناســى که ذیًال درج شده اســت ملکى خانم مرحومه اقدس وفادار و 
اکنون در تصرف مالکانه ورثه (خالى از سکنه) مى باشد توسط کارشناس رسمى دادگسترى 
به شرح ذیل ارزیابى شده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. 
طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلســه مزایده به نشانى فوق مراجعه و از ملک 
بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک 
ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین 
قیمت برنده مزایده خواهد بود. هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد و مابقى 
ثمن را ظرف حداکثر یک ماه پرداخت واال ده درصد واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شد. 
اوصاف ملک مورد مزایده: به آدرس اصفهان- خیابان آتشگاه- خیابان نبوى منش- مجتمع 
نسترن- واحد 17 کدپستى: 8188643694، گزارش کارشناسى با توجه به معاینات انجام 
شــده و مالحظه فتوکپى اسناد و مدارك ارائه شده بشــرح ذیل مى باشد. الف: مشخصات 
پالك ثبتى 44/925 و بمساحت 104/22 مترمربع: ششدانگ عرصه و اعیان یک دستگاه 
آپارتمان به مساحت 104/11 مترمربع واقع در طبقه دوم که 8 مترمربع آن تراس مسقف در 
دو قسمت است. به همراه انبارى قطعه 16 به مساحت 5/19 مترمربع و پارکینگ قطعه 22 
به مساحت 12/5 مترمربع، شش دانگ عرصه و اعیان آپارتمان فوق الذکر در مالکیت خانم 
اقدس وفادار اصفهان به شماره ملى 1280582456 مى باشد. نقشه هوایى ملک در تصویر 
زیر نمایش داده شده اســت. ب: وضعیت موجود پالك ثبتى: بر اساس بررسى هاى انجام 
شده پالك ثبتى مورد نظر یک دســتگاه آپارتمان 3 طبقه 9 واحدى با عمر در حدود 7 سال 
است. آپارتمان مذکور در یک مجتمع ساختمانى در دو بلوك مجزا قرار دارد. کف سرامیک، 
دیوارها رنگ، آشپزخانه MDF، گرمایش شوفاژ و موتورخانه مرکزى، سرمایش کولر آبى 
مى باشد. همچنین داراى سرویس ایرانى، حمام، 2 خواب و 2 تراس است. ساختمان داراى 
سالن اجتماعات، اتاق مدیریت و دوربین مدار بسته مى باشد. داراى انشعابات برق مجزا و آب 
و گاز مشترك مى باشد. آپارتمان در ضلع جنوب شرقى طبقه دوم قرار گرفته و از دو طرف 
شمال و جنوب نورگیر است. ج- نظریه کارشناســى: ارزش روز ششدانگ عرصه و اعیان 
پالك به شماره ثبتى 44/925 با توجه به جمیع جهات موثر در قیمت مبلغ 4/200/000/000 
ریال معادل چهارصد و بیست میلیون تومان اعالم مى گردد. شایان ذکر است بدهى هاى 
ملک به ارگان هاى دولتى مثل شــهردارى، اداره گاز، برق و ... در قیمت لحاظ نشده است. 
تذکر: ارزیابى انجا م گرفته بر اساس مستندات ارائه شــده و وضعیت موجود صورت گرفته 
اســت، در صورت هر گونه تغییر در وضعیت موجود، کاربرى، میــزان اصالحى و... پالك 
ثبتى فوق، ارزیابى مجدد الزم است. م الف: 676478 مدیر و دادورز اجراى احکام حقوقى 

اصفهان/9/309
مزایده اموال منقول

اجراى احکام حقوقى شعبه سوم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
کالسه 970173 ج/3 له آقاى منصور کریمى علیه آقاى عباس سمیعى نژاد مبنى بر مطالبه 
مبلغ 714/703/492 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى و حق االجراى دولتى که 
در اجراى تبصره ماده 34 قانــون اجراى احکام مدنى خانم فرنوش ســمیعى نژاد اتومبیل 
خود را جهت پرداخت بدهى محکوم علیه معرفى نموده اســت در تاریخ 98/10/14 ساعت 
11:30 صبح در محل اجراى احکام دادگســترى اصفهان طبقــه زیرزمین اتاق 18 جهت 
فروش یک دستگاه ام وى ام به شماره انتظامى 385 س 93 ایران 53 که توسط کارشناس 
رسمى دادگســترى به شرح ذیل ارزیابى شــده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع 
گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلســه مزایده به نشــانى 
اصفهان- پارکینگ کالنترى مراجعه و از اموال بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن 10 
درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه 
مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. هزینه هاى 
اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشــد و مابقى ثمن ظرف حداکثر یکماه پرداخت واال ده 
درصد واریز  به نفع دولت ضبط خواهد شد. لیست اموال مورد مزایده: 1- مشخصات وسیله 
نقلیه: به شــماره انتظامى 385 س 53/92 نوع سوارى سیستم ام وى ام 530 رنگ مشکى 
مدل 1393  4 ســیلندر 4 چرخ 2 محور موتور+ 22296+ شاسى+ 1022/37، 2- وضعیت 
در موقع بازدید: بدنه سالم اســت- متور گیربکس نرمال- تودوزى خوب- داشبورت سالم 
است- الستیک ها گارانتى دارد- 90 درصد قابلیت استفاده است- 3- برآورد قیمت: قیمت 
سوارى شماره ماشین به مبلغ هفتاد و پنج میلیون تومان معادل هفتصد و پنجاه میلیون ریال 
به مبلغ 750/000/000 ریال برآورد مى شود. م الف: 673833 مدیر و دادورز اجراى احکام 

