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■ حماسه بى نظیر ملت از ن ماى برج آزادى 

 همزمان با اقامه نماز بر پیکر شهید سپهبد قاسم سلیمانى، میلیون ها نفر درتهران پیکر حاج قاسم را تشییع کردند

 پیکر سردار قاسم سلیمانى امروز در خانه ابدى اش در کرمان آرام مى گیرد

قیامتقیامت   در پایتخت در پایتخت



0202جهان نماجهان نما 3668سه شنبه  17 دى  ماه   1398 سال شانزدهم

قطعه پایانى کریدور شمال-جنوب که در صورت تکمیل 
مى تواند راه ترانزیت را از بندر دهلى در هندوستان تا بندر 
هلسینکى در فنالند باز کند حلقه مفقوده اى است که به 
گفته معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهاى حمل و 
نقل کشور آغاز شــده و در حال مذاکره و حل مشکالت 

براى احداث و راه اندازى است.
خط ریلى رشت- انزلى- آستارا همواره از سوى مسئوالن 
مختلف به عنوان این حلقه مفقوده مطرح مى شود که در 
صورت تکمیل مى تواند میزان ترانزیت کشــور را تا پنج 
برابر یعنى 50 میلیون تن افزایش دهد که البته  شــاید 
به گفته شــهرام آدم نژاد، معاون حمل و نقل وزیر راه و 

شهرسازى آنطور که باید به آن توجه نشده است.
عباس خطیبى، معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهاى 
حمل و نقل کشور در این باره گفت: پروژه ریلى رشت-

آستارا با قیمت هاى کنونى، بدون در نظر گرفتن دیرکرد 
در تکمیل پروژه و نوسانات در بازار، حدود 3700 میلیارد 
تومان اعتبــار نیاز دارد و در این زمینــه مذاکراتى براى 
اســتفاده از منابع خارجى در حال انجام است. خطیبى 
همچنین گفت: پروژه ریلى رشــت- آســتارا براساس 
تفاهمنامه اى که با قرارگاه خاتم االنبیا(ص) امضا کردیم 
آغاز شده و بخشــى از کار اجرایى آن را از آستارا شروع 

کردیم. 

مدیر گروه اقتصاد و مدیریت دارویى دانشکده داروسازى 
دانشگاه علوم پزشــکى شهید بهشــتى در رابطه با روند 
اینترنتى شدن داروخانه ها، گفت: این مسئله در عمل کار 
بسیار دشوارى به نظر مى رســد؛ چرا که در این شیوه باید 
اطالعات جامع و کامل از سوابق بیمارى افراد به همراه سرى 
کامل مدارك پزشکى (آزمایشات، عکس ها و...) بیمار را در 

اختیار داشته باشیم.
دکتر حمیدرضا راسخ ادامه داد: با فرض اینکه این سیستم از 
صحت و سالمت کامل برخوردار باشد، نظارت بر تجویز و 
تحویل دارو به صورت الکترونیکى راحت تر و سریع تر از نوع 
فیزیکى آن است؛ چراکه در سیستم اینترنتى با توجه به وجود 

امضاهاى الکترونیکى، هرگونه کوتاهى و قصور از طرف 
پزشک و همچنین داروساز به راحتى قابل پیگیرى است.

وى با بیان اینکه در حال حاضر فروش اینترنتى دارو در ایران 
ممنوع است، اظهار کرد: با این حال بدون شک در آینده نه 
چندان دور با این موضوع رو به رو خواهیم شد و بعید نیست 
که در سال هاى آتى دیگر اثرى از داروخانه هاى فیزیکى در 

سطح شهرها نباشد.
راسخ با بیان اینکه اینترنتى شدن داروخانه ها نقش داروساز 
را در جامعه کمرنــگ نمى کند، تأکید کرد: داروســاز باید 
مهارت هایش را در حوزه دیجیتــال تقویت کرده و خود را 

براى آینده آماده کند.

3700 میلیاردتومان  براى 
اتصال هند به فنالند نیاز است!

باید با داروخانه ها 
خداحافظى کرد؟ 

براى درج در تقویم
   مســتقل | دبیرخانه شوراى عالى انقالب 
فرهنگى طى فراخوانى از ملت ایــران و مبارزان 
جهان دعوت کرد به منظور درج تاریخ شــهادت 
حاج قاسم ســلیمانى در تقویم روزها و مناسبات 
خاص کشور پیشنهاد خود را ارائه دهند. موارد اخذ 
شده توسط دبیرخانه شوراى عالى انقالب فرهنگى 
پس از تصویب اولیه در شوراى فرهنگ عمومى،  
توسط شوراى عالى انقالب فرهنگى به تصویب 

نهایى خواهد رسید.

توییت فارسى بازیگر 
آمریکایى 

   خبــر آنالیــن | «میشــا کالینــز»، بازیگر 
سرشــناس آمریکایى در مخالفت بــا تهدیدات 
ترامپ براى بمبــاران مراکز فرهنگــى ایران، 
به فارســى در توییتر براى مردم ایران نوشــت: 
«ما مردم آمریــکا مى دانیم که مــردم ایران و 
فرهنگشــان از گنجینه هــاى دنیا هســتند. ما 
رئیس جمهورمان نیســتیم.» حماقــت «دونالد 
ترامپ» جمع کثیرى از ســتاره هاى ســینماى 

آمریکا را به واکنش واداشته است./1049

تعویق مراسم سالگرد
 آیت ا... هاشمى

   روزنامه جمهورى اسالمى | مراسم 
سومین سالگرد رحلت آیت ا... هاشمى رفسنجانى 
که قرار بود روز پنج شنبه 19 دى ماه برگزار شود، 
به دلیل همزمانى با مراسم بزرگداشت شهید قاسم 
ســلیمانى به تعویق افتاد. این مراسم در ساعت 8 
صبح 26 دى 98 در سالن اجالس سران در تهران 

برگزار خواهد شد.

چنین جمعیتى ندیده بودم
   برنــا | خبرنگار «نیویــورك تایمز» درباره 
مراسم وداع با سردار قاسم سلیمانى در تهران 
نوشت: در 25 سال گذشته هرگز چنین جمعیتى 
ندیده بودم. فرناز فصیحى در توییتر نوشــت: 
«ســیل بى پایان مردم در ســاعت 6 صبح در 
خیابان هاى تهران. میلیون ها نفر بیرونند. در 25 
سالى که ایران را پوشش خبرى مى دهم هرگز 

چیزى شبیه به این ندیدم.»/1050

انسولین موجود است
   میزان | سخنگوى ســازمان غذا و دارو با 
بیان اینکــه اکنون بیش از نیاز ســه ماه آینده 
کشور انســولین موجود اســت گفت: با توجه 
به تأخیــر در ورود برخى محموله ها ناشــى از 
تحریم هــاى بین المللى و مشــکالتى که در 
انتقال پول بــود به صورت مقطعــى برخى از 
اقالم انســولین قلمى با کمبود مواجه شد که 
اکنون این مشکل حل شــده است. کیانوش 
جهانپور با بیان اینکه اکنون بیش از نیاز ســه 
ماه آینده کشور انســولین موجود است، افزود: 
به صورت کنترل شده و توزیع مدیریت شده در 
داروخانه هاى منتخب در سراسر کشور انسولین 

ارائه مى شود.

افزایش بى سابقه قیمت طال
   آفتاب نیــوز | در حالى کــه به دنبال اوج 
گرفتن تنش ها در خاورمیانه، ارزش سهام هاى 
آسیایى از باالترین رقم 18 ماه گذشته پایین آمده 
است، ســرمایه گذاران در جستجو براى محلى 
امن براى ســرمایه گذارى به ســراغ بازار طال 
رفته اند و همین مسئله موجب گران تر شدن فلز 

زرد شده است. 
«رى آتریل»، تحلیلگر بانک ملى استرالیا گفت: 
به نظر مى رسد تنش هاى ژئوپلتیک در روزهاى 
آینده همچنان باال خواهد بود و همین مســئله 

موجب تقویت قیمت طال شده است./1051

«ترامپ» عراق را هم تهدید کرد!
   آنا | در واکنش به تصویــب قانون خروج نیروهاى 
آمریکایى در پارلمان عراق، «دونالد ترامپ» عراق را به 
تحریم هاى بى سابقه تهدید کرد! او به خبرنگاران گفت: 
ما یک پایگاه هوایى فوق العاده پرهزینه و گران در آنجا 
داریم. میلیاردها دالر بــراى احداث آن از مدت ها پیش 
قبل از آمدن من الزم بود. آنجا را هرگز ترك نمى کنیم 
مگر آنکه هزینــه آن پایگاه را بپردازنــد. ترامپ گفت: 
اگر عراق خواستار خروج نیروهاى آمریکایى است این 
اقدام به صورت دوستانه انجام نمى شود؛ ما تحریم هایى 
علیه آنها اعمال خواهیم کرد که قبًال مشابه آن را هرگز 
ندیده اند و تحریم هاى ایران در همســایگى آن هم در 

مقایسه با این تحریم ها چیز کوچکى خواهد بود.

اسطوره هاى آمریکا کارتونى اند
   فارس | شــهاب مرادى، کارشــناس مذهبى در 
تماس تلفنى با برنامــه «عصرانه» در شــبکه افق، با 
اشاره به شهادت ســردار «حاج قاسم سلیمانى» گفت: 
به نظر شما اگر جبهه مقاومت و هر آزادى خواهى، هر 
دالورى در هر جایى بخواهد از آمریکا انتقام بگیرد و اگر با 
پیشنهادى که خودشان دادند و گفتند ما یکى را زدیم، شما 
هم یکى را بزنید، واقعًا باید چه کسى در آمریکا را مورد 
هدف قرار داد؟ آمریکا اصًال قهرمان ندارد. ما باید برویم 
و اسپایدرمن و باب اسفنجى را بزنیم؟ آمریکایى ها کسى 
را ندارند! کشور و حکومتى در مقابل ماست که مساحت 
باال و جمعیت فراوانى دارد اما قهرمان ندارد، اســطوره 
ندارد و اســطوره هایش همه شخصیت هاى کارتونى و 

الکى هستند.

مغز «ترامپ» علیل است
   ایسنا | دستیار و مشــاور عالى فرماندهى کل قوا 
گفت: مغز علیل «ترامپ» و همدستانش از درك فضاى 
فعلى منطقه عاجز اســت. سرلشــکر رحیم صفوى در 
استودیوى گفتگوى ویژه شــبکه 2 سیما، ترامپ را بى 
شخصیت ترین و دروغگوترین و تاجرمنشى که سواد 
سیاسى ندارد دانســت و افزود: ترامپ فقط پول، نفت و 

قدرت مى شناسد./1048

درخواست اضطرارى 
   عصــر ایــران | وزیر خارجه آلمــان در واکنش به 
شهادت سردار ســلیمانى و رأى پارلمان عراق مبنى بر 
اخراج نیروهاى بیگانه، برگزارى نشســت اضطرارى 
وزراى خارجه اتحادیه اروپا را خواســتار شــد. «هایکو 
ماس» در بیانیه اى مدعى شــد: در مقام کشــورهاى 
اروپایى، ما در همه طرفین، کانال هاى ارتباطى مقاوم را 
آزمون و خطا کرده ایم و باید از آنها در این شرایط نهایت 

استفاده را ببریم.

دست ایتالیا هم در کار است؟
   تابنــاك | وزارت دفاع ایتالیا اخبار منتشره از سوى 
برخى رســانه هاى گروهى مبنى بــر احتمال عزیمت 
پهپادهاى آمریکایى از پایگاه نظامى سیگونال (در جزیره 
سیســیل در جنوب ایتالیا) براى شرکت در عملیاتى که 
منجر به شهادت سردار سلیمانى شد را قاطعانه تکذیب 
کرد. «لوکا کانجمى» از حزب کمونیست ایتالیا از جمله 
افرادى است که شدیداً از ســکوت دولت ایتالیا در مورد 
احتمال پــرواز پهپادهاى آمریکایــى از پایگاه نظامى 

سیگونال به مقصد بغداد انتقاد کرده بود.

حمله به دفتر نماینده مجلس 
   برترین هــا | ویدیویى در شــبکه هاى اجتماعى 
منتشر شده که نشان مى دهد دفتر نماینده مردم تبریز 
در مجلس مورد تعرض برخى افراد ناشناس قرار گرفته 
است. شــهاب الدین بى مقدار، نماینده تبریز در مجلس 
چندى پیش درباره مذاکره با آمریکا گفته بود: پیشنهادم 
خویشتندارى و مذاکره بین ایران و آمریکاست. امیدوارم 
جنگى بین دو کشور رخ ندهد. هنوز صحت و سقم این 

ویدیو تأیید و یا تکذیب نشده است./1047

خبرخوان

درباره محل درگیرى هاى آمریکا و ایران در سطح منطقه و اهداف احتمالى باید گفت 
که منطقه بسیار وسیع است و از خلیج فارس تا عراق و سوریه و لبنان و یمن و حتى شبه 
قاره هند را در بر مى گیرد. این منطقه شامل آب هاى خلیج فارس و تنگه هرمز و دریاى 
عمان مى شود که شاهد حضور قابل توجه نیرو هاى مهمى از سپاه پاسداران ایران که 

ستون فقرات نیرو هاى ایرانى به شمار مى روند است.
«نورالدین الدغیر»، خبرنگار «الجزیره» در تهران مى گوید: نقشه اى از اهداف وجود 
دارد که مسئوالن ایرانى راجع به آن صحبت مى کنند که به پایگاه هاى نظامى آمریکا 
موجود در آب هاى خلیج فارس اشــاره دارند که تهران تعداد آنها را 30 هدف نظامى 
تخمین زده است اما در مناطق خشکى در اطراف ایران نیز منابع از حدود 200 پایگاه 
نظامى آمریکایى حکایت دارند. به گزارش «رویداد24»، «فیصل عبدالساتر»، نویسنده 
و تحلیلگر سیاسى لبنان معتقد اســت ایران از منطقه جغرافیایى گسترده اى که تحت 
کنترل دارد براى پاسخ به آمریکا بهره مند خواهد شد، چرا که در سراسر عراق و سوریه و 
لبنان و یمن حضور دارد و چه از طریق نیرو هاى خود و چه از طریق متحدان و نیرو هاى 
وفادارش و از طریق هماهنگى با بازوانش در این منطقه پاسخگویى به آمریکا را تسهیل 
خواهد کرد. عبدالساتر مى افزاید: متحدان و وفاداران ایران تعداد زیادى هستند و در همه 
جا حضور دارند، به همین دلیل پاسخ ایران به اقدام آمریکا مى تواند در هر نقطه از این 
مناطق گسترده باشد و این همان نکته اى است که پاسخ به این سئوال را دشوارتر خواهد 

کرد که انتقام ایران از آمریکا چگونه خواهد بود؟

روزنامه آمریکایى «نیویورك تایمز» به نقل از مقامات این 
کشور نوشت: واحدهاى موشک هاى بالستیک ایران در 
سراسر این کشور به حالت ارتقاى آماده باش درآمده اند. 

به نوشته «نیویورك تایمز» به نقل از یک مقام آمریکایى، 

همزمان با تشدید تنش بین ایران و آمریکا در خصوص 
ترور ژنرال قاسم سلیمانى، سازمان هاى جاسوسى آمریکا 
متوجه  شده اند که ایران شــدت آماده باش واحدهاى 

موشکى بالستیک خود را  افزایش داده است. 

ســایر مقامات آمریکایى گفتند مشــخص نیست که آیا 
ایران در حال پراکنده کردن واحدهاى موشکى بالستیک 
خود است تا مانع حمله آمریکا شود یا اینکه در حال بسیج 
واحدها براى یک حمله گســترده علیه اهــداف آمریکا 

و یا متحدانش در منطقه است.  به نوشــته این روزنامه، 
توییت هاى «دونالد ترامــپ» در خصوص آنچه آمادگى 
واشنگتن براى حمله به 52  هدف در ایران خوانده، به دنبال 

گزارش این سازمان هاى جاسوسى نوشته شده است.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمان گفت: سردار سلیمانى براى نوع سنگ 
مزارش وصیتى داشته است که مطابق آن وصیت سنگ مزار آماده مى شود. 

احمد گروهى گفت: بر همین اســاس وصیتنامه اى نوشته شده که نزد خانواده است و 
مطابق آن عمل مى شود. وى افزود: سردار سلیمانى در این وصیتنامه بر گذاشتن سنگ 
مزار بسیار ساده تأکید کردند. وى با بیان اینکه محل دفن سردار سلیمانى نیز بر اساس 
وصیتش در کنار مزار شهید حسین یوسف الهى اســت خاطر نشان کرد: همسر سردار 

سلیمانى نیز تأکید داشتند که طبق وصیتنامه حاج قاسم سلیمانى عمل شود. 
پیکر شهید قاسم سلیمانى امروز در کرمان به خاك سپرده خواهد شد.

«دونالد ترامپ»، رئیس جمهورى آمریکا بامداد دوشنبه 
در جمع خبرنگاران از تهدیدى که علیه اماکن فرهنگى 
ایران مطرح کرده و انتقادهاى فراوانى را برانگیخته بود، 

دفاع کرد.
CNN به نقل از دو مقام ارشــد دولت ترامپ گفت که 
اظهارات رئیس جمهورى آمریکا در مورد حمله به اماکن 
فرهنگى در ایران مخالفت گسترده اى را درون کابینه وى 
 CNN برانگیخته است. یکى از این مقام ها در گفتگو با
اظهار کرد: هیچ چیــزى مثل تخریب عمــدى اماکن 
فرهنگى محبوب، مردم را متحــد نمى کند. چه تخریب 
مکان هاى مذهبى توســط داعش باشــد چه سوزاندن 
کتابخانه در جنگ جهانى اول؛ تاریخ نشان داده است که 
هدف گرفتن مکان هایى که داراى ارزش تمدنى هستند، 

نه تنها غیراخالقى، بلکه خودبراندازانه است.
این مقام آمریکایى همچنین گفت: ایرانیان تاریخ غنى 
و زیبایى در شعر، منطق، هنر و علم دارند. اما بهتر است 
آمریکا با رهبرانى اداره شــود که پذیراى فرهنگ ایرانى 

هستند، نه اینکه تهدید به ویران کردن آن مى کنند.
«مایک پمپئو»، وزیر امور خارجه ترامپ هم در مصاحبه اى 
که با شبکه خبرى CNN داشــت، توسط مجرى این 
شبکه به چالش کشیده شد. مجرى CNN از وى پرسید 
آیا ترامپ با تهدید اماکن غیرنظامى قصد نقض قطعنامه 
سازمان ملل که دولت آمریکا در سال 2017 رأى موافق به 
آن داد، را دارد؟ پمپئو در پاسخ به این پرسش طفره رفت و با 
تکرار صحبت هاى خود درباره واکنش واشنگتن در صورت 
اقدامى تالفى جویانه از سوى ایران به ترور سردار سلیمانى 
گفت کــه هرگونه واکنش ایاالت متحــده در چارچوب 

قوانین بین الملل و قانون اساسى این کشور خواهد بود.
وزیر خارجه آمریکا در پاسخ به اصرار مجرى که «تهدید 
ترامپ براى حمله به مراکز فرهنگى» و «اقدام در چارچوب 
قوانین بین المللى» را دو چیز متفاوت مى دانست، همچنان 

به تکرار صحبت هاى خود بسنده کرد.

چالش جدى «ترامپ» با تهدید 
تخریب اماکن فرهنگى ایران

محل درگیرى ایران و آمریکا
 کجا خواهد بود؟

وصیت  سردار در مورد سنگ مزارش

گزارش هایى منتشر شده که وزارت امنیت ملى آمریکا دســتور داده است ورود تمام 
آمریکایى هاى ایرانى تبار و ایرانیان مقیم این کشور با سختگیرى و بازجویى شدید انجام 
شــود. برخى پایگاه هاى خبرى و ایرانیان مقیم آمریکا روز یک شنبه خبرى را منتشر 
کردند که از بازداشت بیش از 60 ایرانى و آمریکایى ایرانى تبار در هر سنى در گذرگاه 
مرزى بلین در ایالت واشنگتن حکایت دارد. این موضوع شامل کسانى هم شده است 

که در آمریکا متولد شده و شهروندى این کشور را هم دارند.
بر اســاس این گزارش ها، بیشــتر آنها بازگردانده شــده اند و به دلیل کمبود ظرفیت 
بازداشتگاه هاى مرزى به آنها براى ورود به آمریکا اجازه داده نشده است. مأموران مرزى 

البته اعالم کرده اند، ایرانى هاى بازداشت شده پس از 10 تا 11 ساعت آزاد شده اند.
این ایرانى ها عمدتاً کسانى هستند که روز شنبه براى ســفر به ونکوور کانادا رفته بودند و 
مى خواستند به خانه هاى خود بازگردند. به گفته مأموران مرزى، این اقدام بنا به دستور وزارت 
امنیت داخلى آمریکا انجام شده است که هر یک از ایرانى ها بدون توجه به نوع ویزایشان، 

تحت بازداشت قرار گیرند چرا که بالقوه مى توانند مظنون یا متخاصم تلقى شوند.

