
www.nesfejahan.net  روزنامه مستقل استان اصفهان

شنبه 21  دى ماه 1398 /  11  ژانویه 2020 / 15  جمادى االولى 1441
سال شانزدهم /شماره 3671 /  8  صفحه / 2000 تومان

     

لطفاً چیپس و پفک نخورید!آغاز مرمت دیوارنگاره مجلس پذیرایى شاه عباس همسر محسن چاوشى بازیگر شدفداکارى خلبان هواپیماى اوکراینى  ایرانپوریان از سپاهان تکان نمى خورد سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

6 دستورالعمل 
براى 

تقویت حافظه 
در فصل امتحان

شهرها از حریم شهرك هاى صنعتى خارج شوند
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جهان، یکصدا پاسبان 
میراث فرهنگى ایران

استخدام مشموالن غایب 
ممنوع است

مراسم بزرگداشت 
سردار سلیمانى 

با حضور رهبرانقالب
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بررسى اجراى 
طرح زوج و فرد
 از دِر منازل

با فرا رسیدن فصل امتحانات بسیارى از افراد با
 پیروى از الگوها و عادت هاى بد باعث کاهش 

عملکرد ذهن خود مى شوند. اما پیروى از برخى 
دستور العمل ها در زمان امتحانات مى تواند باعث 

تقویت حافظه دانش آموزان و....

معاون امور عمرانى اســتاندارى اصفهان گفت: 
طرح زوج و فــرد تــردد خودروها در شــرایط 
اضطــرارى و افزایش آالینده ها درکالنشــهر 

اصفهان از دِر منازل اجرا خواهد شد.
حجت ا... غالمى در حاشیه جلسه شوراى ترافیک 
اســتان اصفهان در گفتگو با «ایرنا» با اشاره به 
پیش بینى هاى صــورت گرفته در زمان افزایش 
آالیندگى ها گفــت: یکى از مصوبات شــوراى 
ترافیک اســتان توسعه ســامانه هاى کنترلى و 
دوربین هاى ترافیکى شــهرى است. وى اظهار 

کرد: در همین راستا...

4

امروز اوج بارش ها در اصفهان استامروز اوج بارش ها در اصفهان است
پیش بینى اداره کل هواشناسى استان؛پیش بینى اداره کل هواشناسى استان؛

3

معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندارى اصفهان خواستار شد 

«کیمیا» هم 
رفت

تنها مــدال آور ورزش بانوان ایــران در رقابت هاى 
المپیک با مهاجرت به کشــور هلند قصــد دارد در 
بازى هاى المپیک توکیو براى کشورى غیر از ایران 

مبارزه کند.
چندى پیش کیمیا علیزاده، دارنده مدال برنز المپیک 
ریو و نقره و برنز جهــان در رقابت هاى انتخابى تیم 
ملى تکواندو بانوان ایران غایب بود و کادر فنى تیم ملى 

دلیل این موضوع را ...
3

7

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 2 بخوانید

8 میلیارد 
کاالى قاچاق 
در اصفهان 
کشف شد

«حاج آقا» مستقیم به سیبل زد...
2 خاطره از تیراندازى و اسب سوارى مرحوم هاشمى رفسنجانى

2

معاون وظیفه عمومى استان اصفهان
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کاپیتانکاپیتان
 وداع مى کند وداع مى کند

آگهى مزایده نوبت دوم

شرکت عمران و مسکن اصفهان

شرکت عمران و مسکن اصفهان در نظر دارد از طریق مزایده عمومى (نوبت دوم) نسبت 
به فروش ده دستگاه خودروهاى سبک و وانت اقدام نماید.

متقاضیان واجد شــرایط مى توانند جهت دریافت اســناد مزایده از روز شنبه مورخ 
1398/10/21 لغایت 1398/10/30 از طریق انتخاب گزینه مناقصات و مزایده هاى سایت 
شرکت عمران و مسکن اصفهان به آدرس www.maskanesfahan.ir نسبت به خرید 
اسناد مزایده اقدام و پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 
1398/10/30 به نشانى: اصفهان، فلکه فیض، ابتداى خیابان آپادانا اول، بن بست قدر، 

دبیرخانه شرکت عمران و مسکن اصفهان تحویل و رسید آن را اخذ نمایند.
الزم به ذکر است شرایط مزایده در اســناد مزایده موجود است و پیشنهاد دهندگان 
مى بایست یک نسخه از شرایط مزایده را دریافت و پس از امضا به پیشنهاد خود ضمیمه 

نمایند.

آگهى مزایده

محمدمهدى فردوسى مدیرعامل سازمان فرهنگى، اجتماعى وورزشى شهردارى نجف آباد

        نوبت اول

سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى نجف آباد در نظر دارد باستناد مصوبه شماره 98/2748 مورخ 1398/09/12 شوراى اسالمى شهر اماکن زیر را 
با شرایط و مشخصات موجود از طریق مزایده به افراد واجد شرایط واگذار نماید. 

- مزایده داراى شرایط خصوصى مى باشد. لذا از متقاضیان شرکت در مزایده دعوت به عمل آید جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مربوطه تا تاریخ 
1398/11/14 در ساعات ادارى به امور مالى سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى واقع در بلوار شهید محسن حججى فرهنگسراى فارون مراجعه و مدارك 

م الف: 727974مربوطه را اخذ نمایند. شماره تلفن تماس: 42658053- 

مبلغ پایه مساحت (مترمربع)مشخصاتردیف
ماهیانه (ریال)

سپرده شرکت در 
مزایده (ریال)

4/000/0002/400/000در حدود 15 مترمربعاجاره فضاى یک باب غرفه اغذیه فروشى واقع در پارك بیشه (منطقه دو)1
4/000/0002/400/000در حدود 15 مترمربعاجاره فضاى یک باب غرفه اغذیه فروشى واقع در پارك بیشه (منطقه دو)2
4/000/0002/400/000در حدود 35 مترمربعاجاره یک باب غرفه اغذیه فروشى واقع در پارك الله- قسمت شمالى (منطقه یک)3
5/000/0003/000/000در حدود 35 مترمربعاجاره یک باب غرفه اغذیه فروشى واقع در پارك الله- قسمت جنوبى (منطقه یک)4
4/000/0002/400/000در حدود 45 مترمربعاجاره یک باب غرفه اغذیه فروشى واقع در پارك فیروزه (منطقه چهار)5
1/500/000900/000با مساحتى در حدود 34 مترمربعاجاره بهاى یک باب اغذیه فروشى واقع در بوستان بهشت (منطقه چهار)6
5/000/0003/000/000با مساحتى در حدود 30 مترمربعاجاره فضاى یک باب غرفه اغذیه فروشى واقع در پارك آبشار (منطقه سه)7
5/000/0003/000/000با مساحتى در حدود 30 مترمربعاجاره فضاى یک باب غرفه اغذیه فروشى واقع در ضلع شرقى پارك کوهستان (منطقه یک)8
3/000/0001/800/000با مساحتى در حدود 15 مترمربعاجاره یک باب واحد تجارى جنب کتابخانه شهید محمد منتظرى (منطقه پنج)9

اجاره فضاى یک باب غرفه اغذیه فروشى واقع در ضلع جنوب شرقى فلکه آزادگان روبروى 10
3/000/0001/800/000با مساحتى در حدود 20 مترمربعسرویس بهداشتى (همراه با نگهدارى مجموعه سرویس بهداشتى)

اجاره فضاى یک باب غرفه اغذیه فروشى مقابل زندان دادگسترى نجف آباد واقع در 11
3/000/0001/800/000با مساحتى در حدود 25 مترمربعکمربندى جنوب

4
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دلی
رسول و قلعه نویى با هم ادامه نمى دهند
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چهارم ژانویه بود که «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایاالت 
متحده آمریکا، در یک رشــته توییت تهدید جدید را متوجه 
کشورمان کرد. البته جنس این تهدید با تهدیدهاى قبلى اش 
متفاوت بود، چراکه این بار صحبت از فرهنگ بود. او نوشت: 
«... ما 52 سایت ایرانى را هدف گرفته ایم که برخى از آنها 
سطح بسیار باالیى دارند و براى ایران و فرهنگ ایرانى اهمیت 
دارند...». این صحبت دونالد ترامپ واکنش هایى عمدتاً منفى 
را از سرتاسر دنیا در پى داشت. روزنامه هاى «نیویورك تایمز» 
و «گاردین»، شبکه هاى خبرى «CNN»، «یورونیوز» و 
«BBC» انگلیسى این موضع ترامپ را مورد انتقاد قرار دادند. 
اتحادیه موزه هاى آمریکا، شوراى بین المللى موزه ها (ایکوم) 

و شوراى بین المللى بناها و محوطه ها  (ایکوموس)، یونسکو، 
کنگره آمریکا، سفیر چین در تهران (چانگ هوا) و... نیز به این 

سیاست ترامپ واکنش نشان دادند. 
تمام این واکنش ها در کنار پویش هایى که در شــبکه هاى 
اجتماعى به راه افتاد و تقریبــاً  همگى این حرکت ترامپ را 
محکوم مى کردند، سرانجام کارى کرد که دونالد ترامپ از 
تهدید هاى خود عقب نشینى کرد و حرفش را پس گرفت. این 
اتفاق بار دیگر نشان داد که هیچ قدرتى نمى تواند به مقابله با 
میراث تاریخى و فرهنگى کشورى بپردازد و وقتى پاى این 
میراث جهانى در میان باشد، قلب تمام انسان ها در سراسر 

دنیا به تپش مى افتد.

مراسم بزرگداشت سردار بزرگ و پر افتخار اسالم سپهبد 
شهید حاج قاسم سلیمانى، مجاهد بزرگ شهید «ابومهدى 
المهندس» و دیگر شــهیدان جنایت تروریستى آمریکا با 
حضور رهبر معظم انقالب اسالمى و هزاران نفر از قشرهاى 

مختلف مردم در حسینیه امام خمینى(ره) برگزار شد.
در این مراسم که رؤساى قواى سه گانه، مسئوالن لشکرى 
و کشورى، تعدادى از وزیران و مسئوالن عراقى، جمعى از 
نمایندگان گروه هاى مقاومت و سفراى کشورهاى خارجى 
حضور داشتند، «فالح الفیاض» رئیس شوراى امنیت ملى 
و حشدالشعبى عراق به نمایندگى از همه مسئوالن و مردم 
این کشور، شهادت سردار بزرگ حاج قاسم سلیمانى را به 

رهبر انقالب اسالمى و ملت ایران تسلیت گفت و یاد شهید 
 «ابومهدى المهندس» را گرامى داشت.

