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دیابتى ها هرگز آدامس نخورندکشف 130 ُتن ذرت فاسد در نجف آباد شهال ریاحى زنى توانا  و پشتوانه بازیگرى بود سایت هاى «دیوار» و «شیپور» فعًال تعطیل نمى شوند لطیفه هاى دوباره وزیر درباره خصوصى سازى! سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

کارمندان 
در محل کار 

گل نگهدارى کنند

5 سئوال 10 نماینده اصفهان از وزیر کار
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نوشیدنى هاى قاچاق عربى 
را به هیچ عنوان نخرید 

کاهش دما و وزش باد شدید 
اصفهان را دربر مى گیرد

ملخ هاى صحرایى
 به اصفهان نمى رسند

5

پاسخ نهایى دایى 
به ذوب آهن: 

به اصفهان نمى آیم

تحقیقى در دانشگاه هیوپو در ژاپن نشان داد چگونه نگهدارى یک 
گیاه کوچک مى تواند استرس محیط کار را کم کند.چهار محقق 

ژاپنى درباره فایده عملى نگهدارى گیاهان در محیط
 داخل منزل و محل کار در تقویت سالمتى در بین

 کارمندان به ویژه کسانى که معموًال ...

پاســخ منفى على دایى به مدیرعامل ذوب آهن 
مهمترین خبر روز گذشته فوتبال ایران را تبدیل 

به یک شایعه تکذیب شده کرد.
دیروز  از اصفهان خبر رســید که على دایى بعد 
از دورى چندماهه از فوتبال  با ذوب آهن توافق 
کرده و حتى قرار بود بعدازظهر مراســم 
معارفه او برگزار شــود اما هر چه زمان 
گذشت این احتمال کمرنگ تر شد ودر 

نهایت با... 
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وضعیت کنار گذر شرق اصفهان هنوز در ابهام است

فرشید طالبى: فوتبال تعارف ندارد
پیشکسوت باشگاه هاى ســپاهان و ذوب آهن گفت: قلعه نویى تیمش را به 
خوبى مى شناسد و براى خرید بازیکن در نیم فصل، به دنبال سر و صدا نیست.

فرشــید طالبى در گفتگویى، در ارتباط با وضعیت تیم فوتبال سپاهان تحت 
هدایت امیرقلعه نویى در پایان نیم فصل اول لیــگ نوزدهم اظهار کرد: در 
نیم فصل دوم تیم هایى موفق خواهند بود که مربیان با تجربه اى دارند. 
در مورد ســپاهان، امیرقلعه نویى این تجربه را دارد و او همیشه ثابت 

کرده که در نیم فصل دوم بهتر نتیجه مى گیرد.
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در صفحه 5 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

راهکارهاى 
آموزش و پرورش

 براى جبران 
تعطیالت آلودگى هوا 

پنتاگون از دستور ترور سردار سلیمانى مبهوت شد
گزارش روزنامه «نیویورك تایمز» از دلیل اقدام نسنجیده «دونالد ترامپ»

2

به ذ5
به اصف
پاســخ منفى ع
مهمترین خبر ر
به یک شایعه تک
دیروز  از اصفها
از دورى چندما
کرده و ح
معارفه
گذشت
نهایت

سعید را مى خواهید؟ سعید را مى خواهید؟ 
احسان را تحویل دهید!احسان را تحویل دهید!

آگهى مزایده عمومى(نوبت اول)

حمیدرضا فرهنگ- شهردار شاهین شهر

        چاپ دوم

شهردارى شاهین شهر به استناد مصوبه شماره 1770/ش- 97/11/06 شوراى محترم 
اسالمى شهر قصد واگذارى به صورت اجاره 26 واحد تجارى و یک واحد تاالر و یک 
واحد تاالر رستوران و یک واحد ادارى مدیریت و سه واحد ادارى و یک واحد انبارى 
زیرزمین دوم و پارکینگ زیرزمین 2 و بام سبز، واقع در شاهین شهر- ابتداى بلوار 
نور- سیتى سنتر نور را به صورت ترجیحاً یکجا به اشخاص حقیقى و حقوقى واجد 

شرایط را دارد.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مزایده مى بایستى در ساعات 
ادارى به واحد امالك شهردارى مراجعه و پیشنهادهاى خود را حداکثر تا پایان وقت 
ادارى روز یک شنبه مورخ 98/10/29 به دبیرخانه حراست تحویل نمایند. شهردارى 

در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.
م الف: 712588

آگهى مزایده نوبت دوم

ثابت راسخ- شهردار چرمهین

        چاپ اول

شهردارى چرمهین بر اساس مصوبه شماره 5/315/ش مورخ 1398/09/17 شوراى محترم اسالمى 
شــهر و به موجب ماده 13 آیین نامه مالى شهردارى ها در نظر دارد نســبت به واگذارى پارکینگ 
 CNG خودروهاى سنگین خود واقع در مجموعه خدماتى کارگاهى پیامبر اعظم(ص)، جنب پمپ گاز
(به مساحت 14200 مترمربع) به صورت استیجارى و بر اساس قیمت پایه کارشناسى (کارشناس رسمى 
دادگسترى) ماهیانه به مبلغ 19/000/000 ریال (نوزده میلیون ریال) به اشخاص حقیقى یا حقوقى واجد 
شرایط از طریق مزایده با شرایط آگهى، انعقاد قرارداد نماید، لذا متقاضیان مى توانند از تاریخ انتشار 
این آگهى تا پایان وقت ادارى روز یکشنبه مورخ 1398/10/22 به واحد درآمد شهردارى مراجعه و 
اسناد شرکت در مزایده را دریافت و قیمت پیشنهادى خود را تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 
1398/10/23 به دبیرخانه محرمانه (حراست) شهردارى ارائه نمایند، شرکت کنندگان جهت کسب 
اطالعات بیشتر مى توانند به سایت شهردارى چرمهین به آدرس: www.Chermahin.ir مراجعه و یا 
با شماره 52552444- 031 تماس حاصل فرمایند. الزم به ذکر است هزینه درج آگهى به عهده برنده 

در مزایده خواهد بود. 
م الف: 722926

 نگهدارى یک 
.چهار محقق 

ط
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حاتمى کیا مى خواست فیلم 
زندگى «حاج قاسم» را بسازد

پیشکسوت باشگاه
خوبى مى شناسد و
فرشــید طالبى در
هدایت امیرقلعه نو
نیم فصل دوم
در مورد ســ
ن کرده که در

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى بطور 
فوق العاده (نوبت دوم)

شرکت تعاونى مصرف کارکنان پست استان اصفهان

جلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونى مصرف کارکنان پست استان 
اصفهان رأس ساعت30 :14 روز شنبه مورخ 1398/10/28 در محل اداره کل پست استان اصفهان به 
نشانى اصفهان خیابان نشاط تشکیل مى گردد. از کلیه اعضاء محترم دعوت مى شود با در دست داشتن 

کارت شناسایى رأس ساعت مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانند.
مزید استحضار به موجب ماده 19 آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومى، تعداد آراء وکالتى هر عضو 
حداکثر 3 رأى و هر شــخص غیر عضو تنها یک رأى خواهد بود. اعضاء متقاضى اعطاى نمایندگى 
مى بایست به همراه نماینده خود حداکثر تا تاریخ 98/10/26 در محل شرکت تعاونى حاضر تا پس از 

احراز هویت و تایید وکالت، برگه ورود به مجمع را دریافت دارند.
دستور جلسه: 

1- گزارش هیئت مدیره و بازرس
2- تصویب صورت هاى مالى شرکت در سال هاى 94، 95، 96، 97 و نحوه تقسیم سود

3- انتخاب اعضاء هیئت مدیره و بازرسان
4- سایر مواردى که در صالحیت مجمع عمومى عادى مى باشد.

اطمینان دادن مدیرحفظ نباتات
 سازمان جهاد کشاورزى به باغداران و کشاورزان:

دیروز مهمترین خبر ورزش ایران، تأیید و 
بالفاصله تکذیب شد! 

خروش میلیونى اهواز و مشهد به احترام سردارخروش میلیونى اهواز و مشهد به احترام سردار
پیکر پاك شهید  حاج قاسم سلیمانى امروز در تهران تشییع مى شودپیکر پاك شهید  حاج قاسم سلیمانى امروز در تهران تشییع مى شود
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نوشــیدنى هاى تولیدى در برخى کشــورهاى منطقه 
خاورمیانــه به دلیل ســطح بــاالى نگهدارنــده ها یا 
نگهدارنده هایى که اساســاً ممکن اســت مجاز نباشد، 
خطرناك اســت و تأکید مى شود شــهروندان از خرید 

نوشیدنى هاى قاچاق عربى خوددارى کنند.
مسئول روابط عمومى وزارت بهداشت و درمان در این باره 
گفت: در برخى کشور هاى همسایه مواردى وجود دارد که 
استاندارد الزم را ندارند یا برخى از موادى که استفاده آن 
در بســته بندى هاى غذایى ایران ممنوع است در آنها 

استفاده مى شود. 
کیانوش جهانپور خبر داد: مواد غذایى و آشــامیدنى این 

کشــورها که از نظر مواد نگهدارنده ناســالم هستند به 
صورت قاچاق وارد مى شــود و ما مشاهده مى کنیم که 
در مناطقى که نزدیک به مرزها هستند این محصوالت 
به اســم خارجى بودن، وارد شــبکه توزیــع و عرضه 

مى شود. 
جهانپور در پایان اذعان کرد: یک نوشیدنى معروف وجود 
دارد که تولید ایرانى آن بنزوات سدیم ندارد در حالى که 
نمونه عربى آن این ماده را دارد که آسیب جدى به سالمت 
مردم مى زند. حال مردم زمانى که به جنوب سفر مى کنند 
این نوشیدنى را مى بینند و فکر مى کنند اصلى است در 

حالى که برعکس سالمت آنها را به خطر مى اندازد.

پس از برگزارى مراسم تشــییع بى سابقه سپهبد شهید 
حاج «قاسم سلیمانى» در خوزســتان، ظهر روز گذشته 
هواپیماى حامل پیکــر پاك او و شــهیدان عالى مقام 
محور مقاومت به سمت دیار امام هشتم (ع) پرواز کرد تا 
این بار مردم مشهد مقدس در شهر امام رضا(ع) میزبان 

آنان باشند.
دیروز مردم قدردان و شهیدپرور استان هاى خوزستان 
و خراسان مانند همانند دوران هشت ساله دفاع مقدس 
از زن و مرد، پیر وجوان بــراى بدرقه فرمانده تمام قد در 
خیابان ها ایستادند تا این گل پر پر شده را بر دستان خود 

تشییع کنند.

دیروز این شهرها بار دیگر فضایى کربالیى به خود گرفت 
و کسى در خانه نماند بلکه میلیون ها نفر به احترام سردار 
دل ها، به خیابان ها آمدند تا دین خــود را به او ادا کنند. 

اهواز و مشهد دیروز حال و هوایى عاشورایى داشتند.  
پیکر پاك حاج قاسم سلیمانى عصر دیروز به تهران منتقل 
و امروز پس از خواندن نماز از مقابل مســجد دانشــگاه 
تهران به سمت میدان آزادى تشییع خواهد شد. پس از آن 
مراسمى از ساعت 14 تا 16 در حرم حضرت معصومه(س) 
برگزار خواهد شد و سپس پیکر حاج قاسم به زادگاهش در 

کرمان منتقل مى شود.
نوشیدنى هاى قاچاق عربى را 

به هیچ عنوان نخرید 
 خروش میلیونى اهواز و 
مشهد به احترام سردار 

تهران وکرمان تعطیل شد
  ایرنا | هیئت دولت جمهورى اسالمى ایران 
ضمن دعوت از اقشار مختلف مردم براى مشارکت 
در مراسم تشییع و تجلیل از سردار قهرمان ایران و 
اسالم، سپهبد شهید، قاسم سلیمانى دوشنبه 16 
دى ماه(امروز) را در استان تهران و روز سه شنبه 17 
دى ماه(فردا) را در استان کرمان تعطیل اعالم کرد.

معرفى بهترین هتل هاى 
ایران 

 Tripadvisor وبســایت جهانى   چمدان|
به عنوان بزرگ تریــن و معتبرترین مرجع حوزه 
گردشــگرى جهان، بهترین هتل هاى ایران در 
سال 2019 به انتخاب کاربران خود را به شرح زیر 
معرفى کرد. 1- هتل زندیه شیراز 2- هتل بزرگ 
داریوش جزیره کیش 3- هتل اسپیناس پاالس 
تهران  4-هتل نیلو تهران 5- هتل اسکان تهران 
6- هتل  مجلل درویشى مشهد 7- هتل اسپیناس 
خلیج فارس تهران 8- هتل  مشــیرالممالک یزد 
9- هتل بزرگ شیراز 10- هتل پارسیان آزادى 

تهران.

لغو امتحانات دانش آموزان 
  ایسنا| رئیس مرکز ســنجش آموزش 
وزارت آموزش و پرورش از لغــو کلیه امتحانات 
دانش آموزان در سراسر کشور در روزهاى دوشنبه 
و سه شنبه 16 و 17 دى ماه خبر داد. خسرو ساکى 
در این باره اعالم کرد امتحانات نهایى و غیرنهایى 
روزهاى 16 و 17 دى به ترتیب به بیست و چهارم و 

بیست و پنجم دى ماه موکول شد.

تغییر زمان پیش فروش 
بلیت قطار

  فارس| زمان پیش فروش بلیت قطارهاى 
مسافرى براى بازه زمانى یکم بهمن تا 23 اسفند 
ماه سال جارى تغییر کرد . روابط عمومى راه آهن 
اعالم کرد پیش فروش بلیت قطارهاى مسافرى از 
ساعت 7 صبح روز چهارشنبه 18 دى ماه از طریق 
اینترنتى و ساعت 10 صبح توســط مراکز مجاز 
فروش بلیت قطار به صورت حضورى در سراسر 

کشور آغاز مى شود.

«هانى کرده» مرخص شد
«هانى کــرده» نزدیک به ســه    فرارو |
هفته به دلیل جراحات وارده در بیمارستان سینا و 
تحت تدابیر ویژه بسترى شــد. پس از انجام چند 
عمل  جراحى و مراقبت هاى ویژه، او روز شــنبه از 

بیمارستان مرخص شد./1044

اصالً خوب نیست
جــواد نوروزبیگى، تهیه کننده    تسنیم|
سینما نسبت به کاهش استقبال مخاطبان به سینما 
واکنش نشــان داد و گفت: گردش مالى سینما با 
جمعیت 85 میلیون نفرى نمى تواند در مجموع، 200 
یا 250 میلیارد تومان باشد. فیلم ها، در بهترین شکل 
ممکن بخواهند بفروشند، ســه میلیون مخاطب 
دارند. این آمار در جمعیت 85 میلیون نفرى اصًال آمار 
خوبى نیست. کم است؛ خیلى هم کم است./1045

کشف بطرى هاى 
حاوى تریاك 

  مهر | بیش از 21 کیلو تریاك از یک زن 
در راه آهن مشهد کشف شد. عوامل انتظامى پلیس 
راه آهن خراســان رضوى، حین کنترل مسافران 
قطار بندر عباس مشهد به یک زن با هویت معلوم 
مشکوك شدند.  با هدایت نامبرده به مقر انتظامى و 
در بازرسى به عمل آمده از داخل چمدان و بار همراه 
وى 35 عدد بطرى پالستیکى حاوى مواد مخدر از 
نوع تریاك به وزن 21 کیلو و 760 گرم که به صورت 

ماهرانه اى جاسازى شده بود، کشف شد.

آمریکا پیغام نفرستد
  فارس| ســردار محمدرضا نقــدى، معاون 
هماهنگ کننده سپاه پاســداران انقالب اسالمى در 
گفتگویى تلویزیونى پیرامون شــهادت سردار شهید 
سپهبد حاج قاسم سلیمانى، اظهار کرد: عوارض رویارویى 
آمریکا با ما براى آنها بسیار دردناك خواهد بود. وى با بیان 
اینکه پیامد این اتفاق براى آمریکایى ها بسیار زیاد است، 
گفت: اوًال این انتقام قطعى است و آمریکایى ها بیخودى 
پیام و نامه نفرستند، چون همه را بسیج کرده که یا زنگ 
بزنند و یا با وزیر خارجه دیدار کنند. شما که مرد این کار 

نبودید، پس چرا مرتکب چنین غلطى شدید؟/1042

سفر بى نتیجه هیئت عمانى 
به تهران 

شبکه خبرى «المیادین» بامداد یک شنبه    ایرنا |
به نقل از منابع آگاه گزارش داد هیئتى از عمان که براى 
میانجیگرى به تهران سفر کرده بود، بدون دستاوردى 
بازگشت. تهران به هیئت عمانى اعالم کرده است که 
به هیچ میانجیگرى توجه نخواهد داشت. بر اساس این 
گزارش، هیئت عمانى بدون دیدار با هیچ مقام ایرانى 
خاك این کشــور را ترك کرد. این در حالى است که 
وزیران خارجه جمهورى اسالمى ایران و عمان شنبه 
شب در تماس تلفنى، تحوالت منطقه را بررسى کردند.

انسان تراز 
جمهورى اسالمى ایران 

  مهر | حسن عباسى در نشست «سینماى ترور» 
در دهمین دوره جشنواره مردمى فیلم «عمار» با اشاره به 
اینکه انسان تراز دهه اول قرن بیست و یکم کسانى مانند 
فوتبالیست ها، هنرپیشه ها و خواننده ها هستند که به آنها 
سلبریتى مى گویند، توضیح داد: اما انسان تراز اسالم و 
جمهورى اسالمى ایران، شخصى مانند قاسم سلیمانى 
است، که یک حقیقت است و پدیده اسطوره اى نیست. 
ابرانسانى که آمریکا بارها از آن شکست خورده است. 
بزرگ ترین اشــتباه ترامپ این بود که دستور شهادت 
سردار سلیمانى را صادر کرد و همین مسئله سبب شد تا 

قاسم سلیمانى به یک حقیقت ابدى تبدیل شد.

اگر سردار سلیمانى نبود...
احمد مازنى، عضو کمیسیون فرهنگى و    برنا |
نماینده مردم تهران در مجلس، گفت: اگر تدبیر شهید 
سلیمانى در خارج از کشــور نبود نه تنها در همسایگى 
کشــور بلکه در خیابان هاى تهران، مشهد، اصفهان و 
شیراز باید با تروریسم مى جنگیدیم و البته شاهد بودیم، 

تروریسم تا پشت درب پارلمان آمد./1043

ضعف روباه صفتانه 
آیت ا... ســید احمــد علم الهدى،    شبستان|
نماینده ولى فقیه در خراسان رضوى در تجمع روحانیون 
و طالب انقالبى حوزه علمیه خراســان در پاسداشت 
شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانى گفت: روى 
کره زمین امروز شعار ما این است که موالى ما خداست 
و آمریکا خدایى ندارد، او یک قدرت پوشالى است، بیش 
از 30سال است مثل سگ اطراف ما را گرفته و قدرت 
نزدیک شــدن را ندارد و با این ضعفش نمى تواند با ما 
روبه رو شود، در عرصه مزدورانش نیز با ما مقابله نمى کند 
و در یک فضاى امن با ضعف روباه صفتانه همه قوانین 

را زیر پا مى گذارد و با ما روبه رو مى شود.