مدنى اصفهان/9/310
مزایده مال غیرمنقول

اجراى احکام مدنى شعبه 17 دادگاه عمومى (حقوقى) اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى 
در خصوص پرونده اجرایى کالسه 980003 ج 17 له: محمدرضا صالحى خواه علیه مرضیه 
مکاریان و بنفشه و داوود و افسانه صالحى خواه (وراث عباس صالحى خواه و فاطمه مکاریان) 
مبنى بر دستور فروش در روز چهارشــنبه مورخ 98/10/11 از ساعت 11/30 صبح در این 
محل (دادگاه شهید بهشتى) جهت فروش با سالم احترامًا بازگشت به نامه شماره 980003 
مورخ 98/09/03 موضوع درخواست ارزیابى پالك شماره 25/265 به استحضار مى رساند 
در تاریخ 98/09/04 در معیت حامل نامه از ملک مورد تقاضا واقع در آدرس: اصفهان خیابان 
کهندژ (اشــرفى اصفهانى)- فرعى 15- کوچه حبیب ابن مظاهر- 3 راه سرلت کوچه بنى 
صادقیان- دنبال مادى- کوچه اباذر- پالك 163- کدپستى 8187618961 عزیمت با در 
 =3614480 x =559486 utm نظر گرفتن سند بنچاق محضرى در موقعیت جغرافیائى
y بازدید نموده و اسناد مالکیت بررسى و با محل تطبیق داده شد که تطبیق دارد و ملک سند 
مالکیت ندارد و ملک در جریان ثبت مى باشد که طبق سند رسمى به شماره 189386 مورخ 
77/02/10 دفتر 77 اصفهان به نام مورث خواهان مرحوم عباس صالحى خواه بوده و داراى 
سند مالکیت جلدى- تک برگ شماره ندارد واقع در بخش جاوان پایین- بخش 14 اصفهان 
مى باشد و سایر اسناد به شرح زیر است. قدمت ســاختمان باالى 30 سال مى باشد. ملک 
مورد نظر به صورت یک باب خانه دو طبقه و داراى 3 سقف از نوع آهن و آجر است. با در نظر 
گرفتن کلیه خدمات اشتراکى اعم از آب و برق و گاز و خدمات شهرى که در محل منصوب 
است. ارزش هر مترمربع آن به نظر اینجانب 18/000/000 ریال برآورد مى گردد. با توجه به 
اینکه مساحت ملک مورد تقاضا طبق وضع موجود 698 متر مربع مى باشد لذا به شرح ذیل 
ارزیابى مى گردد که مقدار 44 متر مربع آن از ضلع شمال و جنوب داراى عقب نشینى مى باشد 
و قابل افراض و تفکیک ثبت نمى باشد لذا باقیمانده به مساحت 654 مترمربع محاسبه مى 
گردد. 11/772/000/000= 18/000/000* 654 میلیون ریال معادل یک میلیارد و یکصد 
و هفتاد و هفت میلیون و دویست هزار تومان. توضیحات: شامل کلیه عرصه موجود- کلیه 
اعیانى هاى قدیمى موجود (آب و برق و گاز و فاضالب و کلیه متعلقات و مل حقات موجود در 
آن مى باشد) ماخذ ثبت شش قفیز مشاع از دو جریب و یک و نیم قفیز شش دانگ مى باشد 
که بنا به قانون ارث متعلق به ورثه وى مى باشــد. این افزایش قیمت بر حسب تورم جامعه 
و تحقیق از مشاورین امالك انجام شد. که توسط کارشناسان رسمى دادگسترى ارزیابى و 
نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نمایــد لذا طالبین خرید مى توانند 

5 روز قبل از مزایده ضمن هماهنگى با این اجرا از ملک دیدن کرده و با ســپردن 10 درصد 
قیمت پایه در جلسه مزایده شرکت نمایند. ملک در تصرف داوود و افسانه به همراه خانواده 
در طبقه پایین و محمدرضا صالحى خواه در قسمتى از باال میباشد. پیشنهاد دهنده باالترین 
قیمت برنده مزایده خواهد بود. م الف: 683136 شریفى مقدم- دادورز اجراى احکام شعبه 

17 دادگاه حقوقى اصفهان /9/366
تحدید حدود اختصاصى

شماره نامه: 139885602024007132 تاریخ ارســال نامه: 1398/09/17 نظر با اینکه 
تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه پالك شماره 4488 فرعى مجزا شده از 4483/131 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتى به نام آقاى حبیب اله ناطقیان 
فرزند حسین و خانم زهره دوستى فرزند رحمت اله در جریان ثبت است و بموجب راى شماره 
2044 و 2046 مورخ 1398/5/22 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف بصورت شش دانگ 
مفروز گردیده اســت و عملیات تحدید حدود قانونى آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به 
دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود پالك مرقوم در 
روز چهارشنبه مورخ 1398/10/18 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا 
به موجب این آگهى به کلیه مجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهى 
در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یــا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا 30  روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 1398/9/24 م 
الف: 689843 قویدل- رئیس منطقه ثبت اســناد و امالك جنوب اصفهان از طرف مسعود 

احمدى /9/406
اخطار اجرایى

شماره: 980237 ش ح 36 به موجب رأى شماره 9809976803600622 تاریخ 98/6/30 
حوزه 36 شــوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه 
محمدرضا ردانى پور نشانى: مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ 20/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسى به مبلغ 463300 ریال و پرداخت خسارت 
تأخیر و تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواســت 1398/4/2 لغایت اجــراى حکم در حق خواهان 
عبدالرضا رحیمى جوزدانى فرزند رجبعلى نشانى: اصفهان- براآن شمالى- روستاى جوزدان 
خیابان شاهد7 - پالك 250 و پرداخت نیم عشــر دولتى در حق صندوق دولت جمهورى 
اســالمى ایران. مشــخصات محکوم له: ماده 34 قانون اجراى احکام: همینکه اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفا محکوم 
به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایى خود را قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم 
نماید. م الف: 694648 شعبه 36 شــوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره 

سه) /9/439
اخطار اجرایى

شماره: 980236 ش ح 36 به موجب رأى شماره 9809976803600621 تاریخ 98/6/30 
حوزه 36 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه داود 
رضایى نشانى: مجهول المکان محکوم اســت به: پرداخت مبلغ 20/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرســى به مبلغ 4282900 ریال و پرداخت خسارت تأخیر 
و تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست (98/4/2) لغایت اجراى حکم  و پرداخت نیم عشر دولتى 
در حق صندوق دولت جمهورى اسالمى ایران. مشــخصات محکوم له: عبدالرضا رحیمى 
جوزدانى فرزند رجبعلى نشانى: اصفهان- براآن شمالى- روستاى جوزدان خیابان شاهد- 
نبش شاهد 7- پالك 250. ماده 34 قانون اجراى احکام: همینکه اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى 
براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفا محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایى خود را قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م 
الف: 694647 شعبه 36 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /9/440

ابالغ اجراییه
شماره پرونده: 139804002003001324/1 شماره بایگانى پرونده: 9801844/1 شماره 
ابالغیــه: 139805102003011628 تاریخ صــدور: 1398/09/20 اگهى ابالغ اجرائیه 
پرونده شماره 139804002003001324/1- بدین وســیله به آقاى حمید شکوهى نهر 
خلجى فرزند محمد به نشانى اصفهان خیابان سپهساالر جنب تاکسى تلفنى ساحل پالك 
16 که برابر گزارش مأمور مربوطه آدرس شــما شناسائى نگردیده است ابالغ مى گردد که 
خانم فاطمه مهمان دوســت فرد فرزند اسماعیل باستناد ســند ازدواج شماره 2831 مورخ 
75/7/25 دفترخانه ازدواج شماره 66 اصفهان جهت وصول هدیه هدیه ظاهر کالم ... مجید 
یک میلیون ریال و مهرالسنه دویست و شصت و دو ریال و نیم و طالى ساخته هجده عیار 
50 مثقال بقیمت روز و سکه تمام بهار آزادى 214 عدد بقیمت روز و پول رایج مملکت بمبلغ 
10 میلیون ریال و شال ترمه بمبلغ یک میلیون ریال مبادرت به صدور اجرائیه نموده و پس 
از تشریفات قانونى اجرائیه صادر و پرونده اجرائى به شماره 139804002003001324/1 
در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان مطرح مى باشد. لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد 
اسناد رسمى به شما ابالغ مى گردد از تاریخ انتشار این آگهى که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب 
است و فقط یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان درج و منتشر مى گردد، ظرف 
مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام و در غیر اینصورت بدون انتشار آگهى دیگرى 
عملیات اجرائى طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. م الف: 694653 قویدل- کفیل 