در این مراسم همچنین حجت االسالم و المسلمین صدیقى 
در سخنانى با برشــمردن امتیازات برجسته سردار شهید 
سپهبد سلیمانى گفت: حاج قاسم عزیز در عین آنکه مجاهد، 
طراح، هوشمند، فرمانده و فاتح بود، با الگوگیرى از حضرت 
صدیقه کبرى سالم ا...  علیها، نسبت به والیت کامًال مطیع 
و فرمانبردار بود و شهادت او نیز مانند حیاتش، موجب عزت 

جهان، یکصدا پاسبان اسالم و انقالب شد. 
میراث فرهنگى ایران

مراسم بزرگداشت سردار 
سلیمانى با حضور رهبرانقالب

دلیل واژگونى خونین 
اتوبوس 

سحرگاه روز پنج شنبه اتوبوس    فارس|
مسافربرى تهران-گنبد در منطقه دوآب سوادکوه 
به دلیل نقص فنى در ترمز و تخطى از ســرعت 
مطمئنه به دره سقوط کرد. فرماندار گنبدکاووس 
گفت: 20 نفر در این حادثه جان خود را از دســت 
دادند. غدیر کریمى اظهار کرد: ســاعت 2 و 50 
دقیقه صبح پنج شنبه اتوبوس تهران به کالله با 43 
سرنشین در محور فیروزکوه از محور اصلى خارج 

مى شود و به دره سقوط مى کند. /1076

مغزهاى از دست رفته
6 نفــر از فــارغ التحصیالن    تسنیم|
مدارس ســمپاد و دارندگان مــدال هاى المپیاد 
کشورى هم در حادثه سقوط هواپیماى اوکراینى 
جان خود را از دســت دادند. این شش نفر عبارت 
بودند از آرش ضرابى دارنده مــدال نقره المپیاد 
کامپیوتر سال 1390، فراز فلسفى فارغ التحصیل 
عالمه حلى یک اســتعدادهاى درخشان، محمد 
صالحه دارنده مدال نقره المپیاد کامپیوتر 1382، 
محمد مهدى الیاســى دارنده مدال نقره المپیاد 
فیزیک ســال 1388، الناز نبئى فارغ التحصیل 
استعدادهاى درخشــان فرزانگان زنجان و فارغ 
التحصیل دانشگاه شریف و دانشجوى دکتراى 
مدیریت دانشــگاه آلبرتاى کانادا و پونه گرجى 
از فارغ التحصیالن ســال 1391 فرزانگان یک 
استعدادهاى درخشــان و دانش آموخته دانشگاه 

شریف در رشته کامپیوتر به همراه همسرش.

«عموقناد» هم عزادار شد 
در جریــان ســقوط هواپیمــاى    رکنا |
اوکراینى، خواهــرزاده مجرى مطــرح عرصه 
کودك درگذشت. مدیرعامل مؤسسه هنرمندان 
پیشکسوت در پیامى درگذشت خواهرزاده «مجید 
قناد» پیشکسوت هنرهاى نمایشــى را به وى 

تسلیت گفت. 

شناسایى 18 گروه خونى 
بسیار نادر

  ایرنا | کارشــناس مســئول خون هاى 
نادر ســازمان انتقال خون گفت: تــا کنون 334 
گروه خونى نادر و حدود 80 گروه خونى بســیار 
نادر در جهان و در ایران 18 گروه خونى بســیار 
نادر شناسایى شده اســت. مصطفى مقدم ادامه 
داد: خون هاى نادر در تهران ذخیره ســازى شده 
است و در صورت لزوم براى افراد نیازمند به این 
گروه هاى خونى نادر در سراســر کشور از طریق 

سازمان انتقال خون ارسال مى شود./1077

دیگر معمارى ایرانى نداریم
ســتاره تاج الدین، مرمت کار آثار    رکنا |
باستانى و احیاى بناى تاریخى در خصوص اینکه 
اکثر خانه هاى ایران دیگر نمادى از معمارى ایرانى 
ندارد گفت:  اگر معمارى اصفهان را به عنوان یک 
شهر نیمه کویرى در نظر بگیریم که خانه ها شبیه 
چهار ایوانى بوده، یک حیاط مرکزى داشــته و 
پنجره ها اروسى بوده اند، امروز دیگر هیچ خبرى 
از آن نیست. ما دیگر المانى از خانه هاى سنتى در 

شهرها نمى بینیم. /1079

به اندازه کافى 
تعطیل هستیم

میرحمایــت میــرزاده،    اعتمادآنالین |
سخنگوى کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 
شوراى اسالمى با اشاره به سخنان وزیر میراث 
فرهنگى مبنى بر طرح تعطیلى مدارس در نیمه 
دوم دى گفت: تاکنون این طرح در کمیســیون 
آموزش و تحقیقات مجلس مطرح نشــده است. 
 ما در کشورمان به اندازه کافى تعطیلى داریم، این 
موضوع قبًال هم دوبار مطرح شد و هر دوبار هم 

رأى دوستان به آن منفى بوده است./1078

همه چیز برعکس شد
عبــاس ســلیمى نمیــن،    اعتمادآنالین |
مدیر دفتر مطالعــات و تدوین تاریــخ ایران گفت: 
دســتاوردهاى کالنى با شهادت ســردار سلیمانى 
در انتظار ایران اســت. اگر میلیاردهــا تومان خرج 
مى کردیم، به اندازه تشییع ســلیمانى نمى توانستیم 
براى نظام تبلیغ کنیم. آمریکا این تصور را داشت که 
اگر تحت  تأثیر اتفاقات   آبــان ماه و گرانى ها به ایران 
ضربه بزند، مردم پشت نظام را خالى مى کنند اما در 

عمل همه چیز برعکس شد./1080

آماده همکارى هستیم
وزارت خارجه سوییس در بیانیه اى    انتخاب |
ضمن تأیید تبــادل پیام هاى متعدد میــان ایران و 
آمریکا، براى همکارى با ابتکارهاى بین المللى براى 
کاهش تنش میان دو طرف اعالم آمادگى کرد. شبکه 
خبرى «CNN» در تارنماى خود نوشــت: «وزارت 
خارجه سوییس و یک منبع آگاه تأیید کردند که ایران 
و آمریکا در روزهاى گذشــته چندین پیام از طریق 

کانال دیپلماتیک سوییس تبادل کرده اند.»/1081

انتقام هنوز مانده
حجت االسالم حاجى صادقى، نماینده    میزان |
ولى فقیه در ســپاه درباره حمله موشــکى به پایگاه 
ســربازان آمریکایى در عراق گفت: تــا پیش از این 
عده اى مى گفتند هر کجا که پرچم یــا تابلو آمریکا 
باشد کســى به راحتى نمى تواند از کنار آن عبور کند 
ولى امروز دیدیم که بچه هاى انقــالب به راحتى با 
موشک هاى خود مقر آمریکایى ها در عراق را زدند. 
البته انتقام هنوز مانده است و زدن پایگاه عین االسد 

تنها یک سیلى بود./1082

حشدالشعبى قدردانى کرد
سازمان حشد الشعبى با صدور بیانیه اى    مهر |
از جمهورى اســالمى ایران به دلیل تشییع و تکریم 
شهید «ابو مهدى المهندس» قدردانى کرد. بر اساس 
این گزارش، در بیانیه حشــد الشعبى آمده است: «ما 
از جمهورى اســالمى ایران بخاطر تشییع و تکریم 
ابومهدى المهندس و توزیــع و نصب تصاویر وى و 
پرچم هاى عــراق در نقاط مختلف ایــران قدردانى 

مى کنیم.»

مطابق آیات قرآن بود
حجت االسالم شیخ حسین انصاریان    فارس|
در مراســم عزادارى ایام فاطمیــه در تهران گفت: 
خداوند در قرآن مى فرماید: «چهره هاى مشــرك را 
هرکجا یافتید، نابود کنید و بکشید» جالب است که 
در این آیه نمى گوید در ســرزمین خود بکشید، بلکه 
مى گوید هرکجا یافتید؛ این یعنى اقدام انتقام جویانه 

سپاه مطابق قرآن بود.

او قدرت سحرانگیزى داشت
   خبر آنالین | محمد هاشــمى، عضو مجمع 
تشخیص مصلحت نظام درباره شــخصیت سردار 
شهید قاســم ســلیمانى مى گوید: این مغز متفکر 
فرماندهى نظامــى، قدرت ســحرآمیزى در مبارزه 
داشت براى همین است که دشمن این روزها جشن 
گرفته و شــادى مى کند که چنین سردارى را، چنین 
انسان بافضیلتى را از جامعه اسالمى و از اسالم گرفتند 

اما شادى پوچى است./1083

وضعمان خوب است
  ایرنا | عبدالناصر همتى، رئیــس کل بانک 
مرکزى روز پنج شنبه در مراســم هشتمین سالگرد 
تأســیس کانون صرافان ایرانیان در محل دانشگاه 
تهران گفت: به مردم اطمینان مى دهیم که شــرایط 
اقتصادى کشــور نه تنها بد نیست بلکه با شیوه هاى 
بهترى که براى تأمین ارز و فــروش نفت یافته ایم 

وضعیت بسیار خوبى داریم.

خبرخوان

همزمان با سالگرد درگذشت آیت ا... هاشمى رفسنجانى، 
رضا سلیمانى مشاور و مسئول روابط عمومى آن مرحوم 
در گفتگو با خبرگزارى «برنا» به ذکر دو خاطره از دیدار 
تیم تیراندازى با کمان با آن مرحوم و همچنین ســفر 
هاشمى به کشــور ترکمنســتان پرداخته که خواندنى

 است.  
روزى ورزشکاران تیم تیراندازى با کمان با حضور نزد 
آیت ا... هاشــمى به ارائه توضیحات تخصصى درباره 
رشته ورزشى خود و وســیله مخصوص آن پرداختند. 
مرحوم هاشــمى چند ســئوال درباره کمانى که دست 
آنها بود، پرسیدند و بعد گفتند من مى خواهم به صورت 
آزمایشى با آن تیراندازى کنم. جالب بود که حتى مربى 
آنها گفت این کار سخت اســت و از همراهان خواستند 
که ایشــان را منصرف کنند اما مرحوم هاشمى با وجود 
اینکه به ایشان گفتند، این کار نیاز به آموزش دارد، اصرار 
داشــتند که با یک بار توضیح دادن هم یاد مى گیرم. در 
نهایت تیم هم پذیرفت و گفت که خودشــان با یک بار 
امتحان متوجه سختى کار مى شوند. همگى به محوطه 
باز مجمع تشخیص مصلحت رفتیم. سیبل را روى یکى 
از درخت ها قرار دادند. مــن و همکاران چند بار امتحان 
کردیم و متوجه شــدیم کشــیدن کمانه چقدر سخت 
است اما مرحوم هاشمى حتى اجازه نمى دادند کسى به 
وى کمک کند. بار ســوم آیت ا... هاشمى نفس گرفت 
و با قدرت کمان را کشــید که کمان قفل شــد و وقتى 
آن را رها کرد، تیر مستقیم به ســیبل خورد که تعجب 
همه ما را برانگیخت و خاطره شــیرینى را براى ما رقم

 زد.

خاطره دیگر که در ذهنم نقش بســته مربوط به ســفر 
ترکمنستان بوده که خاطره جالبى است. در ترکمنستان 
رسمشان این است که به مهمان اسب پیشکش مى کنند، 
در سفر آیت ا... اســبى آوردند که بى  قرارى مى کرد و 
پاهایش را روى زمین مى کشید. حاج آقا تصمیم گرفتند 

سوار بر اسب شوند هرچه گفتیم ممکن است به غریبه 
بد سوارى دهد منصرف شوید، جلوى دوربین ها خوب 
نیســت، اما  گفتند مى  خواهند سوار شــوند، اصرار تیم 
حفاظت هم فایده اى نداشــت. حاج آقا ســوار بر اسب 
شد و گفت اسب را رها کنید. ناگهان اسب تاخت کرد و 

ایشان را با خود برد، همه دنبال اسب مى دویدیم و اسب 
بیشتر رم مى کرد، عمامه  آیت ا... بر زمین افتاد اما او فقط 
اســب را محکم گرفته بود تا بر زمین نیافتد. دوربین ها 
فیلمبردارى مى کردند. این خاطره را از این منظر گفتم 

که هاشمى اعتماد به نفس باالیى داشت.