از ماجراى احمدى نژاد 
عبرت بگیرید

   خبر آنالین | محمــد مهاجــرى، روزنامه 
نگار اصولگرا نوشــت: از اصالح طلبانى که این روزها 
فکر مى کننــد باید به دولت فحــش بدهند، عصبانى 
مى شوم. این جریان از همان ابتدا مى دانست روحانى 
هیچگاه اصالح طلب نبوده و اکنون هم نیســت. فکر 
مى کنید اصولگرایانى که خودشان را براى احمدى نژاد 
مى کشتند، بعداً که به او حمله کردند، افکار عمومى باور 

کرد ؟ یا براى ناسزاگویان به او هورا کشید؟  

خبرخوان

وبسایت رسمى اداره فدرال آمریکا عصر روز شنبه 
توسط هکرهاى ایرانى هک شد. این سایت پس از 
هک شدن توسط هکرهاى ایرانى و انتشار مطالبى 
با مضمون انتقام سخت ایران در پى شهادت سردار 

سپهبد قاسم سلیمانى، از دسترس خارج شد.
پس از هک این وبسایت، هکرهاى ایرانى بر روى 
صفحه سایت نوشتند: «به نام خدا؛ این تنها بخش 
کوچکى از توانایى سایبرى ایران است و ما همیشه 

آماده هســتیم.» پس از هک شــدن این وبسایت 
از ســوى طرفداران ایرانى، تصاویــرى از «دونالد 
ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا در حال کتک خوردن 

بر روى سایت قرار گرفت.
وبســایت هک شــده توســط هکرهاى ایرانى، 
محتواى مطالبى نظیر لوایح، اساســنامه ها، نظرات 
دادگاه ها و طیف گسترده اى از مطالب دولتى بوده

 است.

در پــى این موضــوع یک مقام ارشــد ســایبرى 
آمریکا به تمامى ادارات دولتى نســبت به احتمال 
هک شدن توســط هکرهاى ایرانى هشــدار داده

 است.
روزنامه «دیلى میل»  درباره این خبر نوشت: در حال 
حاضر هکرهاى ایرانى مى تواننــد بدافزارهایى که 
منجر به ایجاد اختالالت اساسى در بخش دولتى و 

خصوصى آمریکا مى شود را ایجاد کنند.

روزنامه «نیویورك تایمز» در گزارشى به فرایند دستور به 
شهادت رساندن سردار قاسم سلیمانى پرداخت. این روزنامه 
آمریکایى بامداد یک شنبه نوشت: در حالى که مقام هاى ارشد 
دولت آمریکا مدعى شده اند که هدف از ترور سردار سلیمانى 
جلوگیرى از حمله بود، اما برخــى مقام هاى دولتى آمریکا 
همچنان در مورد دالیل توجیهى براى این ترور تردید دارند.

به گزارش «ایرنا»، «نیویورك تایمز» نوشت: در روزهاى پر 
هرج و مرجى که به ترور سردار قاسم سلیمانى قدرتمندترین 
فرمانده ایران منتهى شــد، مقام هاى ارشد نظامى آمریکا 
گزینه ترور وى را که به نظرشــان شــدیدترین پاسخ به 
تحوالت عراق بود، روى میز «دونالد ترامپ» گذاشتند. بنا بر 
این گزارش، آنها در ابتدا فکر نمى کردند که ترامپ این گزینه 
را تأیید کند. در جنگ هایى که پس از 11 ســپتامبر 2001 
انجام شده، مقام هاى پنتاگون اغلب گزینه هاى غیرمحتملى 
را به رؤســاى جمهورى ارائه مى کردند تا سایر گزینه هاى 

احتمالى ساده تر به نظر برسد.
به گفته مقام هاى دولتى و وزارت دفاع آمریکا، ترامپ ابتدا 
در 28 دسامبر (شنبه هفتم دى ماه) گزینه ترور را رد کرده و 
به جاى آن مجوز حمله به شبه نظامیان مورد حمایت ایران 
را صادر کرد. وى چند روز بعد در حال تماشاى گزارش هاى 
تلویزیونى بود که اعتراضات مقابل سفارت آمریکا در بغداد را 
نشان مى داد و اواخر روز پنج شنبه به شدیدترین گزینه روى 

آورد و مقام هاى پنتاگون از این قضیه مبهوت شدند.
«نیویورك تایمز» با اشــاره به اینکه «برخى مســئوالن 
مى گفتند اطالعات جاسوســى جدید حاکى از تهدید علیه 
سفارتخانه ها، کنســولگرى ها و پرســنل نظامى آمریکا 
در سوریه، عراق و لبنان اســت» به نقل از مقام هاى ارشد 
آمریکایى نوشــت: اختالفاتى در دولت درباره اهمیت این 
اطالعات وجود داشت. برخى مقام هاى آمریکایى در محافل 
خصوصى درباره توجیه حمله به سردار سلیمانى ابراز تردید 

کرده بودند.
به گفته یک مقام آمریکایى، اطالعات جاسوسى جدید نشان 
مى داد که سى ام دسامبر (نهم دى) «یک دوشنبه معمولى 
در خاورمیانه» است و سفرهاى سردار سلیمانى مثل همیشه 
بود. این مقام آمریکایى اطالعــات ادعایى درباره احتمال 
حمله به منافع آمریکا در عراق را سســت توصیف کرده و 

گفت این حمالت قریب الوقوع نبود.
به گفته مقام هــاى دولت آمریکا، «مایــک پمپئو»، وزیر 
خارجه و «مایک پنس»، معــاون رئیس جمهورى ایاالت 
متحده، جنگ طلب ترین مقام هایى بودند که خواهان پاسخ 

به ایران بودند.
دموکرات هاى کنگــره نیز تردیدهاى فزاینــده اى درباره 
اطالعات ادعایى آمریکا ابراز کرده اند. «جورج دبلیو بوش» 
و «باراك اوباما» رؤســاى جمهورى پیشین آمریکا گزینه 
ترور سردار سلیمانى را رد کرده و آن را بسیار تحریک آمیز 

مى دانستند.
ژنرال «مارك میلى»، رئیس ستاد مشترك ارتش آمریکا و 
«مارك اسپر» وزیر دفاع آمریکا یک شنبه هفته گذشته به 
اقامتگاه ترامپ در تفرجگاه «پالم بیچ» رفتند. این در حالى 
بود که آنها یک روز قبل فهرستى اولیه از گزینه ها درباره نحوه 
پاسخگویى به تحوالت عراق را ارائه کرده بودند. به نوشته 
«نیویورك تایمز»، این فهرست شامل حمله به کشتى ها یا 
تأسیسات موشکى ایران یا گروه هاى مورد حمایت ایران در 
عراق بود. پنتاگون همچنین گزینه هدف قرار دادن سردار 

سلیمانى را نیز در آن گنجانده بود.
ترامپ حمله به گروه هاى شــبه نظامــى را انتخاب کرده 
بود. پنتاگون روز یک شنبه هفته گذشته اعالم کرد که در 
حمالتى که به تأیید ترامپ رسیده بود، سه محل در عراق و 
دو محل در سوریه که تحت کنترل گروه «کتائب حزب ا...» 

بود، هدف قرار گرفت. «جاناتان هافمن»، سخنگوى ارشد 
پنتاگون گفت که این اهداف شامل زاغه مهمات و پست هاى 

فرماندهى بود.
پس از آن اعتراضاتى در خارج از ســفارت آمریکا در بغداد 
برگزار شد. به گفته مشاوران ترامپ، شبح حمالت 2012 به 
مجتمع آمریکا در بنغازى لیبى در ذهن ترامپ قرار داشت. او 
در حالى که اعتراضات در مقابل سفارت آمریکا در عراق را 
از تلویزیون تماشا مى کرد، عصبانى شد. به گفته مشاوران، 
ترامپ نگران بود که اگر آمریکا بعــد از تهدیدهاى مکرر 

پاسخى ندهد، ضعیف جلوه خواهد کرد.
وقتى ترامپ گزینه ترور سردار ســلیمانى را انتخاب کرد، 
مقام هاى ارشــد نظامى آمریکا که مبهوت شــده بودند، 
بالفاصله با چشم انداز اقدام تالفى جویانه ایران علیه نیروهاى 
آمریکایى در منطقه مواجه شده و احساس خطر کردند. هنوز 
مشخص نیست که آیا اسپر و میلى سعى کرده بودند ترامپ 

را از تصمیمش منصرف کنند یا نه.
در طول روزهاى بعد، فرماندهى عملیات هاى ویژه ارتش 
آمریکا به دنبال فرصتى براى ترور ســردار سلیمانى بود. 
مقام هاى اطالعاتــى و نظامى طرح حمله را بر اســاس 

اطالعاتى کــه خبرچین هــا، ردیاب هــاى الکترونیکى، 
هواپیماهاى شناسایى و سایر تجهیزات جاسوسى به دست 

آورده بودند، بررسى کردند.
گزینه اى که در نهایت تأیید شد، به این بستگى داشت که روز 
جمعه حین ورود سردار سلیمانى به فرودگاه بین المللى بغداد 
چه کسى به استقبال وى مى رود. یک مقام آمریکایى گفت 
اگر مقام هاى متحد آمریکا در دولت عراق با سردار سلیمانى 

مالقات مى کردند حمله لغو مى شد.
«نیویورك تایمز» به نقل از مقام هایى که نام نبرده است، 
نوشت که ترامپ حدود ساعت پنج بعدازظهر پنج شنبه به 
وقت محلى آمریکا دستور ترور سردار سلیمانى را صادر کرد. 
 Reaper ۹-MQ روز جمعه موشک هایى از پهپاد آمریکایى

به سمت کاروان سردار سلیمانى شلیک شد.
روزنامه آمریکایى «لس آنجلس تایمز» نیز روز شــنبه در 
گزارشى نوشت: ترامپ در جلسه توجیهى تیم امنیتى ملى اش 
و تحت تأثیر تحریک مشاوران ضد ایرانى خود، گزینه ترور 

نظامى سردار قاسم سلیمانى را انتخاب کرد.
این روزنامه آمریکایى نوشت: تیم امنیت ملى انتظار نداشت 

ترامپ عملیات ترور سردار سلیمانى را تأیید کند.

گزارش روزنامه «نیویورك تایمز» از دلیل اقدام نسنجیده «دونالد ترامپ»

پنتاگون از دستور ترور سردار سلیمانى مبهوت شد

وبسایت رسمى اداره فدرال آمریکا توسط هکرهاى ایرانى هک شد

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ دربــاره تخلفات صورت 
گرفته در سایت هاى «دیوار» و «شیپور» گفت: مراجع 
قضایى در تهران اعــالم کرده اند که در ســال جارى 
پرونده هاى قضایى مرتبط با این سایت ها در شوراهاى 
حل اختالف رسیدگى شود، شــوراى حل اختالف نیز 
پرونده هایش را به پلیس فتا به عنوان ضابط دادگسترى 

ارسال نمى کند.
سرهنگ تورج کاظمى ادامه داد: در سال جارى هیچ گونه  
پرونده اى مربــوط به ســایت «دیــوار» در پلیس فتا 
نداشتیم. براین اساس هیچ اظهارنظرى در این خصوص 
نمى توانیم داشــته باشــیم و نمى دانیم که آیا آمار این 

پرونده ها بیشتر از سال گذشته شده است یا خیر. در سال 
گذشته با توجه به اینکه پرونده ها مربوط به ما مى شد و 
در بررسى پرونده ها دخیل بودیم به دادستان اعالم کرده 
بودیم که این سایت باید تعطیل شود تا نکات امنیتى آن 

لحاظ شود.
رئیس پلیس فتا تهران بزرگ خاطرنشان کرد: بر این نظر 
هستیم که نکات امنیتى براى امنیت کاربران باید در این 
سایت لحاظ شود و بعد مورد بهره بردارى قرار بگیرد. با 
توجه به اینکه دیگر اطالعاتــى در خصوص جرائم این 
حوزه نداریم، هیچگونه اظهارنظــرى هم در این زمینه 

نخواهیم کرد.

تهدید «دونالد ترامپ» علیه کشورمان با پاسخ فرمانده 
کل ارتش مواجه شد.

دونالد ترامپ در رشته توییتى به رجزخوانى علیه کشورمان 
پرداخت و گفت 52 ســایت را در ایران در نظر دارد که در 
صورت اقدام ایران علیه آمریکا، به آنها حمله خواهد کرد. 
ترامپ در این رشــته توییت آورده است: اگر ایران به هر 
آمریکایى یا منافع آمریکایى حمله کند 52 سایت ایرانى 
-به نمایندگى از 52 گروگان آمریکایى که سال ها پیش 
توسط ایران گروگان گرفته شدند- هدف قرار مى گیرند. 
ترامپ در توییت خود ادعا کرده اســت اهدافى که براى 
حمله در نظر گرفته اند «بعضى به شدت سطح باال و براى 

ایران و فرهنگ ایرانیان بسیار مهم هستند» و به گفته او 
حمله به آنها «به سرعت و با شدت» انجام مى شود.

این در حالى است که امیر سرلشکر عبدالرحیم موسوى، 
فرمانده کل ارتش در واکنش به اظهــارات اخیر رئیس 
جمهورى آمریکا مبنى بر اینکه در صورت هر اقدام از سوى 
ایران، آمریکا 52 نقطه از ایران را هدف قرار مى دهد، اظهار 
کرد: در یک درگیرى احتمالى در آینده که بعید مى دانم 
جرأت انجام این کار را داشته باشند، آنجا مشخص خواهد 

شد که این اعداد 5 و 2 به کجا تعلق خواهد داشت.

تهدید «ترامپ» و پاسخ ارتشسایت هاى «دیوار» و «شیپور» فعالً تعطیل نمى شوند

از تیرماه سال 86 تا امروز بیش از 50 میلیون کارت 
سوخت در کشور صادر شده و برخى از مالکان وسایل 
نقلیه هستند که هفت یا هشت بار کارت سوخت براى 

آنها صادر شده است.
شهرام رضایى، مدیر برنامه ریزى شرکت ملى پخش 
فرآورده هاى نفتى اظهــار کرد: در حال حاضر تعداد 

کارت هاى سوخت فعال حدود 24 میلیون عدد است 
اما از ابتدا تاکنون بیش از 50 میلیون کارت سوخت 

در کشور صادر شده است.
وى افــزود: برخــى از افــراد، تاکنــون چندین و 
چند بــار کارت ســوخت خــود را ســوزانده اند و 
اقدام به ثبــت نام بــراى کارت ســوخت المثنى 

کرده اند؛ طى 12 ســال گذشــته برخى از مالکان 
وســیله نقلیه هستند که هفت یا هشــت بار کارت 
ســوخت براى آنها صادر شــده و به طور متوسط تا 
امروز به ازاى هــر مالک خودرو و موتورســیکلت 
در کشــور، دو  نوبت کارت ســوخت صادر شــده

 است.

تا امروز50 میلیون کارت سوخت صادر شده است
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اصالحیـــه
به دنبال انتشار خبر  «85 درصد تولید برق ایران وابسته 
به زاینده رود است» در شماره 3659 مورخ هفتم دى ماه 
سال جارى که عیناً از خبرگزارى فارس باز نشر داده شده 
بود ، بنا بر اطالع روابط عمومى استاندارى اصفهان، عدد 

85 به 8/5 اصالح مى شود.

حضور کارکنان مخابرات 
در اجتماع روز شنبه 

مدیر مخابرات منطقـه اصفهان به همـراه کارکنان این 
مجموعه در  مراسـم گرامیداشـت شهید سـپهبد قاسم 
سـلیمانى در میدان امام اصفهان حضور یافتند. حیدرى 
زاده بـه همـراه کارکنـان مخابـرات منطقـه اصفهان با 
حضور در این مراسـم ضمن اعـالم انزجـار از آمریکاى 
جنایتکار و اسرائیل غاصب و ایادى دست نشانده آن ها با

 آرمان هاى امـام راحل و شـهداى گرانقدر تجدید بیعت 
کردند. گفتنى است  به همین مناسبت ایستگاه صلواتى 
جهت پذیرایـى از مردم حاضـر در این اجتمـاع به همت 
مخابـرات منطقـه اصفهان در سـاختمان نقـش جهان 

مخابرات برپا شد.

نوسازى اداره آبفا
 شهر علویجه 

در راستاي بهسـازي ، ایمن سـازي و حفاظت از اماکن و 
تاسیسات آب و فاضالب در استان، اداره آبفا شهر علویجه 
بازسازي شد. با توجه به فرسودگی سـاختمان اداري آبفا 
شهر علویجه و احتمال هرگونه حادثه اي براي مراجعین و 
همکاران، ایمن سازي و بازسازي این ساختمان  در دستور 
کار قرار گرفت که نسبت به نوسازي و بهسازي پله هاي 
ورودي، حفره جاه جمع آوري آب هاي سطحی، روشنایی 
و نور پردازي و نقاشی و زیبا سازي و اصالح سیستم برق 
رسانی ساختمان و محوطه بیرون این اداره با هزینه اي بالغ 
بر 210 میلیون ریال از محل اعتبارات جاري اقدام گردید.

بازار اصفهان امروز 
تعطیل نیست

رئیس اتـاق اصناف اصفهان با اعالم اینکه روز دوشـنبه 
(امروز) بازارهاى اصفهان تعطیل نیست گفت: روز شنبه 
خبرى به اشتباه در فضاى مجازى منتشر شد که دوشنبه 
اصناف سراسر کشور تعطیل است، اما بعد این خبر اصالح 
شد. رسـول جهانگیرى اظهار کرد: بعدازظهر شنبه بازار 
اصفهان براى اجتماع مردم در محکومیت جنایت آمریکا 

در به شهادت رساندن سردار سلیمانى تعطیل شد. 

محکومیت محتکر ورق فوالدى 
مدیرکل تعزیرات حکومتى استان اصفهان از محکومیت 
میلیـاردى محتکـر ورق فـوالدى در اصفهان خبـر داد. 
غالمرضا صالحى گفـت: یک محتکـر ورق فوالدى به 
پرداخت بیـش از 8 میلیارد ریـال جریمه نقـدى در حق 
دولت محکوم شد. وى افزود: پرونده کشف مقادیرى ورق 
فوالدى احتکار شده که از انبارى در شهر اصفهان کشف 
شده بود با گزارش سازمان صنعت ، معدن و تجارت این 

استان به تعزیرات حکومتى ارسال شد.

اصالح
 مسیرهاى دوچرخه سوارى 

رئیـس کمیسـیون حمل ونقـل و فنـاورى اطالعـات 
شوراى اسالمى شهر اصفهان گفت: گزارش شده مسیر 
دوچرخه سـوارى خیابان جابـر انصارى با شـیب زیاد در 
دست ساخت است که براى بدون استفاده نماندن آن، نیاز 
است هماهنگى هاى الزم با حوزه حمل ونقل شهردارى 
انجام شـود. امیراحمد زنـدآور تصریح کرد: مسـیرهاى 
دوچرخه سـوارى باید با کمترین هزینه و بیشترین تاثیر 
ایجاد شوند که مسیر خیابان عباس آباد نمونه اى مناسب از 
این موضوع است. وى خاطرنشان کرد: برخى مسیرهاى 
دوچرخه سوارى مانند مسیر خیابان هاى وحید و اشراق با 
صرف هزینه اندك و اصالح روسـازى، برچیـدن موانع 
و نظارت مداوم بـر هرس درختان مجـاور مى تواند قابل 

استفاده شود.

خبر

زمان ثبت نام در جشنواره «منظومه ستارگان درخشان» 
تا 20 دى ماه تمدید شد.رئیس اداره امور فرهنگى سازمان 
فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان با اعالم 
این خبر گفت:  اصفهان میزبان جشنواره «منظومه ستارگان 
درخشان» است که قرار است در آن نوجوانان اصفهانى با 

هر توانایى، راه ستاره شدن را پیدا کنند.
سید صالح خشوعى افزود: در این جشنواره قرار است ستاره 
شدن و ستاره بودن معنا شود، به این معنا که ستاره شدن 
الزامًا به هر قیمتى مشهور شدن و سلبریتى بودن نیست. 
وى ادامه داد: در کشور ما جشنواره ها و برنامه هاى مختلف 
استعدادیابى برگزار مى شود اما ما در این جشنواره به دنبال 

توانایى و اســتعداد خاص نیســتیم، بلکه به دنبال انگیزه 
نوجوانان هستیم. 