اداره  اجراى اسناد رسمى اصفهان /9/441
مزایده 

اجراى احکام شعبه 17 مدنى اصفهان در نظر دارد مزایده اى با مشخصات زیر برگزار نماید. 
پرونده کالسه 981049 محکوم له: ابراهیم زارعى محکوم علیه: مهدى افضلى خوارسگانى 
مورد مزایده: اوصاف مورد مزایده طبق نظر کارشناسى: موضوع پرونده بوش رام پژو 405 با 
مارك تجارى اعجاز (بوش دو شاخه تیرو کمانى) مى باشد که احدى از کارشناسان رسمى 
در تاریخ 98/6/27 قیمت قطعه را 7500 تومان تعییــن نموده که با اعتراض خواهان اقاى 
زارعى، هیات 3 نفره کارشناسان رسمى در تاریخ 98/7/25 قیمت هر قطعه را 4000 تومان 
تعیین نموده اند که این بار مورد اعتراض خوانده اقاى افضلى قرار گرفته و نهایتا جهت برر سى 
و اظهارنظر به این هیات 5 نفره ارجاع گردیده اســت. حال با استعالم به عمل امده توسط 
تک تک اعضاء هیات حاضر و جمع بندى نهایى و مدنظر قرار دادن این موضوع که اوال به 
علت نوع کاربرى این قطعه فروش آن کم مى باشد و هیچ لوازم فروشى از ان به تعداد زیاد 
خریدارى نمى کند. ثانیا: قیمت تک فروشــى در مغازه هاى لوازم یدکى عینا مالك تعیین 
قیمت تعداد 3800 عدد از آن نمى باشــد، نهایتا قیمت هر عدد به مبلغ 60000 ریال معادل 
شش هزار تومان (6000 تومان) تعیین مى گردد. زمان: 98/10/17 ساعت 9 صبح مکان: 
خیابان جى- خیابان شهداى ستار- مجتمع قضائى شهید بهشــتى- طبقه دوم شعبه 17 
اجراى احکام مدنى. طالبین خرید مى توانند 5 روز قبل از مزایده ضمن هماهنگى با این اجرا 
از ملک دیدن کرده و با سپردن 10 درصد ارزش اموال به شماره حساب 2171290210008 
بانک ملى دادگسترى اصفهان و ارائه فیش به این اجرا در جلسه مزایده شرکت کنند. مزایده 
از قیمت پایه شروع مى شود. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. م الف: 

690284 دادورز اجراى احکام شعبه 17 مدنى اصفهان /9/407
حصر وراثت

آقاى میالد موسوى قهفرخى  به شماره شناســنامه 1270272519 با استناد شهادتنامه و 
گواهى فوت و رونوشت  شناسنامه ورثه ، درخواستى بشماره 98 / 683  تقدیم این شورا نموده 
چنین اشعار داشته است که شادروان حســام موسوى قهفرخى فرزند سید میرزا  بشناسنامه 
شماره 40 در تاریخ 5 / 9 / 1398 درگذشــته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از 1 – 
مریم صادقى سفید دشتى نام پدر ملک حسین  شماره شناسنامه 18 نسبت با متوفى همسر 
2- الهام موسوى قهفرخى  نام پدر حسام شماره شناســنامه 3587 نسبت با متوفى فرزند 
3- میالد موسوى قهفرخى  نام پدر حسام شماره شناسنامه 1270272519 نسبت با متوفى 
فرزند اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا 
هرکسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهى ظرف 
مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد گردید . 693856 /م الف - شعبه 

ویژه حصر وراثت شاهین شهر/ 9/431 
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حصر وراثت
خانم پریسا قاضیانى فر  به شماره شناسنامه 1026  با اســتناد شهادتنامه و گواهى فوت و 
رونوشت  شناسنامه ورثه ، درخواستى بشماره 98 / 672  تقدیم این شورا نموده چنین اشعار 
داشته است که شادروان مهین کوششى فرزند غالمعلى  بشناسنامه شماره 2042 در تاریخ 1 
/ 9 / 1398 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از 1 – شعله قاضیانى فر نام پدر 
بهرام شماره شناسنامه 723 نسبت با متوفى فرزند 2- بهزاد قاضیانى فر نام پدر بهرام شماره 
شناسنامه 420 نســبت با متوفى فرزند 3- ویدا قاضیانى فر نام پدر بهرام شماره شناسنامه 
11681 نســبت با متوفى فرزند 4- بهنام قاضیانى فر نام پدر بهرام شماره شناسنامه 751 
نسبت با متوفى فرزند 5- شهرام قاضیانى فر نام پدر بهرام شماره شناسنامه 1178 نسبت 
با متوفى فرزند 6- پریسا قاضیانى فر نام پدر بهرام شماره شناسنامه 1026نسبت با متوفى 
فرزند 7- سحرناز قاضیانى فر نام پدر بهرام شماره شناسنامه 3142 نسبت با متوفى فرزند 
8- سمیرا قاضیانى فر نام پدر بهرام شماره شناسنامه 1214 نسبت با متوفى فرزند 9- بهاره 
قاضیانى فر نام پدر بهرام شــماره شناسنامه 9815 نســبت با متوفى فرزند اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هرکسى اعتراضى 
دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشــر نخستین آگهى ظرف مدت یک ماه 
به شــورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد گردید . 693965/م الف - شعبه ویژه حصر 

وراثت شاهین شهر/ 9/432 
ابالغ رأى

آگهى راى شورا - شماره پرونده : 98 / 358 ش 10 ح  شماره دادنامه 539 – 20 / 8 / 98 
تاریخ رسیدگى : 18 / 8 /98 درخصوص دعوى خواهان اقاى محمد کاظم دادخواه عسکرانى 
فرزند مرتضى با وکالت آقاى امیر حســین نورمحمدى فرزندمانده على بنشانى نجف آباد 
خ امام کوى شهامت دفتر وکالت لطفى بطرفیت خوانده اقاى حمید شکرالهى فرزند صفر 
على مجهول المکان به خواسته تقاضاى رســیدگى و صدور حکم به محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 000 / 900 / 26 ریال با احتســاب هزینه دادرسى خسارت تاخیر تادیه و حق 
الوکاله وکیل  گردشکار خواهان دادخواستى بخواســته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته 
که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و اجراى تشریفات قانونى در وقت مقررر 
حوزه به تصدى امضاء کنندگان ذیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده پس از شور 
و تبادل نظر ختم رسیدگى را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور راى مى نمایدخواهان به 
استناد یک فقره چک به شماره 260270 مورخ 8 / 3 / 1392 به عهده بانک سپه که از ناحیه 
بانک برگشت شده مطالبه مبلغ 000 / 900 / 26 ریال تقدیم نموده نظر به این که علیرغم 