 2 خاطره از تیراندازى و اسب سوارى مرحوم هاشمى رفسنجانى

«حاج آقا» مستقیم به سیبل زد...

عضو هیئت مدیره بانک توســعه تعــاون گفت: حجم 
فعالیت هاى بانک توسعه تعاون در سه سال اخیر از رشدى 
45 درصدى در هر سال برخوردار بوده است که این نشان از 
حرکت این بانک در مسیر شکوفایى و بهره ورى مى باشد.

امیر هوشنگ عصارزاده خاطرنشــان کرد: بانک توسعه 
تعاون در ســال هاى اخیر با توجه به عاملیت طرح هاى 

ملى شامل طرح هاى اشتغال پایدار روستایى و عشایرى 
توانسته است در مسیر رشد و بهره ورى کسب وکار خود 
و جامعه تعاونگــران قدم هاى مؤثرى را بــردارد. وى با 
تأکید بر اهمیت کیفیت ارائه خدمات به مشتریان بانک 
افزود: در راستاى ارائه تســهیالت باکیفیت و مناسب به 
مشتریان رویکردهایى در بانک مطرح است که از  جمله 

آنها مى توان به اعطاى تســهیالت به موقع و آســان به 
مشتریان در راســتاى رضایتمندى آنها و ارائه خدمات 
باکیفیت به مشتریان در راستاى اهداف و مأموریت هاى 
بانک به عنوان بانک تخصصى و توسعه اى بخش تعاون 
و کمک به ایجاد اشتغال و محرومیت زدایى و رونق تولید 

اشاره کرد.

رشد 
حجم فعالیت هاى 
بانک توسعه تعاون

روزنامه «ایران» در شــماره روز پنج شنبه خود به طور 
مفصل به حادثه سقوط هواپیماى اوکراینى پرداخت. آنچه 
در گزارش خبرنگاران این روزنامه جلب توجه مى کرد، 
فداکارى خلبان این هواپیما بود که اجازه نداد تعداد تلفات 

از آنچه هست بیشتر شود. «ایران» نوشت:
آمار این فاجعه هولناك بى شک بیشتر مى شد اگر خلبان 
هواپیما نمى توانست با مهارت تمام این پرنده غول پیکر 
افسار گسیخته را هرچند با ناکامى 100 متر آن طرف تر 
بر زمین بنشاند. آن وقت به جاى کانال آب و پارك الله، 

بر سر ساکنان شــهرك الله و خانه هاى کوچک مردم 
شاهدشهر و خلج آباد آوار مى شد. خانه هایى که ساکنان 
زیادى داشت و آمار قربانیان ســر به فلک مى زد. دیروز 
صبح تمام ســاکنان خلج آباد براى روح خلبان هواپیما 
طلب آمرزش مى کردند و قــدردان او بودند که آنها را از 

مرگى تلخ نجات داده بود.
مرد جوانى که شیشــه هاى خانه اش به خاطر ســقوط 
هواپیما شکسته مى گوید: «ســاعت 6 و 15 دقیقه بود 
که دیدم یک گلوله آتش روى هواست. گلوله آتش که 

در حقیقت همان هواپیما بود در هوا دور زد و به  ســمت 
فرودگاه امام خمینى(ره) رفت. اما شــدت آتش سوزى 
زیاد بود، به قدرى که از آسمان تکه هاى آتش به پایین 
ریخته مى شد. حتى داخل خانه هاى ما هم تکه هاى آتش 
ریخته شد. وقتى هواپیما ســقوط کرد ناگهان از آسمان 
اجسامى پایین مى آمد، دقت که کردم تکه هاى هواپیما 
و وسایل مسافران بود که به زمین مى ریخت. 30 ثانیه 
هم نشد ولى موجش آنقدر زیاد بود که شیشه هاى خانه 

ما شکسته شد.»

تمام اهالى معتقدند که اگر اقدام بــه موقع خلبان نبود، 
بى شــک براى خیلى از اهالى حادثه تلخ و ناگوارى رخ 
مى داد. زن میانســالى که هنوز در شــوك این حادثه 
اســت، مى گوید: «قبل از اینکه زمین بیافتد در آسمان 
آتش گرفت و همین آتش گرفتنش یــک صدایى داد. 
خلبان خیلى تالش کرده که هواپیما روى خانه ها نیافتد. 
یک تکه از صندلى داخل حیاط ما افتاده اســت. خیلى 
وحشــتناك بود، تنها هم بودم فکر کردم که زمین لرزه 

است. شیشه هاى ما شکست و لرزش شدید داشت.» 

فداکارى خلبان هواپیماى اوکراینى 

تنها مدال آور ورزش بانوان ایران در رقابت هاى المپیک 
با مهاجــرت به کشــور هلند قصــد دارد در بازى هاى 
المپیک توکیــو براى کشــورى غیر از ایــران مبارزه 

کند.
چندى پیش کیمیا علیزاده، دارنــده مدال برنز المپیک 
ریو و نقره و برنز جهان در رقابت هاى انتخابى تیم ملى 
تکواندو بانوان ایران غایب بود و کادر فنى تیم ملى دلیل 
این موضوع را آسیب دیدگى این ورزشکار عنوان کردند 
و حتى این صحبت از سوى سرمربى تیم ملى مطرح شد 

که علیزاده به شرط رسیدن به شرایط ایده آل مى تواند 
راهى اردوى تیم ملى شود و براى کسب سهمیه المپیک 

تالش کند.
اما بر خالف این ادعاها، علیزاده چند روزى است راهى 
کشور هلند شده و تمرینات آماده سازى خود را در اروپا 
پیگیرى مى کند. علیــزاده با مهاجرت بــه هلند دیگر 
قصدى براى مبارزه زیر پرچم ایران را ندارد و به دنبال 
این است در بازى هاى المپیک توکیو براى کشورى غیر 

از ایران مبارزه کند.

پناهیان: آمریکایى ها را بترسانید«کیمیا»  هم رفت

افزایش شمار جان باختگان حادثه کرمان

بازداشت سردبیر نشریه «حرم» 

 بدترین ها

حجت االسالم پناهیان، استاد حوزه، توییتى درباره هشدار 
به آمریکا درباره انتقام سخت ایران منتشر کرد. او نوشت: 
«هر کس دستش مى رسد انواع پیام ها به زبان انگلیسى 
براى سربازان و خانواده هایشان بفرستد و آنها را از خشم و 

انتقام نیروهاى ایران بترساند تا در اثر ترس، شیرازه ارتش 
تروریست آمریکا از هم بپاشد.

 آنها به شدت ترسو هســتند. در روایات آخرالزمان آمده 
ترس از جبهه حق، جبهه باطل را نابود مى کند.»

رئیس اورژانس کرمان گفت: تعــداد جانباختگان حادثه 
تشییع پیکر شهید سلیمانى در کرمان به 60 نفر رسید.

دکتر محمد صابرى در خصوص آخرین وضعیت مصدومین 
و جانباختگان روز حادثه تشییع پیکر شهداى جبهه مقاومت 
در کرمان گفت: از روز چهارشــنبه هفته پیش تا روز پنج 
شنبه 10 نفر از مصدومین ترخیص شده اند و اکنون تعداد 

مصدومین بسترى شده در بیمارستان هاى کرمان 21 نفر 
هســتند. رئیس اورژانس کرمان گفت: از سه نفرى که در 
ICU بسترى بودند متأسفانه یک دختر خانم که در بخش 

مراقبت هاى ویژه بیمارستان سید الشهداى کرمان بسترى 
بود، فوت کردند و تعداد جانباختگان حادثه تشــییع پیکر 

شهید سلیمانى در کرمان به 60 نفر رسید.

به دنبال انتشار مصاحبه منتسب به على شمخانى در نشریه 
«حرم»، تقى دژاکام سردبیر این نشریه بازداشت شد.

طبق اطالع خبرنگار «فارس»، این بازداشت در پى شکایت 
على شمخانى صورت گرفته و اعالم شده است دبیر شوراى 

عالى امنیت ملى اساسًا چنین مصاحبه اى با نشریه مذکور 
انجام نداده است.

نشریه «حرم» وابسته به آستان قدس رضوى است و تقى 
دژاکام قبالً در «کیهان»  فعالیت مى کرد.

خبرنگار ارشد روابط خارجى شبکه خبرى «NBC» آمریکا 
تأکید کرد که رئیس جمهور کنونى این کشور بدترین تیم 
امنیت ملى تا کنــون را دارد. «آندریــا میچل» به بحران 

موجــود در خاورمیانه پرداخت و گفــت: عملیات کنونى 
«ترامپ» بى تجربه ترین، ناکارآمدترین و کوچک ترین 

عملیات در دوران معاصر است.
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برگزارى مراسم بزرگداشت 
سردار سلیمانى 

همزمان با کلیه مناطق مخابراتى، مراسم بزرگداشت 
سـردار بزرگ و پرافتخار اسـالم سپهبد شـهید حاج 
قاسـم سـلیمانى، مجاهد بزرگ ابومهدى المهندس 
و دیگر شـهیدان جنایت رژیـم تروریسـتى آمریکا با 
حضور جمع کثیرى از کارمندان و بازنشستگان منطقه 
مخابراتى اصفهان در سـالن کوثر مخابـرات منطقه 
اصفهان برگزار شد. در این مراسم سردار فداء فرمانده 
سـپاه صاحـب الزمان(عج) اسـتان اصفهـان به بیان 
ویژگى هاى وجـودى این بزرگمرد عرصه شـهادت 
پرداخت و مداح اهل بیت(ع) حاج رسـول میر باقرى 

هم مدیحه سرایى نمود.

رتبه اول آالیندگى 
زیست محیطى 

حسـین میرزائیان،  نماینده اصفهان در شوراى عالى 
استان ها به مشـکالت استان اصفهان اشـاره کرد و 
گفت: این استان از لحاظ زیست محیطى و آالیندگى 
متأسفانه رتبه اول کشـور را دارد که الزم است دولت 
تدابیـر الزم را بـراى رفـع ایـن آالیندگى هـا انجـام

 دهد.

حرکت به سمت پژوهش هاى 
ارزش آفرین

رئیس دانشـگاه آزاد اسـالمى واحـد نجف آباد گفت: 
حرکتى که امروز در دانشـگاه آزاد اسالمى آغاز شده، 
حرکت به سمت پژوهش هاى اثربخش و ارزش آفرین 
است. امیررضا نقش اظهار کرد: کسـب عنوان واحد 
برتـر در تـداوم فعالیت هاى پژوهشـى و فنـاورى در 
هفتمیـن جشـنواره فرهیختـگان توسـط دانشـگاه 
آزاد اسـالمى واحد نجف آبـاد نتیجه به ثمر نشسـتن 
تالش هاسـت. وى بیان کـرد: حرکتى که امـروز در 
دانشـگاه آزاد اسـالمى آغاز شـده، حرکت به سـمت 

پژوهش هاى اثربخش و ارزش آفرین است.