روزنامه «زمان»، چاپ ترکیه در 18 دى 93 یعنى اوایل خیزش داعش براى تصرف عراق، 
با مسعود بارزانى، رئیس وقت اقلیم کردستان عراق مصاحبه اى داشت تحت عنوان: «اربیل 
چگونه نجات یافت». در بخشى از این مصاحبه، مسعود بارزانى روایتى از نقش بى بدیل 
سردار شهید قاسم سلیمانى در متوقف کردن یورش داعش به اقلیم کردستان ارائه مى دهد 

که در ادامه مى خوانید.
همه مى دانند داعش به دروازه هاى اربیل رســیده بود و بیم آن مى رفت شهر عن قریب 
اشــغال شــود. من پس از حمله داعش با آمریکایى ها، ترك ها، انگلیس، فرانسه وحتى 
عربستان تماس گرفتم که همه مقامات این کشورها در جواب گفتند که فعًال هیچ کمکى 
نمى توانند بکنند. من فوراً با مقامات ایرانى تماس گرفتم و به آنها صریحاً گفتم که شهر در 
حال سقوط است، اگر نمى توانید کمکى کنید ما شهر را تخلیه مى کنیم. لذا مقامات ایرانى 
فوراً شماره تماس قاسم سلیمانى را به من دادند و گفتند حاج قاسم نماینده تام االختیار ما در 
امور مبارزه با داعش است. فوراً با حاج قاسم تماس گرفتم و اوضاع را دقیقاً شرح دادم. حاج 
قاسم به من گفت: من فردا صبح بعد از نماز صبح اربیل هستم. به اوگفتم فردا دیر است همین 

حاال بیایید. حاجى گفت: کاك مسعود! فقط امشب شهر را نگهدار.
فردا صبح حاج قاســم در فرودگاه اربیل بود. من به اســتقبالش رفتم. حاجى با 50 نفر از 
نیروهاى مخصوصش آمده بود. آنها سریعاً به محل درگیرى رفتند و نیروهاى پیشمرگه را 
سازماندهى دوباره کردند و در عرض چند ساعت ورق به نفع ما برگشت. در ضمن کمک هاى 
تسلیحاتى ایران نیز براى ما رسید. حاج قاسم چند نفر از نیروهایش را جهت مشاوره نظامى 
در اربیل گذاشت و خودش به کربال بازگشت. ما بعدها یک فرمانده داعش را اسیر کردیم 
و از او پرسیدیم چگونه شد شما که در حال فتح اربیل بودید به یک باره عقب نشستید؟ این 
اسیر داعشى به ما گفت: نفوذى هاى ما در اربیل خبر دادند قاسم سلیمانى در اربیل است لذا 
روحیه افراد ما به هم ریخت و عقب نشستیم. اگر راهنمایى هاى سردار سلیمانى نبود داعش 

در کوبانى قتل عام بزرگى به وجود مى آورد و ما خود را مدیون سردار سلیمانى مى دانیم.

دستور امنیت ملى آمریکا براى 
سختگیرى در ورود ایرانى تبارها

سردار سلیمانى 
چگونه «اربیل» را نجات داد

خبر «نیویورك تایمز» درباره آماده باش موشک هاى بالستیک ایران

در روز رســتاخیز تهران و وداع تاریخى مــردم مؤمن و 
قدرشناس پایتخت با سردار بزرگ و پر افتخار اسالم سپهبد 
شهید حاج قاسم سلیمانى، حضرت آیت ا... خامنه اى رهبر 
معظم انقالب اسالمى در دانشگاه تهران حضور یافتند و بر 
پیکر مطهر این شهید عالى مقام، مجاهد بزرگ ابومهدى 
المهندس و دیگر شهداى جنایت اخیر رژیم آمریکا، نماز 

اقامه کردند.
به گزارش «ایسنا»، در این مراسم که با حضور چند میلیونى 
مردم و همچنین رؤســاى قواى سه گانه، اسماعیل هنیه 
رئیس دفتر سیاسى حماس، مسئوالن لشکرى و کشورى و 
همرزمان شهید در فضایى آکنده از حسرت آسمانى شدن 
حاج قاسم سلیمانى برگزار شد، رهبر انقالب اسالمى در 
نماز، خداوند را براى بزرگ داشــتن مجاهدان راه خود به 
واسطه فوز و توفیق عظیم شهادت، حمد و سپاس گفتند و 

علّو درجات آن شهداى عالى مقام را مسئلت کردند.
به گزارش «تســنیم»، حضرت آیــت ا... خامنه اى رهبر 
معظم انقالب یکى از بى سابقه ترین نمازها را بر پیکر این 
شهدا اقامه کردند به طورى که چند مرتبه در حین قرائت 
نماز (خصوصًا وقتى ذکر اللهم انا النعلم منهم اال خیراً را 

خواندند)، به دلیل بغض و گریه مکث کردند.
پس از اقامه نماز، تشــییع با شــکوه پیکر مطهر شهید 
سلیمانى و دیگر شــهیدان مقاومت از دانشگاه تهران به 

سمت میدان آزادى آغاز شد.
پیکر مطهر این شــهدا روز شــنبه به ترتیب در حرمین 
کاظمین (ع)، بغداد، کربالى معلى و نجف اشرف در جوار 
حرم امیرالمؤمنین على (ع) تشییع و روز یک شنبه پس از 
ورود به کشور، ابتدا در اهواز و سپس در مشهد مقدس و در 

آستان قدس رضوى با حضور با شکوه مردم قدرشناس و 
شهیدپرور کشورمان تشییع شد.

پس از تشییع و تکریم پیکر ســردار سپهبد شهید قاسم 
سلیمانى توسط مردم شــهیدپرور تهران در روز گذشته، 
پیکر این سردار مقاومت براى وداع به قم منتقل و سپس 

براى تدفین در روز سه شنبه به محل تولدش شهر کرمان 
منتقل  شد. همچنین بر اساس اعالم الحشد الشعبى، پیکر 
ابومهدى المهندس براى تدفین در قبرستان وادى السالم 

به نجف عراق منتقل مى شود.

همزمان با اقامه نماز بر پیکر شهید سپهبد قاسم سلیمانى، میلیون ها نفر درتهران پیکر حاج قاسم را تشییع کردند

قیامت در پایتخت
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تغییر نام پل آزادراه
 اصفهان-شیراز 

رئیس مرکـز ارتباطـات و اطالع رسـانى وزارت راه و 
شهرسـازى از تغییر نام چهار زیرسـاخت حمل ونقل 
کشـور به نام شهید سـپهبد قاسم سـلیمانى خبر داد. 
یکى از این زیرسـاخت ها، پل کیلومتـر 214 آزادراه 
اصفهان-شـیراز به عنوان مرتفع ترین پـل آزادراهى 
کشور است که از این به بعد به  نام سپهبد شهید، قاسم 

سلیمانى شناخته خواهد شد.

اصالح شبکه آب میدان 
تا میدان 

به گزارش روابـط عمومی و آمـوزش آب و فاضالب 
منطقـه یـک، در راسـتاي پـروژه میـدان تـا میدان 
شـهرداري اصفهان در خصوص سـنگفرش نمودن 
معابر و بازارهاي قدیمی، حدفاصل میدان امام علی(ع) 
تا میـدان نقش جهـان، واحد فنی و مهندسـی آبفاي 
منطقه یـک، همزمان بـه اصالح شـبکه آب مناطق 
حفاري شده توسط شهرداري اقدام کرده و لوله هاي 
پلی اتیلن جدید را جایگزین لوله اي چدن فرسـوده و 
قدیمی می کند. شایان ذکر است پروژه مذکور از اوایل 

آبان ماه سال جاري آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

پیروزى تیم بسکتبال 
با ویلچر مخابرات

تیم بسـکتبال بـا ویلچر مخابـرات منطقـه اصفهان 
در مصاف با تیم آسایشـگاه فیاض بخش مشـهد به 
پیروزى رسید. این مسابقه در راستاى برگزارى هفته 
دوم لیگ برتر بسـکتبال با ویلچر باشگاه هاى کشور 
برگزار شد و طى آن، تیم بسکتبال با ویلچر مخابرات 
منطقه اصفهـان در مواجهه با تیم آسایشـگاه فیاض 
بخش مشـهد توانسـت به پیروزى 67 بر 55 دسـت 

پیدا کند.

ورود 81 متخصص در 
بیمارستان ها

رئیس گروه توسعه نیروى انسانى متخصص دانشگاه 
علوم پزشکى اصفهان گفت: امسال در استان اصفهان 
81 متخصـص توزیع و ابالغ آنها زده شـده و از هفته 
آینده شروع به کار مى کنند. فاطمه نوش مهر با اشاره 
به کمبود نیـروى متخصص در بیمارسـتان چادگان 
گفت: در تقسیمات یک متخصص اطفال به صورت 
مشـترك با تیـران، یک متخصـص زنان مشـترك 
با فریدن و یـک متخصـص رادیولوژى مشـترك با 
فریدونشهر به این بیمارسـتان اختصاص داده شده و 

دو متخصص داخلى کامل نیز دارند.

امضاى تفاهمنامه همکارى 
مدیرعامل سـازمان فنـاورى اطالعـات و ارتباطات 
شـهردارى اصفهان از تفاهمنامه همکارى مشترك 
فنى و حرفه اى و سـازمان فاوا شهردارى اصفهان به 
مدت دو سال خبر داد. سید حمیدرضا ابطحى گفت: با 
امضاى تفاهمنامه همکارى اداره کل  آموزش فنى و 
حرفه اى اسـتان اصفهان، ضمن انجام هم افزایى در 
آموزش فناورى اطالعات به شهروندان و دانشجویان 
زمینه نیازسنجى، اجراى دوره هاى آموزشى جامع و 
استفاده از شیوه هاى نوین آموزشى در این حوزه بیش 

از پیش فراهم مى شود.

رونمایى از سامانه کارآفرینى
رئیـس اداره پژوهـش دانشـگاه آزاد اسـالمى واحد 
دولت آبـاد دربـاره ویژگى هـاى سـامانه داکا گفـت: 
این سـامانه به منظور ساماندهى دانشـجویان داراى 
مهارت و دانشجویانى که عالقه مند به کسب مهارت 
هستند، طراحى شده اسـت. مهدى حمیدخانى بیان 
کـرد: ایده هـاى دانشـجویى از طریق منوى سـایت 
بارگذارى شده و دانشـجویان ماهر براى پیاده سازى 
ایـن ایده هـا سـاماندهى و دانشـجویان نیمـه ماهر 
نیز براى کسـب مهـارت به انجمـن علمـى و مرکز 

آموزش هاى کوتاه مدت معرفى مى شوند.

خبر

استاندار اصفهان تأکید کرد: بانک ها حق ندارند سپرده هاى 
مردم اصفهان را در جایى غیر از استان هزینه کنند.

عباس رضایى در حاشیه جلسه کلینیک اقتصادى در محل 
استاندارى اصفهان، اظهار کرد: برخى بانک ها اراده قوى 
براى حل مشــکالت واحدها نداشــتند و در جلسه هفته 
گذشته مجاب به این امر شدند. وى افزود: سال قبل برخى 
بانک هاى خصوصى 160 هزار میلیارد ریال وجوه مردم را 
جاى دیگر سرمایه گذارى کردند در حالى که این سرمایه 

باید براى اشتغال و تولید در همین استان هزینه مى شد.
استاندار اصفهان تصریح کرد: یکى دیگر از معضالتى که 
برخى بانک ها دارند سود مرکب است که این امر، خالف 

قانون اســت. وى ادامه داد: به طور مثال فردى هشــت 
میلیارد ریال وام گرفته و نتوانســته به موقع پرداخت کند 
که متأســفانه تا 30 میلیارد ریال به این مبلغ، سود تعلق 

گرفته است.
رضایى در ادامه با اشاره به اینکه بیشتر بانک ها سیاست 
خود را با تصمیم ات مدیریت اســتان هماهنگ کرده اند، 
خاطر نشــان کرد: امیدواریم در آینده واحدهاى تولیدى 
و فعاالن اقتصــادى بتوانند از تســهیالت این بانک ها 

بهره مند شوند.

 مدیر عامــل ذوب آهن اصفهان در دیدار با ریاســت و 
اعضاى هیئت رئیسه دانشگاه آزاد واحد لنجان با تأکید 
بر ارتباط و تعامل دانشگاه و صنعت تصریح کرد: ارتباط 
صنعت و دانشــگاه در راستاى حل مشــکالت با ایجاد 
پیوندي نزدیک و مستمر بین مراکز علمی و صنعتی باید 

به شکل عملى و دوسویه برقرار شود.
منصور یزدى زاده ایجاد ارتباط مستقیم و اثربخش بین 
واحدهاي صنعتی و دانشگاه آزاد اسالمى واحد لنجان را 
به منظور اتخاذ سیاست صنعتی صحیح در جهت رسیدن 
به اســتقالل و خودکفایی صنعتی ضرورى دانســت و 
تصریح کرد: زمینه هاى بسیار خوبى براى کار مشترك 

بین شرکت ســهامى ذوب آهن و دانشگاه آزاد اسالمى 
وجود دارد.

مدیر عامل ذوب آهن اصفهان با عنایت به افزایش بودجه 
تحقیقاتى سال جارى خاطرنشان کرد: علم و دانش یک 
توانایى بالقوه اى را شامل مى شود که عملیاتى شدن آن 
در عرصه کار، تجربه، صنعت و کارخانه اتفاق مى افتد.  وى 
افزود: مسلماً اقتصاد دانش بنیان را نمى توان به تنهایى از 
صنعت هدایت کرد، همچنین پیشرفت اقتصادى، فقط از 
طریق دانشگاه، نمى تواند به سرانجام برسد. لذا امروزه 
پیوند بین دانشگاه و صنعت و حوزه تولید موضوعى کامًال 

مشخص و اجتناب ناپذیر است.

تعامل دانشگاه و صنعت باید 
به شکل دوسویه برقرار شود

لزوم هزینه کردن 
سپرده هاى مردم در استان 

رئیس اداره مدارس غیردولتى و مشارکت هاى مردمى 
اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: 120 
هزار و 904 دانش آموز در مدارس غیردولتى اســتان 

اصفهان در حال تحصیل هستند.  
وحید محمــودى در گفتگو با «ایمنــا» اظهار کرد: 
استان اصفهان داراى 2852 مدرسه و پیش دبستانى 
غیردولتى اســت که بــدون احتســاب مراکز پیش 
دبستانى، 1467 مدرسه غیردولتى در آن فعال است. 
وى با اشــاره به اینکه تعداد مدارس غیردولتى شهر 
اصفهان 1082 مدرسه و پیش دبستانى است افزود: 

این تعداد هم بدون احتساب مراکز پیش دبستانى 602 
باب مدرسه غیردولتى را شامل مى شود.

رئیس اداره مــدارس غیردولتى و مشــارکت هاى 
مردمى اداره کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان 
در خصوص آمار دانش آموزان شــاغل به تحصیل در 
این مدارس تصریح کرد: 120 هزار و 904 دانش آموز 
در مدارس غیردولتى استان اصفهان در حال تحصیل 
هســتند که درصد دانش آموزان شاغل به تحصیل 
در این مدارس 14 درصد کل دانش آموزان اســتان 

است.

فرهنگسراى تخصصى رسانه با همکارى خبرگزارى 
«ایســنا»، کارگاه آموزشى ســوژه یابى را با حضور 
فریدون صدیقى، روزنامه نگار پیشکسوت در اصفهان 

برگزار مى کند.
مدیر فرهنگسراى رسانه اظهار کرد: کارگاه آموزشى 
تکنیک هاى سوژه یابى به معرفى روش هاى اصول 
یافتن سوژه خوب، چگونگى انتشــار یک سوژه در 
رسانه، همچنین تجربه هاى ماندگار روزنامه نگارى 

فریدون صدیقى مى پردازد. فاطمه شــفیعى افزود: 
عالقه مندان براى ثبــت نام و شــرکت در کارگاه 
مى توانند تا پایان روز 17 دى ماه با فرهنگســراى 

رسانه تماس حاصل کنند.
کارگاه آموزشى تکنیک هاى ســوژه یابى، پنج شنبه 
19 دى ماه از ســاعت 8 و 30 دقیقــه الى 15 و30 
دقیقه در  کتابخانه مرکزى شهردارى اصفهان برگزار 

مى شود.

مدیر ادارى و تدارکات کارخانه فوالد سبا گفت: بیش 
از 3 میلیون ُتن ســرباره دپو شــده کوره هاى قوس 
الکتریکى کارخانه فوالد ســبا، به منظور استفاده در 

صنعت سیمان و راهسازى بارگیرى شد.
غالمرضا ملکوتى خواه با بیان اینکه از ابتداى بهره 
بردارى از کارخانه فوالد سبا تاکنون، بیش از 3 میلیون 
ُتن سرباره در این مجتمع صنعتى دپو شده گفت: این 
سرباره پسماند صنعتى غیرخطرناك و از محصوالت 
جانبى فوالدســازى کوره قوس الکتریکى است که 
در تولید ســیمان پرتلند کاربرد دارد. وى افزود: این 

سرباره به عنوان جایگزین بخشى از سیمان مصرفى 
و در راستاى توسعه پایدار منابع معدنى، سوخت هاى 

فسیلى و محیط زیست کشور است.
مدیر ادارى و تدارکات کارخانه فوالد سبا  با اشاره به 
برنامه هاى زیســت محیطى این کارخانه و مدیریت 
پســماند صنعتى و کاهش اثــرات آالیندگى آب و 
خاك گفت: روزانه بیش از 2000 تن از این پســماند 
به صورت ریلى بارگیرى مى شــود که با حمل این 
سرباره به صورت ریلى، از تردد 192 دستگاه کامیون 

جلوگیرى شد.

با تالش و پیگیرى هاى مســتمر مسئوالن کانون 
اصالح و تربیت اصفهان، نوجــوان محکوم به قتل 

عمد از چوبه دار رهایى یافت.
رئیس کانون اصالح و تربیت استان اصفهان گفت: 
این زندانى که با حکم مراجع قضایى به جرم قتل عمد 
محکوم به قصاص نفس شده بود با تالش همکاران و 

مسئوالن این کانون از قصاص رهایى یافت.

جوادى افزود: این نوجوان محکوم حدود چهار سال 
پیش در درگیرى فردى را به قتل رســانده بود و در 
کانون اصالح و تربیت به سر مى برد. پس از پشیمانى 
و اصالح و عملکرد مثبت این محکــوم و با تالش 
مسئوالن کانون اصالح و  تربیت، رضایت از اولیاى 
دم گرفته شد و نوجوان از اجراى حکم قضایى نجات 

یافت.

طرح آموزشى «کالس شهر» با هدف آموزش مفاهیم 
شهروندى به دانش آموزان ســال اول ابتدایى توسط 
معاونت اجتماعى و شــهروندى ســازمان فرهنگى، 
اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان در حال برگزارى 

است.
بعد از اینکه سال گذشــته برنامه کالس شهر به صد 
مدرســه اصفهان رفت و در آن مربیان اداره توســعه 
فرهنگ شهروندى، مفاهیم شــهروندى را به صورت 
خالقانه با کاردســتى، نمایش و بازى با عروســک به 
دانش آموزان ابتدایى آموزش دادند، سازمان فرهنگى، 
اجتماعى و ورزشــى شــهردارى اصفهان به این فکر 
افتاد که این اتفاق نیاز به حرکت منســجم و آموزش 

مستقیم ترى دارد.