ابالغ قانونى و ضمائم آن دادخواست خواهان و مستندات تقدیمى شامل چک برگشت شده 
از ناحیه بانک و اینکه خوانده صادرکننده چک مى باشــند و در جلسه شورا حاضر نشده و 
نسبت به دعوى خواهان ایراد و دفاعى را بعمل نیاورده و دلیلى بر برائت خود به شورا اقامه 
نکرده است که همگى حکایت از اشتغال ذمه خوانده نسبت به خواهان مى نماید شورا پس 
از بررسى پرونده و مستندات ارائه شده با عنایت به گواهى عدم پرداخت بانک محال علیه 
با استصحاب بقاى دین استحقاق خواهان را بر مطالبه خواسته ثابت تشخیص و مستندا به 
مواد 198 – 519 – 522  و 515 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 313 و 314 ناظر به ماده 
249 قانون تجارت و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چک وماده واحده استفســاریه 
تبصره مذکور مصوب سال 76 مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص خسارات دیرکرد 
حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000 / 900 / 26 ریال بابت اصل خواسته ومبلغ 
000 / 471 ریال هزینه دادرسى و الصاق تمبر و پرداخت خسارت تاخیر تادیه وفق شاخص 
اعالمى بانک مرکزى با محاسبه دایره اجراى احکام محاسبه خواهد شد از تاریخ صدور چک 
8 / 3 / 1392 لغایت زمان پرداخت و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان را صادر 
و اعالم مى دارد  راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در 
همین مرجع و سپس ظرف همین مدت قابل تجدید نظر خواهى در دادگاه محترم عمومى 
حقوقى شهرستان شاهین شهر مى باشد. 693938/م الف مجتبى رضوانى - رییس شعبه 

دهم محاکم عمومى حقوقى شاهین شهر /  9/433 
ابالغ رأى

آگهى راى شورا - شماره پرونده : 89 / 232 ش 10 ح  شماره دادنامه 474 – 30 / 7 / 98 
تاریخ رســیدگى : 13 / 7 /98 درخصوص دعوى خواهان اقاى امید امیرخانى فرزند رضا با 
وکالت آقاى سید محسن بنى هاشمى فرزند کریم بنشانى خمینى شهر خ شریعتى نرسیده 
به سه راه معلم کوچه 136 پالك 2 طبقه سوم  بطرفیت خوانده اقاى میثم مختارى  مجهول 
المکان به خواسته مطالبه وجه حواله شماره 021686 قرض الحسنه شاهدان به مبلغ 000 / 
000 / 60 ریال با نضمام مطلق خسارات دادرسى اعم از هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل 
و خسارات تاخیر در تادیه از زمان سررسید لغایت اجراى حکم بدوا صدور قرار تامین خواسته 
و اجراى آن قبل از ابالغ وفق ماده 117 ق آد م  گردشکار خواهان دادخواستى بخواسته فوق 
بطرفیت خوانده تقدیم داشــته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و اجراى 
تشریفات قانونى در وقت مقررر حوزه به تصدى امضاء کنندگان ذیر تشکیل است و با توجه 
به محتویات پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رسیدگى را اعالم و بشرح زیر مبادرت به 
صدور راى مى نمایدخواهان به استناد یک فقره حواله که از ناحیه صندوق قرض الحسنه 

شاهدان برگشت شده  مطالبه مبلغ 000 / 000 / 60 ریال تقدیم نموده نظر به این که علیرغم 
ابالغ قانونى و ضمائم آن دادخواست خواهان و مستندات تقدیمى شامل چک برگشت شده 
از ناحیه بانک و اینکه خوانده صادرکننده چک مى باشــند و در جلسه شورا حاضر نشده و 
نسبت به دعوى خواهان ایراد و دفاعى را بعمل نیاورده و دلیلى بر برائت خود به شورا اقامه 
نکرده است که همگى حکایت از اشتغال ذمه خوانده نسبت به خواهان مى نماید شورا پس 
از بررسى پرونده و مستندات ارائه شده با عنایت به گواهى عدم پرداخت بانک محال علیه 
با استصحاب بقاى دین استحقاق خواهان را بر مطالبه خواسته ثابت تشخیص و مستندا به 
مواد 198 – 519 – 522  و 515 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 313 و 314 ناظر به ماده 
249 قانون تجارت و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چک وماده واحده استفســاریه 
تبصره مذکور مصوب سال 76 مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص خسارات دیرکرد 
حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000 / 000 / 60 ریال بابت اصل خواسته ومبلغ 
000 / 005 /2 ریال هزینه دادرســى و الصاق تمبر و پرداخت خســارت تاخیر تادیه وفق 
شاخص اعالمى بانک مرکزى با محاسبه دایره اجراى احکام محاسبه خواهد شد از تاریخ 
تقدیم دادخواست  6 / 11 / 1397 لغایت زمان پرداخت و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در 
حق خواهان را صادر و اعالم مى دارد  راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیســت روز پس از 
ابالغ قابل واخواهى در همین مرجع و سپس ظرف همین مدت قابل تجدید نظر خواهى در 
دادگاه محترم عمومى حقوقى شهرستان شــاهین شهر مى باشد. 693931/م الف مجتبى 

رضوانى - رییس شعبه دهم محاکم عمومى حقوقى شاهین شهر / 9/434 
حصر وراثت

خانم مریم استکى اورگانى با وکالت سید على صادقى  به شماره شناسنامه 4554  با استناد 
شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت  شناسنامه ورثه ، درخواستى بشماره 98 / 661  تقدیم 
این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان اظم استکى اورگانى فرزند علیمردان  
بشناسنامه شــماره 582 در تاریخ 19 / 6 / 1398 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت 
عبارتند از 1 – مریم اســتکى اورگانى نام پدر علیمردان شماره شناسنامه 1282793128 
نســبت با متوفى خواهر 2- مرضیه اســتکى اورگانى نام پدر علیمردان شماره شناسنامه 
1282793136 نســبت با متوفى خواهر 3- شهربانو اســتکى اورگانى نام پدر علیمردان 
شماره شناسنامه 5759865676 نسبت با متوفى خواهر 4- نرگس استکى اورگانى نام پدر 
علیمردان شماره شناسنامه 1289325871 نسبت با متوفى خواهر 5- ایران استکى اورگانى 
نام پدر علیمردان شماره شناسنامه 5759830008 نسبت با متوفى خواهر 6- شهناز استکى 
اورگانى نام پدر علیمردان شماره شناسنامه 5759851675نسبت با متوفى خواهر 7- قدرت 