رئیس اداره امور فرهنگى ســازمان فرهنگى، اجتماعى و 
ورزشى شهردارى اصفهان افزود: در ابتداى کار نوجوانان 
12 تا 18 سال با ورود به سایت Manzoomeisf.ir در 

فرم ثبت نام، اطالعات خود را وارد مى کنند.
وى با بیان اینکه زمان ثبت نام در این جشنواره تا 20 دى 
ماه تمدید شــد، خاطرنشــان کرد: بعد از آن نوجوانان از 
20 دى ماه تا 20 بهمن ماه فرصت دارنــد ایده اى براى 
خوشحال کردن مردم بدهند همچنین داورى این طرح ها 

تا 22 اسفند ماه انجام مى شود.

نماینده مردم اصفهان گفت: ســردار سلیمانى مدلى در 
جهان اسالم ایجاد کرد که صف شیعه انگلیسى و سنى 

آمریکایى را روشن کرد.
حسن کامران در تذکرات شــفاهى خود در جلسه علنى 
دیروز (یک شنبه) مجلس شــوراى اسالمى با تسلیت 
شهادت ســپهبد شهید حاج قاسم ســلیمانى به حضور
 بقیه ا... االعظم و مقام معظم رهبرى، اظهار کرد:  ایشان 
مدلى در جهان اسالم ایجاد کرد که صف شیعه انگلیسى 
و سنى آمریکایى روشن شد و سنى و شیعه هر دو در یک 

صف علیه استکبار رزم کردند.
وى افزود: امــروز هم ســردار قاآنى با همــان اقتدار 

آمریکایى ها را بى اعتبــار خواهند کرد و مردم هم از این 
مرام دفاع کرده و مى خواهند انتقام گرفته و پاسخ قاطع 
داده شــود. کامران در تذکرات خود اظهــار کرد: مردم 
شهیدپرور اصفهان هم تقاضا کردند که پیکر مطهر سردار 
سلیمانى در اصفهان نیز به دلیل اینکه امام(ره) فرمودند 
در کجاى دنیا مثل اصفهان پیدا مى کنید و چون این شهر 
پرشهید است که هم شهداى مدافع حرم و هم شهداى 

امنیت زیاد دارد، تشییع شود. 
نماینده مــردم اصفهان در خصوص اشــرافی گرى نیز 
تذکر داد و در پایان تذکراتش خواستار توجه به  موضوع 

همسان سازى کارگران در تلفیق بودجه شد. 

پیکر سردار سلیمانى
 در اصفهان هم تشییع شود

شما هم مى توانید در آسمان 
شهر بدرخشید

در دومین نشست از فصل دوم سلسله نشست هاى اسطوره 
شهر ایرانى اســالمى با عنوان «جندى شاپور؛ شهر دانش» 
که در حمام تاریخى دردشــت اصفهان برگزار شد، حاضران 
به شــنیدن نقطه نظرات دکتر بهمن نامور مطلــق درباره 
ویژگى هاى شهر دانش و تأثیرپذیرى شهرهاى اسالمى از 

شهرهاى ایرانى در این زمینه پرداختند.
این نویسنده، پژوهشگر و استاد دانشگاه در ابتداى این نشست 
با تأکید بر اینکه هویت ما با ایرانى و اسالمى بودن گره خورده 
است و دو هویت به هم مرتبط داریم، اظهار کرد: هرگاه یکى از 
این دو هویت نادیده گرفته شده و یکى بر دیگرى ارجح دانسته 

شده، جامعه ما دچار تنش و فرسایش شده است.
نامور مطلق با بیان اینکه چون در شــهر زندگى مى کنیم به 
فرصت ها و خطراتى که براى ما دارد توجه نمى کنیم، ادامه 
داد: براى بررسى اسطوره شهرها تنها به استان اصفهان اکتفا 
نمى کنیم چون با محدود شدن به اصفهان، اصفهان را کوچک 

مى کنیم و باید این نگاه انحصارى را بشکنیم تا بتوانیم بیشتر 
به شهر کمک کنیم. 

به گفته وى، شکل گیرى شهرى مانند جندى شاپور حاصل 
اندیشــه دانایى در نزد ایرانیان بوده که به عنوان نخســتین 
دانشگاه جهان در یونسکو ثبت شده است. این شهر را شاپور 
اول، دومین پادشاه ساسانى و فرزند اردشیر بابکان بنا مى کند. 
نامور مطلق، شهر وین را نمونه شهرهاى دانایى کنونى دانست 
که هر سال در دو هفته میزبان صدهزار پزشک و دندانپزشک 

جهان است. 
گفتنى است؛ سلسله نشست هاى اسطوره شهر ایرانى اسالمى 
از ســوى کارگروه صنایع خالق و اقتصاد و فرهنگ سازمان 
فرهنگى، اجتماعى و  ورزشى شــهردارى اصفهان با هدف 
رسیدن به نگاه عالمانه به شهر اصفهان و استفاده از تجارب 
گذشتگان در مسئولیت هاى شهریشــان به صورت ماهانه 

برگزار مى شود.

تیم دانشجویى دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد مقام نخست بیست ودومین همایش 
ساالنه انجمن علمى بین المللى بتُ ن (ACI) شاخه ایران و کنفرانس ملى بتن و زلزله 

را به خود اختصاص داد.
بیست ودومین همایش ساالنه انجمن علمى بین المللى بتن در راستاى ضرورت اجراى 
قوانین و اســتانداردهاى ملى اجبارى براى ارتقاى کیفیت بتن و ساخت وسازهاى بتنى 
بادوام مقاوم در برابر حوادث طبیعى از جمله زلزله، انفجار، آتش سوزى و سیل همسو با 
توسعه پایدار و منافع ملى به عنوان یک ضرورت و براى تحقق بهبود جامعه و بهزیستى 

جوانان امروز به سود آینده به میزبانى دانشگاه شهید بهشتى تهران برگزار شد.
تیم دانشجویى نیکان انجمن علمىـ  پژوهشى دانشکده مهندسى عمران دانشگاه آزاد 
اسالمى واحد نجف آباد متشکل از میالد رضایى، على مختارى، سید علیرضا قریشیان، 
امید امینى و میالد توکلى به سرپرستى لیال عادل زاده در بخش پل ساخته شده با چاپگر 

سه بعدى در نخستین دوره از برگزارى این رشته موفق به کسب مقام نخست شد.

دانشگاه نجف آباد، مقام نخست مسابقات ملى بُتن را کسب کرد 

شهر دانش؛ از جندى شاپور تا وین

سومین گردهمایى آموزشى معرفى انواع قیر و کاربرد آن در 
تهیه آسفالت با حضور معاون عمران، توسعه شهرى و روستایى 
وزیر کشور، معاون هماهنگى امور عمرانى و مدیرکل دفتر 
امور شهرى و روستایى استاندارى اصفهان، شهردار شاهین 
شهر و جمعى از شهرداران استان و کشور در شرکت نفت جى 

برگزار شد.
در این گردهمایى کارشناسان مربوطه درباره فرایند تولید قیر 

و میزان آن در تهیه آسفالت مباحث مبسوطى ارائه کردند.
حمیدرضا فرهنگ، شــهردار شاهین شــهر در حاشیه این 
گردهمایى گزارشى در راستاى فعالیت هاى عمرانى شهردارى 
به خصوص نهضت آسفالت در سطح شهر ارائه کرد. وى در 
ادامه با اشاره به ظرفیت هاى موجود در شاهین شهر و موقعیت 
خاص این شهر، خواستار توجه ویژه مسئوالن به شاهین شهر 

در موضوعات مختلف شد .

حضور معاون وزیر کشور در شرکت نفت جى

اســتاندار اصفهان گفت: نام و یاد ســردار شــهید 
سلیمانى به بلنداى تاریخ باقى خواهد ماند.

عباس رضایى در جمع گزینشــگران استان ضمن 
بزرگداشت شــهادت سپهبد حاج قاســم سلیمانى 
بیان کــرد: این روزها همــه جا یــاد و خاطره این 
ســردار واالمقام اســت که محبوب همه دل ها و 
بزرگ مــردى ادیب، سیاســتمدارى شایســته و 

رزمنــده اى عزیز بــود. وى گفت: بــزرگ ترین 
هدیه اى که سردار شــهید حاج قاسم سلیمانى مى 
توانســت به پاس زحمات بى دریغــش از خداوند 
بگیرد شــهادت بود زیرا این مقام ارزنده ایشان بود 
چرا که محبوب دل ها و رادمــردى بود که یادش، 
همیشــه در تاریخ اســالم و شــیعه باقى خواهد

 ماند.

 مقام ارشد استان یادآور شــد: تالش هاى بسیارى 
کردم که به پــاس زحمــات این شــهید و به یاد 
همسنگران شهیدش خرازى و کاظمى در اصفهان 
نیز مراسم تشییع این شــهید بزرگ انجام شود ولى 
به دلیل کثرت خواسته ها و مطرح شدن این مسئ له 
از سوى استان هاى دیگر، این خواسته هنوز محقق 

نشده است.

فرمانده انتظامى شهرستان نجف آباد از کشف 130 
ُتن ذرت فاسد در بازرسى از شش کامیون بارى قبل 

از توزیع خبر داد. 
سرهنگ محمد حســین باباکالنى اظهار کرد: در 
پى دریافــت خبرى مبنى بر اینکــه چند محموله 
ذرت فاسد وارد شهرستان نجف آباد شده و مالکان 
آنها قصد دارند ذرت هــا را در یک دامدارى تخلیه 
کنند، بررسى موضوع در دستور کار قرار گرفت. در
 بررسى هاى به عمل آمده مشخص شد ذرت هاى 
فاسد در شــش کامیون بارگیرى شده اند که یک 
تیم از مأموران انتظامى و عوامل بهداشت به محل 

بارگیرى کامیون ها اعزام شدند.
این مقام انتظامــى بیان کرد: در بازرســى از این 
خودروهــا 130 تــن ذرت که طبق اعــالم اداره 
بهداشت فاسد شــده بودند توقیف و در انبار شبکه 

بهداشت تخلیه شدند.
سرهنگ باباکالنى ادامه داد: در این خصوص شش 
دستگاه کامیون توقیف و شش نفر نیز دستگیر که 
پس از تشــکیل پرونده براى اقدامــات قانونى به 

مراجع قضای ى تحویل داده شدند.

نیــروگاه حرارتــى اصفهــان بــا تولیــد بیش 
از دو میلیــارد و 403 میلیون کیلــووات برق، در 
9 ماهه ســال جــارى 25 درصد افزایــش تولید 
نسبت به مدت مشــابه ســال قبل داشته است.                                                                                                                                             
مدیرعامل شــرکت مدیریت تولید برق اصفهان 
با بیان اینکه ظرفیت نامــى تولید واحدهاى مولد 
برق نیروگاه اصفهان 835 مگاوات است گفت: این 
نیروگاه  از ابتداى ســال جارى تا پایان آذر ماه،  دو 
میلیارد و 403 میلیون و 661 هزار کیلووات ساعت 
برق تولیدى را به شــبکه سراســرى برق کشور 

تحویل داده است.
به گفته امیر نریمانى، تولید برق در نیروگاه اصفهان 
بیش از 25 درصد افزایش نســبت به مدت مشابه 
ســال قبل نشــان مى دهد.  وى همچنین گفت: 
این مقدار تولیــد برق با لحاظ متوســط مصرف 
ماهیانه 200کیلووات ســاعت براى هــر خانوار،  
معادل مصرف برق ســالیانه بیش از یک میلیون 

خانوار است.
  گفتنى است نیروگاه حرارتى اصفهان با پنج واحد 
بخارى مولد برق در جنوب غربى شهر اصفهان و در 

حاشیه زاینده رود واقع شده است.

مدیرحفظ نباتات ســازمان جهاد کشــاورزى اصفهان 
گفت: احتمال هجوم ملخ هاى صحرایى به این استان 
بسیار کم اســت به طورى که سال گذشته نیز این آفت 

به اصفهان نرسید.
به گفتــه مســئوالن ســازمان حفظ نباتات کشــور، 

با توجه بــه وزش باد از ســمت جنــوب خلیج فارس
 در ایــن هفتــه بایــد منتظــر هجــوم ملــخ هاى

 صحرایى از ناحیه عمان، هندوســتان و پاکســتان به 
کشور بود.

مدیرحفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزى اصفهان در 

گفتگو با «ایرنا» با تأکید بر اینکــه بعید به نظر مى آید 
ملخ هاى صحرایى به این اســتان برســند، افزود: ما 
ردیابى ها و اقدام هاى پیشگیرانه الزم را درباره این آفت 
انجام مى دهیم هرچند این کار به صورت کشــورى نیز 

در حال اجراست.

حسنعلى رحیمى با بیان اینکه اســتان اصفهان داراى 
تجهیزات مناســبى براى مبارزه با آفت ملخ صحرایى 
است، اظهار کرد: این آفت، زمســتان سال گذشته به 
اصفهان نرسید و ما در آن مقطع فقط تهدید ملخ هاى 

بومى را داشتیم.
وى با اشــاره به اینکه ملخ هاى بومى اصفهان از نوع 
مراکشى یا ایتالیایى هســتند، اضافه کرد: سال گذشته 
کانون هاى ایــن نوع ملخ در شهرســتان هاى تیران و 
کرون، لنجان، شهرضا، فریدونشهر، سمیرم، اصفهان 
و شاهین شهر و میمه شناسایى و قبل از اینکه به مزارع 
گندم، صیفى یا باغ ها حمله گسترده کنند با آنها مبارزه 

شد.
رحیمى با بیان اینکه ملخ هــاى صحرایى که از جنوب 
وارد کشور مى شوند، دسته هاى خیلى بزرگى دارند که 
در صورت حمله به مزرعــه آن را 100 در صد تخریب 
مى کنند، گفت: آنها مى توانند مسافت هاى طوالنى را 
حتى روى دریا طى کنند و به همه محصوالت خسارت 
مى زنند. وى خاطرنشــان کرد: در زمان حاضر مشکل 
خاصى درباره آفت هاى کشــاورزى و باغى در اســتان 

اصفهان وجود ندارد.
ســال گذشــته هجوم ملخ ها 38 درصــد جنگل ها و 
بیشــه زارها، 21 درصدباغ ها و مزارع، 36درصد تولید 
محصول هاى زراعى و 21درصد مرتع هاى درجه یک 
و دو کشور را در استان هاى خوزستان، بوشهر، فارس، 
هرمزگان، سیستان و بلوچستان و جنوب کرمان، تحت 
تأثیر قرار داد به طورى که نماینده فائو و دبیر کمیسیون 
مبارزه با ملخ صحرایى در جنوب غرب آســیا، ورود این 
حجم از آفت ملخ به ایران را در 50  سال گذشته بى سابقه 

توصیف کرد.

اطمینان دادن مدیرحفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزى به باغداران و کشاورزان:

ملخ هاى صحرایى به اصفهان نمى رسند

کارشناس هواشناسى استان اصفهان گفت: روز دوشنبه 
(امروز) در بیشتر مناطق استان با وزش باد تقریبًا شدید 

مواجه هستیم و دما 3 تا 6 درجه کاهش مى یابد.
حجت ا... على عســگریان بیان کرد: ســردترین نقطه 
استان بویین میاندشــت منفى 5 و گرم ترین هم خور و 
بیابانک با 14 درجه و اصفهان حداقل و حداکثر صفر و 5 
پیش بینى مى شود. على عسگریان با اشاره به بارش  برف 
در شهرستان هاى استان اصفهان عنوان کرد: بارش برف 
در چادگان 4، خوانسار و داران 7 و فریدونشهر 9 سانتیمتر 

گزارش شده است.
در همین حال فاطمه زهرا ســیدان، کارشناس مسئول 
پیش بینى هواشناسى استان اصفهان هم درباره وضعیت 
آالینده ها در هواى شهر اظهار کرد: بررسى نقشه  هاى 
هواشناســى بیانگر خروج جو ناپایدار و استقرار شرایط 
پایدارى تا روز چهارشنبه در سطح استان از استان است 
و بر همین اساس از دوشنبه تا اواسط چهارشنبه در اکثر 

مناطق آسمان صاف تاکمى ابرى گاهى وزش باد مالیم، 
غبار محلى و افزایش غلظت آالینده هاى جوى در مناطق 
صنعتى و مرکزى استان از جمله کالنشهر اصفهان پیش 

بینى شود.
وى افزود: از روز جمعه با ورود ســامانه ناپایدار به استان 
از مناطق غرب بارش برف و باران آغاز و تا روز شنبه در 
بسیارى از مناطق اســتان بارش و برف و باران و گاهى 

وزش باد تقریباً  شدید پیش بینى مى شود.

کاهش دما و وزش باد شدید اصفهان را دربر مى گیرد

یاد سردار سلیمانى در تاریخ باقى خواهد ماند

کشف 130 ُتن ذرت فاسد 
در نجف آباد 

افزایش تولید در نیروگاه 
حرارتى اصفهان

رئیس اداره اطالع رســانى و روابط عمومــى اداره کل 
آموزش و پرورش اصفهان گفت: حضور دانش آموزان در 
مدرسه در پنج شنبه ها براى جبران تعطیالت آلودگى هوا 

باید با هماهنگى و در صورت نیاز انجام شود.
رحمت ا... ممیز در گفتگو بــا «ایمنا» با بیان اینکه براى 
جبران تعطیــالت آلودگى هوا مــدارس در صورت نیاز 
 مى توانند پنج شــنبه ها به دانش آموزان اعالم کنند که 
به مدرســه بیایند، اظهار کرد: حضــور دانش آموزان در 
مدرسه براى جبران تعطیالت باید با هماهنگى انجمن 
اولیا و مربیان، اطالع رسانى به تمام والدین و همکارى 
مســئوالن در مدارس صورت گیرد. وى ادامه داد: اگر 
با وجود قرار دادن پنج شــنبه ها در برنامه درسى مشکل 
عقب ماندگى درسى به دلیل تعطیالت حل نشد مدارس 
مى توانند ده روز ابتداى خرداد ماه را نیز به زمان امتحانات 

دانش آموزان اضافه کنند.
رئیس اداره اطالع رســانى و روابط عمومــى اداره کل 

آموزش و پرورش اصفهان تصریح کرد: برخى مدارس 
قبالً  هم از فرصت پنج شنبه ها اســتفاده مى کردند و با 

هماهنگى هاى الزم، دانش آموزان به مدرسه مى رفتند.