قرار شــد کتاب کارى براى معلمان و مربیان کالس 
اول ابتدایى نوشــته شود که شــامل 15 درس است 
و معلم هر هفتــه یکى از درس هاى ایــن کتاب را به 
دانش آموز آموزش مى دهد، بعد از آن دانش آموزان باید 
کاربرگ هاى این کتاب را پر کنند و معلمان آن را براى 
اداره توســعه فرهنگ شهروندى وابســته به سازمان 
فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان ارسال 

کنند تا از بهترین کاربرگ ها تقدیر شود.
رئیس اداره توسعه فرهنگ شهروندى سازمان فرهنگى، 
اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان در این خصوص 
گفت: این برنامه در 45 مدرسه ابتدایى براى 45 کالس 
در حال اجر اســت. احمد رضایى بیان کرد: قرار است، 
135 کارگاه تا پایان سال 98 در این مدارس برگزار شود.

معاون بیمه اى اداره کل تأمین اجتماعى اســتان اصفهان گفت: 5066 درخواست از 
کارفرمایان اخذ شــد که از این تعداد 3748 مورد آنها واجد شرایط بخشودگى بودند و 
میزان بخشودگى جرایم این کارفرمایان شش میلیارد و 400 میلیون تومان بوده است 

که این تعداد تا پایان اسفند 96 بدهى داشتند.
عبدالرسول آقاهادى در خصوص بیمه بخشودگى اظهار کرد: مهلت طرح بخشودگى 
جرایم کارفرمایان تا شهریورماه 98 بوده است که درخواست کارگاه هایى که تا اسفند 
ماه 96 داراى بدهى بودند و شرایط بحران براى آنها تعریف شده بود گرفته و به موارد 

آنها رسیدگى شد.
معاون بیمه اى اداره کل تأمین اجتماعى استان اصفهان با بیان اینکه بخشودگى جرایم 
در حال حاضر براى کارفرمایان نداریم، تصریح کرد: اگر کارفرمایى شــرایط پرداخت 

حق بیمه نیروهاى خود را ندارد در این زمینه  با آنها مساعدت الزم انجام مى شود.

معاون توسعه و پیش بینى اداره کل هواشناسى اصفهان گفت: آلودگى هواى کالنشهر 
اصفهان و سایر شهرهاى بزرگ و نواحى صنعتى استان روزهاى سه شنبه و چهارشنبه 

(امروز و فردا)  تشدید مى شود.
نویــد حاج بابایى  افــزود: بر اســاس پیش بینى هواشناســى، در نیمه نخســت روز 
چهارشــنبه بیشــترین میزان افزایش غلظت آالینده هاى جوى را خواهیم داشــت. 
این آلودگى منجر به کاهش دید و کیفیت هوا مى شــود و از عصر چهارشنبه کاهش 

مى یابد. 
وى اضافه کرد: از روز پنج شنبه سامانه ناپایدار جوى وارد استان اصفهان مى شود که 
همراه با هواى بسیار سرد و بارش برف خواهد بود. فعالیت این سامانه ضعیف در غرب 
استان به صورت برف و باران است و تا صبح پنج شــنبه همه مناطق استان اصفهان 

را فرامى گیرد.  

رئیس اداره کل نوسازى مدارس استان اصفهان از ارائه 
تسهیالت الزم براى ساخت مدارس سبز در سطح شهر 

اصفهان در سال جارى خبرداد.
سید مهدى میربد در گفتگو با «باشگاه خبرنگاران جوان» 
اظهار کرد: با توجه به برگزارى جلسات متعدد در خصوص 
اجراى ساخت مدارس ســبز یا مدارس انرژى پالس در 
استان اصفهان مقرر شد تســهیالت الزم براى اجراى 
ساخت این مدارس در سطح شــهر اصفهان ارائه شود. 
او افزود: در حال حاضر توانســتیم فاز 2 این مدارس را 
در مناطقى همچون خیابان نظر و خیابان هشت بهشت 

غربى اجرایى کنیم و در تالشــیم تــا بتوانیم فاز بعدى 
ساخت این مدارس مهم را در تمامى سطح شهر اصفهان 

اجرایى کنیم.
میربد ادامه داد: در حال حاضر اصلى ترین مشکل طرح 
عملیات اجرایى ســاخت مدارس ســبز در سطح شهر 
اصفهان کمبود بودجه است که با تصویب و ارائه بودجه 
99 توسط دولت به مجلس این مشکل نیز تا پایان سال 
برطرف خواهد شــد. او اضافه کرد: مدرســه سبز جزو 
مدارسى پایدار است که مصرف انرژى برق، گاز و آب در 
این مدارس به صفر مى رسد و همچنین از حمل و نقل، 

جذب انرژى خورشیدى توســط پنل هاى خورشیدى و 
تأسیســات مکانیکى و الکتریکى مناسب و هوشمندى 

برخوردار است.
رئیس اداره کل نوسازى مدارس استان اصفهان یادآور 
شد: همچنین در این مدارس عالوه بر آموزش هاى علمى 
مباحث محیط زیستى هم آموزش داده مى شود. میربد 
گفت: در ســال آینده پیش بینى مى شود اجراى ساخت 
این مدارس در سطح شهر اصفهان 30 درصد توسعه یابد. 
او تأ کید کرد: عملیات اجراى این مدارس توسط خیرین 

صورت مى گیرد.

طرح ساخت مدارس سبز 
در شهر اصفهان کلید خورد

14 درصد دانش آموزان اصفهان 
در مدارس غیردولتى تحصیل مى کنند

آموزش تکنیک هاى سوژه  یابى با فریدون صدیقى 

بارگیرى 3 میلیون ُتن سرباره کوره هاى 
قوس الکتریکى فوالد سبا

نجات نوجوان محکوم به اعدام از چوبه دار 

برگزارى بیش از 100 کارگاه در طرح «کالس شهر»

تشدید آلودگى هوا در امروز و فردابخشودگى جرایم 3700 کارفرما 

نماینده ولى فقیه در استان اصفهان با بیان اینکه دولتمردان 
از ظرفیت مدیران جوان براى برطرف کردن مشــکالت 
مردم استفاده کنند، گفت: کسانى که به دنبال احیاى امر 
به معروف و نهى از منکر هستند باید از ظرفیت و استعداد 
جوانان بهره بگیرند. آیت ا... سید یوسف طباطبایى نژاد در 
گردهمایى دبیران شوراهاى امر به معروف و نهى از منکر 
مناطق پانزده گانه اصفهان گفت: احیاى امر به معروف فقط 

این نیست که همه بدانند امر به معروف و نهى از منکر یک 
واجب دینى اســت، بلکه به نظر بنده احیاى آن به اجراى 
این دستور الهى است و فقط دانســتن و باور داشتن لزوم 
این واجب الهى کفایت نمى کند.  وى با انتقاد از رفتارهاى 
نامناسب برخى از مردم نســبت به افغانستانى هاى مقیم 
ایران تصریح کرد: متأسفانه برخى نسبت به افغان ها با رفتار 
نامناسب برخورد مى کنند که باید اصالح شود؛ بسیارى از 

شهداى مدافع حرم از افغان ها هستند، آنان مسلمان هستند 
و نباید تفاوتى میان برادران دینى وجود داشته باشد.

امام جمعــه اصفهان با بیان اینکه رســیدگى بــه فقرا و 
نیازمندان در شــرایط بد اقتصادى بر همــه افراد توانمند 
الزم است، گفت: رســیدگى به فقرا در زمان کنونى یکى 
از وظایف روحانیت است؛ البته روحانیون این رسیدگى را با 

کمک خیران باید انجام دهند. 

انتقاد امام جمعه اصفهان از برخورد با اتباع افغانستان

شــهردار شــهر منظریه گفت: در اثر برخورد دو دستگاه 
کامیون کشــنده با پل عابر پیــاده در کمربندى منظریه 
شــهرضا ، پل عابر پیاده سقوط کرد.ســید على مرتضوى 
در گفتگو با «فارس» اظهار کرد: روز شــنبه در تماسى با 
واحد آتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى منظریه مبنى 
بر برخورد دو دستگاه تریلر کشــنده با پل عابر پیاده واقع 
در کمربندى روبه روى مســکن مهر منظریه، بالفاصله 
نیروهاى امدادى به محل حادثه اعزام شدند. بر اثر شدت 
ضربه وارده، پل عابر پیاده کامــًال بر روى جاده کمربندى 
سقوط کرد و سبب مسدود شدن مسیرهاى رفت و برگشت 
شد که متعاقب آن ترافیک شدیدى در مسیرهاى مذکور به 
وجود آمد. وى گفت: پس از حضور راهداران اداره راهدارى، 

توسط سه دستگاه جرثقیل سنگین پل عابر پیاده جابه جا و 
مسیر بازگشایى شد.

مرتضوى با بیان اینکه این عملیات شش ساعت طول کشید 
گفت: علت اصلى این حادثه نداشــتن مجوز تردد تریلر با 
ارتفاع بیش از حد مجاز و عدم توجه راننده به تابلوهاى ارتفاع 

پل عابرپیاده بود که به جز سه مصدوم که حال عمومى آنها 
خوب گزارش شده، تلفات جانى در بر نداشت ولى خسارتى 
در حدود یک میلیارد تومان به تأسیســات پل وارد شــد و 
تریلرها براى طى فرایند قانونى توسط نیروى انتظامى به 

پارکینگ هدایت شدند.

خسارت یک میلیاردى سقوط پل عابر پیاده در منظریه شهرضا
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علیرضا افتخارى در ویژه برنامه تلویزیونى مهمان شد و قطعه اى را به مناسبت شهادت سردار سلیمانى خواند و از آن رونمایى کرد.  این خواننده صاحبنام درباره 
حاج قاسم سلیمانى گفت: الکن شده ام و از این اتفاق در حیرتم. شاید کار خدا باشد و قرعه اى است که به نام این مقام شامخ افتاده که تا پاى جان براى 
مردم و اسالم ایستاد. من کمترین هم اگر صدایى دارم مى خواهم دینم را ادا کنم. هرچند درونم به هم ریخته است اما کارى را خواندم تا بگویم من 

هم جزو خریداران یوسفم. 
وى افزود: کار، ضبط و خوانده شد و اکنون قرار است براى اولین بار پخش شود. شعر از مولوى انتخاب شده است. خود آن حضرت پشت میکروفن 

این شعر را دکلمه کرده و خوانده بودند. من زمانى به پیشگاه آن مقام شرفیاب شدم و بوسه اى از ایشان گرفتم و دگرگون شدم. کالم 
نمى تواند حق مطلب را ادا کند اما من گرد درفش ایشان مى گردم همچنان که آمده ام 

تا به ایشان بگویم ما هم ســهمى داریم؛ هنرمندان در جاى جاى این فالت همه 
غمگینند. افتخارى یادآور شد: دو بیت آخر این کار با صداى خود سردار سلیمانى 
است و به مراتب بهتر از موسیقى شکل گرفته است. من هم پشت صحنه اشک 
ریختم و دگرگون شدم که اى کاش این مرد مى بود؛ او برادر بزرگ ترم بوده 
و نمى دانم باید چه بگویم. این برج و باروى انسانیت باید حفظ مى شد اما 

کسى که از خدا بى خبر است با عملى خداناپسندانه ملتى را داغدار کرد.

روز دوشنبه «نیکول کیدمن» در رویداد گلدن گلوب آشــکارا ناراحت بود. ناراحتى وى را مى شد به راحتى از 
چهره اش تشخیص داد. علت ناراحتى وى چیزى نبود به جز حریق خانه وى و همسرش «کت اربن» در استرالیا 

که در جریان آتش سوزى ویرانگر کشور استرالیا رخ داده بود.
این برنده جایزه اسکار  52 ساله، در مراســم قبل از گلدن گلوب در بورلى هیلز بسیار خسته و غمگین به نظر 

مى رسید.
نیکول کیدمن در توضیح حال بد خود به رسانه ها گفت متوجه شــده خانه محبوبش در استرالیا دچار حریق 
گسترده شده و به عبارتى کامل از بین رفته اســت. یکى از نزدیکان نیکول کیدمن در توضیح حال وى گفت 
«نیکول درست قبل از رفتن به مراســم گلدن گالب، ماجرا را در هواپیما فهمید و در تمام راه رسیدن به لس 

آنجلس گریه مى کرد.»
این بازیگر سرشناس در بخشى از مصاحبه خود در فرش قرمز مراسم گلدن گلوب نیز گفت: «خیلى متأسفم. 

من اکنون نسبت به هر اتفاقى که در استرالیا رخ مى دهد بسیار پریشانم.»
این خبر در حالى منتشر شد که وى و همسرش از  طریق اینستاگرام اعالم کردند که 500 هزار دالر براى حمایت 
از کسانى که در حال آسیب دیدن از آتش سوزى هستند اهدا خواهند کرد. این زوج داراى دو خانه در استرالیا 
هستند، یک پنت هاوس در سیدنى و یک مزرعه 111 هکتار در جنگل ساتون که آنها در سال 2008 با مبلغ 

6/5 میلیون دالر خریدارى کردند.

«کوئنتین تارانتینو» با فیلم «روزى روزگارى در هالیوود» و «سم مندس» با «1917» موفق ترین چهره هاى 
گلدن گلوب 2020 شدند.

هفتاد و هفتمین دوره اهداى جوایز گلدن گلوب صبح دیروز (دوشنبه) برگزار شد. موفق ترین فیلم هاى امسال 
شامل «1917» بود که دو جایزه بهترین فیلم درام و بهترین کارگردانى را براى سم مندس به ارمغان آورد. در 
عین حال «روزى روزگارى در هالیوود» نیز سه جایزه شامل بهترین فیلم موزیکال یا کمدى، بهترین فیلمنامه 

و بهترین بازیگر مرد مکمل را براى «برد پیت» کسب کرد.
همانطور که پیش تر اعالم شده بود برنده امسال جایزه «سســیل بى.دمیل» نیز «تام هنکس» بود که براى 
دستاوردهایش در صنعت سرگرمى تقدیر شد. هنکس که هشــت بار جایزه گلدن گلوب را دریافت کرده، 15 

نامزدى این جایزه را در کارنامه دارد. 

پژمان جمشیدى دلنوشته ایى از حال و هواى این روزهاى خود را در صفحه شخصى اش در اینستاگرام منتشر کرد و 
تلویحاً از رفتنش از ایران خبر داد. وى چنین نوشت:

«این روزها حال دوست نداشــتنى ترى دارم. یک حس تنهایى عجیب و غریب. مادر که رفت ما دیگر هیچوقت یک 
خانواده نشدیم. برادرم که سال ها پیش و بعد از فارغ التحصیلى کوچ کرده بود و اگر درآمدش اجازه مى داد، چندسالى 
چندروز مى آمد و کیفى به ما مى داد، دیگر ذوقى براى برگشت نداشت. خواهر یکباره تصمیم گرفت که دست بچه هایش 
را بگیرد و از بى مادریش فرار کند و پدر که یار سال هایش را از دست داده بود، بى تصمیم و مدهوش پى نوه هایش دور 
و دورتر شد. من کجا مى رفتم؟ من سال ها بچه این مردم بودم. کجا مى رفتم که آنقدر مرا لوس کنند و بیشتر از 

لیاقتى که دارم محبت ببینم.
تا این روزها... روزهاى تنهایِى دســته جمعى، من تا حاال هیچوقت آنقدر تنهایى را حس نکرده بودم. انگار 
نفرین شدیم. انگار هیچوقت همدیگر را دوست نداشتیم. تصمیم گرفتم تا مدتى که نمى دانم کى، دیگر این 
طرف ها پیدایم نشود. اینجا که مى آیم تنهاتر مى شوم. تنم یخ مى کند. این فضاى مجازى اجازه نمى دهد 
خودم باشم. مى خواهم از مردم همانى در ذهنم بماند که هستند... اینجا که نباشم، نه اجنبیم، نه قهرمان، نه 

جیره خوارم، نه اسطوره.
من همان پسر بچه اى هستم که سال ها دنبال توپ دوید و حاال هم لِک و لِکى مى کند که زودتر 

بگذرد تا شاید روزى، جایى باز مادرش را در آغوش کشید.» 

منتقدین اتفاق نظر دارنــد که «واکین فینیکــس» در فیلم «جوکر» 
نمایش درخشانى داشــته اما به نظر مى رسد که بازى در این 
نقش تلخ براى فینیکس و عوامــل دیگر فیلم چندان 

ساده نبوده است. 
«تاد فیلیپس» کارگردان و نویسنده  فیلم در مصاحبه 
با «نیویورك تایمز» فاش کرده اســت که بازیگر 
نقــش اول فیلم گاهى آرامش خود را از دســت 
مى داده و همبازى هایش را بهت زده مى کرده 

است.
فیلیپس مى گویــد: «در حین فیلمبردارى 
صحنه هــا، بــه یکبــاره راه مى افتاد و 
مى رفت و بازیگــران بیچاره  را به این 
فکر فرو مى برد که شــاید مشکل از 
آنهاست در حالى که هرگز اینطور 
نبود، مشــکل همیشه از طرف او 
بود، فقــط در آن لحظات حس 

بازى نداشت.»

فینیکس پس از ترك محل فیلمبردارى همیشــه نفسى تازه مى کرد و 
بازمى گشــت. فیلیپس به یاد مى آورد که فینیکس به او اطمینان خاطر 
مى داد و مى گفت: «قدمى مى زنیم، برمى گردیم و انجامش مى دهیم.»

در حین فیلمبردارى صحنه ها، فینیکس تنها مقابل «رابرت دنیرو» که 
نقش یک مجرى تلویزیونى به نام «مارى فرانکلین» را بازى مى کند 
صحنه را ترك نکرد. دنیرو در مصاحبه با «تایمز» گفته بود که فینیکس 
یک بازیگر حرفه اى تمام عیار است. خود دنیرو سابقه  بازى در نقش  افراد 
روان پریش را دارد که قابل توجه تریــن آنها نقش «تراویس بیکل» در 
فیلم «راننده تاکسى» به کارگردانى «مارتین اسکورسیزى» است که 

«جوکر» هم تحت تأثیر آن است.
فینیکس که تا کنون ســه بار نامزد اسکار شــده، مى تواند چهارمین 
نامزدى خود را هــم براى «جوکــر» دریافت کنــد. او تاکنون برنده  
این جایزه نشــده و در صورتى که اســکارش را به خانه ببرد، مســیر 
«هیث لجــر» را دنبال خواهــد کرد کــه در فیلم هاى «کریســتفر 
نوالن» نقش «جوکــر» را بازى کرده و برنده  اســکار شــده بود. در 
جشنواره هاى فیلم ونیز و تورنتو اســتقبال کم نظیرى از فیلم به عمل 

آمده است.

قسمت بیستم سریال «مانکن» که قرار بود دیروز 16 دى ماه توزیع شود با یک هفته تأخیر به نمایش خانگى مى آید.
سریال «مانکن» به کارگردانى حسین سهیلى زاده و تهیه کنندگى ایرج محمدى سریال جدید نمایش خانگى است که 19 

قسمت آن توزیع شده است.
«مانکن» هر دوشنبه در نمایش خانگى توزیع مى شود و قرار بود روز دوشنبه قسمت بیستم این سریال توزیع شود اما به 

احترام شهادت سردار سلیمانى قسمت جدید این سریال با یک هفته تأخیر توزیع خواهد شد.
سریال «مانکن» اواخر مرداد ماه در نمایش خانگى توزیع شد و توانست نظرات مثبتى از سوى مخاطبان دریافت کند 

و به یکى از پربیننده ترین سریال هاى نمایش خانگى تبدیل شد.
قصه ســریال «مانکن» با دلدادگى «همتا» و «کاوه» دو شــخصیت اصلى داستان آغاز شــد اما ماجراى

 جدایى شان به دلیل مشکل مالى «کاوه» و ازدواج با «کتایون» در مقابل پول براى آزاد کردن پدرش از زندان، 
داستان  را به سمتى برد که ماجراهاى پیش بینى نشده اى رخ داد.