توقیف 33 دستگاه وسیله 
نقلیه متخلف 

33 دسـتگاه وسـیله نقلیـه متخلـف در شهرسـتان 
اصفهان کشـف شـد. فرمانـده انتظامی شهرسـتان 
اصفهان گفـت: این تعداد وسـیله نقلیه توقیف شـده 
شامل 16 دستگاه موتورسیکلت و 17 دستگاه خودرو 
است. سـرهنگ محمدرضا خدادوسـت افزود: ایجاد 
مزاحمـت، آلودگـی صوتی، نداشـتن پـالك، انجام 
حـرکات نمایشـى، شیشـه دودي و رانندگـی بدون 
گواهینامه مهمترین تخلفات رانندگان وسـایل نقلیه 

توقیف شده است.

معدوم کردن 5 ُتن مواد غذایى 
و بهداشتى فاسد

بیش از 5 تن مواد غذایى، آرایشـى و بهداشـتى فاسد 
و تاریـخ گذشـته در اصفهـان کشـف و توقیف شـد. 
مدیر شبکه بهداشت و درمان شماره یک شهرستان 
اصفهان گفت: با اجراى طرح نظارت فنى و بهداشتى 
در تابسـتان و پاییز امسـال ایـن مقدار مـواد غذایى، 
آرایشى و بهداشتى فاسد و تاریخ گذشته و ادوات قلیان 
از مراکز توزیع در اصفهان جمع آورى شد. حمید ترك 
زاده افزود: مـواد غذایى غیر بهداشـتى به محل دفن 

زباله اصفهان انتقال و معدوم شد.

به پزشک قانونى مراجعه کنند
مدیرکل مدیریت بحران اسـتاندارى اصفهان گفت: 
هماهنگـى  الزم با سـازمان پزشـکى قانونـى براى 
گرفتن آزمایـش DNA از خانواده هاى درگذشـتگان 
سانحه هوایى روز چهارشنبه هفته گذشته انجام شد 
و آنها مى توانند به این مرکز در اصفهان مراجعه کنند. 
منصور شیشه فروش افزود: هشت نفر از مسافران این 
هواپیما، اصالتًا اهل استان اصفهان هستند و خانواده 

تعدادى از آنها در این خطه زندگى مى کنند.

خبر

شــهردار اصفهان با اشــاره به اینکه در شهر اصفهان 
9000 تاکســى فعال داریم، گفت: در چند روز گذشته 
به علت آلودگى هوا 20 درصد اســتفاده از تاکسى هاى 
شهر اصفهان و 15 درصد استفاده از اتوبوس و نیز مترو 

افزایش داشته است. 
قدرت ا... نوروزى در برنامه «شــهر پرسشگر، شهردار 
پاســخگو» با اشــاره به اینکه در ماه هاى اخیر گرفتار 
آالینده ها بودیم، افزود: تعامل شــهروندان با مدیران 
شــهرى باعث شــد، روزانه 600 هزار نفر اصفهانى با 
اتوبوس جابه جا شــوند. این موضــوع باعث افزایش 
15 درصدى مسافرهاى اتوبوســرانى شهردارى شده 

است.  وى در مورد سوختگیرى تاکسى هاى بانوان در 
جایگاه هاى سوخت گاز و اختصاص جایگاه ویژه براى 
آنها که مورد درخواســت یکى از راننــدگان خانم بود، 
اظهار کرد: در شــهر اصفهان براى تاکسى هاى آقایان 
سه یا چهار جایگاه ســوخت داریم و تعداد تاکسى هاى

بانوان شــاید به صد خــودرو هم نرســد و توجیه پذیر 
نیست که جایگاهى ویژه براى صد خودرو ایجاد شود. 
مدیرعامل شرکت تاکسیرانى شهردارى اصفهان باید 
این موضوع را بررسى کند و تســهیالتى ایجاد کند تا 
خانم ها گرایش بیشــترى به رانندگى تاکســى داشته 

باشند.  

 همزمان با برگزارى مراســم مختلف در سراسر کشور به 
مناسبت شهادت سرداران شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانى 
و ابومهدى المهندس و سایر شهداى پر افتخار جنایت سیاه 
و تروریستى آمریکاى جهان خوار، آیین ویژه اى در مسجد 

الزهرا(س) ذوب آهن اصفهان برگزار شد.
در این آیین، ســردار امینى از یادگاران دفــاع مقدس و از 
همسنگران شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانى طى سخنانى 
گفت: پس از شــکل گیرى جبهه مقاومت و ساماندهى آن 
توسط سردار سلیمانى در مقابل دشمنان خون آشام کشور 
و نظام اسالمى ، سردار شهید سپهبد سلیمانى با همه وجود 
و خلوص و با تدبیر الزم در همه جبهه هاى مقاومت حاضر 

و انجام وظیفه مى نمود.  وى در خصوص نبردهاى سوریه و 
عراق با داعش و نقش این سردار شهید، گفت: داعش دشمنى 
بسیار سرســخت و خونریز بود ولى سیاست هاى دفاعى و 
عملیاتى شهید حاج قاسم با تشکیل و ساماندهى نیروهاى 
مردمى دشــمن را زمینگیر و نابود کرد. او درکنار نیروهاى 
قدس، تیپ هاى فاطمیون و زینبیون را سازماندهى کرد و 
علیه داعش به کار گرفت.  سردار امینى تصریح کرد: سردار 
شهید حاج قاسم سلیمانى سرباز والیت و مطیع رهبرى بود 
و همین اطاعت و خلوص نیت موجب موفقیت و سربلندى 

او بود.
تجدید میثاق با سپهبد 
سلیمانى در ذوب آهن

استفاده شهروندان اصفهانى 
از تاکسى افزایش یافت

معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندارى اصفهان گفت: 
الزم است قانون استقرار واحدهاى صنعتى در شعاع 50 
کیلومترى شهر اصفهان براى صنایع سبز استثنا قائل شود.

سید حسن قاضى عسگر روز پنج شــنبه در گردهمایى 
تخصصى مدیران عامل شــرکت شهرك هاى ایران در 
فوالد مبارکه اصفهان اظهار کرد: امروز نباید نسخه واحدى 
براى همه دردها پیچیده شود و در دنیاى رقابتى کنونى 
باید هوشمندانه عمل کنیم. وى بیان کرد: صنایع سبز بر 
اساس چه منطقى نباید در شعاع 50 کیلومترى استقرار 
پیدا کنند؛ اینگونه موارد باید سریع برطرف شود تا مشکل 

بیکارى کشور با سرعت حل شود. 
به گفته قاضى عسگر کمیته تخصصى باید در این زمینه 
تشکیل شود و صنایع ســبز را از این قانون مستثنى کند؛ 
بعضى از مسائل در مرکز انجام مى شود در حالى که مى توان 
با تفویض اختیار به استان ها واگذار شود. وى تصریح کرد: 
برخى موارد و برنامه ها باید به هیئت هاى مدیره  استانى 

تفویض اختیار شود تا بتوانند مشکالت صنعتگران را در 
استان حل کنند.

معاون هماهنگــى امور اقتصادى اســتاندارى اصفهان 
خاطرنشــان کرد: خلع یدها در شهرك هاى صنعتى باید 
هوشمندانه تر انجام شود و تیمى متشکل از استاندارى، 
خانه صنعت، معدن و شــرکت شهرك ها صالحیت ها را 
بررسى کنند و این خلع یدها با دقت بیشترى انجام شود 
تا صنعتگران کارشان را براى تحقق امر تولید، بهتر انجام 
دهند. وى با اشــاره به اینکه امروز فرایندهاى ناقص و 
ناکارآمد به ما ارث رسیده است تأکید کرد: اصالح فرایندها 
در تمام اقدامات ضرورى است و باید انجام شود به عنوان 
نمونه  براى تأســیس گلخانه 43 مرحله و فرایند انجام 
مى شد که با بررسى و جلسه هاى متعدد در هیئت مقررات 

زدایى به 17 فرایند رسید.
وى با اشــاره به اینکه فرایندهاى زائد باید اصالح شود 
گفت: بعضى مواقع برخوردها واقع بینانه نیســت و تنها 

تئوریک ونظریه پردازى اســت؛  باالخره پس از یکسال 
موفق به حل مشکل بانک ها شدیم و با بررسى از طریق 
ارائه در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و هیئت خبرگان 
بانکى و در نهایت از طریق حکم دادگسترى این مسائل 

استان رفع شد.
معاون اســتاندار اصفهان تأکید کرد: سیاست هاى غلط 
گذشته غل و زنجیرى براى فعاالن اقتصادى ایجاد کرده 
است به گونه اى که سیاست هاى اشتباه گذشته موجب 
پیشروى شهرها به سمت شهرك هاى صنعتى شده است. 
وى گفت: بعضى از شــهرها باید از حریم شهرك هاى 
صنعتى خارج شود در غیر اینصورت مشکالت ما هر روز 

بیشتر خواهد شد.
معاون هماهنگــى امور اقتصادى اســتاندارى اصفهان 
خاطرنشان کرد: امروز کشــور ما در شرایط جنگى و غیر 
عادى قرار دارد و در این شرایط باید تصمیم  هاى جنگى 

گرفته شود.

 معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندارى اصفهان خواستار شد 

شهرها از حریم شهرك هاى صنعتى 
خارج شوند 

65 هــزار و 527 مهارت آمــوز در اســتان اصفهان،
 آموزش هاى رایگان فنى و حرفه اى دریافت کرده اند.

مدیرکل آموزش فنى وحرفه اى استان اصفهان با اشاره 
به اینکه این آموزش ها معادل حدود هشــت میلیون 
و 172 هزار نفر ســاعت بوده گفت: این آموزش ها در 
743 رشــته فنى و حرفه اى از ابتداى سال تاکنون در 
مجموعه هاى مختلف اســتان اصفهان از جمله مراکز 
ثابت و سیار شــهرى و روســتایى و واحدهاى علمى، 
تولیدى و صنعتى ارائه شده است. آرش اخوان طبسى 

بیشترین آموزش هاى ارائه شده را مربوط به مراکز ثابت 
با حدود پنج میلیون و 939 هزار نفر ســاعت معادل 31 
هزار و 247 نفر دوره بیان کرد. وى با اشاره به حضور 105 
هزار و 825 مهارت آموز استان اصفهان در آزمون هاى 
الکترونیکى، هماهنگ، صنعت ســاختمان و اصناف 
همچنین تمدید و تعویض گفت: امســال به منظور به 
روزرسانى و ارتقاى بانک ســئوال آزمون ها، 45 هزار و 
800 ســئوال کتبى و 313 طرح عملى در این اداره کل 

طراحى و جزو بانک سئ وال ملى کشورى قرار گرفت.