راهکارهاى آموزش و پرورش
 براى جبران تعطیالت آلودگى هوا 
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تهیه کننده فیلم سینمایى «به وقت شام» براى اولین بار 
ماجراى ابراز عالقه ابراهیم حاتمى کیا به ساخت فیلمى 
درباره حاج قاســم ســلیمانى در محضر رهبر انقالب را 

روایت کرد.
محمد خزاعى با اشاره به دالیل ســاخته نشدن فیلمى 
درباره حاج قاسم سلیمانى در سینماى ایران، به بیان یک 
خاطره پرداخت و گفت: در دیدار خصوصى که با ابراهیم 
حاتمى کیا خدمت مقام معظم رهبــرى رفته بودیم، آقا 
ابراهیم به حضرت آقا گفتند من خیلى دوست دارم فیلم 
زندگى حاج قاسم را بسازم اما ایشان به هیچ عنوان راضى 
نمى شود. حضرت آقا هم گفتند ایشان خیلى مشغله دارند 
و شاید دلیلش همین است؛ شــما قدرى صبر کن! بعد از 
آن ســردار وحید هم گفتند مى خواهید برویم خانه حاج 
قاسم و جلسه بگذاریم تا راضى شان کنیم اما ایشان هیچ 

رغبتى ندارند.
وى در ادامــه توضیح داد: تصاویر زیادى از حاج قاســم 
ضبط شده ولى هیچ کدام هنوز بیرون نیامده است. امثال 
حاج قاسم ها نمى خواستند درباره خودشان صحبت شود 
و منیتى هم نداشــتند. برخى آدم هــا از این مرحله عبور 
مى کنند و اهــداف واالترى دارند تا اینکه خودشــان را 

پرزنت کنند.
خزاعى در بخش دیگرى از صحبت هایش درباره تحقیقات 

«به وقت شام» توضیح داد: آقاى حاتمى کیا براى تحقیقات 
با هماهنگى سازمان «اوج» به سوریه رفتند و این مرحله 
چند ماه طول کشــید و با هماهنگى هایى که حاج قاسم 
دستور آنها را داده بود، همه جا حضور داشت و شرایط حضور 
در مناطق جنگى هم براى او مهیا شد. او پس از برگشت به 

یک قصه ده صفحه اى رسید و مرا صدا زد.
این تهیه کننده ادامه داد: زمانى که من این قصه را خواندم 
گفتم این پروژه، پروداکشن بسیار سنگینى دارد و تا زمانى 
که زیرساخت هاى آن را آماده کنیم و به ویژوال هاى آن 
بپردازیم، در بهترین و خوشبینانه ترین حالت از اردیبهشت 
سال بعد مى توانیم این کار را شــروع کنیم، اما او به من 
گفت من به حاج قاســم قول داده ام این را امسال تمام 
کنم. پرسیدم چرا؟ گفت حاج قاسم گفته اند این کار امسال 
ساخته شود و موضوع داعش در سال آینده تغییر خواهد 
کرد. همین اتفاق هم افتاد. ما شبانه روز با حمایت خوب 
سازمان «اوج» تالش کردیم و بچه ها حتى یک روز آف 
نداشتند و سه چهار ماه کار کردیم تا به زمان اکران فیلم 

رسیدیم.
خزاعى یادآور شــد: نســخه اولیه کار آماده شد و اولین 
نمایش را براى سردار سلیمانى گذاشــتیم که ایشان با 
خانواده شان تشریف آوردند. براى بچه ها خیلى جالب بود 
سردار سلیمانى که بسیار این منطقه و خیلى از کشورهاى 

مختلف درباره ایشــان بحث مى کنند، چقدر آدم ساده و 
خودمانى و صمیمى هســتند و چه رابطه خوبى با اهالى 

فرهنگ و هنر دارند.
تهیه کننده «به وقت شام» تأکید کرد: حاج قاسم سلیمانى 
جزو افــراد نظامى بود کــه حوزه فرهنــگ را به خوبى 
مى شناخت. ما در ســوریه در منطقه اى مى خواستیم کار 
کنیم که بسیار بســیار براى دولت سوریه مهم بود و قرار 
بود پروازمان از کاخ ریاست جمهورى در دمشق باشد. این 
جزو مناطق ممنوعه در هر کشــورى است و در وضعیت 
جنگى که اتفاق افتــاد هماهنگى اش ظرف یکى دو روز 
با دو تا تلفن انجام شــد. پس زمینه این پشتیبانى خوب 
تفکر و اندیشــه یک آدم بزرگ است که جریان فرهنگ 
و تأثیرگذارى یک محصول هنرى را مى داند و این نگاه 

است که آدم را مجذوب مى کند.
وى اضافه کــرد: من حین اکــران خصوصى فیلم براى 
ســردار به عکس العمل هاى او دقت مى کردم و برخى از 
صحنه ها مى دیدم که دارد اشک مى ریزد. بعد از فیلم به ما 
گفت من تمام این لحظاتى را که ترسیم کردید بدترشان 
را از نزدیک دیده ام و خاطرات ســال هایى که در سوریه 
با داعش مبارزه مى کردیم برایم زنده شــد. او نشست و 
با بچه ها گفتگو کرد و به آنها هدایــاى ویژه اى از جمله 

انگشتر متبرك داد.

روایت تهیه کننده «به وقت شام» از فیلمى که ساخته نشد و از فیلمى که ساخته شد

حاتمى کیا مى خواست فیلم زندگى 
«حاج قاسم» را بسازد

اولین تیزر رسمى از سریال «شکارچیان» با بازى «آل پاچینو» منتشر 
شد.

در حالى که اوایل ســال 2019 اعالم شد «آل پاچینو» از بازیگران 
سریال «شکارچیان» براى «آمازون» خواهد بود، اکنون با نمایش 

اولین تیزر این سریال، وى در این نقش دیده شد.
پاچینو با «شکارچیان» براى نخستین بار در طول کار حرفه ایش در 
سریال تلویزیونى بازى کرده اســت. وى پیش تر در مینى سریال هاى 
تلویزیونى «فرشتگان در آمریکا» و «افسانه پدرخوانده» بازى کرده بود، 
با این حال تاکنون در سریالى تلویزیونى نقش آفرینى نکرده بود.

به گزارش «میزان»، «شــکارچیان» درباره گروهى 
از افرادى است که در ســال 1977 دست به شکار 
نازى هــاى قاتلى مى زنند که ســاکن نیویورك 
هستند. این سریال ده قســمتى در سال جارى 

میالدى در سطح جهان در دسترس خواهد بود.

فیلمبردارى ســریال «کرگدن» که همزمان با پخش در 
شبکه نمایش خانگى ادامه داشت، تا دو هفته آینده به پایان 
مى رسد.  با نزدیک شدن به روزهاى پایانى تصویربردارى، 
سکانس هاى بازیگرانى چون مصطفى زمانى، سارا بهرامى 
و کاظم سیاحى نیز به پایان رسیده است. بازى سایر بازیگران 

اصلى پروژه نیز به مرور تا دو هفته آینده تمام خواهد شد. 
تاکنون 9 قسمت از این سریال اجتماعى-اکشن وارد شبکه 
نمایش خانگى شده است. مصطفى زمانى، سارا بهرامى، 
هدى زین العابدین، پوریا رحیمى ســام، بانیپال شومون، 
محمد امین و پانته آ پناهى ها، (با هنرمندى) ستاره پسیانى، 

الهام کردا، کاظم ســیاحى، نادر فالح، مهدى کوشــکى، 
مجید آقاکریمى، معصومه قاسمى پور و شراره دولت آبادى 

بازیگران اصلى «کرگدن» هستند.

پوراندخــت مهیمــن، بازیگــر پــرکارى اســت کــه 
هنرنمایى اش را تاکنون در فیلم ها و ســریال هاى متعددى 
دیده ایم. پوراندخت مهیمن در ســریال «فروشــگاه» به 
کارگردانى و نویسندگى احمد بهبهانى که بیش از 20 سال 
پیش ساخته شــد، نیز حضور داشت. این ســریال روایتگر 
داستانى است که در آن چند نفر مى خواهند یک فروشگاه را 
افتتاح کنند و در این میان، اتفاقات جالبى رخ مى دهد. در این 
سریال بازیگران متعددى جلوى دوربین رفته اند که از آن جمله 
مى توان به رضا بابک، مرتضى احمدى، داریوش اســدزاده، 
عزت ا... مهرآوران و پوراندخت مهیمن اشاره کرد. این شب ها 

سریال «فروشگاه» از کانال آى فیلم 2 در حال پخش است.
سریال «فروشــگاه» در زمان خودش 
چطور از آب درآمــد و چه بازخوردى از 

آن گرفتید؟
این ســریال جزو کار هاى خوبى بود که حدود 20 ســال 
پیش از شبکه 3 پخش شد. بسیار پربیننده بود و من خیلى 

دوستش داشتم.
به نظرتان چرا این سریال دیده شد و 
مخاطبان را به سوى خودش جلب کرد؟

این مجموعه قصه خوبى داشت و مردم اثرى را که قصه هاى 
خوبى داشته باشد و با آن ارتباط بگیرند، دوست دارند. از سوى 
دیگر، بازیگران خوبى در این سریال گرد هم جمع شده بودند 
و در کنار یکدیگر بازى هاى روانى ارائه کردند. موضوع مهم 

دیگر اینکه این سریال از کارگردان کاربلدى هم برخوردار بود 
و آقاى بهبهانى به خوبى توانستند این کار را مدیریت کنند. 
مجموعه این عوامل در کنار یکدیگر باعث شد که در نهایت 

کار خوبى را شاهد باشیم. 
چقدر با نقشى که در این سریال داشتید، 
ارتباط برقرار کردید و دوستش داشتید؟
این سریال جزو کار هایى است که من خیلى دوستش دارم. 
نقشم را هم در این کار بسیار دوست داشتم. در این سریال 
مقابل آقاى رضا بابک بازى مى کردم. بار ها با ایشان همبازى 

بوده ام و کار کردن در کنارشان بسیار راحت است.
به چه ژانرى عالقه مند هستید؟

زیاد برایم مهم نیست که در چه ژانرى کار کنم. موضوعى که 
اهمیت دارد این است که نقش متفاوت باشد و بتوانم خودم 

را در نقش هاى مختلف محک بزنم.
دنیاى بازیگرى از 20 ســال پیش تا 

به امروز چــه تفاوت هایى کرده 
است؟

گذشت زمان باعث مى شود که افراد پخته تر 
شــوند. االن شــما بازیگرانى مثل مرا در 

نظر بگیرید، نســبت به 20 سال پیش 
قطعاً کاربلدتر شده ایم. همین مسائل 
باعث مى شود که شرایط بازیگرى 
تغییر کند. البته مــن همان زمان 

هم ســعى کردم که بهترین بازى ام را ارائه دهم و از خودم 
راضى هستم.

دوســت دارید ایفاگر چه نقش هایى 
باشید؟

تمایل دارم نقش هــاى متفاوت و خوب به من پیشــنهاد 
شود و در کار هاى حرفه اى 

حضور داشته باشم.

فریدون آسرایى، خواننده پاپ در مورد جدیدترین 
فعالیت هاى خود گفت: آلبوم جدید من که نام آن 
هنوز مشخص نشده آماده انتشار است و قرار بود 
این ماه به بازار بیاید، اما بنا به دالیلى این اتفاق رخ 
نداد و اکنون زمان قطعى انتشــار آلبوم مشخص 

نیست.
وى افزود: آلبوم جدید بنده کمتر از ده قطعه است. 
فضاى آن تقریباً مانند دیگر آلبوم هایى اســت که 
تاکنون منتشر کرده ام. تنها تفاوت این است که در 
آن براى اولین بار دو قطعه شاد اجرا کرده ام. در این 
آلبوم با هنرمندانى همچون مریم حیدرزاده، امید 
حجت و بهروز صفاریــان همچنین چند هنرمند 

جوان همکارى داشته ام.
آسرایى ادامه داد: قطعًا تا قبل از انتشار آلبوم یکى 
از قطعات آن را به صــورت تک آهنگ در فضاى 
مجازى منتشر خواهم کرد. همچنین یک موزیک 
ویدیو از قطعات آلبوم جدید را نیــز تولید و آماده 
انتشار کرده ایم که این موزیک ویدیو نیز قطعًا تا 

قبل از انتشار آلبوم منتشر خواهد شد.

گفتگو با پوراندخت مهیمن به بهانه پخش دوباره سریال «فروشگاه»؛

دوست دارم ایفاگر نقش هاى متفاوت باشم

فریدون آسرایى:

 زمان انتشار آلبوم 
جدیدم مشخص نیست

در میان کارگــردان هاى مطرح جشــنواره فجر 
امســال نیکى کریمى به عنوان تنها کارگردان زن 

در جشنواره فجر 38 حضور دارد.
بخش سوداى ســیمرغ از مهمترین بخش هاى 
جشــنواره فیلم فجر است که هر ســاله با حضور 
فیلم هاى متعدد از بخش هاى خبرساز جشنواره به 
حساب مى آید. امسال هم مانند سال هاى گذشته 
فیلم هاى زیادى براى رقابت در جشــنواره اعالم 
آمادگى کرده اند که از میان آنهــا چند فیلم براى 
حضور در بخش سوداى ســیمرغ و رقابت اصلى 

جشنواره انتخاب مى شوند.
کارگردان هاى سرشــناس زیادى فرم حضور در 
جشنواره فجر را پر کردند و فیلم هایشان را به دفتر 
جشــنواره تحویل دادند که در میان آنها نام نیکى 
کریمى به عنوان تنها کارگردان زن جشنواره امسال 

به چشم مى خورد.
نیکى کریمى با فیلم «آتاباى» در سى و هشتمین 
جشنواره فیلم فجر حاضر مى شود و بار دیگر تجربه 
خود را به عنوان تنها کارگردان زن جشــنواره فجر 

تکرار مى کند.
این بانوى هنرمند به عنوان کارگردان در ســى و 
سومین جشنواره فیلم فجر با فیلم «شیفت شب» 
حضور داشت و در آن دوره از جشنواره فجر هم به 
عنوان تنها کارگردان زن به رقابت با دیگر فیلمسازان 
کشور پرداخت و جایزه ویژه هیئت داوران را دریافت 
کرد. نیکى کریمى در این دوره از جشــنواره فجر با 
فیلمســازان دیگرى چون مسعود کیمیایى، مجید 
مجیدى، ابراهیم حاتمى کیا، بهروز شعیبى، مهران 
احمدى، مجید توکلى، رضا درمیشیان، محمدحسین 
مهدویان، سعید ملکان، ســامان سالور، حمیدرضا 
قربانى، محمدحســین مهدویان، ســهیل بیرقى، 

ابراهیم ایرج زاد و... به رقابت خواهد پرداخت.

تنها کارگردان زن 
جشنواره فجر امسال

استاد هم سریالى شد
اولین تیزر رسمى از سریال

شد.
در حالى که اوایل ســال
سریال «شکارچیان» برا
اولین تیزر این سریال، وى
پاچینو با «شکارچیان» برا
سریال تلویزیونى بازىکرده
آمریک تلویزیونى«فرشتگان در
با اینحال تاکنون در س
به گزارش «
از افرادى
نازى هـ
هستند
میالد

دهم ت

پیکر زنده یاد شهال ریاحى پس از تشییع از مقابل تاالر 
وحدت در بهشت زهرا (س) به خاك سپرده شد. فاطمه 
معتمدآریا، رئیس انجمن بازیگران خانه ســینما در این 
مراسم گفت: خانم شــهال ریاحى، زنى توانا و پشتوانه 

بازیگرى در سینماى ایران بود.
محمد متوسالنى، تهیه کننده و کارگردان سینما نیز در 
این مراسم تصریح کرد: متأســفم که براى خانم شهال 
ریاحى مراسم مختصرى برگزار مى کنیم؛ کسى که اولین 
الگوى ما در ســینما و تئاتر بود باید مورد توجه بیشترى 
قرار مى گرفت. رسانه هاى ما حق مطلب را ادا نکردند و 

امیدوارم روزى این خط کشى ها از بین برود و به کارنامه و 
تأثیرگذارى افراد توجه شود. وى تأکید کرد: زندگى شهال 
ریاحى مى تواند الگوى کسانى باشد که دوست دارند در 
این عرصه فعالیت کنند. امیدوارم اجر کسانى که براى 
سینما و تئاتر ایران زحمت کشیدند، ضایع نشود. در ادامه 
خانواده زنده یاد شهال ریاحى صحبت کردند و از واالیى و 
زیبایى روح این هنرمند فقید گفتند.  منوچهر ریاحى، فرزند 
شهال ریاحى تصریح کرد: خیلى ها به من گله کردند که 
چرا مادر را در سراى سالمندان نگهدارى کردم ولى آنجا 

خیلى بیشتر از ما رسیدگى کردند.

شهال ریاحى
 زنى توانا و پشتوانه بازیگرى بود 

یکى از بازیگران سریال «وارش» که اخیراً از تلویزیون 
کشورمان پخش شــد، دو رگه ایرانى و ایتالیایى است. 
آوا دارویت، بازیگر جوان تلویزیون کشورمان است که 
چند سالى است بازیگرى را آغاز کرده و در چند سریال 

تلویزیونى به ایفاى نقش پرداخته است.
این بازیگر جوان در ســریال «ایلدا» به کارگردانى راما 
قویدل ایفاگر نقش «هاویر» است و به زودى با این نقش 
جدید به تلویزیون مى آید. دارویت بازیگر دو رگه ایرانى 
و ایتالیایى است که از پدرى ایتالیایى و مادرى ایرانى در 
22 شهریورماه 1372 در ایتالیا متولد شد و یک برادر به نام 
آرمان دارد. این هنرمند کشورمان زمانى که هفت سال 
داشت به همراه خانواده اش به ایران بازگشت و بعد از فارغ 
التحصیلى در رشته روانشناسى بالینى در کالس هاى 
بازیگرى ثبت نام کرد و با بازى در سریال «معماى شاه» 

اولین تجربه بازیگرى اش را کسب کرد.
اولین تجربه بازیگرى آوا دارویت در ســینما مربوط به 
بازى او در فیلم تمرین براى اجرا در سال 94 است و بعد از 
آن فیلم «اسکى باز» دومین تجربه سینمایى او محسوب 
مى شــود. فیلم «نفس هــاى آرام» از دیگر فیلم هاى 

ســینمایى خانم بازیگر اســت. بازى در نقش «باران» 
در سریال «هست و نیســت»، نقش «لیال» در سریال 
«خانواده دکتر ماهــان» و «فلورا» در ســریال «ترور 
خاموش» از آوا دارویت چهره شناخته شده ترى در میان 
مردم ساخت. آوا دارویت در جدیدترین تجربه تلویزیونى 
اش بازیگر نقش «نوبر» در ســریال «وارش» شد و با 
این ســریال تجربه جدیدى در دنیاى بازیگرى کسب 

خواهد کرد.

«آوا دارویت» دوباره به تلویزیون باز مى گردد

«مارتین اسکورسیزى» در جریان مراسم اهداى جایزه 
تأثیر خالقانــه در امر بازیگرى به «رابــرت دنیرو» در 
جشنواره پالم اســپرینگز از این بازیگر بزرگ سینماى 

آمریکا تجلیل کرد.
اسکورسیزى در این مراسم هنگام فراخواندن دنیرو به 
باالى ِسن از او به عنوان «بزرگ ترین بازیگر نسلش» یاد 
کرد. او همینطور ابراز امیدوارى کرد که بتواند با همراهى 

دنیرو دهمین فیلم مشترکشان را بسازند.
او در این بــاره گفت: رابرت دنیرو بــزرگ ترین بازیگر 
نسل خودش است (الزم به یادآورى است که این نسل 
شــامل بازیگران بزرگى چــون «آل پاچینو»، «جک 

نیکلسون» و «داستین هافمن» است)، اگر 
خدا بخواهد دهمین کارمان را با هم در 

کنار «لئوناردو دى کاپریو» مى سازیم.
اسکورســیزى در ادامه ایــن معرفى 

درباره آشنایى اش با دنیرو اظهار 
کرد: ما وقتى 16 ساله 

بودیم همدیگر را 
مالقات کردیم. 
فکر مـــى کنم 
اولین ســـتاره 

سینمایى که با او کار کردم «پل نیومن» در «رنگ پول» 
(1986) بود چون تا پیــش از آن فیلم هایم را با بهترین 
رفقایم مى ساختم و آن فیلم ها بیشتر شبیه به فیلم هاى 

خانوادگى بودند.
رابرت دنیرو هم در این مراسم از فیلم «مرد ایرلندى» به 
عنوان یک بازگشت به خانه یاد کرد. او همچنین از فیلم 
«مرد ایرلندى» در جدیدترین همکارى شان به عنوان 
یک کار رفاقتى یاد کرد. این مراسم که به تجلیل از رابرت 

دنیرو اختصاص داشت، از سوى «ورایتى» برگزار شد.