محمدرضا فروتن، مریال زارعى، نازنین بیاتى و امیرحســین آرمان، فرزاد فرزین، حسین پاکدل، بهشاد شریفیان، 
نفیسه روشن، على فرهنگى، رابعه مدنى، پانته آ کى قبادى، بهزاد محسنى، بهزاد خلج، الهام پاوه نژاد، رضا توکلى، همایون 

ارشادى، لیندا کیانى، شبنم قلى خانى، محمد صادقى و عارفه معماریان بازیگران سریال «مانکن» را تشکیل مى دهند.

گروه اول مسابقه «شام ایرانى» با حضور بازیگران معروف به فشم رسید و اولین لوکیشن 
این مسابقه خانه آقاى بازیگر است.

فصل دوم برنامه «شــام ایرانى» با حضور بازیگران ایرانــى و خارجى از چند روز پیش 
کلید خورد و گروه اول این مسابقه در فشم به رقابت با یکدیگر مى پردازند. فصل جدید 
«شام ایرانى» به تهیه کنندگى و کارگردانى سعید ابوطالب با حضور بازیگران ایرانى و 
چهره هاى خارجى بعد از گذشت هشت سال از فصل اول این برنامه و تغییر در رویکرد 

مقابل دوربین مى رود.
پوریا پورسرخ، نیما شاهرخ شاهى، سامان گوران و «امره تتیکل»، بازیگر ترکیه اى در 

گروه اول این مسابقه به رقابت با یکدیگر مى پردازند.
فیلمبردارى اولین قسمت فصل دوم «شــام ایرانى» از خانه یکى از بازیگران این گروه 

در فشم آغاز مى شود.
شبنم قلى خانى، ســیما تیرانداز، مارال فرجاد، نگین معتضدى، حامد آهنگى، «گلشن 
قیزى» بازیگر آذربایجانى و «الکین روما» بازیگر روسیه اى دیگر هنرمندانى هستند که 
در گروه هاى مختلف به رقابت با یکدیگر مى پردازند و به زودى بازیگران دیگرى هم 

به این پروژه خواهند پیوست.
فصل تازه برنامه «شــام ایرانى»  با به نمایش گذاشتن فرهنگ مهمان پذیرى مردمان 

ایران زمین و تغییر رویکرد نسبت به فصل اول به زودى به نمایش خانگى مى آید.

«واکین فینیکس» آن طور هم که نشان مى دهد نیست؛

روایت کارگردان «جوکر»
 از کاراکتر عجیب بازیگرش

منتقدین اتفاق نظر دارنــد که «واکین فی
نمایش درخشانى داشــته اما به
نقش تلخ براى فینیکس و

ساده نبوده است. 
«تاد فیلیپس» کارگردان
ف با «نیویورك تایمز»
نقــش اول فیلم گا
مى داده و همبازى

است.
فیلیپس مى گ
صحنه هــا
مى رفتو
فکر فرو
آنهاس
نبود،
بود،
بازى

دار سلیمانى خواند و ازآن رونمایى کرد. این خواننده صاحبنام درباره
 اى است که به نام این مقام شامخ افتاده که تا پاى جان براى 
د درونم به هم ریخته است اما کارى را خواندم تا بگویم من 

مولوىانتخاب شده است. خودآن حضرتپشتمیکروفن
 و بوسه اى از ایشان گرفتم و دگرگون شدم. کالم 

مده ام
همه 
نى 
ک 

 

رونمایى از اثر تازه علیرضا افتخارى تأخیر در توزیع قسمت 20 سریال «مانکن»
علیرض
حاجق
مرد
ه

ى آید.
9 است که 19

شود اما به 

ت کند 

یان، 
ى، همایون 

ى دهند.

گروه اول مسابقه «شام ایرانى» در منزل بازیگر معروف

«پاتریشیا آرکت»، هنرپیشــه  آمریکایى سریال 
«تظاهر» در جریــان هفتاد و هفتمین مراســم 
اعطاى جوایز سینمایى و تلویزیونى گلدن گلوب 
 توییت هاى اخیر رئیس جمهورى ایاالت متحده 

و سیاست هاى کاخ سفید را مورد انتقاد قرار داد.
آرکت که براى بازى در سریال «تظاهر»  در شاخه 
بهترین بازیگر زن مکمل یک ســریال، سریال 
کوتاه یا فیلم تلویزیونى به عنــوان برنده نهایى 
معرفى شــد، حین دریافت این جایزه در سخنانى 
اتفاقات سیاســى اخیر به ویژه تصمیم کاخ سفید 
براى ترور سردار «قاسم سلیمانى» و توییت هاى 
اخیر «دونالد ترامپ» رئیس جمهور ایاالت متحده 

را مورد توجه قرار داد. 
آرکت در بخشــى از ســخنرانى خود بیان کرد: 
«بســیار مفتخرم که در این مکان حضور دارم...، 
اما مى دانم امشب پنجم ژانویه سال 2020، شبى 
نیست که قرار باشــد در کتاب هاى تاریخ به آن 

بازگردیم.»
این هنرپیشه آمریکایى ادامه داد: «ما کشورى را 
مى بینیم که رئیس جمهور آن براى تهدید بمباران 
کردن 52 سایت از جمله ســایت هاى فرهنگى، 
توییت مى کند. مردم جوان آن جان خود را به خطر 

مى اندازند و به سراسر جهان سفر مى کنند.»
آرکت  در پایان گفت: «از آنجایــى که فرزندانم 
را عاشقانه دوســت دارم از همه شما مى خواهم 
جهان بهترى را براى آنها به وجود بیاوریم. براى 
کودکانمان و کودکانشــان، بایــد در انتخابات 
ســال 2020 شــرکت کنیم و از همه کسانى که 
مى شناســیم عاجزانه بخواهیم در انتخابات سال 

2020 شرکت کنند.» 
پاتریشیا آرکت که جایزه بهترین بازیگر زن مکمل 
یک ســریال، ســریال کوتاه یا فیلم تلویزیونى 
این دوره از جوایــز گلدن گلــوب را در رقابت با 
«مریل اســتریپ»  بــراى «دروغ هاى کوچک 
بزرگ»، «هلنــا بونهام کارتر» بــراى «تاج» و 
«امیلى واتسون» براى «چرنوبیل»  دریافت کرده 
 است، سال هاســت که به عنوان یکى از منتقدان 

ترامپ و سیاست هاى او شناخته مى شود.

انتقاد از توییت هاى ترامپ
 علیه ایران 

به گلدن گلوب کشیده شد
پست تلخ

پژمان جمشیدى 
خبر از 

مهاجرتش
مى دهد؟

چندروز مى آمد و کیفى به ما مى داد، دیگر ذوقى براى برگشت نداشت. خواهر یکباره تصمیم گرفت
را بگیرد و از بى مادریش فرار کند و پدر که یار سال هایش را از دست داده بود، بى تصمیم و مدهوش
دورتر شد. من کجا مى رفتم؟ من سال ها بچه این مردم بودم. کجا مى رفتم که آنقدر مرا و

لیاقتى که دارم محبت ببینم.
تا این روزها... روزهاى تنهایِى دســته جمعى، من تا حاال هیچوقت آنقدر تنهایى را حس
نفرین شدیم. انگار هیچوقت همدیگر را دوست نداشتیم. تصمیم گرفتم تا مدتى که نمى
نى کندد. این فضاى مج طرف ها پیدایم نشود. اینجا که مى آیم تنهاتر مى شوم. تنم یخ م
ذهنم بماند که هستند... اینجا که نباشم، نه اج باشم. مى خواهم از مردم همانى در خودم

ججیره خوارم، نه اسطوره.
من همان پسر بچه اى هستم که سال ها دنبال توپ دوید و حاال هم لِک و لِک

بگذرد تا شاید روزى، جایى باز مادرش را در آغوش کشید.» 

ى ی نج پژ
خبر از 

مهاجرتش
مى دهد؟

«تارانتینو» و «سم مندس» 
جوایز اصلى گلدن گلوب را گرفتند

آتش به خانه «نیکول کیدمن» رسید

بازیگر مطرح هالیوودى در پى اقدام تروریســتى آمریکا و شهادت سردار سلیمانى، 
مطالبى را منتشر کرد.

به دنبال واکنش  هنرمندان هالیوودى نســبت به اقدام تروریستى «ترامپ» و شهادت 
سردار سلیمانى، «رابرت دنیرو» بازیگر هالیوودى نیز واکنش خود را نشان داد.

دنیرو که قبل تر نیز نسبت به اقدامات ترامپ معترض و علناً او را فاسد خطاب کرده بود، 
در توییتى نوشت: «رئیس جمهور ما مى خواهد جنگى را با ایران شروع کند، زیرا او مسلماً 
توانایى مذاکره را ندارد! او بسیار ضعیف و ناکارآمد است و بنابراین فکر مى کند تنها راهى 

که براى انتخاب مجدد و ماندن در پست ریاست جمهورى دارد، جنگ با ایران است.»
بعد از انتشار این پست پیمان معادى، بازیگر ســینما نیز توییت وى را در صفحه خود 

استورى کرد.
این بازیگر مشهور ســینماى جهان، دیروز هم در جدیدترین پســت خود در توییتر، 
ویدئویى از تشییع پیکر سردار قاسم ســلیمانى در اهواز که با حضور میلیونى ایرانى ها 

همراه بود منتشر کرد و نوشت: ترامپ نمى داند چه کارى کرده است.» 

طعنه سنگین «رابرت دنیرو» به «ترامپ»
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سرمربى تیم فوتبال سپاهان در 
آخرین مصاحبه اش از دو بازیکن 

بــراى تقویت طالیى پوشــان در 
پنجره زمستانى نام برده است.

تیم فوتبال ســپاهان تاکنون یکى از فعال 
ترین تیم هاى حاضر در پنجره زمستانى لیگ بوده 

است و دو بازیکن جذب تیم شده اند.
محمد طیبى، مدافع میانى نیم فصل ابتدایى نفت مسجد سلیمان، خرید اول 
سپاهانى ها بود و آنها در ادامه مهدى ترکمان که یکى از بهترین بازیکنان 
پارس جنوبى جم بود را هم به خدمت گرفتند و حاال امیر قلعه نویى در آخرین 
مصاحبه اش گفته که از مدیران باشگاه خواســته تا آیاندا پاتوسى بازیکن 
فصل گذشته استقالل و دانیال اسماعیلى فر بازیکن چند پسته ذوب آهن 
را براى تقویت تیمش مى خواهد. اما نکته ماجرا اینجاست که همین حاال 
سپاهان سه بازیکن خارجى (غیرآسیایى) در فهرست خود دارد و براساس 
قوانین سازمان لیگ و کنفدراسیون فوتبال آسیا، تنها مى تواند یک بازیکن 

آسیایى به لیست اضافه کند.
با وجود این، امیرقلعه نویى خواهان پاتوسى شده که مدیران باشگاه بنى یاس 
امارات  از عملکرد او رضایت ندارند و در صورتى که مدیران باشگاه سپاهان 
بتوانند با این بازیکن براى حضور در اصفهان به توافق برسند، باید یکى از 

بازیکنان خارجى از لیست طالیى پوشان خارج شود.
با توجه به شــرایط اســتنلى کى روش و گئورگى ولســیانى بعید به نظر 
مى رسد، سرمربى ســپاهان اجازه جدایى یکى از این دو بازیکن را بدهد و 
با این وصف به احتمال فراوان در صورت جذب پاتوســى، کومان بازیکن 
اوکراینى-مجارستانى سپاهان از لیست خارج مى شود؛ بازیکنى که در نیم 

فصل اول رقابت ها، شرایط سال گذشته را نداشته است.

اشتهاى باالى 
بزرگوار، کومان 

را لرزاند!

 همانطور که در خبرها خواندید 
ذوبى ها در نامه اى رســمى به 
باشگاه همشهرى شان سپاهان 

اعالم کردند که دانیال اسماعیلى فر 
فروشى نیســت و به او در نیم فصل 

دوم احتیــاج دارند.امیــر قلعه نویى طى 
مصاحبه اى اعالم کرد کــه در ادامه فصل نقل 

و انتقاالت تنها به دو بازیکن احتیاج دارند و به دنبال جذب آیاندا پاتوسى و 
دانیال اسماعیلى فر خواهند بود.

در همین راستا مدیران باشگاه سپاهان با ارسال نامه اى رسمى از ذوبى ها 
خواستند تا شرایط انتقال دانیال اسماعیلى فر مورد بررسى قرار گرفته و به 
آن ها اعالم  شود. اما این باشگاه در جواب رسمى اعالم کرد که به ستاره خود 
در ادامه لیگ نوزدهم احتیاج دارد و او را به هیچ باشگاهى واگذار نخواهد کرد.

این بازیکن راست پا که در پست هافبک و خط دفاع توانایى بازى دارد در 
بازار زمستانى بسیار پر مشترى اســت و اکثر تیم هاى مدعى براى جذب 
آن اقدام کرده  اند. با این حال ذوبى ها تعیین تکلیــف در مورد او را به بعد از 
انتخاب سرمربى موکول کردند و حاال نیز به طور کلى برنامه اى براى فروش 

اسماعیلى فر نخواهند داشت.

همشهرى عزیز! 
دانیال بى دانیال

باشــگاه ســپاهان به سازمان 
لیــگ پیشــنهاد داده تورنمنت 

چهارجانبه یادبود شــهید قاسم 
سلیمانى را برگزار کند.

با توجه به مشکالت اقتصادى در کشور 
و اینکه اکثر تیم هــاى لیگ برترى تصمیم 

گرفتند اردوهاى تدارکاتى خود در نیم فصل را داخل ایران 
برپا کنند، باشگاه سپاهان پیشنهاد جالبى را به سازمان لیگ ارائه کرده است.

سپاهانى ها که با لغو اردوى آنتالیا تصمیم به برپایى اردو در تهران گرفته اند، 
به سازمان لیگ پیشنهاد دادند تورنمنتى را در پایتخت برگزار کنند. پیشنهاد 
سپاهانى ها چنین اســت که به یاد سردار شهید حاج قاســم سلیمانى در 
تعطیالت لیگ برتر یک تورنمنت چهارجانبه برگزار شــود و زردپوشــان 
اصفهانى نیز یکى از تیم هاى شرکت کننده در این تورنمنت خواهند بود.باید 
منتظر ماند و دید تصمیم سازمان لیگ در این خصوص چیست و در صورت 

قطعى شدن این تورنمنت، چه زمانى برگزار خواهد شد.

پیشنهاد برگزارى 
تورنمنت شهید 

سلیمانى

 با نامه سازمان بازرسى کل کشور به باشــگاه هاى ایرانى قرار شده در زمستان امسال 
تیم ها براى اردوى آماده سازى در ایران بمانند و نمى توانند به دلیل مسائل امنیتى 

ایران را ترك کنند.
باشگاه هاى سپاهان، پرسپولیس و استقالل تهران سه تیمى هستند که شنیده 
مى شد در تعطیالت مسابقات لیگ نوزدهم قرار بود براى اردوى آماده سازى 

ایران را ترك کنند.
به غیر از مسائل امنیتى، شنیده مى شــود به علت مسائل ارزى و مشکالت 
مالى باشگاه ها بعید به نظر مى رسد آنها موفق شوند براى اردوى آماده سازى 

به خارج از کشور بروند.

پرویز مظلومى، سرمربى پیشین تیم فوتبال استقالل تهران شایعه مذاکره اش با دو تیم 
لیگ برترى را تکذیب کرد. 

 در یکى دو روز گذشته شــایعاتى درباره مذاکره دو باشگاه 
ماشین ســازى و ذوب آهن با پرویز مظلومى مطرح شــده 
بود. سرمربى پیشین اســتقالل در واکنش به این شایعات 
گفت: من مذاکره اى با ذوب آهن و ماشین ســازى نداشتم 

و خبرهاى چند روز اخیر در حد شایعه است. 
پرویز مظلومى بــه دنبال جدایى از اســتقالل در فصل 

95-1394 دیگر در تیمى سرمربیگرى نکرده 
است و فعالیتش در فوتبال خالصه شده به 
چند دوره حضور در کمیته فنى باشگاه 

استقالل. 

 دو روز پیش خبر ســرمربى گرى دوباره على دایى در ذوب آهن مهم ترین خبر رســانه هاى 
ورزشى براى چند ساعت بود. بعد چند ساعت اما على دایى حضورش در ذوب آهن را تکذیب و 
اعالم کرد به اصفهان نخواهد رفت. دایى دلیل این تصمیم را مشکالت شخصى و لزوم دیدار 
هر روزه با دخترش بیان کرده. مشکالتى که برخى گمانه زنى مى کنند باعث شده على دایى 
از تهران خارج نشود و فقط هدایت تیم هاى تهرانى را بر عهده بگیرد. دایى به نظر براى رفتن 

بعد از اینکه مدتى به تیم هاى شهرستانى هنوز شرایط مناسب را ندارد. او 
تیمــى خارج هدایت صباى قم را بر عهده داشــت دیگر براى هیچ 
تمریناتش در از تهران مربى گــرى نکرد. ضمــن اینکه صبا هم 
رفت. به این تهران برگزار مى شد و فقط براى بازى ها به قم مى 
مــربى گرى ترتیب به نظر مى رسد دایى به این زودى ها در تیمى 

نکند. چراکه قصــد رفتن به تیم هاى 
شهرستانى را ندارد و اگر هم بخواهد 

در تهران مربى گــرى کند، در 
حــال حاضر همــه تیم هاى 

تهرانى قصــد ادامه دادن با 
سرمربى هاى خودشان را 

دارند؛ مگر اینکه اوضاع 
در پرسپولیس عجیب 
و غیرقابــل پیش 

بینى شود.

مدیرعامل باشگاه ســپاهان گفت: هیچ صحبتى در مورد کنار گذاشتن 
بازیکنان خارجى نشده است و اگر کادر فنى در این مورد نظرى دارد باید 

بنشینیم و صحبت کنیم.
مسعود تابش در خصوص فعالیت باشگاه ســپاهان در نقل و انتقاالت 
زمستانى اظهار داشت:  به خاطر بحث نقل و انتقاالت تالش کردم در این 

مدت کمتر صحبت کنم اما با توجه به صحبت هایى که در برخى رسانه ها 
مطرح شده باید توضیحاتى را ارائه کنم. با توجه به اینکه سرمربى تیم ما 
اعالم کرد، حتماً باید پاتوسى و دانیال اسماعیلى فر جذب شوند باید بگویم 
چون ما در نیم فصل دوم در لیگ قهرمانان آسیا هم به میدان مى رویم 
طبیعى است که به دنبال تقویت تیم باشیم و بر اساس نظرات کادر فنى به 
خصوص امیر قلعه نویى مسأله جذب بازیکنان را انجام بدهیم .بر اساس 
همین موضوع طیبى و ترکمان را جذب کردیم اما در مورد  جذب پاتوسى 
و اسماعیلى فر باید بگویم بازیکنانى که در اختیار داریم با ما قرارداد دارند. 
ما براى انتقال اســماعیلى فر مذاکرات و مکاتبات الزم را انجام دادیم و 
با توجه به پاسخ منفى باشــگاه ذوب آهن مکاتبات مان را مجدداً انجام 

دادیم، حتى حاضریم این بازیکن را براى بازى هاى لیگ قهرمانان آسیا 
به صورت قرضى در اختیار بگیریم اما به هر حال بکارگیرى او منوط به 
اخذ مجوز باشگاه ذوب آهن دارد و ما به خاطر درخواست کادر فنى تالش 
مى کنیم که این اتفاق بیفتد. مدیرعامل باشگاه سپاهان در مورد درخواست 
امیر قلعه نویى براى جذب آیاندا پاتوسى تصریح کرد:  من تمایل نداشتم 
اسامى را در رسانه ها مطرح کنم، پاتوسى را به عنوان یک بازیکن خارجى 
خوب قبول داریم، براى جــذب او اقدامات و مکاتبات الزم را هم انجام 
داده ایم اما طبق قوانین کنفدراسیون فوتبال آسیا مى توانیم 1+3 بازیکن 
خارجى داشته باشیم. در واقع با توجه به این سهمیه بندى باید شرایطى 
فراهم شود که بتوانیم پاتوسى را به خدمت بگیریم .اگر اقداماتى بشود 

و شرایطى فراهم شود که بتوانیم او را به خدمت بگیریم حتماً این کار را 
انجام خواهیم داد اما بازیکنان خارجــى ما تا پایان فصل قرارداد دارند و 
حتى قرارداد کى روش استنلى هم دو ساله است، با توجه به قانون 3+1 
بازیکن خارجى الزام داریم که یک جاى خالى در لیست مان داشته باشیم.
تابش در مورد  اینکه آیا براى فسخ قرارداد یکى از سه بازیکن غیر آسیایى 
سپاهان صحبتى انجام شــده، عنوان کرد: در این مورد صحبتى نشده، 
همانطور که گفتم براى جذب پاتوسى باید شرایطش فراهم شود. ما براى 
حضور او در سپاهان اقداماتى انجام داده ایم اما باید بگویم بازیکنانى هم 
که االن در اختیار داریم خوب و باکیفیت هستند. من در لیست تیمم تنها 
یک جا براى جذب یک بازیکن آسیایى دارم. شرایط را همه مى دانیم. 