اله استکى اورگانى نام پدر علیمردان شماره شناسنامه 54 نســبت با متوفى برادر8- رضا 
استکى اورگانى نام پدر علیمردان شماره شناســنامه 1735 نسبت با متوفى برادر9- بتول 
استکى اورگانى نام پدر علیمردان شماره شناسنامه 1170 نســبت با متوفى خواهر 10 – 
نوشین آفرین استکى اورگانى نام پدر علیمردان شــماره شناسنامه 1236 نسبت با متوفى 
خواهر اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا 
هرکسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهى ظرف 
مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد گردید . 693898/م الف - شعبه 

ویژه حصر وراثت شاهین شهر/ 9/435 
ابالغ وقت دادرسى

خواهان ناصر طواف دادخواستى به خواســته الزام خوانده مطالبه به طرفیت خوانده محمد 
على معینى به شوراى حل اختالف شعبه هشتم شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از 
ارجاع به شماره 98/838 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 98/11/2 ساعت 3/45 عصر 
تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد 
به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شــورا 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 نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرســى تعیین شده حضور یابد بدیهى است 
درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد 
نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 494545/ م 

الف شعبه هشتم شوراى حل اختالف نجف آباد /9/436
 ابالغ وقت رسیدگى

آقاى جعفر کافلى دادخواستى به طرفیت مراد امیدى بیرگانى به خواسته مطالبه  تقدیم که 
جهت رسیدگى به این شعبه ارجاع و به کالســه 489/98  ثبت گردیده است . نظر به اینکه 
خوانده فوق الذکر مجهول المکان اعالم گردیده اســت مراتب حسب درخواست خواهان 
و موافقت شورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى دادگاهاى عمومى و انقالب 
یک مرتبه در یکى از جراید کثیراالنتشار درج و از خوانده فوق دعوت مى گردد که در جلسه 
رسیدگى روز یکشنبه مورخ98/10/22 ساعت 3 جهت رسیدگى حاضر شوند واال نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم و وقت رسیدگى ابالغ شده محســوب و از طرف شورا تصمیم قانونى 
اتخاذ خواهد شد. دبیر شوراى حل اختالف شعبه چهارم حقوقى نجف آباد.695572/ م الف 

شعبه چهارم حقوقى نجف آباد – مستقر در یزدانشهر/ 9/442 

از دست دادن حافظه مى تواند سواى آلزایمر، با بسیارى از دالیل در ارتباط 
باشد و در هر سنى رخ دهد. افسردگى قابل توجه، بد خوابى و... 
از دالیلى هستند که مى توانند منجر به شکایات حافظه شوند 
و عملکرد مغز را تحت تأثیر منفى قرار دهند. در اینجا برخى 
از رایج ترین دالیلى که منجر به کاهش ســطح حافظه مى 

شوند، ذکر شده اند:
آپنه خواب: این اختالل خواب بسیار شایع و البته قابل 
درمان است و منجر به قطع تنفس در زمان هاى کوتاه و 
در طول خواب شبانه مى شود. افراد مبتال به آپنه خواب، بعد 
از بیدار شدن خستگى و ســردرد در تمام طول روز را ممکن است 
تجربه کنند. آپنه خواب اگر درمان نشود، حافظه مربوط به تعیین مسیر 

تأثیر قرار مى  دهد. این نــوع حافظه در واقع را تحت 
توانایى یادآورى جهت  ها یا مکان اشــیایى 
مانند کلیدهایتان اســت. طبق یک تحقیق، 
خواب عمیق که به عنوان حرکت سریع چشم 
یا REM نیز شناخته مى  شود، نقش مهمى در حافظه 
دارد. علت ارتباط آپنه خواب با از دست دادن حافظه این 
است که در افراد مبتال به آپنه خواب، انتقال اکسیژن به مغز 
چند صدبار در طول شب متوقف مى  شود. مغز تحت  فشار 

قرار مى  گیرد و فرد از خواب بیدار مى  شود.
سکته مغزى خاموش: تغییرات واضح در 
توانایى فکر کردن و حرکت به طور معمول 
مى تواند ناشى از سکته مغزى باشد که در آن 
عروق خونى مغز مسدود مى شوند. مشکالت 
حافظه خفیف نیز از نشانه هاى دیگر سکته مغزى 
خاموش هستند که عروق خونى کوچک تر را تحت 
تأثیر قرار مى دهد. این تغییرات در عملکرد مغز 
از سیر خفیف تا شــدید متغیر هستند و اختالل 
شناختى عروقى نامیده مى شوند. مغز نسبت به 
انسداد جریان خون و یا محرومیت از اکسیژن و 
مواد مغذى حساس و آسیب پذیر است. عالوه بر این 
افراد با کاهش میزان حافظه، بیشــتر در معرض 

خطر ابتال به سکته مغزى هستند.
داروها: از دســت دادن حافظه مى تواند با مصرف 
برخى داروها و مخدرهــا از جمله قرص هاى خــواب، آنتى 

هیستامین ها، داروهاى ضد اضطراب، داروهاى ضد افسردگى، کاهنده هاى 
کلسترول خون، مسکن هاى خاص، داروهاى دیابت و... در ارتباط باشد. سازمان 
غذا و داروى آمریکا همچنین هشدار مى دهد که داروهاى کاهنده کلسترول 
شناخته شده به نام استاتین ها، خطر ابتال به عوارض شناختى برگشت پذیر را 
افزایش مى دهند؛ یعنى از دست دادن حافظه و سردرگمى. مصرف داروى دیابت 

نوع 2 مانند متفورمین نیز با مشکالت حافظه در ارتباط است.
کمبودهاى تغذیه اى: مطالعات نشــان داده کاهش میزان ویتامین 
B12 در بدن و در واقع کم خونى ناشــى از این ویتامین با کاهش سطح 
حافظه مرتبط است. این ویتامین براى عملکرد عصبى طبیعى ضرورى 
است و کمبود آن حتى مى تواند منجر به زوال عقل شود. مصرف روزانه 
2/4 میکروگــرم ویتامیــن B12 از طریق منابع طبیعــى غذایى مانند 

محصوالت لبنى، گوشت و ماهى و یا غالت غنى شده ضرورى است.
استرس، اضطراب و افسردگى: همانطــور که این سه فاکتور در 
افزایش مشکالت حافظه مؤثر هســتند، کاهش آنها نیز سطح حافظه را 
بهبود مى بخشد. استرس مزمن درمان نشده مى تواند منجر به افسردگى 

شود و عملکرد مغز را تحت تأثیر منفى قرار دهد.
راهکارهاى پیشگیرانه

از ذهن خود کار بکشید، زیاد بخوانید و بنویسید و بگذارید که سلول  هاى 
خاکسترى مغزتان فعال باشند.

تغذیه سالمى داشته باشید و مصرف مرتب انواع میوه، سبزى و ماهى را در 
برنامه غذایى خود بگنجانید.