تمجید «اسکورسیزى» از «رابرت دنیرو»

ست (الزم به یادآورى است که این نسل 
ران بزرگى چــون «آل پاچینو»، «جک 

داستین هافمن» است)، اگر 
همین کارمان را با هم در 

دى کاپریو» مى سازیم.
ى در ادامه ایــن معرفى 
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پایان بازى مصطفى زمانى و سارا بهرامى در «کرگدن»

در این سریال داشتید، 
د و دوستش داشتید؟
ه من خیلىدوستش دارم.
ستداشتم. در این سریال

ردم. بار ها با ایشان همبازى 
سیار راحت است.
ه مند هستید؟
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تفاوت باشد و بتوانم خودم 

نم.
20 ســال پیش تا 

وت هایى کرده

فراد پخته تر 
مثل مرا در 

ل پیش
سائل 
ى 
ن 

تمایل دارم نقش هــاى متفاوت و خوب به من پیشــنهاد 
شود و درکار هاىحرفه اى

حضور داشته باشم.
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پاسخ منفى على دایى به مدیرعامل ذوب آهن مهمترین خبر روز 
گذشته فوتبال ایران را تبدیل به یک شایعه تکذیب شده کرد.

دیروز  از اصفهان خبر رسید که على دایى بعد از دورى چندماهه از 
فوتبال  با ذوب آهن توافق کرده و حتى قرار بود بعدازظهر مراسم 
معارفه او برگزار شود اما هر چه زمان گذشت این احتمال کمرنگ تر 
شد ودر نهایت با مصاحبه اى که دایى انجام داد این موضوع کامال 
منتفى شد. دایى در گفت و گو با "ورزش سه" در این رابطه گفت:" از 
اعتماد مدیران ذوب آهن متشکرم اما به دالیل شخصى نمى توانم 
این پیشنهاد را قبول کنم." او این جمله را بعد از پایان ششمین جلسه 

کارى با جواد محمدى، مدیرعامل ذوب به زبان آورد. 
همانطور که پیش از این هم دایى گفتــه بود او قصد ندارد خارج از 
تهران مربیگرى کند و در مصاحبه اى که انجام داده گفته اســت 
نمى تواند یک روز را بدون دیدن دخترش ســپرى کند. هرچند به 
محض اینکه مشخص شد دایى هدایت ذوب آهن را نپذیرفته این 
شایعات پررنگ تر شد که او گزینه هایى چون پرسپولیس و تیم ملى 
را پیش رو دارد. رد کردن پیشنهاد ذوب آهن شاید به این معناست 
که على دایى دوباره هدایت یکى از این دو سمت پر سر و صدا را بر 
عهده خواهد گرفت اما او بدون اســتثنا و در تمام گفت و گوها این 
شایعه را تکذیب مى کند و مى گوید هیچ پیشنهادى از تیم ملى و 
پرسپولیس دریافت نکرده است. البته با توجه به اوضاع هر دو تیم، 
دایى یک کاندیداى بالقوه قوى براى هر دو پست به حساب مى آید. 
على دایى و علیرضا منصوریان دو ســتاره بازمانــده از خیل نود و 
هشتى هاى فوتبال ایران هستند که در سالهاى گذشته سرنوشتشان 
به هم گره خورده است. اگر دایى به ذوب آهن مى آمد دومین بارى 
بود که جانشین منصوریان مى شد. دایى در حال حاضر یک تجارت 

جدید را در حوزه متالوژى رشته تحصیلى اش آغاز کرده و 
در دفترش به رتق و فتق امور مربوطه مشــغول است و 

مى داند موقعش که برسد به فوتبال بازخواهد گشت.
اگر او به اصفهان مى آمد ذوب آهن هفتمین تیمى 

مى شــدکه آقاى گل حال حاضــر فوتبال ملى 
جهان در 13 سال عمر سرمربیگرى اش تجربه 

مــى کنــد. او در دوران مربیگرى اش یک 
قهرمانى در لیگ برتر، یک نایب قهرمانى و 

سه قهرمانى جام  حذفى را دارد.
با عدم موافقت دایى با پیشنهاد ذوب آهن، 
تکلیف این باشگاه با سابقه فوتبال ایران 

نیز فعال ناروشن است. در حالى که تمرینات 
ذوب از هفته گذشــته آغاز شده آن ها بدون 

سرمربى به کار خود ادامه مى دهند.
 از زمان کناره گیرى علیرضا منصوریان از هدایت 

ذوب آهن گزینه هاى زیادى براى هدایت این تیم 
مطرح بوده اند که تا امروز علــى دایى جدى ترین

آن ها اســت هرچند این گزینه نیز منتفى شد تا ذوب 
کماکان به دنبال یک سرمربى براى ادامه فصل باشد. 
در این بین و با توجه به نبود گزینه درشت در بازار شاید 

هماى اقبال دوباره روى شانه منصوریان بنشیند.
با ســرعت گرفتن تحــوالت در ذوب آهن طى 24 
ساعت گذشــته، چه بســا همین حاال که مشغول 
خواندن این گزارش هستید، ســرمربى ذوب آهن 

معرفى هم شده باشد!

مدیران باشگاه ســپاهان و اداره ورزش و جوانان استان اصفهان به عیادت 
محمود یاورى رفتند.

این پیشکسوت فوتبال و سرمربى پیشین تیم هاى سپاهان و ذوب آهن به 
دلیل مشکل ریوى دوران بعد از نقاهت را مى گذراند، به همین منظور مسعود 
تابش مدیرعامل باشــگاه فوالد مبارکه ســپاهان و محمد سلطان حسینى 
مدیرکل ورزش و جوانان اســتان اصفهان با حضور در منزل ایشــان با وى 

مالقات کردند.
در این دیدار مسعود تابش اظهار کرد: یاورى مربى، استاد و پیشکسوت همه 
ماست، امثال یاورى برکت ورزش هستند و با بزرگ منشى هاى خود از نقاط 

قوت ما محسوب مى شوند.
مدیرعامل باشــگاه فوالد مبارکه ســپاهان ادامه داد: استاد یاورى کسالتى 
داشتند و به همین دلیل همه ما نگران بودیم، خدارا شکر اکنون بهتر شدند و 
در منزل خود تشریف دارند، بنده نزدیک 54 سال در عرصه فوتبال مى باشم 

و با عناوین مختلف در خدمت استاد یاورى بوده ام.
همچنین در این دیدار مدیرکل ورزش و جوانان پیشکسوتان را سرمایه هاى 
ورزش استان اصفهان معرفى کرد و افزود: پیشکسوتان از ثروت هاى ورزش 

هستند که همیشه باید آنها را ارج نهیم.
سلطان حسینى در پایان گفت: پیشکسوتان بر گردن تمام جامعه ورزشى حق 
دارند و امیدوارم هرچه زودتر آقاى محمود یاورى سالمتى خود را باز یابند و تا 

سالیان سال، سایه ایشان بر سر فوتبال ایران باشد.

حصیلى اشآغاز کرده و
طه مشــغول است و 

 بازخواهد گشت.
ن هفتمین تیمى 

ر فوتبال ملى 
 اش تجربه
 اش یک 
رمانى و 

ب آهن،
ل ایران 

مرینات 
ن ها بدون 

یان از هدایت
 هدایت این تیم 
دایى جدىترین

منتفى شد تا ذوب ز
ى ادامه فصل باشد. 
رشت در بازار شاید 

وریان بنشیند.
4ذوب آهن طى 24
 حاال که مشغول 
مربى ذوب آهن 

پاسخ نهایى دایى به ذوب آهن: 
به اصفهان نمى آیم

دیروز مهمترین خبر ورزش ایران، تأیید و بالفاصله تکذیب شد! 

پیشکسوت باشگاه هاى ســپاهان و ذوب آهن گفت: قلعه 
نویى تیمش را به خوبى مى شناســد و براى خرید بازیکن در 

نیم فصل، به دنبال سر و صدا نیست.
فرشید طالبى در گفتگویى، در ارتباط با وضعیت تیم فوتبال 
سپاهان تحت هدایت امیرقلعه نویى در پایان نیم فصل اول 
لیگ نوزدهم اظهار کــرد: در نیم فصل دوم تیم هایى موفق 
خواهند بود که مربیان با تجربه اى دارند. در مورد ســپاهان، 
امیرقلعه نویى این تجربه را دارد و او همیشه ثابت کرده که در 

نیم فصل دوم بهتر نتیجه مى گیرد.
وى در ادامه در خصوص عملکرد قلعــه نویى تصریح کرد: 
پیش از این قلعه نویى با ذوب آهنى که در رتبه دوازدهم قرار 

داشت، توانست قهرمان نیم فصل دوم شود. او بازیکنان را به 
خوبى مى شناســد و براى خریدن اصًال به دنبال بمب و سر 
و صدا نیســت. قلعه نویى بازیکنانى را مى خرد که دقیقًا به 
تیمش کمک مى کنند! االن ســپاهان عزت ا... پوزقاز را به 
دلیل مصدومیت در اختیار نخواهد داشت و سعید آقایى هم 
آسیب دیدگى دارد و به همین دلیل سپاهان مهدى ترکمان 
که عملکرد خوبى داشت و شهرخودرو هم به دنبال او بود را 

جذب کرد.
پیشکسوت باشگاه ســپاهان درباره اینکه تا اینجا سپاهان با 
خرید محمد طیبى از نفت مسجدســلیمان و مهدى ترکمان 
از پارس جنوبى جم، یکى از فعال ترین تیم هاى لیگ برتر در 

فصل نقل وانتقاالت زمســتانى بوده است، افزود: قلعه نویى 
خوب مى داند چه بازیکنى را بخرد و به دور از بازارگرمى ها، 

خیلى حرفه اى بازیکنان مورد نظرش را جذب مى کند.
طالبى در مورد وضعیت پیش روى سپاهان در گروه موسوم 
به مرگ در لیگ قهرمانان آسیا گفت: نه تنها سپاهان، بلکه 
هیچ تیم ایرانــى آمادگى کامل بــراى رویارویى با تیم هاى 
آسیایى را ندارد، چون آنها از نظر مالى، امکانات، سخت افزار 
و مدیریت از ما خیلى جلوتر هستند. من چندین فصل در لیگ 
قهرمانان آسیا بازى کردم و از شرق و غرب آسیا با تیم هاى 

مختلف بازى کردم.
وى درباره وضعیت تیم هاى ایرانى در آســیا اظهار کرد: به 

جرأت به شــما مى گویم ما از کل آسیا عقب هستیم. ما فقط 
مى توانیم از نیروى انسانى و کیفیت بازیکنانمان بهره ببریم. 
امیدوارم با برنامه ریزى درســت دوباره تیم هاى ایرانى را در 
فینال لیگ قهرمانان آســیا ببینیم. فوتبــال حرفه اى پول و 

مدیریت مى خواهد که متأسفانه ما هیچکدام را نداریم.
پیشکسوت باشگاه سپاهان در پایان در ارتباط با شرایط فوتبال 
ایران خاطرنشــان کرد: فوتبال تعارف ندارد، اگر مى خواهى 
بازیکنان و کادر فنى خوبى را در یک تیم جمع کنید باید پول 
داشته باشید مانند آنچه  در تیم هاى عربى مى بینیم. باید پول 
و مدیریت در کنار هم باشند و یکى از این دو عامل به تنهایى 

در فوتبال جواب نمى دهد.

فرشید طالبى: فوتبال تعارف ندارد

ست
محمودخان برکت ورزش ا

2 تیم اســتقالل و تراکتور به دنبال جذب سعید آقایى هستند و 
سپاهان که ابتدا با پیشنهادات درباره این بازیکن مخالفت کرده 

بود حاال به یک شرط به جدایى او رضایت خواهد داد.
این روزها بازار شایعات پیرامون وضعیت سعید آقایى حسابى داغ 
اســت و هر روز خبر جدیدى در مورد ماندن یا رفتن این بازیکن 
منتشر مى شود.آقایى به واسطه عملکرد خوبش در سالیان اخیر 
در پست دفاع چپ که در آن بازیکن خوب به شدت کمیاب است 
و همچنین شرایط ســنى خوبى که دارد گزینه مناسبى براى هر 
تیمى مى تواند باشد و از همین رو تبدیل به یک سوژه جذاب نقل 
و انتقاالتى شده است. ســپاهان به تازگى با مهدى ترکمان که 
قراردادش را با پارس جم فســخ کرده بود قرارداد امضا کرده و 
جذب این بازیکن شایعات مربوط به جدایى آقایى را تقویت کرد و 
از طرفى پیشنهادات جالب توجه براى این بازیکن و همچنین بى 
میل نبودن خود او به جدایى باعث شده سپاهان گزینه هاى جدایى 

این بازیکن را بررسى کند.
یکى از تیم هاى خواهان آقایى اســتقالل است و  آبى پوشان به 
دنبال این هستند که با جذب این بازیکن مشکالتى که از ابتداى 

فصل در پست دفاع چپ داشتند را برطرف کنند.
ســپاهانى ها که ابتدا مخالف جدایى آقایى بودند حاال با شرایط 
جدیدى حاضر به انتقال این بازیکن هســتند و شرایطشان هم 

تعویض او با یکى از بازیکنان مورد نظرشان است.
ظاهراً طالیى پوشــان قصد دارند یک بازیکن از بین فرشــید 

اسماعیلى، روزبه چشــمى یا آرش رضاوند را در ازاى رضایتنامه 
آقایى از اســتقالل بخواهند تا آبى پوشــان در صورت تمایل و 
پذیرش این شرط موفق به جذب نفر مورد نظرشان شوند. با توجه 
به وضعیت استقالل بعید است آبى پوشان راضى به جدایى چشمى 
یا اسماعیلى شوند ولى ممکن است تعویض آقایى با آرش رضاوند 
براى آنها انتقال مناسبى باشد. از طرف دیگر بحث تعویض آقایى 
با حاج صفى هم میان ســپاهان و تراکتور شکل گرفت که البته 
این انتقال با توجه به شرایط تیم تبریزى و نقش پررنگ احسان 
در تیم آنها خیلى بعید و دور از ذهن به نظر مى رســد ولى پرونده 
آن همچنان باز اســت. آقایى اصالتًا تبریزى است و حاج صفى 
اصفهانى و بازگشت این دو بازیکن به تیم هاى سابقشان مى تواند 
اتفاق جالبى براى هر دو نفر باشد و از طرفى با وجود اینکه عملکرد 
حاج صفى در چند فصل اخیر بهتر از آقایى بوده ولى باید توجه کرد 
که او پنج سال بزرگ تر از مدافع چپ جدایى طلب سپاهان است 
و از همین رو در صورت پذیرش این پیشنهاد از سوى تراکتور آنها 

هم چندان متضرر نخواهند شد.
شایعاتى هم اطراف تمایل پرسپولیس به جذب آقایى مطرح بود 
که این موضوع از پایه و اساس صحت ندارد و هیچ تمایلى از هیچ 
طرف براى این انتقال دیده نشده اســت. آقایى رابطه خوبى با 
هواداران پرسپولیس ندارد و اتفاقاتى که در ابتداى فصل منجر به 
محرومیت او شد هنوز از ذهن هواداران سرخپوش تهرانى خارج 
نشده و پرسپولیسى شدن آقایى بسیار دور از ذهن به نظر مى رسد.

وزیر ورزش با بیان اینکه اوضاع پرســپولیس و استقالل نسبت 
به قبل بهتر اســت به روند خصوصى ســازى آنها اشاره کرد و 
گفت: از ســازمان خصوصى ســازى مى خواهم هرچه سریع تر 
مقدمات واگذارى را آغاز کند! مســعود ســلطانى فر در دویست 

و بیســت و هفتمین نشســت شــوراى معاونان وزارت ورزش 
و جوانان بعد از ارائه گزارش نشســت هاى مشــترك سازمان 
خصوصى ســازى و وزارت ورزش و جوانان با تقدیر از همکارى 
دو سازمان خصوصى سازى و بورس گفت: جلسات واگذارى دو 
باشگاه با هدف خصوصى شدن استقالل و پرسپولیس به خوبى 
پیش مى رود. با توجه به پیشــرفت کارشناسى خوبى که در این 
بخش داشته ایم از ســازمان خصوصى سازى مى خواهم هرچه 
سریع تر مقدمات واگذارى دو باشــگاه استقالل و پرسپولیس را 

شروع کند.
وى ادامه داد: تعیین و تکلیف ســرمایه و بدهى ها و حسابرسى و 
شفافیت دو باشگاه از مهمترین دســت آوردهاى ما در مدیریت 
این دو باشگاه بوده است. استقالل و پرسپولیس امروز نسبت به 

گذشته وضع بسیار بهترى دارند. 

  از وقتى کالــدرون گفته بازیکن خارجى نمــى خواهد و ترجیح 
مى دهد هزینه چنین خریدى صرف پرداخت دســتمزد بازیکنان 
فعلى شــود، برخى منابع خبرى نزدیک به باشگاه شایعات جالب 
توجهى مى ســازند. مثًال مى گویند محمدحســن انصارى فرد با 
دو مهاجم درجه یک آفریقایى یا آیاندا پاتوســى به توافق نهایى 
رســیده بود، اما کالدرون مخالفت کرد. حاال اینکه مهاجم قهار 
چرا در زمستان تیم درست و حســابى ندارد به کنار؛ این هم که 
باشــگاه بنى یاس چرا باید به همین راحتى رضایتنامه پاتوسى را 

صادر کند خودش یک بحث دیگر است. با همه اینها بهتر است 
مدیرعامل پرسپولیس قبل از هر چیز مطالبات معوق بشار رسن را 
بدهد تا این بازیکن از کف نرود. شما اگر خیلى توافق کننده خوبى 
هستى و پول هم دارى، اول بازیکنان موجود را حفظ کن، بعد ما 
خودمان مى گوییم انصارى فرد با لیونل مسى توافق کرده بود  اما 
کالدرون مخالفت کرد! راستى فکرش را کرده اید کسى که عیسى 
آل کثیر را نمى تواند بخرد، چطور با پاتوســى و باشگاهش توافق

 مى کند؟

نیم فصل دوم بهتر نتیجه مى گیرد.
وى در ادامه در خصوص عملکرد قلعــه نویى تص
پیش از این قلعه نویى با ذوب آهنى که در رتبه دواز

سعید را مى خواهید؟ احسان را تحویل دهید!

لطیفه هاى دوباره وزیر درباره خصوصى سازى!

آل کثیر را نتوانستید، پاتوسى پیشکش

بازار نقل و انتقاالت زمســتانى مانند اســمش گرما و 
جذابیت زیادى ندارد. با این حال چند جابه جایى داخل 

زمین و روى نیمکت اخبار را از سرما خارج کرده است.
سپاهان: امیرقلعه نویى مانند ابتداى فصل در نیم فصل 
هم خریدهاى بسیار خوبى داشته است. سپاهان که در 
نقل و انتقاالت ابتداى فصل یکى از موفق ترین تیم ها 
بود با خرید محمد طیبى از نفت مسجدسلیمان و مهدى 
ترکمان از پارس جنوبى جم نشــان داد در زمستان هم 
مى خواهد این موفقیت را تکرار کند. نفت مسجدسلیمان 

با رهبــرى طیبــى عملکرد 
خوبى در نیم فصل داشــت 
و 15 بــازى را بدون باخت 

پشت سرگذاشت. مهدى 
ترکمان هم با سه 
پــاس گل یکى 
از بهترین هــاى 
تیمش بوده است. 

آنها مــى خواهند 
تیم کهکشانى شان
را کهکشــانى تر 

نمایند.
پرســپولیس: 

براندائــو خیلى زودتر 
از تعطیالت نیم فصل خروجش قطعى شــد. اگرچه 

بازیکنان زیاد دیگرى در این لیست قرار دارند اما با وجود 
وضعیت مالى پرسپولیس و شرایط نامشخص کالدرون 
مشخص نیست که آنها در این لیســت باقى بمانند یا 

مجوز بازگشت بگیرند.
شهر خودرو: دو بازیکن ســابق استقالل درآستانه 
جدایى از تیم یحیى قرار دارنــد. جدایى روح ا... باقرى 
قطعى شــده و محمدى مهر هم شــاید جدا شود. آنها 
به جاى دو اســتقاللى یک پرسپولیســى یعنى روح ا... 
ســیف اللهى را به خدمت گرفته اند. حســن جعفرى و 
میالد ســرلک هم دیگر خریدهاى این تیم از نساجى

 است.