هیچ صحبتــى هــم در مورد 
کنار گذاشــتن و فسخ قرارداد 
بازیکنان خارجى ما نشده است 
و اگر کادر فنــى در این مورد 
نظرى دارد باید بنشــینیم و 

صحبت کنیم.

پس از تعیین تکلیف کادرفنى استقالل در پى سه هفته کش و قوس، حاال فرهاد 
مجیدى روى نیمکت آبى ها نشسته و قرار است در ادامه کار هدایت این تیم 
را بر عهده داشته باشد. با پایان یافتن شایعات در حوزه کادرفنى، حاال حرف و 
حدیث ها پیرامون نقل وانتقاالت استقالل شروع شده و هر لحظه یک شایعه 
جدید مخابره مى شود. پس از آنکه رسانه هاى انگلیسى از مذاکره استقالل 
با آنتونى استوکس خبر دادند، حاال هم یک روزنامه نگار ایتالیایى مدعى شده 
روبینیو در تیررس آبى هاى تهران قرار دارد؛ ســتاره سابق رئال مادرید که حتى 

انتقالش به کهکشانى هاى اسپانیا هم در آن زمان جنجال زیادى به پا کرد.
به هر حال روبینیو در حال حاضر بازیکن باشاك شهیر ترکیه است و انتقال ناگهانى اش به 
استقالل آن هم در زمستان، قاعدتا اتفاقى عجیب خواهد بود. غیر از این، باید بپرسیم کدام 
مربى و یا مدیر در طول این چند روز دستور مذاکره با روبینیو را صادر کرده و مراحل آن را 
زیر نظر گرفته است. مى دانیم که تازه دو روز است تکلیف کادرفنى استقالل روشن شده و 
باز خبر داریم که حتى مدیرعامل این تیم را هم هنوز معرفى نکرده اند. آیا مثال خلیل زاده، 
با حکم سرپرستى موقت، آن هم وســط همه داستان هاى مربوط به استراماچونى ترتیب 

انتقال روبینیو را داده است؟
به مجموعه این مسایل باید دشوارى هاى تامین و انتقال پول را هم بیفزاییم. شاهکار اخیر 
استقاللى ها به همه دنیا نشــان داد تیم هاى ما حتى قدرت پرداخت 160 هزار یورو پول 
بى دردسر را هم ندارند. بنابراین حق بدهید که باور داستان حضور روبینیو در تهران قدرى 

براى مان دشوار باشد! 

بازیکنان مطرحى در فوتبال ایران، جام هاى متعددى در 
فوتبال ایران بدست آوردند ولى افتخارات کدام بازیکن 

بیشتر و ارزشمندتر است؟
  تاکنون 36 دوره لیگ، 33 دوره جــام حذفى و 5 دوره 
سوپرجام برگزار شده است به جز این تیمهاى ایرانى 2 بار 
قهرمان جام باشگاههاى آسیا و یک نوبت قهرمان جام 
در جام آسیا شده اند.بازیکنان ایرانى در رقابت هاى داخلى 

در دو رقابت لیگ و جام حذفى شرکت کرده اند به 
جز این، چند دوره اى سوپرجام برگزار شده است. 
براى جمع بندى افتخارات و جام هاى هر مربى 
به هر کدام از رقابت ها با توجه به اهمیت و اعتبار 

آن امتیازى در نظر گرفته شده است.
با صرف نظر کــردن از رقابت هاى 
بین قاره اى که تیمهــاى ایرانى 
حضور معدودى در آن داشته اند، 
بازیهاى لیگ قهرمانان آســیا 
معتبرتریــن آوردگاه بین الملى 
براى نمایندگان ایران است که 
براى این بازیها بیشترین امتیاز در 

نظر گرفته شده البته هنوز هیچ تیم 
ایرانى موفق به قهرمانى در آن نشده 
اســت. پس از لیگ قهرمانان آسیا، به 
ترتیب جام باشگاه هاى آسیا، جام در 
جام باشگاه هاى آسیا،لیگ سراسرى 
کشور، جام حذفى و ســوپرجام داراى 

امتیاز هستند. 
پس از جمع بندى افتخــارات بازیکنان 
ایرانى با این مکانیزم، 5 بازیکن پرافتخار 

فوتبال ایران به قرار زیر هستند.
5- مهدى رحمتى

مهدى رحمتى فوتبــال حرفه اى خود را 
در فجرسپاســى آغاز کرد و در آن تیم به 
قهرمانى جام حذفى دست یافت. رحمتى 

بیشــتر دوران بازیگرى خود را در اســتقالل پشت سر 
گذاشت و در چندین مقطع در این تیم بازى کرد و همراه 
این تیم 2 قهرمانى لیگ و 2 جام حذفى بدســت آورد. 
حضور این دروازه بان در سپاهان هم توام با افتخار بود و 2 
بار فاتح لیگ شد. رحمتى با 4 قهرمانى لیگ و 3 قهرمانى 
در جام حذفى بــا 36 امتیاز پنجمیــن بازیکن پرافتخار 

فوتبال ایران است. 
4- بهروز رهبرى فرد

پرسپولیس در دهه 70 در بهترین سالهاى خود بود 
و جامهاى زیادى را بدســت آورد. یکى از اعضاى 
موثر این تیم بهروز رهبرى فر بــود. رهبرى فر با 
پرســپولیس 4 دوره جــام آزادگان و یک 

دوره لیــگ برتر را فتح کــرد و در 
جام حذفى هم به قهرمانى رسید. 
این بازیکن یــک فصل در 
پاس بازى کرد که آنجا هم 

سهم رهبرى فر قهرمانى 
بود. ایــن بازیکن 
بــا 6 قهرمانــى لیگ و 
یک قهرمانــى حذفى صاحب 

40 امتیاز اســت و در رده چهارم 
بازیکنان پرافتخار ایران است.
3- احمدرضا عابدزاده

احمدرضا عابدزاده در اســتقالل روزهاى 
درخشانى را پشــت سرگذاشت و با این تیم 
قهرمان ایران شد و پس از آن قهرمانى آسیا 
را بدســت آورد. عابدزاده پــس از آن در یک 
نقل و انتقال جنجالى به پرســپولیس پیوست 
و 4 قهرمانــى در لیگ و یــک قهرمانى جام 
حذفى بدســت آورد تا با 5 قهرمانى لیگ، 1 
جام حذفى و یک قهرمانى جام باشگاههاى 
آسیا با 44 امتیاز سومین بازیکن پرافتخار تاریخ 

فوتبال ایران باشد.

2- محرم نویدکیا
ســپاهان قدرت بالمنازع فوتبال ایران در دهه هشتاد تا 
اوایل دهه نود بود و جام هاى زیادى بدست آورد که محرم 
نویدکیا پاى ثابت تمام زردپوشان اصفهانى بود. محرم 5 
دوره قهرمان لیگ و 4 دوره قهرمان جام حذفى شد و با 
46 امتیاز دومین بازیکن پرافتخار فوتبال ایران است. او 

رکورددار بیشترین تعداد قهرمانى در یک تیم است
1-    جالل حسینى

جالل حســینى چندین رکورد را به 
نام خود در فوتبال ایران ثبت کرده 
است که برخى از این رکوردها باعث 
شد تا او پرافتخارترین بازیکن تاریخ 
فوتبال ایران شــود. او با 7 
قهرمانى لیگ رکورددار 
قهرمانى لیگ است و 
تنها بازیکنى است 
که با 3 تیم مختلف 
( ســایپا، سپاهان 
و پرسپولیس) به 
قهرمانى دست یافته 
است. سید جالل با پرسپولیس 
بــه 3 قهرمانى ســوپرجام و 
یــک قهرمانى جــام حذفى 
دســت یافته و بــا 52 امتیاز 
پرافتخارتریــن بازیکن تاریخ 

ایران است.
افشــین پیروانى، حســین 
عبــدى، ادمونــد بزیک، 
مهــدى هاشمى نســب، 
حســین پاپــى، حمید 
استیلى و جواد زرینچه از 
دیگر بازیکنان پرافتخار 

ایران هستند.

روند انتخاب سرمربى تیم فوتبال ذوب آهن بیش از حد 
طوالنى شده و اسم رمز  «امروز، فردا و پس فردا» تبدیل 
به عبارتى براى شناخت سرمربى جدید ذوب آهن شده 
است. از 27 آذر امســال که خبر استعفاى منصوریان از 
هدایت ذوب آهن رســانه اى شــد تا به امروز 20 روز 
گذشته و در این مدت بیش از ده نام براى پذیرش 
سرمربیگرى ذوب آهن مطرح شده، اما هیچکدام 

سرانجامى نداشته است.
به گزارش «ایمنــا»، از مربیانى همچون یحیى 
گل محمدى، مهدى تارتار، دراگان اسکوچیچ و 
رسول خطیبى گرفته که در نیم فصل اول صاحب 
تیم بوده اند تا مردانى همچون منصور ابراهیم زاده و على 
دایى به عنوان گزینه هاى مذاکره براى ذوب آهن مطرح 
بوده اند اما تا به امروز هیچ خبرى از انتخاب ســرمربى 
نبوده و حتى در شرایطى که پیوستن دایى به ذوب آهن 

در روز یک شنبه رسانه اى شد این اتفاق هم خیلى زود 
به ســرانجام نرســید تا تیم فوتبال ذوب آهن همچنان 

بالتکلیف باشد.
زمان نقل و انتقاالت نیم فصل لیگ هم چند روزى است 
که آغاز شده و تیم هایى مثل سپاهان و شهرخودرو با خرید 
بازیکنان جدید خودشــان را براى نیم فصل دوم تقویت 
کرده اند و حتى تکلیف برگــزارى اردو در این تعطیالت 
هم مشخص شده اســت، اما در ذوب آهن نه خبرى از 
انتخاب سرمربى اســت و نه بازیکن جدیدى به این تیم 
پیوسته تا هواداران به شدت نگران وضعیت تیم در نیم 

فصل دوم باشند.
عملکرد مربیان موقت ذوب آهــن در آخرین بازى این 
تیم مقابل سایپا هم آنقدر خوب نبود که مدیریت باشگاه 
به همین نفرات اعتماد کند و در شرایط فعلى ذوب آهن 
همچنان به دنبال سرمربى مى گردد. منصور ابراهیم زاده، 

فرهاد کاظمى، پرویز مظلومــى و چند نام دیگر مربیانى 
هستند که در حال حاضر تیم ندارند و مى توانند بر روى 
نیمکت ذوب آهن بنشینند ولى هر کدام از این نفرات هم 
مشکالت مخصوص به خودشان را دارند و کار به جایى 
رسیده که امروز گزینه بازگرداندن منصوریان هم خودش 

یک موضوع جدى براى ذوب آهن شده است.
به هر حال نقل و انتقاالت نیم فصل تا 23 دى ماه به پایان 
مى رسد و ذوب آهن باید به فکر انتخاب سرمربى جدید 
و خرید بازیکن باشد تا شــاید بتواند نظر مثبت مدیران 
را در نیــم فصل دوم جلب کند. تیمى کــه به قول جواد 
محمدى 45 میلیارد تومان در شــروع لیگ هزینه کرده 
و امروز بــر روى پله یازدهم جدول لیگ قــرار دارد، اما 
بدون سرمربى نمى توان آینده اى براى این تیم متصور 
بود و ذوب آهن باید هر چه زودتر فکرى به حال شرایط 

خودش بکند.

سرگیجه سبز

محرم نویدکیا و سید جالل، بر بام افتخار

مدیرعامل باشگاه سپاهان از آخرین ها درباره نقل 
و انتقاالت مى گوید

پاتوسى؟ جایى برایش نداریم

اردوى خارجى، ممنوع

دایى، پایبند دخترش
 و منتظر یک پیشنهاد جذاب

خدا رو شکر پرویز خان تکذیب کرد!
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بعد از اینکه مدتى  هنوز شرایط مناسب را ندارد. او 
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مزایده اموال غیرمنقول
اجراى احکام حقوقى شعبه چهارم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالسه 980471 ج/4 له خانم زهرا خســروى و علیه آقاى مهران سلیمى مبنى بر 
مطالبه مبلغ 2/785106688 ریال بابت محکوم بــه و هزینه هاى اجرایى و حق االجراى 
دولتى در تاریخ 98/11/7 ساعت 8:30 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه 
زیرزمین اتاق 18 جهت فروش 10/909 حبه مشاع از 72 حبه شش دانگ ملکى به پالك 
ثبتى شــماره 5005 فرعى 15201 اصلى اصفهان بخش 5 با مشخصات مندرج در نظریه 
کارشناسى که ذیال درج شده اســت ملکى مرحوم صدیقه مرادى سپاه افشارى و اکنون در 
تصرف مالکانه محکوم الیه مى باشد 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 فوق مراجعه و از ملک بازدید و با همراه داشتن 10 
درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه 
مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. 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: واقع در خیابان 
هشت بهشت شرقى کوچه ارشاد (شماره 23) نبش کوچه گل سرخ پالك 70 مجتمع باران 
(خیابان حمزه اصفهانى کوچه شــماره 39 مجتمع باران پالك 70) طبقه اول واحد جنوبى، 
نتایج به شرح ذیل به استحضار مى رساند: تمامت ششــدانگ اعیانى آپارتمان پالك ثبتى 
شماره 15201/5005 بخش 5 ثبت اصفهان واقع در ســمت جنوبى طبقه اول به مساحت 
83/61 مترمربع که مقدار 2/30 مترمربع آن مساحت تراس است بانضمام ششدانگ اعیانى 
یکباب سالن به مســاحت 62/68 مترمربع واقع در زیرزمین پالك 5003 فرعى که مکمل 
آپارتمان مزبور است با قدرالحصه از عرصه مشاعى و مشــاعات و بانضمام یکباب انبارى 
5019 فرعى واقع در طبقه زیرزمین به مساحت 8/90 مترمربع و همچنین بانضمام پاکینگ 
پالك 5025 فرعى واقع در طبقه همکف به مساحت 12/50 مترمربع با قدرالسهم از عرصه 
و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرایى آن، ذیل شماره 
ثبت 73663 صفحه 262 دفتر 357 امالك بنام خانم صدیقه مرادى ســیاه افشارى سابقه 
ثبت و سند مالکیت دارد. آپارتمان مزبور در یک ساختمان مسکونى داراى 8 واحد مسکونى 
(هر طبقه دو واحد شمالى و جنوبى) در طبقه اول ســمت جنوب واقع شده است و داراى دو 
اطاق خواب و هال و پذیرایى و کف آن سنگ و دیوارها کاغذ دیوارى و سقف پذیاریى کناف 
و دربهاى داخل چوبى و پنجره ها آهنى و کف و دیوار حمام و دستشــویى تماما سرامیک و 
گرمایش آن بخارى و سرمایش کولر گازى (اسپیلت) و کابینت آشپزخانه ام دى اف میباشد. 
و سالن مکمل واقع در زیرزمین بصورت یک واحد مسکونى داراى یک اطاق خواب و هال و 
پذیرایى و سرویس حمام و دستشویى و اشپزخانه داراى کابینت ام دى اف مى باشد که کف 
آن سرامیک و دیوارها رنگ بلکا و دربهاى داخل چوبى است. داراى امتیاز و حق اال اشتراك 
برق اختصاصى و گاز اختصاصى و آب و فاضالب اشتراکى مى باشد. نماى ساختمان آجر و 
سرامیک و کف و دیوارهاى پارکینگ سنگ و اسکلت بتونى و داراى حیاط و محوط ه مشاعى 
و راپله که کف آن سنگ و داراى نرده آهنى است و داراى آسانسور با قدمت ساخت آن حدودا 
12 سال مى باشد. با عنایت به مراتب باال و موقعیت محل و دسترسى آن به شوارع و در نظر 
گرفتن جمیع جهات ارزش و قیمت ششــدانگ آپارتمان مذکور و ضمائم آن به مبلغ هشت 
میلیارد و چهارصد و شصت و چهار میلیون و پانصد و پنجاه هزار ریال (8/464/550/000 
ریال) برآورد و تعیین مى گردد.) در نتیجه ارزش 10/909 حبه مشــاع سهم االرث محکوم 
علیه به مبلغ 1/282507576 ریال ارزیابى مى گردد. م الف: 704787 حسن منصورى- مدیر 

و دادورز اجراى احکام حقوقى اصفهان/10/159
مزایده (غیرمنقول)

پرونده 961745 اجراى احکام شــعبه 20 مدنى اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در 
خصوص کالسه اجرایى 961745 ج 20 له سید محمدرضا طباطباى ف حسین با وکالت- 
علیه خانم درنا پاکارى قیرى ف مهدى مبنى بر مطالبه مبلغ 742/048/448 ریال بابت اصل 
خواسته و هزینه هاى دادرسى و اجرایى و مبلغ 36/000/000 ریال حق االجراى دولتى در 
روز سه شنبه مورخ 98/11/8 در ساعت 13 در محل اجراى احکام شعبه 20 مدنى اصفهان 
واقع در اصفهان بین آتشگاه و میرزا طاهر مجتمع شهید مطهرى طبقه دوم دفتر شعبه 20 
اجراى احکام مدنى اصفهان جهت فروش 70 ســهم مشاع از 65948 سهم عرصه و اعیان 
شش دانگ پالك ثبتى شماره 15177/480 بخش 5 ثبت اصفهان بنشانى اصفهان خ کاوه 
خ ابوریحان کوچه یاس ك بنفشــه مجتمع آپارتمانى 60- و 2 طبقه بر روى آن متعلق به 
درنا پاکارى با مشخصاتى که عبارتســت از: یک باب منزل مسکونى سه طبقه داراى سند 
مالکیت مشاعى با زیربناى کل 463 مترمربع به آدرس باال با مشخصات اسکلت بتن آرمه و 
سقف تیرچه بلوك دیوارهاى سفالى با رویه گچ و رنگ کف سرامیک دربهاى چوبى کابینت 
ام دى اف پنجره ها آلومینیوم با کولر آبى و سیستم گرمایشــى رادیاتور نماى سنگ و آجر 
داراى تمامى اشتراکات مجزا (آب مشترك) که توسط کارشناس رسمى دادگسترى در تاریخ 
98/7/25 جمعا به مبلغ 4/290/000/000 ریال ارزیابى گردیده و نظریه وى مصون از تعرض 
طرفین واقع گردیده برگزار نماید لذا طالبین خرید 5 روز قبل از جلســه مزایده مى توانند به 
نشــانى: مراجعه و از ملک بازدید و با تودیع نقدى 10٪ قیمت پایه در جلسه مزایده شرکت 
نمایند پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود و موظف است ظرف مدت یک 
ماه مابقى مبلغ (90 ٪  باقیمانده) را تودیع نماید. در غیر اینصورت 10٪ پرداختى به نفع دولت 
ضبط مى گردد اوصاف ملک بر اساس نظریه کارشناس بشرح فوق الذکر. م الف: 714013 

دادورز شعبه 20 اجراى احکام مدنى اصفهان /10/177
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد ذمه)