استفاده روزانه چهار تا پنج فنجان میوه و سبزیجات پهن  برگ مثل کلم 
بروکلى، اسفناج و کاهو براى پیشــگیرى از فراموشى و کاهش حافظه 

مفید است.
کم  آبى، مهمترین عامل از دست دادن حافظه است. پس براى پیشگیرى 

از ضعف حافظه به مقدار کافى مایعات بنوشید.
پرهیز از مصرف زیاد گوشــت، قهوه و ســیگار که به تخلیه ذخایر انواع 
ویتامین منجر مى  شــود، براى جلوگیرى از تحلیل رفتن قواى ذهنى و 

آلزایمر بسیار مفید است.
بهتر است زبان دیگرى بیاموزید. افرادى که در زندگى روزمره به دو زبان 
مختلف صحبت مى  کنند، توان مغزى بیشترى پیدا مى  کنند و ذهن آنها 

قوى  تر مى  شود.
حل کردن جدول، بازى شــطرنج و کامل کردن پازل و حل مســئله و
 بازى  هاى فکرى و آموختن چیزهاى جدید نیز ذهن شــما را فعال نگه 

داشته و با کاهش حافظه و فراموشى مقابله مى کند.
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با سرد تر شدن هوا، وقت آن مى رسد که صندل هاى 
تابستانى خود را کنار بگذاریم و کفش مناسب فصل را 
بپوشیم. کفش متناسب با فصل باید طورى باشد که 
همه استاندارد هاى الزم را داشته و شخص کامًال در 

آن احساس راحتى کند.
کفش مناسب شما براى  فصل سرما باید طورى باشد 
که تمام قسمت پا را بپوشــاند و آن را گرم نگه دارد. 
جنس و رنگ مناسب داشته باشد: کفش پاییزى شما 
باید رنگ و جنس مناسبى داشته باشد. جنس و رنگ 
کفش در گرم نگهداشــتن آن اهمیت زیادى دارد. 
کفش هاى با رنگ تیره و جنس مناسب سبب جذب 
نور و گرم نگهداشتن پا مى شود و از جذب رطوبت و 
ســرما در روز هاى برفى و بارانى جلوگیرى مى کند. 
بهتر است کفش هایى که براى پاییز انتخاب مى کنید، 
رنگ هاى تیره مثل مشــکى، قهوه اى، زرشکى و 
سرمه اى داشته باشد تا باعث جذب نورخورشید شود.

در فصل پاییز کفش هاى رو باز و صندل به پا نکنید و 
به جاى آنها از بوت، اسنیکرز و کفش هاى سر بسته 
اســتفاده کنید، زیرا کفش هاى بسته و بوت براى 
فصل پاییز انتخاب عاقالنه ترى اســت. قسمت 
جلویى کفشــتان باید انعطاف پذیر باشد تا در آن 

احساس راحتى کنید.
کفش قلب دوم انسان اســت پس باید کفشتان 
اصول و اســتاندارد هایى که متخصصان تأکید 
دارند، داشته باشــد. اگر براى پاییز کفش گرم 

و شیک و زیبایى انتخاب کنید، اما کفشتان 
راحت نباشد پول خود را هدر داده اید. کفش 
شما باید راحت و سبک بوده و کمترین 

فشار را به ناحیه پا و کمر افراد وارد کند.

در فصل ســرما بارندگى زیاد است و قرار است شما 
روى زمین خیس و برف و یخى قدم بردارید بنابراین 
باید کفشى را انتخاب کنید که زیره عاج دار و شیاردار 
داشــته باشــد تا بهتر قدم بردارید و روى زمین لیز 
نخورید و ســالمتى تان به طور خیلى جدى به خطر 
نیافتد. انتخاب کفش هایى با زیره مناسب را فراموش 
نکنید، اینطورى هم به راحتى قدم بر مى دارید و هم 
سالمتى خود را حفظ مى کنید. نیم بوت هاى عاج دار 

بهترین گزینه براى کفش هاى پاییزه هستند. 
کفش هاى بنددار بخرید شــاید پوشیدن و بستن و 
باز کردن این کفش ها سخت باشــد اما مزیت این 
کفش ها این است که مى توان سایز کفش را تنظیم 
کرد. کفش هاى چسبى و زیپى این امکان را ندارند. 
کفش هــاى دور دوز گزینه هاى بهترى نســبت به 

کفش هاى چسبى هستند.

محققان دانشــگاه لوفبرگ در انگلیس که این تحقیق 
را انجام داده اند، مى گوینــد: لى لى کردن موجب تقویت 
استخوان هاى پا مى شــود، آنها را متراکم تر مى سازد و 

احتمال شکستگى آنها را کاهش مى دهد.
داشتن اســتخوان هاى شــکننده براى خانم هایى که 
یائسگى را پشت سر گذاشته اند، یک مسئله شایع است. 
استخوان هاى شــکننده در نتیجه وضعیتى به نام پوکى 

اســتخوان به وجود مى آیند؛ پوکى استخوان حفره هایى 
را داخل اســتخوان ها ایجاد مى کند که آنها را شکننده 

مى سازد. 
ورزش هاى تحمل وزن بهتریــن روش براى قوى نگاه 
داشتن استخوان هاست اما افراد مسن همیشه قادر به بلند 

کردن وزنه و یا دویدن نیستند. 

اکنون محققان دانشگاه لوفبرگ متوجه شدند که تنها پنج 
دقیقه لى لى کردن در روز براى تقویت تراکم استخوان 
کافى اســت. در این مطالعه محققان متوجه شــدند که 
تراکم استخوانى در استخوان هاى پایى که لى لى کرده 
بود افزایش یافته بود اما پاى دیگر که لى لى نکرده بود، 

دچار کاهش تراکم استخوانى شد.
محققان براى بررسى آسیب احتمالى ناشى از این ورزش 
بر مفاصل زانو، از زانوهاى 
زنانى که لى لى مى کردند 
اسکن هاى MRI گرفتند. 
بررسى این اسکن ها نشان 
داد که لى لــى کردن هیچ 
آسیبى به مفاصل زانوى این 

زنان وارد نکرده بود. 
محققان لى لى کــردن را 
ورزش مفیدى عنوان کردند 
و گفتند لى لى کردن ورزشى 
رایگان، راحت و سریع است. 
زنانى کــه در دوران پس از 
یائسگى به سر مى برند در معرض خطر به ویژه زیاد کاهش 
تراکم استخوان و شکستگى قرار دارند. این تحقیق نشان 
مى دهد که در زنان سالم، انجام مختصرى ورزش در خانه 
که به تجهیزات خاصى نیاز ندارد مى تواند موجب افزایش 
تراکم استخوان در ناحیه استخوان لگن شود و بالقوه خطر 

شکستگى استخوان لگن را در آنها کاهش دهد.