تراکتور: تیمى که به نظر مى رسید در بخش دفاعى و 
هجومى نیاز به تقویت دارد فعًال به فروش بازیکنانش 
مشغول است. رزاق پور، ســوگیتا و فورچونه جداشده ها 
هســتند و هیچ نامى براى حضور در ایــن تیم مطرح 

نشده است.
نفت مسجدسلیمان: مشــکالت مالــى عالوه بر 
بالتکلیفى نیمکت منجر به جدایــى دو بازیکن اصلى 
این تیم شده اســت. محمدطیبى و سوشا مکانى فعًال 

جداشده هاى اصلى این تیم هستند. 
گل گهر سیرجان: 
بیابانى،  فرشــاد 
شاهین عباسیان، 
پیمــان نامــور، 
مهــدى زبیــدى 
و پــدرام قاضى پــور 
جداشــده هاى این تیم 
هســتند. از این لیست 
به غیــر از نامور بقیه 
بازیکنان چندان در 
ترکیب اصلى این 
تیم حضور نداشتند.

پــارس جنوبى: 
ترکمــان  مهــدى 
اصلى تریــن جدا شــده این 
تیم است. البته حرف و حدیث هاى 
زیادى در غیرقانونى بودن فســخ قراردادش 
وجــود دارد که با وجود ایــن بعید به نظر مى رســد به 

بازگشت او منجر شود.
شاهین بوشــهر: رزاق پور که در تراکتور فرصت 
بازى پیدا نکرد و نیمکت نشــین میثــم تیمورى بود به 
شاهین آمده تا در این تیم نیم فصل متفاوتى داشته باشد. 
ابوالفضل درویشوند، سعید کریمى و  محمد صادق بارانى 

هم جداشده هاى نامى این تیم هستند.
فوالد خوزســتان: انس بنــى یاســین و روح ا... 

سیف اللهى جداشده هاى این تیم هستند.

گذرى در بازار نقل و انتقاالت زمستانى تیم هاى لیگ برترى

سپاهان کهکشانى تر از کهکشان مى شود

نمانمانمانمانمانمان ججج مسج مسج مسج مسجدسدسلدسلیدسل نفتنفتنفتنفتنفت نفت دندکندکندکندکندکندکندکندکند. ککا تکراررراررارراررار موفقیت ر
طیبــى عملکرد
صل داشــت 
را بدون باخت 

ت. مهدى 
با سه 
کى
اى
ت.

اهند 
ى شان
ى تر 

س:
ى زودتر 

م فصل خروجش قطعى شــد. اگرچه 
وجود با اما دارند اینلیستقرار دیگرىدر

ىىىىىىاصلى این ینننن این تیم هستند.  ججدجدججداجداجداجداجداشده شده شدشده شده هههههاهاى
گل گه
فرش
شاه
پیمـ
مهــ
و پــدرا
جداشــده
هســتند.
به غیــ
بازیک

ترکیب
تتتتتیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیم ح
پپپــار
مهمهمهمهــدى

اصلى تلى تلى تلى تلى تلى تلى تریــریــریــریــریــریــنن جنجنجن ج
ف ح ته ال ات ات اساساساساست تتتت
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مزایده اموال منقول
اجراى احکام حقوقى شعبه سوم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالسه 970917 ج/3 له آقاى اکبر احمدى و علیه آقاى سید علیرضا داوودى مبنى 
بر مطالبه مبلغ 294/229/713 ریال بابت سایر مطالبات ریال بابت محکوم به و هزینه هاى 
اجرایى و حق االجراى دولتى در تاریخ 98/11/5 ســاعت 12 صبح در محل اجراى احکام 
دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش اموال توقیفى که توسط کارشناس 
رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده 
برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى اصفهان- خ 
24 محمودآباد- شرکت آبکارى فلزات زارعى- روبروى سپه کار 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 تسلیم مال مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد 
گرفت. هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد. و مابقى ثمن ظرف حداکثر یک 
ماه پرداخت واال ده درصد واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شد. لیست اموال مورد مزایده: 
مشاهدات و نظریه کارشناسى و ارزیابى: پس از بررسى مدارك و وضعیت قالب هاى مورد 
نظر در کارگاه خواهان آقاى ســید علیرضا داوودى؛ نتایج استعالم از مبادى اصلى ساخت 
قالب در استان اصفهان و تهران جهت ارزیابى و تعیین قیمت روز؛ نتایج ارزیابى به قرار زیر 
است: 1- دو دستگاه قالب ساخت کوپلینگ هاى کابل یک دستگاه با سایز 20 و یک دستگاه 
با سایزهاى 25 و 32 هر کدام با 16 حفره داراى صفحه پران- در حال کار. با عنایت به سال 
ساخت و کارکرد باالى قالب هاى بازدید شــده و قیمت تجهیز نو؛ قیمت قالب ها به طور 
میانگین از قرار هر عدد به ترتیب ســایز 20 به مبلغ 18 و سایز 25 و 32 به مبلغ 23 میلیون 
تومان برآورد مى گردد- جمعا 41 میلیون تومان. در ضمن دســتمزد کارشناسى اینجانب 
مطابق تعرفه جدید دستمزد کارشناسان رسمى دادگســترى مبلغ 4/000/000 ریال مى 

باشد.  م الف: 718827 مدیر و دادورز اجراى احکام حقوقى اصفهان/10/252
ابالغ اخطاریه ماده 87

شماره پرونده: 139704002003005616/1 شماره بایگانى پرونده: 9707851/1 شماره 
ابالغیه: 139805102003012584 تاریخ صدور: 1398/10/10 بدین وســیله به آقاى 
عباسعلى کاظمى دهنوى نام پدر: قنبر ســاکن: اصفهان- خیابان امام خمینى محل دهنو 
برابر گزارش مأمور مربوطه، آدرس مربوطه شناســائى نگردیده است، ابالغ مى گردد که 
برابر سند ازدواج شماره 1297 مورخ 1369/08/11 دفترخانه ازدواج شماره 97 شهر اصفهان 
بابت مهریه به شرح ((یک جلد کالم ا... مجید به هدیه پنجاه هزار ریال و مهرالسنه حضرت 
زهرا(س) دویست و شصت و دو ریال و نیم و مقدار ســى و پنج مثقال طالى ساخته شده 
هجده عیار مقوم بمبلغ یک میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال و مقدار دویست و ده کیلوگرم 
مس ساخته شده ظروفى اعال به قیمت روز)) به خانم صبیحه برزانى فرزند اسداله بدهکار 
مى باشید که ششدانگ پالك 452/3536 واقع در بخش 16 ثبت اصفهان متعلق به شما در 
قبال مهریه بازداشت گردیده لذا طبق ماده 87 آئین نامه اجراى مراتب بشما اخطار میشود 
ضمناً هرگونه نقل انتقالى از طرف شما نسبت به مورد بازداشت ممنوع است و ترتیب اثر داد ه 
نمیشود و طبق ماده 18 و 19 آئین نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى این اخطار از تاریخ انتشار 
این آگهى که تاریخ ابالغ اخطاریه محسوب است بشما ابالغ مى گردد و فقط یک نوبت در 
روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان درج و منتشر مى گردد. م الف: 718426 قویدل- کفیل 

اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /10/253
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139804002003002928/1 شماره بایگانى پرونده: 9804124/1 شماره 
آگهى ابالغیه: 139803802003000450 تاریخ صدور: 1398/09/05 آگهى ابالغ اجرائیه 
پرونده اجرایى شــماره 139804002003002928- بدین وسیله به آقاى منصور احمدى 
بنى فرزند بهرام ساکن اصفهان خ امام خمینى ایستگاه فتوت باغ خانم سلطان پالك 14 که 
طبق گزارش مامور مربوطه آدرس شما شناسائى نگردیده است، ابالغ مى شود که باستناد 
سند ازدواج شــماره 6402 مورخ 1381/06/18 تنظیمى در دفترخانه 182 اصفهان مقدار 
"وصول کل مهریه شــامل هدیه کالم ا... مجید یکصد هزار ریال مهرالسنه حضرت زهرا 
262/5 ریال بهاى یک سفر حج بیت ا... الحرام ده میلیون ریال طال ساخته شده هجده عیار 
پنچاه مثقال سکه طالى تمام بهار آزادى چهارصد عدد بهاى یک هزار و سیصت و شصت 

و دو شاخه گل مریم پانصد هزار ریال بهاى بعنوان وجه رایج مملکت یکصد و پنچاه میلیون 
ریال که کال بر ذمه زوج مرقوم دین ثابت و محقق اســت تا عندالمطالبه تسلیم زوجه خود 
نماید" به مریم آذرى بنى فرزند سیف اله بدهکار مى باشید که بر اثر عدم پرداخت بستانکار 
درخواست صدور اجرائیه نموده، پس از تشــریفات قانونى اجرائیه صادر و پرونده اجرائى به 
شماره 139804002003002928 در این اداره مطرح مى باشد. لذا طبق ماده 18 آئین نامه 
اجراى مفاد اسناد رسمى به شــما 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، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام و چنانچه ظرف مدت بیست روز از تاریخ این 
آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات 
اجرائى علیه شــما  جریان خواهد یافت. م الف: 716605 قویدل- کفیل اداره اجراى اسناد 

رسمى اصفهان /10/254
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139804002136000072/3 شماره بایگانى پرونده: 9803608/1 شماره 
آگهى ابالغیه: 139803802003000502 تاریخ صدور: 1398/10/05 بدین وســیله به 
ورثه مرحوم محمدعلــى بورونى فرزند رضا: 1- خانم فاطمه علــى بورونى، نام پدر: رضا، 
2- رضا على بورونى، نام پدر: على 3- فاطمه یحیائى خوندابى، نام پدر: اسدا... 4- شیما على 
بورونى، نام پدر: محمد، 5- زهرا على بورونى، نام پدر: رضا 6- على اکبر على بورونى، نام 
پدر: رضا 7- مهرداد على بورونى، نام پدر: رضا 8- نیما على بورونى، نام پدر: محمد، همگى 
به نشانى اصفهان خیابان پروین پل سرهنگ کوى اذر پالك 24 که برابر اعالم مامور ابالغ 
مربوطه محل اقامت شما به شرح متن سند شــناخته نشده، و همچنین امکان ابالغ واقعى 
اجراییه در آدرس اعالمى به شما میسر نگردیده است ابالغ مى شود که خانم مریم کشگولى 
جهت وصول مهریه خود (هدیه قران مجید 100 هزار ریال و 5. 262 ریال مهرالسنه و مبلغ 
200 هزار ریال بهاء طاقه شــال و مبلغ 1 میلیون و 500 هزار ریال بابت طالى ســاخته و 
مبلغ 6 میلیون ریال بابت خانه و موازى 250 عدد ســکه طالى بهار آزادى یقیمت رسمى 
بانک ملى) به استناد ســند ازدواج 8287 مورخ 1368/1/9 دفترخانه 149 ازدواج دستگرد 
علیه مورث شــما "محمدعلى بورونى" اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به کالســه 
139804002136000072/3 در این اداره تشکیل شده است لذا بنا به تقاضاى بستانکار 
طبق ماده 18 و 19 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه نصف جهان آگهى 
مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، 
نســبت به پرداخت بدهى مورث خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. م 

الف: 718142 قویدل- کفیل اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان  /10/255
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)

شــماره آگهى: 139803902004000344 تاریخ آگهى: 1398/10/10 شــماره پرونده: 
139704002004000749 آگهى مزایده پرونده اجرایى به شماره بایگانى: 9706375- 
ششدانگ آپارتمان شماره 8764 فرعى از 12 اصلى مفروز و مجزى شده از 1818 فرعى از 
اصلى مذکور واقع در بخش 14 ثبت اصفهان به مساحت 100/35 مترمربع به انضمام شش 
دانگ انبارى شماره 3 به مساحت 3/42 مترمربع به انضمام شش دانگ پارکینگ شماره 3 
به مساحت 12/5 مترمربع به آدرس: اصفهان کنار گذر اتوبان خیام کوچه 54 (کوچه شهید 
علینقیان) ساختمان 142 کدپستى 8186685711 طبقه اول شمالى واحد 3 که سند مالکیت 
آن در صفحه 371 دفتر 939 امالك ذیل شماره 212937 و با شماره چاپى 016883 سرى 
ه سال 91 ثبت و صادر شده است با حدود: شماًال به طول 15/65 متر پنجره و دیوار بالکن 
است به فضاى شارع شرقاً در دو قسمت اول به طول 53 سانتیمتر دیوار بالکن است به فضاى 
شارع دوم به طول 4/80 متر دیوارى است به درز انقطاع جنوبًا در 14 قسمت که قسمتهاى 
دوم و ششم و هشتم شرقى و قســمتهاى چهارم و یازدهم و سیزدهم غربى است اول الى 
ششم به طولهاى 4 متر و 14 ســانتیمتر و یک متر و 98 سانتیمتر و یک متر و 45 سانتیمتر 
و 18 سانتیمتر و 2 متر و هفت سانتیمتر و 55 ســانتیمتر دیوارى است اشتراکى با آپارتمان 
شماره 8765 فرعى و هفتم الى نهم به طولهاى 2 متر و 64 سانتیمتر و 2 متر و 55 سانتیمتر 
و یک متر و 29 سانتیمتر درب و دیواریست به راه پله و آسانسور مشاعى دهم الى چهاردهم 
به طولهاى 12 سانتیمتر و 1 متر و 49 سانتیمتر و 1 متر و 61 سانتیمتر و 2 متر و 4 سانتیمتر 
و 1 متر و 94 سانتیمتر دیوارى است اشتراکى با آپارتمان شــماره 8706 فرعى غربًا در دو 
قسمت به طولهاى 4/78 متر و 58 سانتیمتر دیوارى است اشتراکى با آپارتمان شماره 8766 

فرعى. حدود انبارى: شــماًال به طول 2/85 متر دیواریست اشتراکى با انبارى قطعه شماره 
4 شرقًا به طول 1/20 متر دیوارى است اشــتراکى با آپارتمان شماره 8763 فرعى جنوبًا به 
طول 2/85 متر دیواریست اشتراکى با انبارى قطعه شماره 5 غربًا به طول 1/20 متر درب و 
دیواریست به محوطه مشاعى پارکینگها. حدود پارکینگ: شماًال به طول 5 متر خط مستقیم 
مفروض است به پارکینگ شرقاً به طول 2/5 متر خط مستقیم مفروض است به فضاى حیاط 
مشاعى جنوبًا به طول 5 متر خط مستقیم مفروض اســت به فضاى حیاط مشاعى غربًا به 
طول 2/5 متر خط مستقیم مفروض است به فضاى حیاط مشاعى که طبق نظر کارشناس 
رسمى پالك فوق آپارتمانى واقع در طبقه اول قسمت شــمال طبق سند داراى 100/35 
مترمربع مساحت به انضمام انبارى قطعه سه تفکیکى به مساحت 3/42 مترمربع به انضمام 
پارکینگ قطعه سه تفکیکى به مساحت 12/5 مترمربع مى باشد و آپارتمان فوق به صورت 
اسکلت بتن سقف تیرچه بلوك کفها ســرامیک چهارچوبهاى داخلى فلزى دربهاى داخلى 
چوبى بدنه گچ و رنگ سیستم سرمایش کولر آبى و سیستم گرمایش پکیج داراى نماى آجر 
و سنگ و داراى اشتراکات شهرى مى باشد ملکى آقاى محسن قاسمى که طبق سند رهنى 
شماره 169794- 94/8/17 تنظیمى در دفتر اسناد رسمى شماره 15 اصفهان در رهن بانک 
اقتصاد نوین (شعبه چهارراه آپادانا اصفهان) واقع مى باشــد و طبق اعالم بانک بیمه نامه 
مورد وثیقه تا تاریخ 98/12/18 اعتبار دارد و از ساعت 9 الى 12 روز شنبه مورخ 98/11/12 
در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقى چهارراه اول شهید 
صداقتى ابتداى خیابان الهور سمت چپ طبقه ســوم به مزایده گذارده مى شود. مزایده از 
مبلغ پایه 3/700/000/000 ریال (سه میلیارد و هفتصد میلیون ریال) شروع و به هر کس 
خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى نقداً فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت 
بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى 
که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ 
مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن 
آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختــى بابت هزینه هاى فوق از محل 
مازاد به برنده مزایده مسترد مى گردد. ضمنًا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان 
چاپ اصفهان مورخ 98/10/16 درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به 
روز بعد موکول مى گردد. توضیحا جهت شرکت در جلسه مزایده باید مبلغ پایه مزایده پس 
از اخذ شناسه واریز از این اداره و طى فیش ســپرده در وجه اداره اجراى اسناد رسمى بابت 
پرونده کالسه فوق پرداخت گردد و ارائه اصل فیش واریزى به همراه تقاضاى کتبى و کارت 
شناسایى معتبر الزامى است. ضمنًا برنده مزایده باید مابقى مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى 
همان روز طى فیش مخصوص پرداخت نماید. م الف: 718802 قویدل- کفیل  اداره اجراى 

اسناد رسمى اصفهان /10/257
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواســت و ضمائم- آقاى واد  آقاخانى دادخواستى به مبلغ 
30/000/000 ریال بطرفیت شرکت سمنگان ترابر ایرانیان که اعالم شده مجهول المکان 
است تقدیم و به کالسه 971/98 در شعبه ششــم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان ثبت 
گردیده و به علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه 
هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شــود در روز شنبه مورخ 98/11/26 ساعت 
9/30 در جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت وقت رســیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیابًا 
رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 719583 شــعبه ششم حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /10/261
ابالغ وقت دادرسى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به آقاى مهدى مستمند کالسه پرونده: 471/98 وقت 
رسیدگى: 98/11/26 ســاعت 5:30 عصر خواهان: بهاره امیرى خوانده: مهدى مستمند 
خواسته: مطالبه احترامًا خواهان دادخواستى با موضوع تامین دلیل داشته که به شوراى حل 
اختالف شعبه اول ارجاع گردیده و پس از صدور قرار کارشناسى و انتخاب کارشناس نظریه 
کارشناسى اخذ گردیده لذا با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و 
دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 ائین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در روزنامه هاى کثیر 
االنتشار ایران اگهى گردد تا خوانده از تاریخ نشر اخرین اگهى ظرف مدت ده روز به دبیرخانه 

شورا جهت رویت و اخذ نظریه کارشناسى اقدام نماید. م الف: 718829 کریمى- رئیس شعبه 
1 حقوقى شوراى حل اختالف بخش باغبادران  /10/262

اخطاریه
برگ اخطاریه- شــماره پرونده: 1526/97 ش ح 5  - 98/68 نام و نام خانواگى  ســهیال 
شــیرازیان  محل اقامت مجهول المکان محل حضور شــعبه : پنجم حقوقى شوراى حل 
اختالف : امیر آباد واقع در شهردارى وقت حضور 10 روز پس از رویت  ساعت 8- 12 صبح 
علت حضور : در خصوص تجدید نظر خواهى محمود اسدى بطرفیت شما در وقت مقرر فوق 
جهت تبادل لوایح در محل شوراى حل اختالف امیر آباد حاضر شوید  715885/م الف- شعبه 

پنجم شوراى حل اختالف امیر آباد /10/241
 حصروراثت 

مســلم کاظمى داراى شناسنامه شماره 840 به شرح دادخواســت به کالسه 1569/98 از 
این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان شکراهللا 
کاظمى دره بیدى  بشناســنامه 22 در تاریخ 98/7/10 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. صغرا کاظمى دره بیدى  ش ش 22 ، 
2. نصراله کاظمى ش ش 23 ، 3. مسلم کاظمى ش ش 840 ، 4. مرضیه کاظمى دره بیدى  
ش ش 1266 ، 5. اسماعیل کاظمى دره بیدى  ش ش 4908 ، 6. ابراهیم کاظمى دره بیدى  
ش ش 2531 ، 7. هاجر کاظمــى ش ش 1080061509متوفى به غیر از نامبردگان ورثه 
دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى 
نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف 
یک ماه به شــورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 718427/م الف رئیس شعبه 10 

حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/ 10/242
 حصروراثت 

فریبا جمشدیان نجف آبادى  داراى شناسنامه شــماره 165 به شرح دادخواست به کالسه 
1570/98 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنیــن توضیح داده که 
شادروان احمد جمشــیدیان بشناســنامه 223 در تاریخ 98/8/29 اقامتگاه دائمى خود را 
بدرود زندگــى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. فربد جمشــیدیان 
ش ش 1080540921 ، 2. عباس جمشــیدیان ش ش 61 ، 3. اعظم جمشیدیان ش ش 
1080028501 ،  (فرزندان متوفى)، 4. فریبا جمشیدیان نجف آبادى ش ش 165 (همسر 
متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه 
از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واالگواهى 
صادرخواهد شــد. 718442/م الف رئیس شــعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف 

نجف آباد/ 10/243
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139804002003002414/1 شماره بایگانى پرونده: 9803393/1 شماره 
آگهى ابالغیــه: 139803802003000479 تاریخ صــدور: 1398/09/26 آگهى ابالغ 
اجرائیه پرونده شماره 139804002003002414- بدینوسیله به آقایان: على کریمى فرزند 
اصغر- منوچهر کریمى سبدانى فرزند اصغر- على محمد کریمى فرزند اصغر و خانم ها خاور 
ابراهیمى فرزند هاشم- زینب کریمى فرزند اصغر و فاطمه چیتن فرزند احمد ورثه آقاى اصغر 
کریمى سبدانى فرزند صفرعلى ساکنین: اصفهان- خ پروین- خ نقاره خانه- پ 19 که برابر 
گزارش مأمور مربوطه امکان ابالغ واقعى در آدرس متن سند به شما مقدور نگردیده ابالغ مى 
گردد که خانم فاطمه چیتن فرزند احمد باستناد سند ازدواج شماره 1238 مورخ 1357/04/14 
دفترخانه ازدواج شماره 167 شهر نجف آباد اســتان اصفهان جهت وصول مهریه خود به 
شرح "(موضوع الزم االجراء: مبلغ پانصد هزار و دویست و شصت و دو ریال و پنجاه دنیار) 
مبادرت به صدور اجرائیه نموده، پس از صدور اجرائیه، پرونده اجرائى به شماره فوق در این 
اداره مطرح مى باشد. لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد اسناد رسمى به شما ابالغ مى 
گردد از تاریخ انتشــار این آگهى که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است و فقط یک نوبت در 
روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان درج و منتشــر مى گردد، ظرف مدت بیست 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: 718143 قویدل- کفیل اداره اجراى اسناد 

رسمى اصفهان  /10/256

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان 
از امدادرسانى نجاتگران اصفهانى به 77 حادثه دیده در 

45 عملیات امدادى در طول هفته گذشته خبر داد.
داریوش کریمــى با بیان اینکه در طول هفته گذشــته 
پوشــش امدادى 45 حادثه توســط امدادگــران این 
جمعیت انجام شده است، افزود: امدادگران و نجاتگران 
جمعیت هالل احمر این استان اقدام به امدادرسانى به 
77 حادثه دیده کردند. وى در ادامــه به حوادث تحت 
پوشش جمعیت هالل احمر اســتان در این مدت اشاره 
و خاطرنشــان کرد: از این تعداد حوادث در بازه زمانى 
هفتم لغایت سیزدهم دى ماه ســال جارى، 22 حادثه 

جاده اى، 9 حادثه شهرى، 11 مورد خدمات حضورى، 
دو حادثه صنعتى و کارگاهى و یک حادثه کوهســتان 
توســط نیروهاى امدادى جمعیت هالل احمر اســتان 

پوشش داده شد.
کریمى با اشــاره به اینکه در طول این مدت پنج مورد 
عملیات رهاسازى توسط تیم هاى عملیاتى این جمعیت 
صورت گرفته اســت، گفت: 146 نیروى عملیاتى این 
جمعیت در قالب 52 تیــم عملیاتى با همراه داشــتن 
تجهیــزات الزم امــدادى در عملیات هاى یادشــده 
مشارکت داشــته اند.  وى خاطرنشان کرد: شماره 112 
نداى امداد به صورت 24 ساعته آماده پاسخگویى است.

نخستین بار، ماشین درب بازکن غربى باترى شماره 3 
شرکت ذوب آهن اصفهان با تالش شبانه روزى کارکنان 

این شرکت تعمیر اساسى شد.
مهندس ارشــد مکانیک واحد 2 تولیــدات کک و مواد 
شیمیایى شرکت ذوب آهن اصفهان گفت: این تجهیز 
کلیدى پس از راه اندازى باترى شماره 3، از 17 آبان به 
مدت 11 روز با تالش متخصصان این شرکت تعمیر شد.
جواد نورمحمدى افزود: براى اجراى این طرح صنعتى 
مسیر درب بازکن شامل سه خط ریزى از سمت غرب به 
طول 30 متر افزایش یافت که نصب 70 تن تجهیزات 
اسکلت فلزى و 300 مترمکعب بتن ریزى را در برداشت. 

وى گفت: فرایند طراحى، ســاخت و نصب آن در محل 
شرکت به مدت 18 ماه طول کشید که در این تعمیرات 
تجهیزات اســکلت فلزى دوراســیون که بخش اصلى 
ماشین است بازسازى و تجهیزات هیدرولیکى، برقى و 

اتوماسیونى هم تعویض شد.
مهندس ارشد مکانیک واحد 2 شرکت ذوب آهن اصفهان 
افزود: کاهش توقفات، افزایش بازدهى تولید و کاهش 

دوره اى تعمیرات از مزایاى این طرح است.
ذوب آهن اصفهان اولین و بزرگ ترین کارخانه تولیدکننده 
فوالد ساختمانى و ریل در ایران و بزرگ  ترین تولید کننده 

محصوالت طویل در خاورمیانه است.

انجام 45 عملیات امداد توسط 
نجاتگران اصفهانى در یک هفته

تعمیر ماشین درب بازکن غربى 
باترى شماره 3 ذوب آهن

رکوردشکنى فوالد مبارکه 
تحویل محصوالت فوالد مبارکه به تولیدکنندگان 
لوله و پروفیل از ســال1394 تا پایان سال 1397 با 
120 درصد رشــد از 776 هزار تن به یک میلیون و 
709 هزار تن رسید. مدیر پشتیبانى فروش و بازاریابى 
فوالد مبارکه ضمن تأیید این خبر گفت: روند روبه رشد 
تحویل محصول به تولیدکنندگان لوله و پروفیل در 
سال رونق تولید و با هدف حمایت حداکثرى از صنایع 
داخلى در 9  ماهۀ ســال 1398 نیز با 27 درصد رشد 
نسبت به مدت مشابه ســال قبل به 1/7 میلیون تن 

افزایش یافت.
محمد تاجمیر ریاحى افزود: شرکت فوالد مبارکه با 
افزایش عرضۀ محصوالت خود به بازار داخل توانست 
مانع از واردات محصوالت فــوالدى تخت و خروج 

بیش از 400 میلیون دالر ارز در سال از کشور شود.

بازدید از کارگاه هاى 
بنیاد تعاون اصفهان

جمعى از مسئولین شهرستان تیران و کرون متشکل 
از دادستان، فرماندار، بخشدار مرکزى و روساى اداره 
منابع طبیعى، جهاد کشاورزى، منابع آب و شهرداران 
شهردارى هاى توابع شهرســتان تیران و کرون از 
کارگاه هاى بنیاد تعاون اصفهــان بازدید کردند. در 
ادامه، جلســه اى در دفتر محمدى، مدیر نمایندگى 
بنیاد تعاون برگــزار و توافقاتى در خصوص واگذارى 
زمین هاى اراضى آن شهرستان به بنیاد جهت ایجاد 

اشتغال براى مددجویان برگزار شد.

خبر
نایب رئیس شوراى اسالمى شــهر اصفهان گفت: اســتان اصفهان همواره در دریافت 
بودجه هاى دولتى مورد بى مهرى قرار گرفته و از آخرین استان هایى بوده که بودجه دولتى 
به آن اختصاص داده مى شود.پورمحمد شریعتى نیا دیروز در یکصد و هشتمین جلسه علنى 
شوراى اسالمى شهر اصفهان با اشاره به فصل طرح ریزى بودجه 98 شهردارى اصفهان، 
اظهار کرد: نیاز است در بودجه شهردارى عدالت و انصاف در کل مناطق مورد توجه باشد تا 

عدالت اجتماعى را در تمام سطح شهر شاهد باشیم.
 وى افزود: با اختصاص بودجه مناطق برخوردار به مناطق کم برخوردار، اصفهان به شهرى 
تبدیل خواهد شد که همه جاى آن قابل سکونت و رضایت شهروندان است. نایب رئیس 
شوراى اسالمى شهر اصفهان تصریح کرد: متأســفانه استان اصفهان همواره در دریافت 
بودجه هاى دولتى مورد بى مهرى قرار گرفته و از آخرین استان هایى بوده که بودجه دولتى به 
آن اختصاص داده مى شود. وى با تأکید بر اینکه بارگذارى هاى انجام شده در مسیر رودخانه 
زاینده رود، جفا در حق اصفهان است، اضافه کرد: حدود 30 سال گذشته یک میلیارد و 900 
میلیون متر مکعب بر رودخانه بارگذارى شده اما تنها 300 میلیون متر مکعب آن تأمین شده 
یعنى حدود یک میلیارد و 600 میلیون متر مکعب از ذخیره آب هاى زیرزمینى فالت مرکزى 

براى تأمین این بارگذارى ها برداشت مى شود.

جفاهایى که در حق اصفهان شده است

10 نفر از نمایندگان اصفهان در مجلس به علت عدم انجام تعهدات براى 
بهره بردارى از پروژه کنار گذر شرق اصفهان در زمان وعده داده شده از 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى خواستند تا به سئواالت نمایندگان پاسخ 

دهد.
در عنوان کلى این سئوال خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى آمده 
است: «علت عدم انجام تعهدات براى بهره بردارى از پروژه کنارگذر شرق 
اصفهان در زمان وعده داده شده چیست؟» متن کامل سئوال نمایندگان 
مردم اصفهان در مجلس شــوراى اســالمى از وزیر تعاون، کار و رفاه 

اجتماعى به شرح زیر است:
آزاد راه شرق سپاهان (کنارگذر شرق اصفهان) که با مشارکت 70 درصدى 
صندوق بازنشستگان کشور در حال احداث است بارها و بارها وعده بهره 
بردارى آن در تاریخ هاى مختلف از ســوى وزراى مختلف به مردم داده 

شده است.
1- علت عدم تحقق وعده این وزارتخانه براى افتتاح پروژه در تاریخ هاى 

وعده داده شده 96/6/23 و97/6/26 و تا پایان شهریور 98 چیست؟
2- چرا علیرغم وعده جنابعالى در تاریخ97/10/17 (حین بازدید از پروژه) 
و تعیین تاریخ بهره بردارى کامل تا پایان شش ماه اول سال98 این وعده 
انجام نشده و همان قطعه اول که 97 درصد هم پیشرفت داشت زیر بار 

ترافیک نرفت؟
3- میزان اعتبارى که از تاریخ بازدید جنابعالى به پروژه تزریق شده است 

چقدر است؟
4- با بررسى هاى صورت گرفته کل پروژه 30 درصد عقب ماندگى دارد، 

علت این عقب ماندگى چیست؟
5- در زمان بازدید جنابعالى کل پروژه 61 درصد پیشرفت داشته و اکنون 
حدود 70 درصد پیشــرفت دارد، چرا علیرغم گذشت یکسال از حضور 

حضرتعالى در محل پروژه،کمتر از 10 درصد پیشرفت داشته است؟

دهم دى ماه جلســه بررسى مسائل و مشــکالت پروژه کنارگذر شرق 
اصفهان با حضور سرپرست صندوق بازنشستگى کشورى در استاندارى 
اصفهان تشکیل شد که طى آن استاندار با تأکید بر تکمیل آزادراه شرق 
اصفهان گفت: این آزادراه به یکى از طرح هاى مزمن استان تبدیل شد و 
با توجه به آلودگى هواى اصفهان باید هرچه زودتر به بهره بردارى برسد. 

عباس رضایى درباره این طرح مى گوید: کامیون ها و تریلرهاى عبورى 
از مرکز استان به سمت نایین و شیراز یکى از منابع بزرگ آلودگى هواى 
مرکز شهر اصفهان محسوب مى شوند. احداث آزاد راه شرق از سال 82 
براى اتصال کریدور شمال و جنوب کشور در دستور کار مسئوالن استان 
قرار داشت و عملیات اجرایى این پروژه از آن زمان به مدت سه سال در 

حال انجام بود اما سال 85 متوقف شد. این پروژه پس از ده سال به طور 
مجدد از 95 فعال شد اما دوباره بنا به دلیل مسائل مالى تعطیل شد. عملیات 
اجرایى آزادراه شرق اصفهان از سال 97 با جدیت دنبال شد و اکنون مقدار 
زیادى از آن عملیاتى شده و پیشرفت کار آن در مجموع 63 کیلومتر به 

89 درصد رسیده است.
استاندار اصفهان با بیان اینکه شرکت آتیه وابسته به صندوق بازنشستگى 
کشورى احداث یک قطعه از این آزادراه را بر عهده دارد، گفت: این قطعه 
بنا به دالیل مختلف با مشکل مواجه شده بود که در نشست هاى مختلفى 
با وزیر تعاون،  کار و رفاه اجتماعى و دستور ایشان به صندوق بازنشستگى، 

پروژه فعال شد.

وضعیت کنار گذر شرق اصفهان هنوز در ابهام است

5 سئوال 10 نماینده اصفهان از وزیر کار 

رئیس دفتر نظارت و بازرسى بر انتخابات استان اصفهان از انصراف 160 داوطلب نمایندگى 
مجلس در استان اصفهان خبر داد.طبیبى با اشاره به اینکه 142 داوطلب نمایندگى مجلس 
هم در هیئت هاى اجرایى با محور فرمانداران رد صالحیت شده اند، افزود: شکایت این افراد 
و بررسى بقیه داوطلبان تا 21 دى ماه در هیئت نظارت استان ادامه دارد.طبیبى ادامه داد: از 
تاریخ 22 دى تا 11 بهمن ماه ابالغ مراتب تأیید یا رد صالحیت داوطلبان توسط فرماندار 
مرکز حوزه انتخابیه و دریافت شکایت از داوطلبان رد صالحیت شده و اظهار نظر قطعى و 
نهایى شوراى نگهبان مراکز اســتان ها در خصوص کلیه داوطلبان و اعالم آن به وزارت 
کشور صورت مى گیرد. رئیس دفتر نظارت و بازرسى بر انتخابات استان اصفهان گفت: از 
تاریخ 12 تا 14 بهمن ماه دریافت شکایت از داوطلبانى که در سیر مراحل قبلى تأیید شده اند 
لیکن شوراى نگهبان نظر به رد صالحیت آنان دارد. صورت مى گیرد و رسیدگى به شکایات 
داوطلبان توسط شوراى نگهبان مراکز استان  ها و اعالم آن به وزارت کشور از تاریخ 15 بهمن 

تا 21 بهمن انجام مى شود.

انصراف 160 داوطلب نمایندگى مجلس 
در استان اصفهان
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 ،C آب ســیب زمینى غنى از مواد مغذى مانند ویتامین
پتاسیم، ویتامین هاى مختلف B، کلسیم، آهن، فسفر، 
مس و گوگرد اســت. اکثر مواد مغذى در پوست سیب 
زمینى قرار دارند، بنابراین مهم است هنگام تهیه آب آن 
در خانه، پوستش را نگیرید. آب سیب زمینى به دلیل وجود 
بســیارى از مواد مغذى فواید زیادى دارد و جلوگیرى از 
پیرى، کمک به هضم، بهبود زخم، حمایت از کبد، بهبود 
گردش خون و تنظیم تولید هورمــون از جمله تأ ثیرات 
چشمگیر آب ســیب زمینى است، آب سیب زمینى براى 
سم زدایى کبد و کیسه صفرا هم مفید است و براى درمان 

میگرن استفاده مى شود.

دبیر انجمن چشم پزشکى ایران نســبت به تبعات و عوارض استفاده از لنزهاى چشمى که در 
آرایشگاه ها عرضه مى شود، هشدار داد.

على صادقى طارى گفت: بعضًا شاهد هســتیم که برخى آرایشگاه ها براى زیبایى به مراجعان 
خود لنز پیشنهاد مى کنند که در اکثر موارد این لنزها اســتاندارد نیست و باعث آسیب جدى به 

چشم ها مى شوند.
دبیر اجرایى چهارمین همایش چشم پزشــکى بهاره، با اشــاره به اینکه لنز چشمى به عنوان 
وسیله اى شناخته مى شود که کاربرد پزشکى دارد، افزود: ممکن است در مواردى خاص براى 
زیبایى از لنز استفاده شود که در این صورت نیز، باید با چشم پزشک مشورت شود.  وى با انتقاد 
از عرضه لنزهاى چشمى در مؤسسات غیرچشم پزشکى و آرایشگاهى، تأکید کرد: لنز چشمى را 
نمى توان هرکجا تجویز کرد، زیرا براى استفاده از این لنزها باید از سالمت چشم اطمینان داشت. 
براى استفاده از لنز، چشم باید عارى از هر نوع بیمارى باشد، بنابراین، الزم است که افراد قبل از 
اینکه بخواهند از لنز چشمى استفاده کنند، حتى براى زیبایى، توسط چشم پزشک معاینه شوند.

صادقى طارى، به لنزهاى اجاره اى اشاره کرد و افزود: عفونت هاى چشمى، از تبعات استفاده از 
لنزهاى اجاره اى است که سالمت بینایى افراد را تهدید مى کند. معاینه چشم قبل از استفاده از 
لنز، موضوع مهمى است، به طورى که فردى که خشکى چشم دارد، نمى تواند از لنزهاى چشمى 

استفاده کند.

دکتر پیــام فرح بخش، متخصــص تغذیه در خصوص 
انواع آدامس و خواص آن مى گویــد: آدامس ها دو نوع 
هستند، یکى قند معمولى یا ساکارز که مصرف آن موجب 
پوسیدگى دندان مى شود و دیگرى آدامس هایى که از 
قندهاى مصنوعى ساخته شــده است و فاقد قند و شکر 

طبیعى هستند که قابل هضم در بدن مى باشند.
افراد دیابتى هرگز نباید آدامس هاى قنددار یا معمولى را 
استفاده کنند اما مصرف بدون قند آن تأثیرى بر میزان قند 
بدن این افراد ندارد، چرا که این آدامس ها داراى قندهاى 
سوبیتول یا زایبیتول از دسته قندهاى الکلى هستند که 

میزان انرژى بخشى و قند آن بسیار ناچیز است.
جویدن آدامس موجب تقویت عضالت جونده مى شود 
اما مصرف آن به صورت ناشتا توصیه نمى شود. بهترین 
زمان براى جویدن آدامس بعد از مصرف غذ است، چرا که 
بدن را فریب مى دهد که گویا غذایى وارد دستگاه گوارش 
شده است و در نتیجه دستگاه گوارش تولید شیره بیشترى 

مى کند و این موضوع به هضم غذا کمک مى کند.