شــماره آگهى: 139803902003000036 تاریخ آگهى: 1398/10/08 شــماره پرونده: 
139704002121000184 آگهى مزایده پرونده اجرایى شــماره بایگانى: 9702087/1- 
ششدانگ پالك شماره هزار و هشتصد و هفتاد و چهار فرعى از سه اصلى به مساحت 72/4 
مترمربع واقع در بخش 14 ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان ابتداى خیابان اتشــگاه کوچه 
شکوفه پالك 17 طبقه 60-، که سند مالکیت آن در صفحه 586 دفتر 624 امالك به شماره 
ثبتى 113633 و با شماره چاپى 028145 ثبت و صادر شده اســت با حدود: شماًال: بطول 
هشت متر پانزده سانتى متر تحتانى دیواریست به عرصه پالك ششصد و چهل و چهار فرعى 
فوقانى دیوار به دیوار پالك ششــصد و چهل چهار فرعى شرقا: بطول هشت متر و شصت 
سانتى متر تحتانى دیواریست به عرصه پالك دویست و سى فرعى فوقانى جنوبا: بطول نه 
متر درب و پنجره و دیوار است بفضاى عرصه مشاعى یک هزار و هشتصد و هفتاد و دو فرعى 
غربا: اول بطول سه متر و شصت و پنج سانتى متر درب اپارتمان و دیوار اشتراکى است به راه 
پله مشاعى شماره یک هزار و هشتصد و هفتاد و یک فرعى دوم در دو قسمت که قسمت اول 
شمالى است بطولهاى یک متر و سى و پنج سانتى متر و چهار متر و هشتاد سانتى متر دیوار 
اشتراکى است با پارکینگ مشاعى یک هزار و هشــتصد و هفتاد و سه فرعى که طبق نظر 
کارشناس رسمى پالك فوق بصورت یک سالن مسکونى رویت گردید که کف آن سرامیک 
و دیواره ها گچ کارى شده است و قسمتى از بدنه محلى که قبال آشپزخانه بوده است کاشى 
کارى است همچنین دیوار و پارتیشن و هیچگونه فضاى جداکننده اى در آن نبود ولى اثرات 
و محل دیوارهاى قبلى موجود اســت که به اظهار مالک در حال بازسازى میباشد این واحد 
آپارتمانى داراى یک سرویس بهداشتى با بدنه کاشى و کف سرامیک است داراى گاز و برق و 
کنتورهاى مجزا مى باشد و کنتور آب آن مشترك است سیستم گرمایشى و سرمایشى مورد 
استفاده در زمان بازدید مشاهده نگردید. قدمت حدود 20 سال است که داراى اسکلت فلزى 
و دیوار با زیر و سقف تیرچه بلوك مى باشد. همچنین حیاط آن داراى کف موزائیک و بدنه از 
سنگ ازاره 40 سانتى مترى در زیر و آجرنما در روى آن و هماهنگ با نماى بیرونى و سمت 
کوچه کار شده است درب حیاط برقى و درب ساختمان و پارکینگ فلزى است دستگاه پله 
از سنگ پله گوهره خرم آباد و با ازاره سنگى بصورت شمشیرى با عرض 40 سانتى متر مى 
باشــد ملکى آقاى على رحمتى فرزند کریم که بموجب مهریه مندرج در سند ازدواج شماره 
9212- 1382/10/18 تنظیمى دفترخانه ازدواج شــماره 42 خمینى شهر در قبال قسمتى 
از طلب خانم زهرا فتحى و حقوق دولتى متعلقه در پرونده به شــماره بایگانى 9702087/1 
بازداشت گردیده است. ضمنا حسب گزارش کارشناســى با توجه به بازدید و بررسى انجام 
شده و مراتب ذکر شده فوق و جمیع جهات موثر دیگر و شرایط عرضه و تقاضاى روز در زمان 
 ارزیابى ارزش شش دانگ پالك مذکور (مساحت عرصه و اعیان، کاربرى، قدمت و نوع بنا) و 
با امتیازات و منصوبات متعلقه به مبلغ 1/650/000/000 ریال (یک میلیارد و ششصد و پنجاه 

میلیون ریال) ارزیابى گردید مزایده از ساعت 9 صبح الى 12 روز دوشنبه مورخ 98/11/7 در 
شعبه اسناد ذمه اى اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان به نشانى اصفهان خیابان هشت بهشت 
شرقى چهارراه شهید صداقتى ابتداى خیابان الهور اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان از مبلغ 
پایه 1/650/000/000 ریال شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى 
فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق 
انشعاب و یا حق اشــتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى 
هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم 
شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، 
وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد مى گردد ضمنا 
این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 98/10/17 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 طى فیش سپرده در وجه اداره اجراى اسناد رسمى بابت 
پرونده کالسه فوق پرداخت گردد و ارائه اصل فیش واریزى به همراه تقاضاى کتبى و کارت 
شناسایى معتبر الزامى است. ضمنًا برنده مزایده باید مابقى مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى 
همان روز طى فیش مخصوص پرداخت نماید. م الف: 715759 اداره اجراى اســناد رسمى 

اصفهان /10/225
مزایده اموال غیرمنقول

اجراى احکام حقوقى شــعبه چهارم اصفهان در نظر دارد جلســه مزایــده اى در خصوص 
پرونده اجرایى کالســه 970694 ج/4 له خانم فخرالزمان نیکوفر- حســن ریخته گران 
اصفهانى- فهیمه ریخته گران اصفهانى- هادى ریخته گران- الهام ریخته گران اصفهانى 
با وکالت خانم مهناز ادیب و زینب کیانى و علیه آقاى حســن فدایى مبنى بر فروش پالك 
ثبتى 4838/42 بخش 5 اصفهان 98/11/5 ســاعت 12/30 صبح در محل اجراى احکام 
دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش شش دانگ ملکى به پالك ثبتى 
شماره فوق با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسى که ذیًال درج شده است ملکى طرفین 
و اکنون طبقه همکف خالى از ســکنه و طبقه اول در تصرف مستأجر مى باشد و طبقه سوم 
در تصرف آقاى هادى ریخته گران مى باشــد 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 جلسه مزایده به نشــانى 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 جلســه 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: محل ملک مورد نظر واقع در اصفهان، بلوار آیینه خانه، بین ســى و سه 
پل و پل فردوسى، کوچه شماره 4 یا نهضت، نبش کوچه نهضت و باغ نگار، روبروى نهضت 
سوادآموزى مجتمع مسکونى 3 طبقه بازدید به عمل آورده و به استحضار مى رساند، ملک 
مورد نظر داراى اسناد مشاعى متعدد و اسناد آن به شــرح ذیل مى باشد. 1- مالک: فهیمه 
ریخته گران میزان مالکیت به حبه: 12 شماره ســند: 367473 الف 96، 2- مالک: هادى 
ریخته گران میزان مالکیت به حبه: 12 شــماره ســند: 367475 الف 96، 3- مالک: الهام 
ریخته گران میزان مالکیت به حبه: 12 شماره ســند: 367474 الف 96، 4- مالک: حسن 
ریخته گران میزان مالکیت به حبه: 10 شماره سند: 366973 الف 96، 5- مالک: فخرالزمان 
نیکوفر میزان مالکیت به حبه: 20/78 شماره ســند: 366973- الف 96، 6- مالک: حسن 
فدایى میزان مالکیت به حبه: 5/22 شماره سند: 442701 الف 96. ملک مورد نظر به صورت 
ساختمان 3/5 طبقه، مسکونى 3 واحد، داراى زیرزمین و موتورخانه و عرصه ملک در ضلع 
شمال و شرق به گذر داراى حدود، اسکلت آن بتنى و سقف ها از تیرچه و بلوك، نماى خارجى 
آجرنما و هر طبقه مجزا مى باشد. طبقه همکف به صورت سوار و پیاده و داراى خواب، کف 
هه موزائیک و سرامیک و موکت، بدنه نقاشى، داراى پاسیو با سنگ تزئینى، کابینت چوب 
و خالى از سکنه اســت. طبقه اول به صورت مسکونى، کف ها ســرامیک و بدنه نقاشى، 2 
خوابه، سقف گچبرى و در تصرف مستأجر مى باشد. طبقه دوم یا آخر، کفها سرامیک، بدنه 
کاغذ دیوارى، کابینت فلزى و چوب، دو خوابه، در تصرف آقاى ریخته گران، و داراى تراس 
بزرگ مى باشد. دربهاى خارجى و داخلى و پنجره ها از پروفیل و جوب و آلومینیوم، سیستم 
سرمایشى کولر آبى، سیســتم گرمایشى موتورخانه مرکزى اســت، طبقه زیرزمین داراى 
موتورخانه و یک سوئیت کا سالن و سرویس بهداشتى و آشــپزخانه، داراى کابینت فلزى، 
زیرزمین داراى پناهگاه و انبارى است. طبق سامانه خدمات اینترنتى شهردارى ملک با این 
حدود: (شماًال به طول 28/20 متر و شــرقًا به طول 21/81 متر و جنوبًا به طول 25/70 متر 
و غربًا به طول 19/31 قید شده است. طبق سند تک برگى عرصه ملک در حدود 603/01 
مترمربع و با این حدود: (شماال" بطول 21/81 متر به گل انداز جوى، شرقًا در دو اول به طول 
25/70 متر به کوچه به عرض 8 متر و دوم بطول 3/30 متر به کوچه، جنوباً بطول 19/31 متر 
به کوچه احداثى و غربًا بطول 28/20 متر به شماره 41 فرعى) بوده و قسمت مساحت اعیانى 
حدودة 1100 مترمربع و طبق فیش عوارض نوسازى شهردارى، ملک داراى شماره پرونده 
(0- 39- 106246- 9- 6) به مساحت 1060 مترمربع اعیانى و مساحت 611/92 مترمربع 
و مجتمع داراى انشعابات آب و فاضالب مشترك به اشتراك 25306200، برق 3 کنتور به 
شماره هاى شناسایى 3600 و 3900 و 3700 و 2/3/13/06/44/11/3800 و انشعاب گاز 
مشترك به شماره 2050924701، پوشش ستون ها و پله هاى داخل سنگ سفید و داراى 
3 درب ورودى و چهار واحد پارکینگ مســقف و طبقه همکف دوبلکس بوده و طبق نامه 
97/6/12 شهرداى منطقه 6 اصفهان، ملک به کد نوسازى 0- 1- 39- 106246- 9- 6 به 
پالك ثبتى 4838 فرعى بخش 5 ثبت و با این حدود: (شماًال به گذر 11 مترى، 1/80 متراز بر 
موجود عقب نشینى و شرقا به گذر 10 مترى 0/5 متراز محور رعایت گردد و پخ شمال شرقى 
2/5 * 2/5 متر عقب نشینى و جنوب به گذر 6 مترى) بر اصالحى نداشته و ملک در حریم 
زاینده رود و محور تاریخى فرهنگى است. در نهایت با توجه به مراتب فوق، مدارك و اسناد 
ارائه شده، وضعیت موجود و شرایط عرضه و تقاضا و کلیه عوامل مؤثر در قضیه، ارزش شش 
دانگ ملک معادل 00/000 145/000/0 ریال معادل چهارده میلیارد و پانصد میلیون تومان 
برآورد و اعالم نظر مى گردد. لذا اظهار نظر جهت انجام اقدامات بعدى و قضایى و در صورت 
نیاز اخذ استعالمات الزم تقدیم و تصمیم نهایى با آن شعبه محترم مى باشد. مطابق استعالم 
انجام شده خانم ها و آقایان فهیمه و هادى و الهام هر کدام 12 حبه مشاع و فخرالزمان 20/78 
حبه مشاع و حسن ریخته گران 10 حبه و حسن فدایى 5/22 حبه مشاع مالک بوده و وفق 
ماده 10 آیین نامه فروش امالك مشاع وجوه حاصل از فروش پس از کسر هزینه عملیات 
اجرایى به نسبت سهم هر یک از مالکین تقســیم مى گردد. م الف: 715916 مدیر و دادورز 

اجراى احکام حقوقى اصفهان/10/231
ابالغ اجراییه

نظر به اینکه در پرونده کالسه 488/98 اجراى احکام شــوراهاى حل اختالف شهرستان 
لنجان حســب مفاد دادنامه شماره 875- 98/6/31 صادره از شــعبه حقوقى محکوم علیه 
مهدى علیزاده محکوم به پرداخت مبلغ 23/200/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 
تأخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست 98/4/22 تا وصول محکوم به و پرداخت 445/000 
ریال بابت خســارت دادرســى در حق محکوم له شــیرین احمدى  گردیده است و حسب 
محتویات پرونده محکوم علیه مذکور مجهول المکان مى باشــد علیهذا مراتب یک نوبت 
آگهى میگردد تا نامبرده ظرف مهلت ده روز پس از انتشار آگهى نسبت به اجراء مفاد حکم 
اقدام نماید و اال وفق مقررات اقدام میگردد. م الف: 718828 شــعبه چهارم شــوراى حل 

اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /10/266
ابالغ اجراییه

نظر به اینکه در پرونده کالسه 656/98 اجراى احکام شــوراهاى حل اختالف شهرستان 
لنجان حســب مفاد دادنامه شماره 927 صادره از شــعبه چهارم حقوقى محکوم علیه داود 
ایران نژاد محکوم به پرداخت مبلغ 10/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
خسارت تأخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست (98/05/17) لغایت زمان وصول و پرداخت 
220/000 ریال بابت خسارات دادرسى در حق محکوم له عیدى محمد پردل گردیده است 
و حسب محتویات پرونده محکوم علیه مذکور مجهول المکان مى باشد علیهذا مراتب یک 
نوبت آگهى میگردد تا نامبرده ظرف مهلت ده روز پس از انتشار آگهى نسبت به اجراء مفاد 
حکم اقدام نماید و اال وفق مقررات اقدام میگردد. م الف: 719361 شعبه چهارم شوراى حل 

اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک)  /10/267

مزایده
شــماره آگهى: 9810466828000004 تاریــخ تنظیم: 1398/10/01 شــماره پرونده: 
9809986828000125 شــماره بایگانى پرونده: 980130 احترامًا نظر به اینکه محکوم 
علیه خداداد صیدال پور فرزند عوضعلى و نســرین قادرى فرزند على در پرونده کالســه 
980130 اجراى احکام شورا به به صورت تضامنى به پرداخت مبلغ 30000000 ریال بابت 
اصل خواسته و خسارت تأخیر و تأدیه از تاریخ سررسید چک لغایت اجراى حکم و پرداخت 
مبلغ 375000 ریال بابت هزینه دادرسى در حق محکوم له ســیما قربانى فرزند نصراله و 
پرداخت مبلغ 1500000 ریال بابت نیم عشر اجراى محکوم گردیده است در این خصوص 
محکوم علیه یک قطعه زمین در اراضى روستاى جعفرآباد صحراى معروف به الواریش را 
به عنوان مال معرفى نموده است که مشــخصات آن طبق نظریه کارشناسى به شرح ذیل 
مى باشد: محل معرفى شــده داراى یک برگ قولنامه عادى مورخ 1386/05/08 بوده که 
فروشنده خانم معصومه اکبرى و خریدار آقاى خداداد صیدال پور و نسرین قادرى فرزند على 
مى باشند. ملک مورد ارزیابى فاقد دیوار و بصورت باغ با اشجار بادام و تعدادى گردو با سنین 
30 الى 40 ساله مى باشد. باغ مزبور مساحى گردید که مساحت آن حدود سه هزار مترمربع 
بود. حدود اربع ملک عبارتست از شماال به جوى آب و ملک حاج نادر اکبرى، جنوبا به زمین 
خدارحم اکبرى، شرقا به جوى آب ششدانگى و غرباً به ملک محمدعلى قدیمى. طبق قولنامه 
موجود آب مورد نیاز باغ از یک رشته قنات و یک چشمه به میزان سه حبه تامین مى گردد. 
ارزش ملک: با توجه به مراتب فوق و بررسى هاى انجام شــده و موقعیت ملک و راههاى 
دسترسى و کاربرى کشــاورزى و وضعیت آب و اشجار و سایر عوامل موثر در تعیین قیمت، 
ارزش ار قرار هر مترمربع آن 300/000 هزار ریال و جمع ارزش آن به مســاحت سه هزار 
مترمربع 900/000/000 ریال (نهصد میلیون ریال) برآورد و اعالم میگردد. که همان قیمت 
پایه مزایده مى باشد لذا این اجرا در نظر دارد جهت فروش ملک موصوف جلسه مزایده اى 
به تاریخ 1398/11/05 برابر با پنجم بهمن ماه ســال نود و هشت راس ساعت 9 صبح الى 
11 در محل دفتر اجراى احکام حقوقى دادگاه باغ بهادران برگزار نماید طالبن مى توانند 3 
روز قبل از برگزارى مزایده جهت بازدید از ملک موصوف به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید 
داده شود و برنده مزایده شخص یا اشخاصى خواهند بود که سه روز قبل از برگزارى مزایده 
ده درصد از کل مبلغ را به حساب ســپرده دادگاه باغ بهادران واریز نمایند و باالترین قیمت 
ر ا پیشنهاد نمایند. م الف: 717593 شــعبه اجراى احکام شوراهاى حل اختالف بخش باغ 

بهادران /10/268
فقدان سند مالکیت

شماره: 23019094- 98/10/12 سند مالکیت بیست و چهار حبه مشاع باستثنا بها ثمنیه از 
هفتاد و دو حبه ششدانگ پالك ثبتى 2575/1 واقع در بخش دو ثبت اصفهان بنام مسعود 
قناد معتمدى فرزند حســین با کدملى 1285503491 ثبت در صفحه 330 دفتر 117 ذیل 
شماره ثبت 15125 ثبت و سند بشماره  211287 صادر و تسلیم گردیده و اکنون درخواست 
صدور سند مالکیت المثنى، ملک فوق را نموده است لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى 
ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى میشود چنانچه کسى مدعى انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى 
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این 
اداره تسلیم و رســید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده 
سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض 
اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات 
خواهد شــد. م الف: 722667 صفائى- رئیس منطقه ثبت اســناد و امالك منطقه مرکزى 

اصفهان /10/269
مزایده اموال غیرمنقول نوبت اول 

در پرونده 981596 اجراى مدنى دادگسترى شهرستان شاهین شهر خانم راهیل بابایى فرزند 
عباس به شماره ملى 1281060356 به پرداخت مبلغ 688 / 302 / 005 / 9 ریال بابت اصل 
خواسته و خسارت تاخیر تادیه و خسارت دادرســى درحق آقاى اکبر محمدى فرزند حسین 
به  شماره ملى 1972047671 و مبلغ 134 / 265 / 450 ریال بابت حق االجراى دولتى در 
حق صندوق دولت شده است که محکوم لها در جهت وصول مطالبات اقدام به توقیف اموال 
بدهکار شامل پالك ثبتى 83334 / 301 بخش 16ثبت اصفهان نموده که حسب استعالم 
واصله از اداره ثبت اسناد و امالك به شماره 139885602035007383 مورخ 21 / 8 / 1398 
میزان شش دانگ از پالك فوق در مالکیت رسمى محکوم علیه بوده و طبق نظریه کارشناس 
دادگسترى ملک به نشانى شاهین شهر خیابان جامى پالك 50 به کد پستى 8319734841 
ساختمان ســینا طبقه زیرزمین که ملک مزبور یک باب زیرزمین با کاربرى خدماتى که با 
مساحت 240 متر مربع در طبقه زیرزمین مجتمع مسکونى سینا واقع شده قدمتت ملک سه 
سال و داراى سازه از نوع بتونى سقف تیرچه بلوك و نماى بیرونى آن سنگ بوده مشتمل بر 
یک باب سالن ، حمام ، سرویس بهداشتى و انبار مى باشد . پوشش دیوارهاى داخلى و کف 
تمامااز نوع سرامیک بوده و پوشش سقف تایل گچى است درب ورودى شیشه سکوریت و با 
حفاظ کرکه اى برقى مى باشد این ملک با استفاده از راه پله اختصاصى به پیاده رو مشرف و 
به خیابان دسترسى داشته و داراى انشعابات آب و برق مستقل بوده و سیستم گرمایش آن از 
نوع پکیج و رادیاتور و سیتم سرمایش آن از نوع اسپلیت تعبیه شده است و کل شش دانگ به 
میزان 000 / 000 / 400 / 8 ریال ارزیابى شده و نظریه کارشناس مصون از ایراد و اعتراض 
بوده و وضعیت ملک در اجراى ماده 111 قانون اجراى احکام مدنى بررســى شده که طبق 
گزارش مورخ 7 / 8/ 98 مامور اعزامى ملک به صورت خالى از سکنه  مى باشد و در تصرف 
کس نیســت و محل موقتا قفل و کلید و ریموت آن به اجراى احکام حقوقى تحویل شــده 
است وبا توجه به میزان طلب محکوم له و احتساب حق االجرا و هزینه هاى اجرایى تمامت 
مقدار مالکیت محکوم علیه به میزان شش دانگ پالك ثبتى مذکور بخش 16 ثبتى اصفهان 
در روز شنبه مورخ 5  / 11 / 98 ســاعت 30 /8 صبح محل برگزارى مزایده : اجراى احکام 
حقوقى  دادگسترى شاهین شهر . مزایده از قیمت کارشناسى شروع وبه کسى که باالترین 
قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد . برنده مزایده مى بایست 10 درصداز ثمن معامله 
را فى المجلس به همراه داشته باشند تا عند اللزوم به حساب سپرده21712902777002  
واریز و تا یک ماه فرصت دارد ما بقى ثمن معامله را به حساب سپرده واریز نماید و اال ضمن 
ابطال مزایده10 درصد اولیه پس از کسر هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد 
. کسانى که مایل ب رکت در مزایده مى باشند مى بایســت حداکثر 5 روز قبل از مزایده به 
دایره اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شود و در روز انجام مزایده 
درخواست کتبى خود به همراه قیمت پیشنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى تحویل ، تا در 
مزایده شرکت داده شوند . 718361 – م الف  . علیرضا خالقى - دادورز اجراى احکام حقوقى 