معاون امور عمرانى استاندارى اصفهان گفت: طرح 
زوج و فرد تــردد خودروها در شــرایط اضطرارى و 
افزایش آالینده ها درکالنشهر اصفهان از درِ  منازل 

اجرا خواهد شد.
حجت ا... غالمى در حاشیه جلسه شوراى ترافیک 
استان اصفهان در گفتگو با «ایرنا» با اشاره به پیش 
بینى هاى صورت گرفته در زمان افزایش آالیندگى ها 
گفت: یکى از مصوبات شوراى ترافیک استان توسعه 
سامانه هاى کنترلى و دوربین هاى ترافیکى شهرى 
است. وى اظهار کرد: در همین راستا با توجه به اینکه 
در صورت افزایش آالیندگى هــا طرح زوج و فرد از 
رینگ ســوم و در منازل اجرا مى شود، نیازمند ثبت 
جرایم و تخلفات در رینگ دوم و سوم شهرى هستیم.
 معاون امور عمرانى استاندارى اصفهان خاطر نشان 
کرد: روز پنج شنبه مصوب شد شهردارى اصفهان 
نسبت به افزایش سامانه هاى کنترلى در ورودى هاى 

رینگ ســوم و همچنین مطالعــات تکمیلى براى 
افزایش دوربین هاى رینــگ دوم اقدام الزم انجام 
دهد. غالمى ادامه داد: پیش بینى مى شود اجراى این 
طرح 210 میلیارد ریال هزینه در بر داشته  باشد که 
فاز اول آن با 105 میلیارد ریال از طریق شهردارى 
و با همکارى ستاد مدیریت بحران استان و از محل 
ردیف بودجه کاهش آالیندگى کالنشــهرها تأمین 
شود. وى با اشــاره به اینکه پیش بینى مى شود این 
طرح تا اول مهر ســال آینده تکمیل شــود، گفت: 
همچنین در این جلسه به پلیس راهور اجازه داده شد 
نسبت به اجراى طرح زوج و فرود در زمان اضطرارى 

اقدام الزم انجام دهد.
شوراى ترافیک استان اصفهان روز پنج شنبه با دو 
دستور کار اصالح تقاطع بویین - میاندشت و اجراى 
طرح زوج و فــرد در زمان افزایــش آلودگى هوا در 

استاندارى  اصفهان تشکیل جلسه داد.

مشکل سامانه هاى اعالم و اطفاى حریق سالن چند 
منظوره و انبارهاى شــماره 1 و 2 تــدارکات کاالى 
شــرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران-منطقه 

اصفهان رفع شد.
مسئول ایمنى و آتش نشانى شــرکت خطوط لوله و 
مخابرات نفت ایــران- منطقه اصفهان گفت: پس از 
بروز مشــکالت مختلف در پنل هاى اعالم و اطفاى 
حریق سالن چند منظوره و انبارهاى شماره 1 و 2 مرکز 
منطقه با همکارى بخش خصوصى وضعیت دتکتورها 

بررسى و مشکالت این بخش شناسایى شد.
پوریا ریاحى اظهار کرد: بــا همکارى و پیگیرى واحد 

آتش نشانى و ایمنى این مرکز، پیام هاى هشدار رفع 
و تلفن هاى اعالم وضعیــت اضطرارى، در پنل هاى 
اصلى وصل شــد. وى افزود : یک دوره آموزشى ویژه 
کارکنان واحدهاى حراست، تدارکات کاال و ابزار دقیق 
در راستاى روش کار با این سامانه ها برگزار شده است.
ریاحى با اشــاره به اهمیت نصب دتکتورها در فضاى 
صنعتى افزود: دتکتورها (گیرنده هاى ســیگنال) در 
نوع هاى حساس به دود و حرارت و همچنین مادون 
قرمز تعریف شده اند که در صورت بروز اشکال اعالم 
حریق از طریــق تلفن گیرنده به صــورت خودکار با 

واحدهاى آتش نشانى و حراست وصل مى شود.

فرمانده انتظامى استان اصفهان از کشف 83 میلیارد 
ریال انواع کاالهاى خارجى قاچاق در عملیات ضربتى 

ظفر 104 خبر داد.
ســردار مهدى معصوم بیگى اظهار کرد: در راستاى 
اجراى منویات مقام معظم رهبرى در خصوص مبارزه 
جدى با قاچاق کاال و نیز تدابیر قرارگاه عملیاتى اقدام 
و عمل، طرح عملیاتى ظفر 104 توسط پلیس امنیت 
اقتصادى فرمانده انتظامى استان اصفهان در مرکز و 

شهرستان هاى استان در هفته گذشته اجرا شد.
فرمانده انتظامى استان اصفهان با اشاره به بهره گیرى 
از سیستم هاى هوشمند رصد و کنترل دقیق خودروها 
در محورهاى مواصالتى و استفاده از ظرفیت و توان 
کلیه یگان هاى انتظامى و واحدهاى عملیاتى در طرح 

مذکور گفت: مأموران در این عملیات موفق شدند ده 
دستگاه کامیون کشنده حامل انواع کاالهاى خارجى 
قاچاق را شناســایى و توقیف کنند. وى خاطرنشان 
کرد: در بازرســى از خودروهاى مذکور حجم زیادى 
کاالى قاچاق شــامل پارچه، کفش، مواد خوراکى، 
لوازم خانگى، تجهیزات رایانه اى، فیلتر روغن خودرو، 
لوازم صوتى و تصویرى، دزدگیر و سنسور عقب خودرو 

کشف شد.
معصوم بیگى ارزش محموله هاى مکشــوفه در این 
عملیات را برابر اعالم کارشناســان مربوطه بالغ بر 
83 میلیارد ریال عنوان کرد و گفــت: در این رابطه 
18 نفر نیز دستگیر و همراه با پرونده تحویل مراجع 

قضای ى شدند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
گفت: در جلسه تســهیل و رفع موانع تولید استان که 
استاندار اصفهان یک شنبه هر هفته تشکیل مى دهد 
مشکل «دیار خودرو» مطرح مى شود تا تسهیالت مورد 

نیاز دیار خودرو مصوب شود.
ایرج موفق در حاشیه بازدید از شرکت دیار خودرو اظهار 
کرد: در بازدید از شرکت دیار خودرو جویا شدیم که با 
مشکل تسهیالت براى خرید قطعات مواجه است که 
بالفاصله با مدیرعامل بانک صنعت، معدن و تجارت 
استان در میان گذاشــتم. قرار شد در جلسه تسهیل و 
رفع موانع تولید استان که استاندار اصفهان یک شنبه 
هر هفته تشــکیل مى دهد این موضوع مطرح شود 
تا تسهیالت براى تهاتر شــدن بدهى معوقه و خرید 

قطعات مورد نیاز دیار خودرو مصوب شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
اذعان کرد: تسهیالت مورد نیاز شرکت دیار خودرو در 
بانک صنعت، معدن و تجارت تهران است که به دلیل 
محدودیت منابع بانکى، طبق دســتورى که وزیر و 
معاون طرح و برنامه ریزى صنعــت صادر کرده این 

محدودیت ها ایجاد شده است.
موفق افزود: اســتنباط ما این اســت که بخشــى از 
مشکالت واحدهاى صنعتى در مرکز استان قابل حل 
است و تالش داریم تا پرونده  دیار خودرو از تهران به 
استان آورده شود تا تســهیالت پرداختى این واحد در 
اولویت قرار گیرد و راه  اندازى و شــرایط اقتصادى را 

به دست آورد.

آموزش رایگان 65 هزار مهارت آموز در استان 

بررسى اجراى طرح زوج و فرد از درِ  منازل

استخدام مشموالن غایب 
ممنوع است

رفع مشکل سامانه هاى اعالم و اطفاى حریق 
شرکت خطوط لوله و مخابرات

8 میلیارد کاالى قاچاق در اصفهان کشف شد

مشکالت «دیار خودرو» حل مى شود؟

مرمت و غبارروبى دیوارنگاره هاى مجلس پذیرایى شاه 
عبــاس اول در تاالر اصلى عمارت جهانى چهلســتون 

شاهکار معمارى صفوى در اصفهان آغاز شد.
عاصفه بدر، مدیر پایگاه جهانى باغ موزه چهلستون گفت: 
آسیب شناســى، غبارروبى و مرمت، استحکام بخشى و 
موزون سازى رنگى دیوارنگاره مجلس پذیرایى شاه عباس 
اول صفوى از ولى محمدخان فرمانرواى ترکستان، در 
تاالر اصلى عمارت چهلستون از جمله مراحل مرمت این 
بناى تاریخى با هنر دست کارشناسان مرمت بخش امانى 

میراث فرهنگى است.
کاخ چهلســتون با بیش از 67 هزار متر مربع مســاحت 
شامل محوطه باغ، تاالر آیینه، تاالر 20 ستون، دو اتاق 
بزرگ شمالى و جنوبى تاالر آینه، ایوان هاى طرفین سالن 
پادشــاهى و حوض بزرگ مقابل تاالر با تمام تزیینات 
نقاشى و آیینه کارى و کاشــیکارى دیوارها و سقف ها 

یادگار معمارى با شکوه صفوى است .
کمیته میراث جهانى باغ موزه چهلستون را در تیرماه سال 

1390 به ثبت جهانى رساند.

آغاز مرمت دیوارنگاره مجلس پذیرایى شاه عباس 

کارشناس مرکز پیش بینى اداره کل هواشناسى اصفهان 
گفت: شدت بارش باران و برف که از روز پنج شنبه بیشتر 
مناطق استان را فرا گرفته، روز شنبه (امروز) است و تا روز 

یک شنبه پایان مى یابد. 
ابراهیم هنرمند افزود: نقشه هاى هواشناسى بیانگر فعالیت 
سامانه ناپایدار از روز پنج شنبه در غرب استان اصفهان و 
به تناوب تا اوایل روز یک شنبه در بیشتر مناطق به ویژه 
شرقى و جنوبى است. وى با بیان اینکه امروز بارش  برف و 
باران، مه آلودگى، کاهش دید، گاهى وزش باد تقریباً شدید 
و کوالك برف در مناطق غربى و جنوبى و بارش پراکنده 
و وزش باد تقریباً شدید در دیگر مناطق استان پیش بینى 
مى شود، اظهار کرد:  روز شنبه نیز در بیشتر مناطق استان 
به ویژه شــرق و جنوب، بارش باران و برف و مه آلودگى 

پیش بینى مى شود.
هنرمند خاطرنشان کرد: اوج این بارش ها براى مناطق 
شرقى و مرکزى از جمله کالنشهر اصفهان روز شنبه 21 
دى (امروز) پیش بینى مى شود که همراه با افت محسوس 
دماست. این کارشناس اضافه کرد: بیشینه دما در استان 
تا شنبه 4 تا 6 درجه سانتیگراد کاهش مى یابد اما کمینه 

دما، تغییر زیادى نخواهد داشت.

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان نیز گفت: 
روزهاى شنبه و یک شــنبه (امروز و فردا) سردى هوا، 
یخبندان و بارش برف را در اســتان خواهیم داشــت و 
جلسه هاى ســتاد مدیریت بحران در همه شهرستان ها 
و اســتاندارى براى آماده باش در برابــر بالیاى جوى 

تشکیل شد. 
منصور شیشه فروش با بیان اینکه شهردارى ها باید اقدام 
به تأمین نمک و شن مناسب در معابر شهرى و پیشگیرى 
از آبگیرى هاى احتمالى کنند، گفت: 41 راهدارخانه استان 

نیز باید در آماده باش کامل باشد.