هر چقدر هم به ورزش اهمیت بدهید، رعایت نکات تغذیــه اى از اصول مهمى 
است که نباید دستکم گرفته شود. اگر در روش هاى پخت غذا، اشتباه کنید، کالرى 
بیشترى را دریافت مى کنید و چاق خواهید شد. در ادامه به معرفى تعدادى از این 

روش هاى اشتباه پخت غذا مى پردازیم.
شما حین آشپزى باید بدانید چه میزان چربى مصرف مى کنید. براى مثال وقتى 
سبزیجات را ســرخ مى کنید، خیلى راحت مى توان مقدارى روغن به آن افزود. 
در واقع روغن باعث جریان داشــتن بهتر گرما و طعم ســبزیجات مى شود. اگر 
مراقب نباشید، ممکن اســت سبزیجات شما به غذایى سرشــار از کالرى تبدیل 
شود. یک قاشــق روغن زیتون حاوى 120 کالرى است. به طور تصادفى افزودن 
دو قاشــق از آن حدود 240 کالرى به غذاى شــما مى افزاید. از آنجایى که حتى 
کم چرب ترین سس هاى ساالد هم سرشار از چربى اند، مصرف زیاد آنها مى تواند 
کیفیت ســبزیجات خامى را که مى خورید پایین بیاورند. اجتناب از اندازه گیرى 

چربى ها شما را چاق خواهد کرد.
خوردن میان وعده هنگام پخت و پز رژیم غذایى تان را به هم مى زند. براى درست 
کردن یک غذاى خوب، چشیدن مزه آن اهمیت فراوانى دارد اما اگر گرسنگى به 
شما فشــار آورد و وادارتان کرد تا چیزى بخورید، از این فرصت استفاده کنید و به 
جاى این کار آب بنوشید. مصرف میان وعده حین پخت غذا شما را چاق خواهد کرد.

اگر در رژیم هستید، احتماًال مى دانید که اندازه ظرف غذا یکى از عواملى است که 
بر اندازه دور کمرتان اثر مى گذارد. یک ظرف برنج پخته براى شما باید اندازه یک 
توپ تنیس باشد. تحقیقات نشان مى دهد که ما در ارزیابى اندازه ظرف خود عملکرد 
بسیار بسیار بدى داریم. تخمین نزدن اندازه بشقاب غذایى شما را چاق خواهد کرد.

چربى هایى مانند روغن زیتون، آووکادو، آجیل و... در رژیم هاى غذایى سالم به 
موادى اصلى تبدیل شده اند. این چربى ها سرشــار از مواد مغذى اند و نسبت به 
محصوالتى مانند کره گزینه هاى بهترى محسوب مى شوند، اما نباید این مسئ له 
را نادیده گرفت که همین چربى هاى سالم سرشار از کالرى هستند. یک آووکادوى 
کامل حدود 322 کالرى دارد. از آنجایى که افزایش یا کاهش وزن، به نوعى بازى 
جذب و دفع کالرى محسوب مى شود، بنابراین باید سعى کنید حد تعادل را رعایت 

کنید.

تحقیقى در دانشگاه هیوپو در ژاپن نشان داد چگونه نگهدارى یک گیاه کوچک 
مى تواند استرس محیط کار را کم کند.

چهار محقق ژاپنى درباره فایده عملى نگهدارى گیاهان در محیط داخل منزل و محل 
کار در تقویت سالمتى در بین کارمندان به ویژه کسانى که معموًال به محیط هاى 

سرسبز  نمى روند تحقیق کردند.
کامًال روشن است که نگهدارى 

گیاه، باعث 

آرامش روانى مى شود اما این تحقیق به وضوح میزان تأثیرات روانشناختى و اثرات 
نگهدارى گیاهان در محیط کار بر سالمت جسمى را اثبات کرد. محققان این امر را 
در محیط کار آزمایش و میزان کاهش استرس در کارمندان را اندازه گیرى کردند.

تویودو یکى از محققان دست اندرکار این تحقیق مى گوید: در حال حاضر هنوز 
بسیارى از مردم کامًال منافع کاهش استرس حاصل از نگهدارى گیاه در محیط کار 
را نمى دانند. ما براى اصالح چنین وضعیتى، فکر کردیم که یافتن شواهد علمى 

براى اثبات نقش کاهنده استرس گیاهان در محیط واقعى کارى ضرورى است. 
ارزیابى تأ ثیرات آرام بخش که طى این تحقیق انجام شد نشان دهنده نقش فوق 
العاده گیاه در کاهش استرس نسبت به شرایط قبل از نگهدارى گیاه در محل کار 
است. این تحقیق اثبات کرد نگهدارى گیاهان کوچک در معرض دید، به کاهش 

فشار روانى در کارمندان کمک مى کند.

روش هاى طبـخ غذا  که شما را چـاق خواهد کرد

فقدان مدارك
اصل گواهى موقــت فارغ التحصیلى اینجانب 
نســرین پیرمرادیان فرزند عبدالحسین به 
شماره شناســنامه 1271948095 صادره 
از اصفهان در مقطع کارشناســى و رشــته 
میکروبیولوژى صادره از واحد دانشــگاه آزاد 
فالورجان به شماره دانشجویى 910239769 
مفقود گردیده و فاقد اعتبار مى باشــد. لذا از 
یابنده تقاضا مى شود اصل گواهى موقت را به 
دانشگاه آزاد اسالمى واحد فالورجان به نشانى 
ذیل ارسال نمایند. نشانى: فالورجان- دانشگاه 

آزاد اسالمى فالورجان
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دیابتـى ها هـرگز آدام

ابالغ رأى
 راى شورا- شــوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالســه پرونده 673/98 دادنامه 
793-98/9/4مرجع رسیدگى شعبه یازدهم شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: نسرین 
چترائى نشانى نجف آباد خ شریعتى کوى تجدید منبع آب بن بست الله خوانده: حسن رجبى  
نشانى: مجهول المکان، به خواسته: الزام به انتقال سند گردشکار: پس از ارجاع به این شورا 
و ثبت به کالسه فوق و اخذ نظریه مشورتى اعضاء قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به 
شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى خانم نسرین چترائى  
به طرفیت آقاى حسن رجبى به خواســته الزام به انتقال سند یک دستگاه خودرو به شماره 
انتظامى 248 ن 78 ایــران 53 مقوم به یکصد میلیون ریال به انضمام  خســارات و هزینه 
دادرسى نظر به  خواهان طبق قولنامه عادى مورخ 98/4/29 یکدستگاه خودرو بنز به شماره 
انتظامى 248 ن 78 ایران 53 از خوانده خریدارى نموده و با توجه به احراز معامله و نظر به 
اینکه طبق جوابیه استعالم از راهور مالک رســمى خودرو و خانم نسرین چترائى مى باشد  
مســتنداً به مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسى  مدنى حکم بر محکومیت خوانده 
آقاى حسن رجبى به حضور در دفتر خانه اسناد رسمى و انتقال سند خودرو به شماره انتظامى 
248 ن 78 ایران 53 و پرداخت مبلغ 1/345/000 ریال هزینه دادرسى درحق خواهان صادر 
و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت مشابه  قابل تجدیدنظرنزد محاکم عمومى 
حقوقى دادگسترى نجف آباد مى باشد.718831/م الف، قاضى شوراى حل اختالف نجف 

آباد شعبه یازدهم/ 10/258
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان محمد تقى براتى با وکالت خانم سمیرا اکبرى دادخواستى به خواسته الزام خوانده 
اعتراض ثالث اجرایى به طرفیت خوانده امین سلطانى به شــوراى حل اختالف شعبه 11 
شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 783/98 ثبت گردیده و وقت 
دادرسى به تاریخ 98/11/19 نوزدهم /بهمن ماه / نود و هشت ساعت 10 صبح تعیین گردیده 
علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشد به تقاضاى 
خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى 
از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شــود 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 دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم 
حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه 
نیاز به انتشــار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شــد. 719406/ م الف شعبه 

یازدهم شوراى حل اختالف نجف آباد/ 10/260
 مزایده

شــماره پرونده : 9809983731700225 شــماره بایگانى :981117در پرونده کالســه 
981117 اجرایى و به موجب دادنامه صادره از شعبه 6 عمومى نجف آباد  در خصوص دستور 
فروش ملک مشاعى تحت پالك ثبتى 729/5 واقع در قطعه 4 بخش 11 ثبت  اصفهان با 
تقاضاى خانم ام لیلى عالمى فرزند حسین بطرفیت خواندگان علیرضا على بابایى و غیره 
صادر شده است و توسط کارشناس رسمى دادگسترى منتخب آقاى حسین پیرمرادیان به 
شرح ذیل ارزیابى گردیده است: ملک فوق ششدانگ منزل مسکونى واقع در قطعه 4 پالك 
ثبتى 729 فرعى از 5 اصلى امیر آباد – خ مطهرى – کوچه شــهید عباس انتشارى پالك 
42 کدپســتى 85181-85139 بصورت همکف داراى 300 متر مربع عرصه و حدود 150 
متر مربع اعیانى با مصالح سقف آهن و آجر دیوارها بار بر سطوح داخلى گچ اندود و سرامیک 
و کف موزاییک نماى حیاط شمالى آجر سه ســانتى و پنجره ها فلزى و سیستم گرمایشى 
گازى و سرمایشى کولر داراى اشتراکات آب و برق و گاز به مبلغ 3/500/000/000 ریال و 
ارزش انشعابات 60/000/000  ریال که باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت 
به نظریه کارشناسى اموال توقیف شــده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 
1398/11/03 ســاعت 10 صبح و در محل اجراى احکام به فروش میرسد. برنده مزایده 
شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى 
المجلس به حساب شماره 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به 
واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده 
مجدداً تکرار مى گردد. ضمنًا خریدار مى تواند ظــرف پنج روز قبل از مزایده از مال/اموال/

ملک موردنظر بازدید به عمل آورد. 721893/م الف مدیراجراى احکام شــعبه دوم دادگاه 
حقوقى نجف آباد/ 10/264

 ابالغ وقت دادرسى
خواهان احسان محمدى دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه به طرفیت خوانده سید 
على افضلى به شوراى حل اختالف شعبه هشتم شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس 
از ارجاع به شماره 920/98 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 98/11/28 ساعت 3/45 
عصر تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى 
باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب 
یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد 
که با 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. 721404/ م 

الف شعبه هشتم شوراى حل اختالف نجف آباد /10/265
 مزایده اموال غیرمنقول

اجراى احکام حقوقى شعبه اول اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالسه 980841 ج/1 له آقاى رضا تقى زاده دولت آبادى علیه صدیقه- على- حسن 
شــهرت همگى تقى زاده دولت آبادى و طاهــره تقى زاده مبنى بر فــروش پالك ثبتى 
14874/140 بخــش 5 اصفهان در تاریــخ 1398/11/1 ســاعت 8/30 در محل اجراى 
احکام دادگســترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش شــش دانگ ملکى به 
پالك ثبتى شماره فوق با مشــخصات مندرج در نظریه کارشناسى که ذیًال درج شده است 
ملکى طرفین و اکنون در تصرف مالکانه طرفین (خالى از سکنه) مى باشد توسط کارشناس 
رسمى دادگسترى 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 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: در رابطه با ارزیابى یکباب منزل مسکونى 
قدیمى مخروبه به آدرس: استان اصفهان- شهرستان اصفهان- سه راه ملک شهر- خیابان 
گلستان- نبش بن بست سوسن- کدپســتى 8193966151 ملکى ورثه مرحوم تقى زاده 
اینجانب على اکبر یزدانى کارشناس رسمى دادگسترى با راهنمایى خواهان آقاى رضا تقى 
زاده احدى از مالکان ملک مذکور از محل فوق بازدید و ضمن تطبیق محل ملک با ســند 
مالکیت و بررسى هاى کارشناسى و تحقیقات محلى نتیجه را به شرح ذیل به استحضار مى 
رساند: ملک مذکور عبارت است از یکباب منزل مسکونى قدیمى در حال تخریب به آدرس 
فوق داراى مشخصات ثبتى شماره فرعى 140 و شماره اصلى 14874 و مفروزى و مجزى 
شده از 71، بخش 5 ثبت اصفهان که بر اساس نامه شماره 139885602029005918 مورخ 
98/6/2 مالکیت ملک مذکور متعلق به 1- آقاى رضا تقى زاده به میزان 24 ســهم از کل 
سهم 72 داراى سند مالکیت به شماره چاپى 932340 سرى ب سال 97، 2- على تقى زاده 
به میزان 16 سهم از 72 سهم کل داراى سند مالکیت به شماره 932343 سرى ب سال 97، 

3- صدیقه تقى زاده داراى 8 سهم مشاع از 72 سهم داراى سند مالکیت به شماره 932342 
سرى ب سال 97، 4- آقاى حسن تقى زاده به میزان 16 سهم از 72 سهم داراى سند مالکیت 
به شماره 932341 ســرى ب ســال 97، 5- خانم طاهره تقى زاده به میزان 8 سهم از 72 
سهم کل داراى سند مالکیت به شماره 932344 سرى ب سال 97 که مساحت عرصه کل 
ملک مذکور 127/4 مترمربع و بر اساس اعالم شهردارى منطقه 7 اصفهان به میزان 22/9 
مترمربع از سمت کوچه سوسن عقب نشــینى داشته و مساحت خالص پس از عقب نشینى 
به متراژ  104/5 مترمربع مى باشــد. مطابق پروانه صادره از طرف شهردارى منطقه 7 به 
شماره 17/25650 مورخ 75/12/27 که اعتبار آن خاتمه یافته است کاربرى ملک مسکونى 
و تجارى اعالم گردیده است که بر اساس پروانه فوق 40 متر مربع دو واحد تجارى، 42/5 
مترمربع پارکینگ به تعداد سه واحد و دو طبقه مسکونى روى پیلوت به میزان 165 مترمربع 
و جمعًا 262/5 مترمربع تجارى مسکونى تعیین شــده است لذا بر اساس موقعیت کاربرى 
و انشعابات آب و برق و گاز و در نظر گرفتن کلیه عوامل مؤثر در ارزیابى ارزش ریالى شش 
دانگ عرصه و اعیان ملک مذکور از قرار مبلغ ده میلیارد و چهارصد و چهل و شش میلیون 
و هشتصد هزار ریال (10/446/800/000 ریال) برآورد و اعالم مى گردد. مطابق استعالم 
خانمها صدیقه و طاهره هر کدام 8 سهم و على و حسن هر کدام 16 سهم و رضا 24 سهم 
مالک بوده و وفق ماده 10 آئین نامه فروش امالك مشاع وجوه حاصل از فروش پس از کسر 
هزینه عملیات اجرایى به نسبت سهم هر یک از مالکین تقسیم خواهد شد. م الف: 696690 

مدیر و دادورز اجراى احکام مدنى اصفهان/9/450
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ وقت رســیدگى و ابالغ دادخواســت و ضمائم- آقاى واد آقاخانى دادخواستى 
به مبلغ 30/000/000 ریال بطرفیت آقاى مســعود مالئى که اعالم شــده مجهول 
المکان است تقدیم و به کالسه 970/98 در شعبه ششم حقوقى شوراى حل اختالف 
لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر 
شــورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب 
یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشــر و از نامبرده دعوت مى شود در 
روز شنبه مورخ 98/11/26 ساعت 9/15 در جلسه شــورا حاضر و در همین خالل با 
مراجعه به دفتر شــورا نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دریافت نماید در غیر این 
صورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و شــورا غیابًا رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد 
نمود. م الف: 719585 شعبه ششم حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان لنجان

 (مجتمع شماره یک) /10/263 
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سسمس ززگزآدا ررـر ــه ااها ىىـى ــت تتب اایا د

کارمندان 
در محل کار 

گل 
نگهدارى کنند

سرسبز  نمى روند تحقیق کردند.
کامًال روشن است که نگهدارى 

گیاه، باعث 

بسیارى از مردم کامال منافع کاهش استرس حاصل از نگهدارى گیاه در محیط کار
را نمى دانند. ما براى اصالح چنین وضعیتى، فکر کردیم که یافتن شواهد علمى
براىاثبات نقش کاهنده استرس گیاهان در محیط واقعىکارى ضرورى است. 
ارزیابى تأ ثیرات آرام بخش که طى این تحقیق انجام شد نشان دهنده نقش فوق
العاده گیاه در کاهش استرس نسبت به شرایط قبل از نگهدارى گیاه در محل کار
است. این تحقیق اثبات کرد نگهدارى گیاهان کوچک در معرض دید، به کاهش

فشار روانى در کارمندان کمک مى کند.

گل
نگهدارى کنند

مراقب لنزهاى اجاره اى باشید

براى داشتن 
دهان خوشبو 

این 10 روش را 
امتحان کنید

فقدان مدارك
برگ کمپانى خودرو سوارى پیکان 
تیپ i 1600 مــدل 1382 بنزینى 
به شماره موتور 11158223143 
و شماره شاســى 82413384 به 
شماره پالك 672/30 د 22 متعلق به 
مصطفى بابا صفرى رنانى به شماره 
ملى 1290370801 فرزند رجبعلى 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

مى باشد.

بســیارى از افراد از بوى بد دهان رنج مى برند. بوى بد دهان از 
بقایاى غذا در میان دندان ها، التهــاب دهان و یا از بیمارى هاى 
معده و روده ناشى مى شود. با استفاده از گیاهان و روش هاى ساده 

مى توان از بوى بد دهان جلوگیرى کرد.
■ چاى ســیاه بــر خــالف قهوه بــه از بیــن بــردن بوى

 بــد دهــان کمــک مى کنــد. مى شــود چــاى را نوشــید 
یــا اینکــه در دهــان غرغــره کــرد. همچنین نوشــیدن 

چاى زنجبیل اثرى کارآمد در کم کردن بوى بد دهان دارد.
■ اســتفاده روزانه از نخ دندان و خالى کــردن الى دندان ها از 
باقیمانده خوراکى ها باعث جلوگیرى از انباشته شدن باکترى ها 

در آن ناحیه مى شود و درنتیجه به کاهش بوى بد دهان کمک 
مى کند.

■ چکاندن چند قطره لیموى تازه بر روى زبان و آبشویه کردن آن 
کمک زیادى به برطرف کردن بوى بد دهان مى کند.

■ خشکى دهان مى تواند باعث بوى بد دهان شود. نوشیدن آب 
زیاد سبب کاهش بوى بد دهان مى شود.

■ جویدن دانه هل یا نوشــیدن چاى هل دار بعد از وعده غذایى 
مى تواند به کاهش بوى بد دهان بسیار کمک کند.

■ گیاهان دارویى، محتوى روغن هایى هستند که از بوى بد دهان 
و التهاب دهان و لثه جلوگیرى مى کنند. خوردن سبزى جعفرى 

هم پس از خوردن سیر یا کشیدن سیگار نیز در این راه مؤثر است. 
جعفرى باعث تعدیل بوى بد دهان مى شود.

■ جویدن آدامس به بوى باطراوت و خوش دهان کمک مى کند.
■ آووکادو با باکترى هاى روده و معده که ســبب بوى بد دهان 

مى شوند، مقابله مى کند.
■ ماست طبیعى سبب کاهش مواد باکترى که عامل بوى بد در 

دهان هستند مى شود.
■ تمیز کردن روزانــه دهان و دندان و مراجعه ســالى دوبار به 
دندانپزشــک، مى تواند کمک مؤ ثرى به از بیــن بردن بوى بد 

دهان کند.



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

 یکى دیگر از وظایف الهى، اداى امانت اســت، آنکس کــه امانت ها را نپردازد 
زیانکار است. امانت الهى را بر آسمان هاى برافراشته و زمین هاى گسترده 
و کوه هــاى به پاداشــته، عرضــه کردند، کــه از آنها بلندتر، بــزرگ تر، 
وسیع تر یافت نمى شد اما نپذیرفتند. اگر بنا بود که چیزى بخاطر طول و 
عرض و توانمندى و سربلندى از پذیرفتن امانت سرباز زند آنان بودند، اما از 
کیفر الهى ترسیدند و از عواقب تحمل امانت آگاهى داشتند که ناتوان تر از 

موال على (ع)آنها آگاهى نداشت و آن انسان است.
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