دادگسترى شاهین شهر /10/270 
فقدان سندمالکیت

خانم کبرى خان محمدى هزاوه فرزند حسینقلى با ستناد دو برگ استشهادیه شهود محلى 
مدعى مفقود شدن ســند مالکیت خود به شــماره چاپى 450039 د / 93 ششدانگ پالك 
ثبتى 76829 / 301 واقع در بخش 16 حوزه ثبتى  اصفهان ( شاهین شهر ) در صفحه 554 
دفتر923 تســلیم گردیده و به موجب سند قطعى شــماره 109867 مورخ 31 / 3 / 1394 
دفترخانه 104 شاهین شهر به نام وى ثبت گردیده و طى سند رهنى شماره 106 573 مورخ 
21 / 5 / 1393 دفترخانه 104 شــاهین شهر نزد بانک مســکن در رهن مى باشد و سابقه 
بازداشت ندارد و نحوه ى گم شدن جابجایى اعالم شده  چون درخواست صدور سند المثنى 
گردیده ، طبق تبصره یک اصالحى ماده 120آ . ق . ث مراتب آگهى مى گردد که هرکس 
مدعى انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهى تا ده روز اعتراض 
خود را به این اداره اعالم و اصل ســند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به 
ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا درصورت اعتراض اصل 
سند ارائه نشود المثنى ســند مرقوم صدر و به متقاضى تسلیم خواهد شد . 714683 /م الف 

عباسعلى عمرانى – مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شاهین شهر/ 10/271 
 ابالغ اجراییه

9800521- شــماره پرونــده :  ئیــه شــماره بایگانــى  آگهــى ابــالغ اجرا
139804002141000300/1 شــماره بایگانى پرونــده : 9800521 شــماره ابالغیه : 
139805102141000926 تاریخ صدور 16 / 8 / 1398 بدین وســیله به بدهکار پرونده 
اجرایى شماره139804002141000300خانم مریم اصغریان دستنائى  نام پدر : هوشنگ 
تاریخ تولد : 26 / 5 /68 شماره ملى : 4610074036 به نشانى شاهین شهر شهرك پردیس 

بلوك 47 کد پستى 8178836891 ابالغ مى شود که صندوق کارآفرینى امید شعبه شاهین 
شهر برابر قرارداد شماره 40407915041 مورخ 30 / 5 / 1395 مبلغ 754 / 275 / 32 ریال 
بابت اصل طلب و مبلغ 366 / 3/444 ریال بابت سود و مبلغ 918/ 336 ریال بابت وجه التزام 
تا تاریخ 30 / 7 / 1397 و از تاریخ مذکور روزانه مبلغ 306 / 5 ریال به مبلغ اجراییه اضافه مى 
گردد علیه شــما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به کالسه 9800521 تشکیل و طبق 
گزارش مامور واحد ابالغ محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده لذا بنا به تقاضاى 
بســتانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه آگهى مى شود و ظرف 
مدت ده روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد علیه شما اقدام خواهد شد 

. 714707 /م الف رشید توکلى - مسئول واحد اجراى اسناد رسمى شاهین شهر/10/272 
حصروراثت 

صفر کیماسى داراى شناسنامه شماره 262 به شرح دادخواست به کالسه 1595/98 از این 
دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه کیماسى 
بشناسنامه 10801030801 در تاریخ 98/2/21 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. صفر کیماسى ش ش 262 (پدر متوفى ) ، 2. 
طلعت کیماسى دربندى  ش ش 268 ( مادر متوفى )، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى 
ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا 
هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 723309/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه 

شوراى حل اختالف نجف آباد /10/281
 فقدان سند مالکیت 

آقاى غالمعلى اسدالهى  دهقى فرزند اسداهللا  باســتناد دو برگ استشهاد محلى که  تحت 
شماره 17458- 98/10/03 به تائید دفترخانه 182 علویجه رسیده است ، مدعى است که 
سند مالکیت یکدانگ و دو – هفتم دانگ مشاع از ششدانگ پالك شماره 591 فرعى واقع 
در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که درصفحه 555 دفتر 63 امالك ذیل ثبت 12864 
بنام نامبرده صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا 
ازبین رفتن: به علت جابجائى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت 
نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى 
شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود 
سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشــار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و ســند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید 
یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى 
تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1398/10/17، 723857م الف- سید روح اله موسوى -کفیل 

ثبت اسناد و امالك مهردشت/ 10/282
 مزایده

شعبه دوم اجراى احکام شوراى حل اختالف اصفهان، در خصوص پرونده کالسه 980710 
ش 2/ا/ا/م ش له خانم فرناز صدرى و علیه محســن خاشــعى به آدرس اصفهان- خیابان 
کاوه- روبروى ترمینال کاوه- بن بست 17 شهریور مصدق فر جنب فضاى سبز بابت محکوم 
به و هزینه هاى اجرایى به مبلغ صد و ده عدد ســکه بهار آزادى و نیم عشر مى باشد اموال 
46 مدل (sh .46 H 320 Bho) با  ً   =LCD SNOWA توقیفى به شرح 1- تلویزیون
کنترل و پایه یکدستگاه به مبلغ 22/000/000 ریال 2) میز تلویزیون LCD مشکى شیشه 
اى 5 طبقه به طول حدوداً m 1/2 یکعدد 2/300/000 ریال 3) گلیم فرش ماشینى 2 × 3 
مترى درجه 1 فرش ساوین (رویال طرح آسمان) و ستاره کویر دو تخته 3/000/000 ریال 4) 
اسپیکر ROCK دو باند مشکى بزرگ به ارتفاع حدوداً m 1 که روشن نمى شود یک جفت 
800/000 ریال 5) بخارى گازى نیک کاال مدل 8000 مشکى با گرید B یکعدد 2/000/000 
ریال 6) بخارى گازى آدونیس مدل 8000 مشکى یکعدد 1/500/000 ریال 7) ترمه رومیزى 
مشهدى گلدوزى ساده 2 عدد مربعى به ابعاد m 80 × 80 و 1 عدد مستطیلى ymA × 1سه 
 80 × 80 cm عدد 6/000/000 ریال 8) بخچه  مخملى سفید گلدوزى ساده مربعى به ابعاد
یکعدد 1/000/000 ریال جمع کل قیمت پایه 38/600/000 ریال (ســى و هشت میلیون 
ششصد هزار ریال تمام مى باشد که مورد اعتراض هیچ یک از طرفین قرار نگرفته است در 
نظر دارد جلسه ى مزایده ایى در مورخ 98/11/8 در ساعت 11تا 10 صبح در محل اجراى 
احکام واقع در خیابان آتشگاه روبروى پمپ بنزین ساختمان شماره 2 شوراى حل اختالف 
برگزار مى گردد طالبین شرکت در جلسه ى مزایده به شماره حساب 2171350205001 
بانک ملى و ارائه آن فیش به اجراى احکام از اموال بازدید نمایند. پیشنهاد دهنده ى باالترین 
قیمت برنده مزایده خواهد بود. م الف: 694385 قاســمى- مدیر اجراى احکام شوراى حل 

اختالف اصفهان /9/445
مزایده اموال غیرمنقول

اجراى احکام حقوقى شعبه چهارم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالسه 980859 ج/4 له خانم مریم نیکنام و علیه خانم ملکه نمازى مبنى بر فروش 
پالك ثبتى 2706/25 بخش یک اصفهان در تاریخ 98/11/5 ساعت 9/30 صبح در محل 
اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش شش دانگ ملکى 
به پالك ثبتى شماره فوق با مشــخصات مندرج در نظریه کارشناســى که ذیًال درج شده 
اســت ملکى طرفین و اکنون در تصرف مالکانه مغازه آقاى اخالقى تا تاریخ 97/11/15 با 
وجه الرهانه ســى میلیون و ماهیانه چهار میلیون ریال مغازه دیگر آقاى راست قلم تا تاریخ 
97/6/1 با وجه الرهانه یکصد میلیون ریال و ماهیانه دو میلیون ریال اجاره و منزل در اجاره 
خانم خیام تا 99/4/1 با وجه الرهانه پانصد میلیون ریال و ماهیانه یکصد هزار ریال مى باشد 
توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده و نظریه وى مصون از تعرض 
طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به 
نشانى فوق مراجعه و از ملک بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت 
نقد یا چک تضمین شــده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت 
نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. هزینه هاى اجرایى بر عهده 
محکوم علیه مى باشد و مابقى ثمن را ظرف حداکثر یک ماه پرداخت واال ده درصد واریزى 
به نفع دولت ضبط خواهد شد. اوصاف ملک مورد مزایده: به آدرس اصفهان- خیابان مسجد 
لنبان- نرسیده به کوچه شــماره 12- پالك 142 مراجعه شد، و با اجازه مستاجر طبقه اول 
و ساکنین طبقه همکف، از ملک بازدید بعمل آمد. پالك مورد نظر خانه مسکونى دو طبقه 
(طبقه همکف و طبقه اول) داراى زیرزمین، بدون آسانسور و با قدمت بیش از 40 سال و دهانه 
تجارى (مغازه) در بر خیابان اصلى مى باشد. داراى یک کنتور آب و گاز مشترك و 4 کنتور برق 
مستقل مى باشد. طبقه همکف و اول نسبتا بازسازى شده است. نماى ساختمان آجر و کف 
حیاط موزائیک و بدنه سرامیک و نماى ساختمان داخل حیاط سنگ مى باشد. طبقه همکف 
بدون اتاق و ســالن داراى کف موزائیک و موکت و دیوارکوب و کمد MDF و آشپزخانه 
OPEN و کابینت MDF داراى دیوار کاشــى و کفپوش و ورودى زیرزمین از انتهاى 
آشپزخانه طبقه همکف و کف زیرزمین موزائیک و بدنه سرامیک، و داراى کولر آبى و بخارى 
گازى مى باشد. طبقه اول سالن داراى کف موزائیک و موکت و دیوار و سقف رنگ و یکى از 
دیوارها آجر تزئینى و آشپزخانه OPEN و کابینت جوبى و کفپوش و بدنه کاشى و روکش 
و داراى تراس با کف سنگ و نرده فلزى مى باشد. و داراى دو اتاق با کف موزائیک و موکت 
و بدنه و سقف رنگ مى باشد. داراى کولر آبى و بخارى گازى مى باشد. داراى دو دهانه مغازه 
(شیشه برى و شیشه فروشى و تعمیرات کیف) مى باشد. و درب سکوریت و کف سرامیک و 
دیوار سیمان بلکا و دیوارکوب مى باشد. بر اساس سند مالکیت داراى مساحت زمین 150/1 
مترمربع مى باشد که بر اساس استعالم شماره 3609147 از شهردارى منطقه 1 مقدار 24 
مترمربع از سمت خیابان لنبان در طرح تعریض گذر قرار دارد. همچنین بر اساس استعالم 
مزبور داراى مساحت ساخت حدود 190/40 مترمربع (در طبقه همکف و اول و زیرزمین و 
اتاق روى بام و 22/40 مترمربع تجارى و 22 مترمربع انبار مى باشد. لذا با توجه به جهات فوق 
و سایر عوامل تاثیرگذار و موقعیت قرارگیرى ملک وموقعیت محلى و قدمت ساختمان و با 
احتساب حقوق کسبى و تجارى، قیمت شش دانگ وضع موجود پالك ثبتى فوق به میزان 
12/500/000/000 (دوازده میلیارد و پانصد میلیون ریال) تعیین مى گردد. مطابق استعالم 
هر کدام سه دانگ مشــاع مالک بوده و وفق ماده 10 آیین 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: 697563 مدیر و دادورز اجراى احکام حقوقى اصفهان/9/503
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تغذیه کودکان از اهمیت ویژه اى برخوردار اســت که بســیار 
در شــکل گیــرى رشــد، تکامــل و حتى ســالمتى کودك 
تأثیرگذار است. مصرف شیر پرچرب از مواردى است که بسیار 
مفید است و مهم اســت که در رژیم غذایى کودکان جاى داده 

شود.
پژوهشگران واحد بهداشت بیمارستان ســنت میشل در شهر 
تورنتوى کشور کانادا در مطالعات اخیر خود دریافتند کودکانى 
که در رژیم غذایى خود از شــیر پرچرب و یا به اصطالح از شیر 
کامل استفاده مى کنند، در مقایسه با کودکانى که شیر کم چرب 
مصرف مى کنند به میزان 40 درصد کمتر دچار چاقى شــده و 
به بیان دیگر مصرف شــیر کامل موجب کاهش افزایش وزن 

غیرسالم مى شود.
ایــن یافته ها، دســتورالعمل هاى بیــن المللــى را به چالش 
مى کشــد که به کودکان توصیه مى کنند به جاى شیر کامل 
از شیر کم چرب اســتفاده کنند تا خطر ابتال به چاقى را کاهش 

دهند.

در بطرى ها و ظروف یکبار مصرف، ماده «بیســفنول آ» وجود دارد که با مصرف مواد غذایى در ظروف 
پالستیکى وارد بدن مى شود و در بدن باقى مى ماند.

کودکان بیش از بقیه در معرض خطرند چون غلظت این مواد در بدنشان بیشتر مى شود و از نظر فیزیولوژیک 
هم آسیب پذیر ترند. جنین بیش از کودك در معرض آسیب ظروف یکبار مصرف و بطرى هاى یکبار مصرف 
است. مغز کودکان در حال تکامل است و نسبت به آســیب حساس است و «بیسفنول آ»  اثرات مختلفى 
بر جسم و ذهن دارد. «بیســفنول آ» حتى در مقادیر کم باعث بروز بیش فعالى کودکان، افزایش تمایل 

به خشونت، اختالل یادگیرى، کاهش رفتارهاى مادرانه و افزایش احتمال اعتیاد در بزرگسالى مى شود!

اختالالت تیروئید؛ این غده پروانه اى شکل در گردن شما، بسیار 
رایج هستند. یک اختالل خود ایمنى مى تواند منجر به بروز این 
اختالالت شود، اما عوامل مختلف در شیوه زندگى مانند استرس، 
یا رژیم غذایى نیز مى تواند در این میان نقش بازى کند. پرکارى 
تیروئید با نام مستعار تیروئید بیش از حد فعال، با از دست دادن 
ســریع وزن، ضربان قلب غیر معمول سریع و اضطراب خود را 
نشان مى دهد در حالى که کم کارى تیروئید مى تواند با یبوست، 

افزایش وزن، خستگى شدید و... ظاهر شود.
اگر شما مشکل تیروئید دارید، با پزشک خود درباره گزینه هاى 
درمانى بالقوه مشــورت کنید. اما عالوه بر روش هاى درمانى، 
تغییراتى در شــیوه زندگى مى تواند به حفظ سالمت تیروئید 

کمک کند:
از غذاهاى فرآورى شده پرهیز کنید: این غذاها حاوى 
شکر و مواد نگهدارنده، رنگ هاى مصنوعى، چربى هاى ترانس 
و یا جایگزین هاى چربى و شکر هستند. غذاهاى فرآورى شده 

مى توانند منجر به التهاب روده و شــعله ور شدن بیمارى هاى 
خود ایمنى شوند.

کلم خام نخورید: سبزیجاتى مانند کلم پیچ، گل کلم،کلم 
بروکسل و... ممکن است مواد مغذى خوب مانند ویتامین C و 
فوالت داشته باشــند، اما خوردن خام آنها در مقادیر زیاد منجر 
به ایجاد مشکالت تیروئید مى شــود. کلم نپخته حاوى مواد 
شیمیایى طبیعى است که مى تواند با ســنتز هورمون تیروئید 
تداخل داشته باشد. دوستداران کلم باید این سبزى را به صورت 
پخته مصرف کنند و یا آن را بخار پز نمایند. بنابراین این افراد 
هنوز هم مى توانند کلم را به عنوان یک آنتى اکسیدان ارزشمند 

و ضد سرطان مصرف کنند.
 D با پزشک خود در مورد مصرف سلنیوم و ویتامین
نیز مشورت کنید: هر دو این مواد به بهبود سالمت تیروئید 
کمک مى کنند. تحقیقات بالینى نشــان مى دهد که مصرف 
روزانه 200 میکروگرم سلنیوم، مى تواند آنتى بادى هاى ضد 

تیروئید را کاهش دهد. عالوه بر این کمبود شدید ویتامین D با 
بیمارى هاى خود ایمنى ارتباط دارد و پزشک ممکن است براى 

جبران آن اقدام به تجویز مکمل هاى این ویتامین کند.
ید کافى دریافت کنید: احتماًال شنیده اید که ارتباط قوى 
بین ســالمت تیروئید و مصرف ید وجود دارد. ید براى ســنتز 
هورمون تیروئید ضرورى اســت. در سراســر جهــان کمبود 
ید یکى از علل کــم کارى غده تیروئید اســت. این کمبود در 
کشورهاى توســعه یافته کم اســت و آن هم به علت مصرف 
نمک هاى ید دار و غنى کردن لبنیات و نان با ید است. مصرف 
بیش از حد ید البته با پرکارى تیروئید در افراد مســتعد همراه 
است بنابراین مصرف مکمل هاى ید بدون مشورت با پزشک 

درست نیست.
از رژیم غذایى مدیترانــه اى پیروى کنید: مهمترین 
اقدام براى حفظ سالمت تیروئید یک رژیم غذایى متعادل است. 
70 درصد سیستم خود ایمنى ما در روده، شناخته شده به عنوان 

فت  با
لنفــاوى روده اســت. 

هنگامى که مخــاط روده ملتهب 
مى شــود، مى تواند پاسخ هاى ایمنى 

را آغاز کند. این روند رد توســعه بیمارى 
تیروئید نقش ایفا مــى کند. براى کمک به 

کاهش التهاب، توصیه بر اتخاذ رژیم غذایى 
مدیترانه اى است. هدف این رژیم چهار تا پنج 
وعده از سبزیجات، ســه تا چهار وعده میوه در 

روز، همراه با مقادیر زیادى از پروتئین هاى بدون 
چربى و ماهى هاى چرب مانند قزل آالســت. 

روغن زیتــون، روغن آفتابگــردان، روغن 
نارگیل، مغزها، کره مغزها و آووکادو در 

این رژیم نقش پررنگ دارند. 