امروز اوج بارش ها در اصفهان است

معاون وظیفه عمومى استان اصفهان گفت: به کارگیرى و 
استخدام مشموالن غایب در مؤسسات دولتى و غیردولتى 
ممنوع است. ســرهنگ مهرداد پناهپوریان با اشاره به ماده 
63 مکرر قانون خدمت وظیفــه عمومى مبنى بر پیامدهاى 
به کارگیرى و اســتخدام مشــموالن غایب بیــان کرد: به 
کارگیرى و استخدام مشموالن غایب در مؤسسات دولتى و 
غیردولتى ممنوع است. وى افزود: کسانى که به هر نحوى 
مشموالن غایب را در مؤسسات دولتى و غیردولتى از قبیل 
کارخانه ها، شرکت ها، آموزشــگاه ها، کارگاه ها، بنگاه ها، 
مغازه ها و تعمیرگاه ها به کارگیرى کنند توسط نیروى انتظامى، 
وزارتخانه هاى تعاون،کار و رفاه اجتماعى و صنعت، معدن و 

تجارت، شناسایى و به محاکم قضایى معرفى مى شوند.
این مقام انتظامى تصریح کرد: مجازات این گونه افراد براى 
بار اول هزینه ساالنه یک سرباز و براى بار دوم و بیشتر هزینه 
ساالنه سه  سرباز تعیین شده است. معاون وظیفه عمومى پلیس 
اصفهان خاطر نشان کرد: همچنین ثبت نام مشموالن غایب 
در مراکز آموزشى خصوصى و آزاد براى ارائه آموزش به منزله 

به کارگیرى محسوب و مشمول این مجازات ها مى شود.
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ســپند امیر ســلیمانى، بازیگر تلویزیون و ســینما که 
این روزها مشغول بازى در مجموعه 

تلویزیونــى «کامیــون» بــه 
کارگردانى مســعود اطیابى 

براى نوروز 99 است، درباره 
ایفاى نقــش خود در این 
ســریال گفــت: کار پر 
بازیگرى اســت و من 
بعد از مدت ها نقش یک 
جوانى که خواســتگار 
اســت را در این سریال 

ایفا مى کنم که با فیزیکم 
هماهنگ اســت. این 

کاراکتــر از ابتدا تا 

پایان ســریال دغدغه ازدواج و خواستگارى از یکى از 
شخصیت هاى اصلى را دارد. وى ادامه داد: 
از میانه آبان ماه مشــغول به این کار 
شــدیم و به این دلیل که سریال تا 
ماه رمضان پخش مى شــود این 
احتمال وجود دارد تا همان زمان 

تصویربردارى ادامه پیدا کند.
بازیگــر ســریال «زوج یا فرد» 
درباره کمدى بودن این سریال 
نــوروزى نیــز بیان کــرد: تمام 
تالشمان را به کار بســتیم تا این 
سریال هم با توجه به اینکه در نوروز 
پخش مى شــود، بار کمدى مناسبى 
بــراى مخاطبین در این ایام داشــته 
باشــد. این بازیگر درباره حضور خود در 
ســریال هاى نوروزى نیز عنوان کرد: بازى 
در این سریال هاى مناســبتى از نظر 
بیرونى ممکن است تفاوت 
زیادى با سایر کارهاى 
دیگر تلویزیون نداشته 
باشــد، اما به دلیل 
فشــار و استرس 
باالیى کــه حین 

تولید دارد، بازیگر را فرسوده مى کند. وى درباره شبکه 
نمایش خانگى نیز با اشاره به حضور خود در سریال هاى 
«قهوه تلخ»، «شوخى کردم»، و «عطسه» گفت: بعد از 
این سه سریال، این روزها هیچ پیشنهادى براى بازى 

در سریال هاى شبکه نمایش خانگى نداشتم.
امیرســلیمانى همچنین ضمن بیــان اینکه این روزها 
بازى در نقش  هاى جدى را به کمدى ترجیح مى دهم، 
ادامــه داد: زمانى ترجیحم به کارهــاى کمدى بود اما 
االن واقعًا برایم فرقى ندارد و حتى شــاید نقش جدى 
هم برایم جذاب تر از کمدى باشد. وى با اشاره به سایر 
فعالیت هاى خود در مدیوم هــاى مختلف نیز گفت: به 
تازگى بازیم در فیلم سینمایى «ورود خروج ممنوع» به 

پایان رسیده است.
سریال نوروزى شبکه 2 با نام موقت «کامیون» در 30 
قسمت 42 دقیقه اى تولید مى شــود و از ابتدا تا پایان 
فروردین 98 پخش خواهد شد. این مجموعه تلویزیونى 
را شهاب عباسى بر اساس طرحى از شهروز شکورزاده 

نوشته است.
مهدى هاشمى، نســرین مقانلو، جهانبخش سلطانى، 
بیتا سحرخیز، على عامل هاشمى، سپند امیرسلیمانى، 
بهنام شرفى، آرزو نبوت، سیاوش مفیدى، گیتى قاسمى، 
ماهان عبدى، مهسا طهماسبى و هادى مرتضى زاده در 

این سریال نقش آفرینى خواهند کرد.

پیمان معادى از بازیگر، نویسنده و کارگردان سرشناس ایرانى است که فعالیت هنرى را با نویسندگى از 
سال 79 آغاز کرد و چند سال به عنوان فیلمنامه نویس در دنیاى سینما فعالیت داشت. در اینجا مرورى 

بر موفق ترین فیلم هاى پیمان معادى از بازیگرى تا کارگردانى داریم.
این هنرمند کشورمان اولین بار با بازى در فیلم «درباره الى» در سال 87 به دنیاى بازیگرى راه یافت 

و تجربه موفقى در این بخش به دست آورد. 
«جدایى نادر از سیمین»، «برف روى کاج ها»، «ابد و یک روز»، «بمب یک عاشقانه» و «مترى 
شیش و نیم» از جمله فیلم هاى پیمان معادى هستند که در جشنواره هاى مختلف با نامزدى یا 

کسب جایزه همراه بوده اند.
پیمان معادى در سال هاى ابتدایى فعالیتش نویسندگى فیلم هایى چون «آواز قو»، «عطش»، 

«کما»، «کافه ســتاره»، «شــام عروســى» و «ماتیک» را برعهده داشــت و در اولین تجربه 
بازیگرى اش با اصغر فرهادى در «درباره الى» همکارى کرد.

بعد از تجربه موفق همکارى با اصغر فرهادى، پیمان معادى در فیلم «جدایى نادر از سیمین» بار دیگر 
با اصغر فرهادى همکارى کرد و یکى از ماندگارترین نقش هاى کارنامه هنرى اش را تجربه کرد. بازى 

در نقش «نادر» خرس نقره اى بهترین بازیگر مرد را از جشنواره برلین براى پیمان معادى 
به ارمغان آورد.

پیمان معادى در اولین تجربه ســاخت فیلم بلند ســینمایى «برف روى
 کاج ها» را در ســال 89 مقابل دوربین برد. «بــرف روى کاج ها» با 

نویسندگى و کارگردانى پیمان معادى در سى امین دوره جشنواره فجر 
به نمایش درآمد و سیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه تماشاگران را 

برایش به ارمغان آورد.
«ابد و یک روز» به کارگردانى ســعید روســتایى در سال 94 

یکى دیگر از فیلم هاى پیمان معادى است که با درخشش 
او در جشــنواره هاى مختلف همراه بود. پیمان معادى 

براى بازى در فیلم «ابــد و یک روز» و نقش ماندگار 
«مرتضى» به عنوان بهترین بازیگر نقش اول مرد در 
هجدهمین دوره جشن خانه سینما و دهمین جشن 

انجمن منتقدان انتخاب شد.
«بمب یک عاشــقانه» دومین فیلم بلند سینمایى 

پیمان معادى است که ســال 96 ساخته شد و جوایز 
مختلفى را براى پیمان معادى بــه ارمغان آورد. این فیلم 

در هشتمین دوره جوایز سینمایى آسیا پاســیفیک جایزه بهترین فیلمنامه 
را دریافت کرد و در سى و ششمین دوره جشنواره فجر برنده جایزه بهترین 
طراحى لباس شد و در ششــمین دوره جشنواره فیلم بســفر و چهارمین 
دوره جشنواره فیلم سینه ایران تورنتو جایزه ویژه هیئت داوران، بهترین 
کارگردانى، بهترین فیلمنامه و بهترین فیلم از نگاه تماشاگران را به دست 
آورد.تجربه موفق همکارى با سعید روستایى در فیلم «ابد و یک روز» بار 
دیگر براى پیمان معادى در فیلم «مترى شیش و نیم» تکرار شد. پیمان 
معادى در «مترى شیش و نیم» ایفاگر نقش «صمد» پلیس مبارزه با مواد 
مخدر است و براى بازى در این فیلم در نوزدهمین دوره جشن حافظ به 

عنوان بهترین بازیگر مرد انتخاب شد.

«جهش یافتگان جدید» فیلمى رو به اکران در ســبک ابرقهرمانى و ترســناك به 
کارگردانى «جاش بون» است که بر اساس یک گروه ابرقهرمان نوجوان به همین 

نام از شرکت «مارول کامیکس» ساخته شده است.
این فیلم به عنوان سیزدهمین قســمت در مجموعه فیلم هاى «مردان ایکس» به 
شمار مى رود. جهش یافته هاى جدید در تاریخ 3 آوریل 2020 از سوى «فاکس قرن 

بیستم» منتشر خواهد شد. 
«آنتونیو باندراس»، بازیگر مطرح ســینماى هالیوود که بیشتر براى بازى در فیلم 
«دسپرادو» شناخته مى شــود در پروژه جدید فیلم «مردان ایکس» به ایفاى نقش 
پرداخته است. نکته جالب در این نسخه از فیلم «مردان ایکس» عدم حضور تمامى 
بازیگران اصلى این فیلم و حضور چهره هاى جدید سینمایى است. این فیلم مستقل 

از «مردان ایکس» ساخته شده است.
این فیلم داستان شــخصیت جهش یافته اى را دنبال مى کند که به تازگى زیر نظر 

اساتید «ایکس» از مدرسه اکساویر فارغ التحصیل شده است. 

موفق ترین فیلم هاى پیمان معادى، از بازیگرى تا کارگردانى

از «درباره الى» آغاز شد...
اولین حضور «آنتونیو باندراس»

 در یک فیلم ابرقهرمانى

کیانوش عیارى آخرین وضعیت سریال تلویزیونى «87 متر» را تشریح کرد.
این کارگردان سینما و تلویزیون در صفحه شــخصى خود در اینستاگرام درباره 
آخرین وضعیت سریال نوشت: سریال «87 متر» با تمام مشکالت در حال ساخت 
اســت. کار به یک چهارم آخر رسیده اســت و از زحمات تمامى همکاران تشکر 

مى کنم.
على دهکردى، ابوالفضل پورعرب، مهران رجبى، فریبا کامران، نازنین فراهانى، 
هدى زین العابدین، دیبا زاهدى، الهه خادمى، ملیکا نصیرى، على طالب لو، نیما 
نورى زاده، سحر عبداللهى و محمد بحرانى از بازیگران سریال «87 متر» هستند.
مجموعه تلویزیونى «87 متر» کارى از گروه فیلم و سریال شبکه یک سیماست 

که در 40 قسمت 45 دقیقه اى در دست تولید است.