نرگس جوزدانــى، متخصص تغذیــه اظهار کرد: 
میوه هایى مانند موز، توت فرنگى و پرتقال سرشار از 

عنصر پتاسیم هستند.
او در ادامه یادآورى کرد: میوه موز به دلیل داشــتن 
مقدار زیادى پتاسیم در تنظیم ضربان قلب و بهبود 
پمپاژ قلب در بیماران قلبى و افرادى که دچار عارضه 

فشار خون هستند نقش بسزایى دارند.
این متخصص تغذیه افزود: مــوز عالوه بر تنظیم 
ضربان قلب خواص فراوان دیگرى همچون؛ تنظیم 
عملکرد رشــته هاى عصبى و اعصاب بدن، بهبود 
عملکرد ماهیچه هاى بــدن به ویژه ماهیچه هاى 

قلبى و فیلتر کردن خون در کلیه ها را دارد.
جوزدانى تصریح کرد: مصرف پتاسیم زیاد در افرادى 
که مبتال به بیمارى هاى کلیوى هستند باید زیر نظر 
پزشک متخصص باشد. او در ادامه افزود: به طور 
قطع نمى توان گفت این میــوه باعث جلوگیرى 
از سکته قلبى مى شــود اما برخى از محققان بر 
این باورند کــه موز بر ریتم منظــم ضربان قلب 

تأثیرگذار است، به همین علت این میوه ممکن است 
بتواند از ســکته قلبى نیز جلوگیرى 

کند. تحقیقات نشان مى دهد موز 
گرچه باعث جلوگیرى از سکته 

قلبى نمى شود اما مى تواند 
در بهبود بیمارى هاى قلبى 

نقش بسزایى داشته باشد.
جوزدانى تصریح کرد: میوه موز را به صورت حتمى 
به دلیل کاهش چشمگیر فشار خون در رژیم غذایى 

خود قرار دهید.
او گفت: برخى از داروهاى قلبى باعث کاهش پتاسیم 
بدن مى شوند به همین علت بهتر است این افراد زیر 
نظر پزشک متخصص از میوه هایى همچون موز، 
پرتقال و توت فرنگى و ســبزیجات تازه براى باال 

رفتن پتاسیم بدن خود استفاده کنند.
این متخصص تغذیــه تأکید کرد: در ســنین باال 
دیواره هاى عروقى تراکم خود را از دست مى دهند 
به افراد سالمند توصیه مى شود براى سفت و سخت 
شدن دیواره هاى عروقى خود موز را در برنامه غذایى 

خود قرار دهند.
جوزدانى در پایان با اشــاره به اینکه بســیارى از 
سکته هاى مغزى به دلیل کمبود پتاسیم در 
بدن است مطرح کرد: عنصر پتاسیم بر 
نورون هاى مغزى تأثیر مؤثرى دارد 
و به همین دلیل توصیه مى شود از 
میوه موز که سرشار از پتاسیم است 
براى پیشــگیرى از بیمارى ها و 

سکته مغزى استفاده کنند.

زمانى که فردى دچار اختالل شــخصیت مى شــود، یعنى 
رفتارهایى از خودش بروز مى دهد که از انتظارات جامعه فاصله 
دارد و با نوسان همراه اســت و بدون تفکر قبلى است. بیشتر 
انسان ها ممکن است گاهى در زندگى خود کج رفتارى هایى 
داشته باشند یا خالف هنجار جامعه رفتار کنند و این موضوع 
ممکن است به صورت طبیعى اتفاق بیافتد اما زمانى که افراد 
به طور مکرر ناهنجارى از خود بروز دهند و مدت زیادى درگیر 

ناهنجارى باشــند، مى تواند 
نشــان دهنده اختالل باشد. 
شخصیت هاى سالم و ناسالم 
در این زمینه ها متفاوت هستند: 
انعطاف پذیرى:  ایجاد تغییر 
در خود و محیــط و تطابق با 
تغییرات محیطــى و تغییر در 

عادات روزانه در صورت لزوم.
تاب آورى:تحمل مقابله با ناکامى و داشتن پشتکار و پذیرش 
اتفاقات و رویدادهاى مختلف زندگى و کنارآمدن با مشکالت 

و تالشگر بودن در زندگى. 
قابل اتکا بودن: داشــتن نظم و مسئولیت پذیرى و متعهد 
بودن به قول و وعده و داشــتن انگیزه بــراى انجام کارها و 

باوجدان بودن.
داشــتن روابط بین فردى خوب: اعتماد عاقالنه به 
دیگران و احترام گذاشتن و داشتن معاشرت سالم و پرهیز از 
قضاوت و تمسخر و ساده لوح نبودن و توانایى برقرارى ارتباط 

با اطرافیان.

پذیرش خود: پذیرش توانایى ها و نقاط ضعف خود و نداشتن 
تفکرات افراطى مثبت و منفى در مورد خود.

تنظیم هیجــان: توانایــى مدیریت هیجان و داشــتن 
احساس هاى متناسب با اتفاقات مختلف و کنترل داشتن در 

ابراز هیجان. 
کنترل تکانه: توانایى به تعویق انداختن خواسته ها و داشتن 
تحمل نه شنیدن و داشتن برنامه ریزى براى دستیابى به اهداف 

و خواسته ها.
پرهیز از افراط: روابط اجتماعى متعادل و نداشتن نوسان 
نامناسب در روابط بین فردى و برخوردارى از عادات خوب و 

رعایت تعادل در رفتار.
درك دنیا و واقعیت: برداشت صحیح از دنیاى پیرامون و 
ذهن سالمى که فاجعه سازى نمى کند و تفسیرهاى افراطى از 
رفتار اطرافیان ندارد. بنابراین الزم اســت تا شناخت، عاطفه، 
روابط بین فردى و نحوه کنترل تکانه فرد مورد بررســى قرار 
گیرد تا در صورت وجود نشــانه هاى اختالل به درمان هاى 

روان شناختى و حتى در صورت لزوم به دارودرمانى بپردازد.

شخصیت ناسالم را از سالم تشخیص دهیدکاهش شکستگى استخوان لگن فقط با 5 دقیقه لى لى 

بهترین کفش در فصل سرما
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صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

خدا را! از تعجیل در عقوبت و کیفر سرکشى و ستم برحذر باشید 
و از آینده دردناك ظلم و سرانجام زشت تکبر و خودپسندى که 
کمینگاه ابلیس اســت و جایگاه حیله و نیرنگ او است، بترسید. 
حیلــه و نیرنگــى که بــا دل هاى انســان هــا، چون زهر کشــنده 
مى آمیــزد و هرگز بــى اثر نخواهــد بود و کســى از هالکتش 
جان سالم به درنخواهد برد: نه دانشمند بخاطر دانشش و نه فقیر 

موال على (ع)بابت لباس کهنه اش در امان است.

مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمى

مدیر مسئول: هوشنگ غالمى

نشانى: اصفهان، خیابان مدرس، خیابان ادیب

تلفن: 34452005                نمابر: 34452006

چاپ:   رنگین کمان                          

آیین نامه اخالق حرفه اى نصف جهان را در سایت روزنامه مطالعه کنید/امتیاز کیفى در طرح رتبه بندى روزنامه ها: 32/9 

وب سایت:

ایمیل:

سروش:

اینستاگرام:

پیامک: 30007642       و      09132008640

www.nesfejahan.net

 info@nesfejahan.net

nesfejahannewspaper

nesfejahannewspaper

مجمع خیرین مدرسه ســاز اســتان اصفهان در نظر دارد قطعه 
زمینى واقع در قریه قلعه بیشه (اشــکاوند) را از طریق برگزارى
 مزایده عمومى به فروش برســاند. متقاضیــان مى توانند جهت 
دریافت اســناد و شــرایط مزایده تا تاریخ 98/09/28 به دفتر
 مجمع خیرین مدرسه ساز اســتان اصفهان واقع در بلوار هشت 
بهشت- مقابل اداره کل آموزش و پرورش- کوچه شهید عقیلى 

مراجعه نمایند.