کیوى، در میان میوه  هاى موجود، به  عنوان منبع غنى ویتامین C به 
شمار مى   آید. گفته مى شود با توجه به اینکه این میوه منبع مهمى از 
ویتامین C به شمار مى  آید، براى پیشگیرى از ابتال به سرماخوردگى، 
چند عدد از آن را در رژیم غذایى روزانه  تان جاى دهید. کارشناســان 
تغذیه تأکید مى کنند که به هفت دلیــل نباید از خوردن کیوى غافل 

شوید:
تنفس آسان تر: انجمن ریه آمریــکا اعالم کرده که یک فرد بالغ 
نزدیک به 20 هزار بار در روز تنفس مى کند. کودکانى که پنج تا هفت 
عدد کیوى در هفته مى خورند دچار خس خس سینه کمترى مى شوند 

و تنگى نفس و سرفه شدید شبانه در آنها کاهش مى یابد.
کاهش خطر ابتال به نابینایى مرتبط با ســن: کیوى حاوى 
لوتئین یعنى سلطان آنتى اکسیدان هاست که از کورى مرتبط با سن 
جلوگیرى مى کند. همچنین سبب محافظت از چشم ها از انواع مختلف 

آسیب هاى ناشى از رادیکال هاى آزاد مى شود.
 EوC کیوى و ویتامین هاى آن: این میوه سرشار از ویتامین هاى
است. میزان ویتامین C موجود در دو عدد کیوى متوسط دو برابر پرتقال 
است. مطالعات نشان مى دهد که کیوى سیستم ایمنى بدن را تقویت 
مى کند و با استرس و پیرى مقابله مى نماید. کیوى براى بهبود زخم 
و جذب آهن، سالمت استخوان ها، رگ هاى خونى و دندان ها بسیار 
مفید است. عالوه بر ویتامین C، کیوى حاوى ویتامینE است که به 
عنوان یک آنتى اکسیدان قوى به کاهش کلسترول و تقویت سیستم 
ایمنى کمک مى کند. هر دو ویتامین بدن را در برابر آسیب هاى سلولى 

سرطان زا محافظت مى کنند.
افزایش سروتونین: با خوردن کیوى میزان سروتونین؛ یکى از 
ناقل هاى عصبى (نروترنســمیترها) فعال در سیستم عصبى مرکزى 

و دســتگاه گوارش 
افزایش مى یابد. 

نقش سروتونین 
در لوله  گوارش 
این است که 
غذا  هضــم 
کنتــرل  را 
مى  کنــد در 

حالى  کــه در 
سیســتم عصبى 

مرکزى نقش کنترل 
خلق و خــوى، خواب، 

اشــتها، قــدرت یادگیرى و 
حافظه را بر عهده دارد. ســروتونین 

همچنین در ساخت استخوان  ها نقش دارد.
منبع غنى از منیزیم و پتاسیم: مطالعات نشــان مى دهد که 
دو کیوى متوســط 30 میلى گرم منیزیم دارد. این ماده معدنى براى 
عملکرد عضالت بسیار مهم است و سطح انرژى را افزایش مى دهد. 
پتاسیم موجود در کیوى 20 درصد از موز بیشتر است و یک ماده معدنى 
عالى براى کنترل فشار خون، کاهش خطر ابتال به سنگ کلیه، پوکى 

استخوان و سکته مغزى به شمار مى رود.
مدیریت قند خون: کیوى بدون چربى اســت. دو عدد کیوى به 
تنهایى حاوى فیبر بسیار باال ست و گزینه خوبى است براى کسانى که 
مدیریت قند خون باید داشته باشند. کیوى میوه خوبى براى سالمت 

قلب، تنظیم هضم غذا و مدیریت کلسترول است.

امروزه در تمام دنیا المپ هاى رشته اى جاى خود 
را به  المپ هاى کم مصرف دادند. المپ هاى 
کم مصرفى که قیمت باالیى داشتند، اما این 
قیمت باال جلوى فروششان را نگرفت. این 
المپ ها عمر طوالنى دارند؛ اما شکستن 
آنها در خانه و یا در محلى که افراد در آنجا 
باشند بسیار خطرناك اســت و مى تواند 
خســارات جبران ناپذیرى را در بر داشته 

باشد.
المپ کــم مصرف حــاوى جیوه اســت که 
نوعى فلز مایع ســمى اســت که در ترمومترها، 
باترى هاى الکتریکى یافت مى شود. زمانى که المپ 

کم مصرف مى شکند جیوه داخل آن در فضا پخش شده و 
اگر فرد در آن محیط باشــد و هواى آن را استشــمام 

کند احتمال اینکه به مســمومیت فلزى دچار 
شود زیاد است.

زمانى که المپ کم مصرف در محیط بســته 
شکست بهترین کار این است که ابتدا پنجره 

را باز کنید و خانه را ســریع ترك کنید تــا بخار جیوه 
از محیط خارج شــود و یا بر روى زمین بنشــیند، تا حد امکان 

تا 20 دقیقه وارد منزل نشــوید، کــودکان را از آن محیط دور 
کنید زیرا آنان ریه هاى حســاس ترى دارند و خطر بیشــترى 
تهدیدشان مى کند، اگر المپ به صورت روشن شکسته است 
براى جلوگیرى از خطــرات برق گرفتگى و یا آتش ســوزى 
آن را ســریعًا خاموش کنید، براى تمیز کردن محیط از جارو 
برقى اســتفاده نکنید. زیرا این کار باعث پخش جیوه در فضا 
مى شود، مى توانید از چســب پهن براى جمع آورى ذرات ریز 

کمک بگیرید.
که در دماى اتاق به جیوه تنها فلز ســمى است 

مقادیــر ناچیز آن  حالت مایــع در مى آید و 
مى تواند مرگبار 

باشــد. مهمترین اثرى که جیوه بر بدن مى گذارد این اســت 
که باعث بسته شدن رگ هاى خونى مى شود و همین مسئله 
مســمومیت فلزى را به وجــود خواهد آورد. ایــن فلز عنصر 
خطرناکى  است که اگر به ریه انسان ورود کند مى تواند عواقبى، 
چون کاهش وزن، التهاب پوســت، لرزش بدن و سردرد را به 
همراه داشته باشد. همچنین براى ریه، کلیه و سیستم عصبى 

مشکل ایجاد مى کند.
تماس با مقدار زیاد جیوه در مدت طوالنى باعث آســیب هاى 
جدى به مغز مى شــود که این در نهایت منجر به مرگ افراد 
خواهد شــد. افراد باید بدانند هوایى که در دماى اتاق با بخار 
جیوه اشباع شــده باشد بســیار سمى اســت پس باید با این 
عنصر بــا نهایت دقــت رفتارکنند. والدیــن باید در 
زمان خرید اســباب بازى کودکانشان 
نهایت دقت را داشــته باشند 
و اســباب بازى هایــى را 
انتخاب کنند که در ســاخت 
آن جیوه به کار نرفته باشــد؛ 
زیرا اگر جیوه از طریق اسباب بازى به کودکان منتقل شود 

 باعث بروز آسیب هاى جدى عصبى مى شود.

رازهایى که درباره غده تیروئید 
به شما نمى گویند 

حصر وراثت
آقاى احسان زمانى علویجه به شماره شناسنامه 3952 با استناد شهادتنامه و گواهى فوت و 
رونوشت  شناسنامه ورثه ، درخواستى بشماره 98 / 727  تقدیم این شورا نموده چنین اشعار 
داشته است که شادروان حسین زمانى علویجه فرزند پرویز  بشناسنامه شماره 185 در تاریخ 
15 / 9 / 1398 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از 1 – زهرا صادقى علویجه  
نام پدر حسن شماره شناسنامه 1897 نسبت با متوفى همسر 2- احسان زمانى علویجه  نام 
پدر حسین  شماره شناسنامه 3952 نسبت با متوفى فرزند 3- حسام زمانى علویجه  نام پدر 
حسین شماره شناسنامه 20395 نســبت با متوفى فرزند 4- عرفان زمانى علویجه  نام پدر 
حسین شماره شناسنامه 5100099852 نسبت با متوفى فرزند 5- سمیرا زمانى علویجه  نام 
پدر حسین شماره شناسنامه 24220 نسبت با متوفى فرزند اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هرکسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه 
از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهى ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد 
و اال گواهى صادر خواهد گردید . 714710 /م الف –شــاه نظرى. شعبه ویژه حصر وراثت 

شاهین شهر /10/273 

حصر وراثت
خانم نرگــس بصیرت دهکردى به شــماره شناســنامه 2027 با اســتناد شــهادتنامه و 
گواهى فوت و رونوشت  شناسنامه ورثه ، درخواستى بشــماره 98 / 726  تقدیم این شورا 
نموده چنین اشعار داشــته اســت که شــادروان مهدى بصیرت دهکردى فرزند ابراهیم  
بشناســنامه شــماره 1114 در تاریخ 14 / 2 / 1398 درگذشــته و ورثــه وى در هنگام 
درگذشــت عبارتند از 1 – زینب دهقان لنگرودى  نام پدر محمدرضا شماره شناسنامه 21 
نسبت با متوفى همســر 2- حمیدرضابصیرت دهکردى  نام پدر مهدى  شماره شناسنامه 
2296نســبت با متوفى فرزنــد 3- علیرضا بصیرت دهکــردى  نام پدر مهدى شــماره 
شناسنامه 335 نســبت با متوفى فرزند 4- نرگس بصیرت دهکردى  نام پدر مهدى شماره 
شناسنامه 2027 نسبت با متوفى فرزند اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هرکســى اعتراضى دارد و یــا وصیتنامه از متوفى نزد او 
باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهى ظرف مدت یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهى 
صادر خواهد گردید . 714672 /م الف –شــاه نظرى. شعبه ویژه حصر وراثت شاهین شهر 

 10/274/

شرکت مروارید ارغوان پارس سهامى خاص به شماره ثبت 31229 و 
شناســه ملى 10260517947 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
عادى بطور فوق العاده مورخ1398/10/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
سمیرا جعفرى به شماره ملى 3490286855 وکدپستى 8135753331 
و کامــران بختیارى به شــماره ملــى 1532608497 وکدپســتى 
8135753331 و محسن یســاولیان به شماره ملى 1292144300 
وکدپستى 8135753331 بعنوان اعضاى اصلى هیئت مدیره براى مدت 
دو سال انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (720869)

شــرکت مروارید ارغوان پارس ســهامى 
خاص به شماره ثبت 31229 و شناسه ملى 
10260517947 به اســتناد صورتجلسه 
هیئــت مدیــره مــورخ1398/10/01 
تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد : محســن 
یساولیان کدملى 1292144300 بسمت 
رئیس هیــأت مدیره و کامــران بختیارى 
کدملــى 1532608497بســمت نایب 
رئیــس هیأت مدیــره و ســمیرا جعفرى 
کدملى3490286855 بسمت مدیر عامل 
براى مدت دو ســال انتخاب شدند . ضمناً 
(مدیر عامل) مجرى مصوبات هیات مدیره 
خواهد بود . کلیه اوراق و اسناد مالى و بهادار 
و بانکى تعهدات شــرکت بــا امضاء نائب 
رئیس هیــات مدیره یــا مدیرعامل منفرداً 
با مهر شرکت معتبر اســت . و سایر اوراق 
ادارى و عادى شرکت با امضاء نائب رئیس 
هیات مدیره یا مدیرعامل منفــرداً و با مهر 
شرکت معتبر مى باشد. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (720874)

شرکت خدمات سیاحتى و زیارتى فیاض گشت خمینى 
شهر شرکت سهامى خاص به شــماره ثبت 331 و 
شناسه ملى 10260073949 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ1398/07/07 و به اســتناد نامه 
شماره 982/123/10506مورخ1398/10/1 اداره 
کل میراث فرهنگى و گردشــگرى استان اصفهان 
و نامه شــماره 98/13/5173مورخ1398/7/11 
مدیریــت حــج و زیــارت اســتان اصفهــان 
تصمیمات ذیــل اتخاذ شــد : آقــاى محمد على 
حــاج حیــدرى ورنوســفادرانى1141006121 
بســمت رئیس هیأت مدیــره و آقاى عباســعلى 
بســمت  خوزانــى1141506491  صفــارى 
نایــب رئیــس هیــأت مدیــره و آقــاى مجتبى 
پیمانى فروشــانى1142359931 بســمت عضو 
اصلى هیات مدیــره و آقاى نصراله حــاج حیدرى 
ورنوسفادرانى1142282971 بسمت عضو اصلى 
هیات مدیــره و آقاى حیدر على پیمانى فروشــانى 
1141611082 بســمت مدیر عامــل براى مدت 
دو سال انتخاب شــدند . ضمناً (مدیر عامل) مجرى 
مصوبات هیات مدیره خواهد بود . کلیه اوراق و اسناد 
مالى و تعهدات شرکت با امضاء رئیس هیات مدیره یا 
نائب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل با مهر شرکت 
معتبر اســت . اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 
اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

خمینى شهر (720875)

شــرکت خدمات ســیاحتى و زیارتى فیاض گشت 
خمینى شهر شرکت ســهامى خاص به شماره ثبت 
331 و شناســه ملى 10260073949 به اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده 
مــورخ1398/07/07 و به اســتناد نامه شــماره 
982/123/10506مــورخ1398/10/1 اداره کل 
میراث فرهنگى و گردشــگرى استان اصفهان و نامه 
شماره 98/13/5173 مورخ1398/7/11 مدیریت 
حج و زیارت اســتان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : آقاى حیدرعلى پیمانى فروشانى به شماره ملى 
1141611082 و آقاى عباسعلى صفارى خوزانى به 
شماره ملى 1141506491 و آقاى محمدعلى حاج 
حیدرى به شماره ملى 1141006121 و آقاى مجتبى 
پیمانى به شماره ملى 1142359931 و آقاى نصراله 
حاج حیدرى به شــماره ملى 1142282971 براى 
مدت دو سال انتخاب شدند . آقاى علیرضا زمانى به کد 
ملى 1816984035 و آقاى سعید چراغى فروشانى 
کد ملى 1142306232 به ترتیب به سمت بازرسان 
اصلى و بازرس على البدل شرکت براى مدت یکسال 
انتخاب شدند. روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان به 
منظور درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى خمینى شهر (720879)

آگهى تغییراتآگهى تغییراتآگهى تغییراتآگهى تغییرات

Dتامین D با 
 است براى

ند.
رتباط قوى 
ى ســنتز 
ـان کمبود 
ن کمبود در 
ت مصرف 
ت. مصرف 
ـتعد همراه 
ت با پزشک 

: مهمترین 
عادل است. 
ه به عنوان

فت  با
لنفــاوى روده اســت. 

هنگامى که مخــاط روده ملتهب 
مى شــود، مى تواند پاسخ هاى ایمنى 

را آغاز کند. این روند رد توســعه بیمارى 
تیروئید نقش ایفا مــى کند. براى کمک به 

کاهش التهاب، توصیه بر اتخاذ رژیم غذایى 
مدیترانه اى است. هدف این رژیمچهار تا پنج

وعده از سبزیجات، ســه تا چهار وعده میوه در 
روز، همراه با مقادیر زیادى از پروتئین هاى بدون 
چربى و ماهى هاى چرب مانند قزل آالســت. 

روغن زیتــون، روغن آفتابگــردان، روغن 
نارگیل، مغزها، کره مغزها و آووکادو در 

این رژیم نقش پررنگ دارند. 

چرا باید در زمستان کیـوى بخوریم؟ 

قره قروت یکى از خوراکى هاى ترش مزه و پرطرفدار اســت که 
با وجود فواید بسیار، زیاده روى در خوردن آن عوارض خطرناکى 

دارد.
خوشمزه ترین ماده غذایى در بین خوراکى ها قره قروت است که 
از لبنیات گرفته مى شــود. این ماده خوراکى از خواص بى نظیرى 
برخوردار اســت. قره قروت از حرارت دادن آب ماســت، کشک 
یا دوغ به مدت زیاد به دســت مى آید. یکــى از مهمترین فواید 
قره قروت این اســت که برخالف بقیه ترشــى ها پایه لبنى دارد. 
بســیارى از افراد به دلیل مزه ترش آن اســت که به خوردن آن 

عالقه مند هستند.
قره قروت مانند دیگر لبنیات براى پیشــگیرى از پوکى استخوان 
بســیار مفید اســت زیرا حاوى پروتئین، کربوهیــدرات و چربى 
زیادى اســت. پروتئین موجود در این فرآورده نقش ساختارى و 
استحکامى در بدن به ویژه عضالت دارد، به رشد و نمو هم کمک 

مى کند.
قند موجود در قره قروت از نوع الکتوز است که از بهترین قند هاى 
طبیعى است و انرژى کمترى نســبت به قند معمولى دارد. الکتوز 
در طى فرایند تولید قره قروت شکسته شده و به قند ساده تر تبدیل 
مى شــود، بنابراین مصرف قره قروت براى افرادى که دچار عدم 
تحمل الکتوز شیر هستند، مشــکلى ایجاد نمى کند. سایر امالح 

و مواد مغذى موجــود در این فرآورده نیز در فعالســازى آنزیم ها 
و ویتامین ها، مقاومــت بدن در برابر بیمارى هــاى عفونى نقش 

مؤثرى دارند.
از آنجایى که قره قروت حاوى اسید هاى آلى است، ضدعفونى  کننده 
لوله گوارش بوده و باعث جلوگیرى از رشــد باکترى هاى مضر در 

لوله گوارش مى شود.
از ویژگى هاى دیگرى که براى این خوراکى مى توان گفت، میزان 
کلســیم تقریبًا مناسب آن اســت که حتى در برخى موارد توصیه 

مى شــود والدین آن را براى کودکان جایگزین تنقالت ترش مزه 
و مضر دیگر کنند.

البته از آنجایى که بــراى تهیه قره قروت نمــک زیادى مصرف 
مى شود، خوردن آن براى افراد داراى فشار خون باال خطرناك است. 
میزان اسیدیته قره قروت است و زیاده روى در مصرف آن به میناى 
دندان آسیب خواهد زد و باعث خرابى و پوسیدگى دندان ها مى شود.

اسیدى کردن خون از مهمترین مضرات زیاده روى در مصرف قره 
قروت بوده که باعث مشکالتى نظیر ناراحتى هاى قلبى عروقى، 
مشکالت مغزى از جمله ضعف حافظه و نیز مشکالت گوارشى، 

ناراحتى هاى معده مى شود.
  اسید الکتیک موجود در قره قروت، فعالیت نرون هاى مغزى را به 
شدت کاهش مى دهد و چون این ماده غذایى حاوى مقادیر بسیار 
زیاد اسید الکتیک بوده، افراط در مصرف آن براى مغز انسان بسیار 

مضر است.
با مصرف زیاد و بى رویه آن افراد ممکن است به انواع بیمارى هاى 
قلب و عروق، خورده شــدن دیواره ســرخرگ ها و سیاهرگ ها، 
ضعف حافظه، آلزایمر، دیابت، سرطان، ضعف سیستم ایمنى بدن، 
بیمارى هاى سیستم عصبى مانند بیمارى خطرناك MS، پوکى 
استخوان، خرابى و فساد دندان ها، لقى دندان ها، ضعف اعصاب و 

تشنج دچار شود.

منافع و مضرات قره قروت 

درباره خطرات شکستن المپ کم مصرف بیشتر بدانیم

 را در بر داشته 

یوه اســت که 
در ترمومترها، 
مانى که المپ 

خش شده و 
ــمام

 جیوه 
د، تا حد امکان 

کمک بگیرید.
که در دماى اتاق به جیوه تنها فلز ســمى است 

مقادیــر ناچیز آن  حالت مایــع در مى آید و 
مى تواند مرگبار 

مشکل ایجاد مى کند.
تماس با مقدار زیاد جیوه در مدت طوالنى
جدى به مغز مى شــود که این در نهایتم
خواهد شــد. افراد باید بدانند هوایى که د
جیوه اشباع شــده باشد بســیار سمى اسـ
عنصر بــا نهایت دقــت رفتارکنن
خرید اســباب زمان
نهایت دقت
و اســباب
اانتخانتخابب ک
آنجن جیوه به
زىازىبه ک طریق اسباب ب جیوه از اگر رایرا ز
ببسیبههاىجدى عصبى مى اا باعث بروز آ

خطر استفاده از ظروف یکبار مصرف

کودکان شیر پرچرب مصرف کن ند 
یا کم چرب؟



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

 از نشــانه هاى توانایــى و عظمت خدا و شــگفتى ظرافــت هاى صنعت 
او آن اســت که از آب دریاى مــوج زننــده و امواج فراوان شــکننده، 
خشکى آفرید و به طبقاتى تقسیم کرد، سپس طبقه ها را از هم گشود 
و هفت آسمان را آفرید که به فرمان او برقرار ماندند و در اندازه هاى 
معین استوار شدند و زمین را آفرید که دریاى سبزرنگ و روان آن را 
بر دوش مى کشد، زمین در برابر فرمان خدا فروتن و در برابر شکوه 

پروردگارى تسلیم است و آب روان از ترس او ایستاد.
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