سریال «87 متر» 
در چه مرحله اى است؟

موزه تاریخ طبیعى لندن، موجودات و حیوانات داســتان هاى «هرى پاتر» را در 
کنار شگفتى هاى بیولوژیکى واقعى در نمایشگاهى براى نمایش مى گذارد. این 

نمایشگاه با همکارى کمپانى «برادران وارنر» اجرا مى شود.
«برادران وارنر» همان شرکت فیلمسازى آمریکایى است که کتاب هاى «جى کى 
رولینگ» را براى ســاخت فیلم اقتباس کرده است. اکنون قرار است یک موزه در 
لندن حیوانات داستان هاى «هرى پاتر» را که همگى تخیلى هستند بازسازى کند.

قرار است در کنار این پروژه، فیلمى مستند شامل «شاخ» و «جمجمه اژدها» در کنار 
بقایاى حیوانات واقعى ساخته شود. بزرگساالن و کودکانى که امسال به تماشاى 
موزه تاریخ طبیعى مى روند، با شخصیت هاى داســتانى کتاب ها از نزدیک آشنا 
مى شوند و ضمن محافظت از جانوران جادویى با شیوه زندگى این حیوانات جادویى 

آشنا مى شوند.
گفته مى شود این موزه در بهار سال 2020 افتتاح مى شود. «کلر ماترسون»، مدیر 
تعامل در موزه تاریخ طبیعى گفت: «آوردن شخصیت هایى از دنیاى جادوگران به 
همراه برخى از خارق العاده ترین موجودات دنیاى طبیعى، تجربه اى جذاب را به 
وجود مى آورد که نشان مى دهد چگونه دنیاى طبیعى افسانه ها و داستان ها الهام 

بخش هستند. موجوداتى که نسل ها را شیفته خود کرده است.»

حیوانات دنیاى شگفت انگیز
 «هرى پاتر» به نمایش در مى آیند 

اسپاکو یوسفى، همسر محسن چاوشى خواننده موسیقى پاپ وارد دنیاى بازیگرى 
شد.

مدتى است ضبط فیلم تلویزیونى «سه سپیده» به کارگردانى رحیم طوفان آغاز شده 
است و گروه این روزها در اردبیل مشغول کارند؛ به تازگى نیز اسپاکو یوسفى، همسر 
محسن چاوشــى، خواننده پاپ به عنوان یکى از بازیگران اصلى زن به این پروژه 

پیوست تا براى نخستین بار در فیلمى به ایفاى نقش بپردازد.
«سه سپیده» عنوان فیلمى تلویزیونى است که تهیه کنندگى، کارگردانى و مجرى 
طرح آن برعهده رحیم طوفان اســت و به سفارش ســیماى استان هاى سازمان 

صداوسیما در درجه (الف) در صدا و سیماى مرکز اردبیل تولید مى شود.
این فیلم با مضمون 40 سالگى انقالب در سه دهه 50، 60 و 90 حول محور اتفاقات 
دى 1357 در ایران اســت که تا زمان پیروزى انقالب اسالمى و فعالیت هایى که 
مجاهدین در طول ایــن دوران انجام داده اند و از جان گذشــتگى مدافعان حرم و 

رشادت هاى انقالبیون به تصویر کشیده مى شود.
در این فیلم تلویزیونى، علیرضا جاللى تبار، رامین راســتاد، ســارا منجزى، فرهاد 
طوفان، سروناز میرائیز، مسعود نخســتین، فرناز فرایدى، محمد خورشیدى و... و 

جمعى از هنرجویان به ایفاى نقش مى پردازند.

همسر محسن چاوشى بازیگر شد

تلویزیون در سال هاى اخیر به کارهاى معمایى و امنیتى روى آورده و مخاطب هم 
با نگاه پیگیرانه اش ثابت کرده به دنبال چنین ژانرها و گونه هاى نمایشى است. نام 
سریال معمایى جدید تلویزیون «ملکاوان» است و داریوش فرهنگ در نقش مأمور 
امنیتى ظاهر مى شــود. شبکه اى که این ســریال را روى آنتن مى برد سریال هاى 
نوستالژى و قدیمى تلویزیون را پخش مى کند و بعد از سریال «یادآورى» این دومین 

اثر تولیدى شبکه آى فیلم محسوب مى شود. 
حاال نوبت به ســریالى متفاوت با ژانر وحشت رسیده اســت.  احمد معظمى آن را 
کارگردانى کرده و از روز یک شــنبه 22 دى ماه(فردا) در 30 قسمت ساعت 22 هر 
روز به  جز پنج شنبه ها روى آنتن مى رود. معظمى به تازگى پخش «ترور خاموش» 

را به پایان رسانده است.
«ملکاوان» نام ملک و منطقه اى در شــمال کشور اســت. بازیگرانى چون امین 
زندگانى، داریوش فرهنگ، پرویز فالحى پور، فریبا متخصص، نازنین فراهانى، سعید 
امیرسلیمانى و کمند امیرسلیمانى جلوى دوربین احمد معظمى حاضر شده اند. آسو 

پاشاپور با نقش پونه و دختر خانواده، نقش اصلى سریال را برعهده دارد.
پانته آ ســیروس، غزال نظر، میثاق زارع، جالل فاطمى، حمید شریف زاده، سیامک 
قاســمى، معصومه آقاجانى، بهناز نادرى، بهزاد داورى، على ســلیمانى و... دیگر 

بازیگران سریال «ملکاوان»  اند.
گفته مى شود «ملکاوان» ســریالى متفاوت از کارهایى است که روى آنتن رفته و 

مخاطب شاهد فضاها و موقعیت هاى وحشت هم در جریان پخش خواهد بود. 
«ملکاوان» به نویسندگى سمیه تاجیک، کارگردانى احمد معظمى و تهیه کنندگى 
محمد مصرى پور در 30 قسمت ساخته شد و در گفتگوى «تسنیم» با فریبا متخصص 
یکى از بازیگران این سریال تلویزیونى مطرح شد که نقش «پَرى» داستان را بازى 

کند که مادِر «مهرداد» (امین زندگانى) است.
«ملکاوان» به  نویسندگى سمیه تاجیک، سرنوشت زنى را روایت مى کند که شوهرش 
در خارج از کشور خودکشــى کرده و نهادهاى امنیتى داخلى و خارجى در پى یافتن 

علت این خودکشى اند.
این سریال از یک شنبه 22 دى ماه ساعت 22 هر روز به  جز پنج شنبه ها روى آنتن 

مى رود و ساعت 6 و 14 روز بعد تکرار آن پخش مى شود.

«جیمز کامرون» براى ساخت جدیدترین خودروى «مرسدس بنز» که از فیلم «آواتار» الهام گرفته، با این کمپانى همکارى مى کند. 
مرسدس بنز اولین خودروى «آینده» چهارصندلى مفهومى سازگار با محیط زیست خود را با الهام از فیلم «آواتار» در بخش توسعه پایدار با عنوان «بلندپروازى 2039» طراحى مى کند.
همکارى جیمز کامرون با کمپانى «مرسدس بنز» از یکسال پیش از اکران آخرین دنباله فیلم «آواتار» آغاز شد. نتیجه این همکارى یک خودروى مفهومى بود که در نمایشگاه فناورى 
«CES» در الس وگاس در پارك «ام جى ام» (متروگلدوین مایر) در معرض دید عموم قرار گرفت. این خودروى بسیار جالب و بسیار خاص با نام «VISION AVTR» (تصور 

«آواتار») با الهام از فیلم سینمایى مذکور طراحى و ساخته شده است.
«کالِنیوس»، رئیس هیئت مدیره «دایملر» که شرکت مادر مرسدس بنز محسوب مى شود در مورد هدف از طراحى این خودرو گفت: «هدف ما تولید خودروهاى بدون کربن، افزایش 
فروش وسایل نقلیه برقى و در نهایت تولید خودروى مسافرى بدون کربن یا کربن-خنثى تا سال 2039 است. ما مى خواهیم این ایده را به شیوه اى جامع مشخص کنیم و پیش ببریم 

که شامل همراه کردن مصرف کنندگان و شرکایمان در استفاده از خودروهاى بدون کربن خواهد بود.»

ماجراى امنیتى تلویزیون
 از فردا شروع مى شود 

شناس ایرانى است که فعالیت هنرى را با نویسندگى از 
یس در دنیاى سینما فعالیت داشت. در اینجا مرورى 

ى تا کارگردانى داریم.
7رباره الى» در سال87 به دنیاى بازیگرى راه یافت 

بد و یک روز»، «بمب یک عاشقانه» و «مترى 
ستند که در جشنواره هاى مختلف با نامزدى یا

سندگى فیلم هایى چون «آواز قو»، «عطش»، 
اولین تجربه داشــت و در  «ماتیک» را برعهده

مکارى کرد.
مان معادى در فیلم «جدایىنادر از سیمین» بار دیگر

رین نقش هاى کارنامه هنرى اش را تجربه کرد. بازى 
د را از جشنواره برلین براى پیمان معادى 

 ســینمایى «برف روى
ـرف روى کاج ها» با 

رفجر ن دوره جشنواره 
گاه تماشاگران را

4ى در سال 94
 درخشش 

معادى 
دگار
 در 
ن 

ى
وایز 

 این فیلم
ک جایزه بهترین فیلمنامه 
ه فجر برنده جایزه بهترین
 فیلم بســفر و چهارمین
ه هیئت داوران، بهترین 
ه تماشاگران را به دست 
یلم «ابد و یک روز» بار 
 نیم» تکرار شد. پیمان 
مد» پلیس مبارزه با مواد 
ن دوره جشن حافظ به 

سپند امیرسلیمانى: 

استرس بازى در سریال هاى مناسبتى باالست
ســلیمانى، بازیگر تلویزیون و ســینما که  ســپند امیر

این روزها مشغول بازى در مجموعه
تلویزیونــى «کامیــون» بــه 

کارگردانى مســعود اطیابى 
9براى نوروز 99 است، درباره 
ایفاى نقــش خود در این 
ســریال گفــت: کار پر 
بازیگرى اســت و من 
بعد از مدت ها نقش یک 
جوانى که خواســتگار 
اســت را در این سریال 

ایفا مى کنم که با فیزیکم 
هماهنگ اســت. این 

کاراکتــر از ابتدا تا 

پایان ســریال دغدغه ازدواج و خواستگارى
شخصیت هاى اصلى را دارد. وى
ب از میانه آبان ماه مشــغول
شــدیم و به این دلیل که
ماه رمضان پخش مى ش
احتمال وجود دارد تا ه
تصویربردارى ادامه پید
بازیگــر ســریال «زو
درباره کمدى بودن ای
نــوروزى نیــز بیان کـ
تالشمان را به کار بســ
سریال هم با توجه به اینک

پخش مى شــود، بار کمدى
بــراى مخاطبین در این ایام
باشــد. این بازیگر درباره حضو
ســریال هاى نوروزى نیز عنوان ک
در این سریال هاى مناســب

بیرونى ممکن است
زیادى با سایر
دیگر تلویزیو
باشــد، ام
فشــار و
باالیى ک

مرسدس بنز جدید  با همکارى «جیمز کامرون» ساخته شد
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برخى خبرگزارى ها نوشته اند کاپیتان سپاهان قصد دارد در 36 سالگى از 
فوتبال خداحافظى کند.