آگهى مزایده عمومىآگهى مزایده عمومى

مجمع خیرین مدرسه ساز استان اصفهان 

نوبت  دوم

 ســازمان حمل و نقل جمعى شهرســتان لنجان در نظر دارد نسبت به 
واگذارى یک قطعه زمین با کاربرى مسکونى واقع در سده لنجان- شهرك 
نگین پالك 402 از طریق مزایده اقــدام نماید. متقاضیان جهت بازدید و 
دریافت اسناد مى توانند از تاریخ نشر آگهى به سازمان حمل و نقل جمعى 
شهرستان لنجان واقع در زرین شهر- بلوار جانبازان- جنب پلیس راهور 
مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى مورخ 98/10/11 
به دبیرخانه سازمان تحویل نمایند و یا با شماره 03152236973 داخلى 1 
تماس حاصل فرمایند. الزم به ذکر است سایر اطالعات و جزئیات مربوط به 

معامله در اسناد مزایده مندرج مى باشد. 

آگهى مزایدهآگهى مزایده

محمد سوارى- مدیرعامل سازمان 

نوبت اول

دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد در نظر دارد در اجراى مصوبه کمیسیون معامالت واحد، سرویس دهى ایاب و ذهاب 
اساتید خود از اصفهان به دانشگاه و بالعکس، از مسیرهاى تعیین شده در اسناد را از طریق برگزارى مناقصه عمومى براى 
مدت یکسال به شرکت هاى واجد شــرایط واگذار نماید از متقاضیان محترم دعوت به عمل مى آید جهت دریافت اسناد 
مناقصه، حداکثر ظرف مدت ده روز کارى پس از تاریخ انتشــار این آگهى به سایت اینترنتى دانشگاه آزاد اسالمى واحد 
نجف آباد به آدرس www.iaun.ac.ir (قسمت مزایده/مناقصه) مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.

شرایط مناقصه:
* هزینه چاپ آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.

* دانشگاه در رد یا قبول هر کدام از پیشنهادات مجاز است.
* مبلغ واریزى بابت خرید اسناد مناقصه مذکور مبلغ 500/000 ریال مى باشد.

* مبلغ ضمانت نامه بانکى جهت شرکت در مناقصه در اسناد مناقصه مشخص شده است.
* سایر شرایط در اسناد مناقصه قید گردیده است.

آدرس دبیرخانه کمیسیون معامالت: نجف آباد، بلوار دانشگاه، دانشگاه آزاد اسالمى نجف آباد، ساختمان کتابخانه مرکزى
Email:monaghese@iaun.ac.ir تلفن دبیرخانه کمیسیون: 42292020- 031    

آگهى تجدید مناقصهآگهى تجدید مناقصه
 واگذارى سرویس دهى ایاب و ذهاب  واگذارى سرویس دهى ایاب و ذهاب 

اساتید دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد (نوبت دوم)

دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد 

معرفى و بررسى برترین گوشى هاى معرفى و بررسى برترین گوشى هاى هوشمند پرچمدار در سال 2019
]هوشمند پرچمدار در سال 2019 [} شرکت سامسونگ که با سرى گلکسى S و گلکسى نوت کامالً 

شناخته شده است، شرکت هوآوى دو ســرى پرچمدار P و 
میت را تولید مى کند. اپل در سال هاى اخیر تعداد پرچمداران 
خود را به سه عدد رسانده و تنها در یک سرى، آیفون XS در 
سال گذشته و سرى آیفون 11 در ســال جارى، آن ها را وارد 
بازار کرد.شرکت شیائومى نیز در دو سال اخیر در کنار سرى 
mi 9 دو مدل mi Mix 3، 5G و K20 Pro Prime را با مشخصات 

یک پرچمدار معرفى کرد.

S10 پرچمدار سامسونگ گلکسى
P30 Pro پرچمدار هوآوى

mi 9 پرچمدار شیائومى
پرچمدار آیفون 11 پرو

خصات 

حافظه رم 8 گیگابایت
باترى 3 هزار و 400 میلى آمپر
شارژ سریع و بى سیم 15 واتى

دوربین سه گانه اصلى با سنسور هاى 16+12+12 
مگاپیکسل

دوربین سلفى 10 مگاپیکسل
نمایشــگر داینامیــک آمولــد 6.1 اینچى با 

 +QHD رزولوشن
قاب فلزى و شیشه اى

 حافظه رم 8 گیگابایت
باترى با ظرفیت 4200 میلى آمپر 

 شارژ سریع 40 واتى
طراحى فلزى و شیشه اى جذاب

 نمایشگر 6.4 اینچى اولد
دوربین اصلى چهارگانه با سنســور هاى 

ToF 40+20+8 و
دوربین سلفى 32 مگاپیکسل

حسگر اثر انگشت

 حافظه رم 6 گیگابایت
باترى 3300 میلى آمپر

دوربین اصلى سه گانه 48+12+16 مگاپیکسل
دوربین سلفى 20 مگاپیکسل

شارژ سریع 27 واتى، شارژ بیسیم 20 وات
فریم فلزى و بدنه شیشــه اى نشکن گلوریا 

گلس 5
نمایشگر سوپر آمولد 6.4

حسگر اثر انگشت پر سرعت زیر نمایشگر و 
ناچ قطره اى دوربین سلفى

 حافظه رم 4 گیگابایت
iOS13 و باترى با ظرفیت نزدیک به 4 هزار 

میلى آمپر 
Qi شارژ سریع 18 واتى و شارژ بى سیم 

دوربین ســه گانه اصلى با ســه سنسور 12 
مگاپیکســلى و دوربین سلفى 12 مگاپیکسلى 

با سنسور تشخیص چهره 
پوشش ضد خش و ضد چربى

اندازه نمایشگر 6.5 اینچ
قاب کلى از فلز و شیشه

 10 میلیون تا
 10 میلیون و 500 هزار تومان

 10 میلیون و 200 هزار تومان
5 میلیون و 500 هزار تومان

 19 میلیون و 800 هزار تومان

قیمت حدودى در بازار ایران:
قیمت حدودى در بازار ایران:

قیمت حدودى در بازار ایران:

قیمت حدودى در بازار ایران:

حافظه داخلى 128 گیگابایت
حافظه داخلى 256 گیگابایت

حافظه داخلى 128 گیگابایت

حافظه داخلى 64 گیگابایت

www.nesfejahan.net