رسول نویدکیا اگرچه به صورت رســمى هنوز تصمیم خود را اعالم نکرده 
ولى با نزدیکان خود در این خصوص صحبت کرده و آنها را در جریان قرار 

داده است.
این خبر به سرعت در رسانه هاى غیر رسمى و فضاى مجازى در حال دست 
به دست شدن است و این در حالیست که پیگیرى ها از باشگاه نشان مى دهد 
که چیزى توسط رســول به آنها مبنى بر تصمیم به آویختن کفش هایش 
اعالم نشده و معلوم نیســت کاپیتان سپاهان به جاى گفتگوى مستقیم در 

این خصوص تصمیم گرفته از طریق نزدیکانش این خبر را رسانه اى کند.
هنوز دلیل این تصمیم نویدکیا مشخص نیست ولى عده اى ناراحتى او را از 
نیمکت نشینى دلیل این تصمیم دانسته و عده اى هم بى انگیزگى و باال رفتن 
سن را دلیل تصمیم او مى دانند. نویدکیا به سال هاى پایانى معمول براى عمر 
بازى یک فوتبالیست رسیده است و در شــرایطى که زیاد در سپاهان به او 
بازى نمى رسد و دوست هم ندارد فوتبالش را در تیم دیگرى به پایان برساند 

تصمیم گرفته در نیم فصل از فوتبال خداحافظى کند.
یک فرضیه در مورد وضعیت نویدکیا این اســت که به او براى خداحافظى 
فشار آورده مى شود و ماجرایى شبیه آنچه براى حسین پاپى در فصل گذشته 
رخ داد. در آن مقطع ســپاهان به دلیل پر بودن فهرســت بزرگســاالنش 
نمى توانست بازیکن جدید جذب کند و پاپى در نهایت مجبور شد از فوتبال 
کنار برود تا جا براى جذب بازیکنان جدید باز شود. این فرضیه در خصوص 

نویدکیا نمى تواند درست باشد چرا که سپاهان با وجود جذب 2 بازیکن جدید 
مشکلى براى اضافه کردن نفرات ندارد و دو بازیکن این تیم یعنى پورقاز و 
نقى زاده که به دلیل مصدومیت تا پایان فصل بیرون هستند هم مى توانند از 

فهرست خارج شوند و جا براى جذب بازیکنان جدید آغاز شود.
یک فرضیه جدى در مورد دلیل تصمیم نویدکیا اتفاقاتى است که در بازى با 
صنعت نفت رخ داد. امیر قلعه نویى در دقیقه 69 رسول نوید کیا را به میدان 
فرستاد اما 4 دقیقه بعد دوباره این بازیکن را تعویض کرد. این تعویض عجیب 
باعث شد که نویدکیا بعد از بیرون آمدن از میدان یک راست راهى رختکن 
تیم شود و دیگر روى نیمکت تیم سپاهان ننشــیند. در پایان مسابقه که با 
نتیجه 4 بر 2 به ســود نفت آبادان به پایان رسید. به نظر مى رسد دلخورى 
و کدورت ایجاد شــد در آن بازى میان نویدکیا و قلعه نویى در تصمیم این 
بازیکن بى تاثیر نبوده، هرچند مدت زیادى از آن روز گذشته و اگر نویدکیا 
قصد داشت در واکنش به اقدام قلعه نویى خداحافظى کند در همان مقطع 

این کار را انجام مى داد.
با توجه به اینکه تصمیم نویدکیا هنوز به صورت رسمى اعالم نشده و حتى 
باشگاه را هم در جریان تصمیم خود قرار نداده است و از همین رو احتمال 
مى رود او از تصمیم خود منصرف شــود. در حال حاضر عده اى از اطرافیان 
این بازیکن در تالش هستند تا او را از این تصمیم منصرف کنند و با توجه به 
شانس باالى قهرمانى سپاهان در پایان فصل در یکى از دو تورنمنت لیگ 
و جام حذفى به او توصیه شده صبر کند و در پایان فصل با قهرمانى و خاطره 

خوش از فوتبال خداحافظى کند

سخنگوى فدراســیون فوتبال از انتخاب سرمربى جدید 
تیم ملى در چند روز آینده خبر داد و این بدین معناست که 

مذاکرات با مربیان مد نظر آغاز شده است.
 یکى از گزینه هاى مدنظر اعضاى هیئت رئیسه امیر قلعه 
نویى مربى سپاهان است. جایگاهى که در سال 85 به این 
مربى رسید اما باشکست ایران مقابل کره جنوبى و شرایط 

خاص آن زمان فوتبال ایران پایان کارش رقم خورد.
بله درســت متوجه شــده اید. یکى از گزینه هاى اصلى 
مربیگرى تیم ملى امیر قلعه نویى است. مربى اى که با پنج 
قهرمانى در لیگ برتر پرافتخارترین مربى در این بازى ها 
به شمار مى رود. یکى از اعضاى هیئت رئیسه فدراسیون 
فوتبال از داخل جلسه به امیر قلعه نویى زنگ مى زند تا از 
شرایط کارى اش در تیم ســپاهان مطلع شود و اینکه آیا 
عالقه مند اســت به بهانه تیم ملى، سپاهان را رها کند یا 
نه؟ خبر رسمى فعًال در این زمینه منتشر نشده است و قلعه 
نویى هم حرفى نزده و البته این طبیعى است. به این علت 
که اعضاى هیئت رئیســه گزینه هاى دیگرى هم دارند. 
یحیى گل محمدى و على دایى. البته همه گزینه ها سعى 
مى کنند ماجرا در سکوت پیش رود تا در صورتى که در این 

جایگاه قرار نگرفتند مجبور به توضیح نشوند.
در صورتى که  قلعه نویى تبدیل به گزینه نهایى فدراسیون 
فوتبال شود بعید است باشگاه سپاهان مانع از حضور این 
مربى در تیم ملى شود. ضمن اینکه مسعودتابش، مدیر 
عامل باشگاه ســپاهان در مورد احتمال حضور امیر قلعه 

نویى بر روى نیمکت تیم ملى با اشاره به اینکه او با باشگاه 
سپاهان قرار داد دارد عنوان کرده قلعه نویى در این باره 
با آنها صحبتى انجام نداده و به همین دلیل فعًال نظرى 

در این مورد ندارد.
امیر قلعه نویى با رکورد پنج قهرمانى در لیگ برتر ایران 
امسال هم با سپاهان در کورس قهرمانى قرار دارد و فعًال 
تیمش را براى نیم فصل دوم آماده مى کند. تماس هفته 
گذشته مسئوالن فدراســیون با او از داخل جلسه هیئت 
رئیسه در شرایطى است که این سرمربى باتجربه فوتبال 
ایران به دنبال ششمین قهرمانى خود در لیگ برتر فوتبال 
ایران است و همچنین مســابقاتش را براى رقابت هاى 
لیگ قهرمانان آسیا آماده مى کند. از این رو بعد از رد کردن 
پیشنهاد تیم امید پیشــنهاد تیم ملى نیز براى قلعه نویى 
احتیاج به فکر کردن  دارد. قلعه نویى همواره جدایى اش 
از تیم ملى را ناحق دانسته و به دنبال فرصتى براى اثبات 
حقانیت خود در سطحى باالتر از لیگ برتر فوتبال ایران 
مى گشته و شاید این بار شانس در خانه اش را زده باشد تا 

با صعود ایران به جام جهانى کارنامه اش را طالیى کند.
خیلى ها در گذشته و با انتخاب امیر قلعه نویى به عنوان 
سرمربى تیم ملى گفتند که فدراسیون فوتبال مهره سوزى 
کرده است. این واژه در مورد على دایى هم به کار رفت. اما 
این بار چنین دیدگاهى صادق نخواهد بود چون امیر قلعه 
نویى و على دایى تبدیل به مربیان باتجربه اى شده اند و 

این بار مى توانند بهتر تصمیم بگیرند.

ارســالن مطهرى، مهاجم تیم فوتبال ذوب آهن ضمن جدایــى از این تیم در نقل و 
انتقاالت نیم فصل، ذوبى ها را به شکایت به کنفدراسیون فوتبال آسیا تهدید کرده است.
امیر ارسالن مطهرى، مهاجم سابق ذوب آهن هفته پیش به صورت رسمى به باشگاه 

استقالل پیوست و نیم فصل دوم در جمع آبى پوشان پایتخت بازى خواهد کرد.
در قرارداد مطهرى، بندى وجود داشت که در صورت عدم دریافت مطالباتش در موعد 
مقرر، مى توانست نسبت به فسخ یکطرفه آن اقدام کند.این بازیکن با استفاده از همین 
بند، از ذوب آهن جدا شد و به استقالل پیوست؛ آنهم در شرایطى که سخنگوى باشگاه 

ذوب آهن اعالم کرده بود مطهرى به این باشگاه تعهد دارد و نباید تیم را رها کند. وکیل 
مطهرى چندى پیش در نامه اى به سازمان لیگ که رونوشت آن براى جواد محمدى 
مدیرعامل باشگاه ذوب آهن ارسال شده بود، از بدقولى ذوبى ها گالیه کرده و خواسته 

بود تا نسبت به پرداخت بخشى از قرارداد این بازیکن اقدام شود.
طبق اعالم این وکیل، ذوب آهن باید تا تاریخ 16 آذرماه، مبلغ 750 میلیون تومان دیگر 

به مطهرى پرداخت مى کرده که از این کار سر باز زده است.
در این نامه حتى  10 روز به باشگاه ذوب آهن براى پرداخت مطالبات مطهرى فرصت 
داده شــده بود که در صورت عدم رعایت این زمان، مطهرى به فدراسیون فوتبال و 

کنفدراسیون فوتبال آسیا شکایت خواهد کرد.
هیچ ابایى نداشتم

مهاجم جدید تیم استقالل گفت: من در هر تیمى بودم عالقه ام را به استقالل ابراز داشتم 
و االن هم بسیار خوشحالم که پیراهن این تیم را بر تن کردم.

 ارسالن مطهرى با اعالم این مطلب اظهار داشت: در گذشته همیشه 
گفته بودم استقاللى هســتم و هر زمانى موقعیتى پیش مى آمد 

نسبت به این تیم ابراز عالقه مى کردم و از این موضوع هیچ ابایى 
نداشتم. االن هم بسیار خوشحالم پیراهن تیمى را بر تن کردم 
که قلبا به آن عالقمند هستم. بازیکن سابق ذوب آهن اضافه 
کرد: خوشحالم که به استقالل پیوستم و خوشحال تر هستم 
که فرهاد مجیدى نســبت به من نظر مثبتى داشت و با این 
دیدگاه جذب این تیم شدم.مطهرى تصریح کرد: همه تالشم 
را انجام مى دهم که آینده خوبى براى خودم در استقالل رقم 

بزنم و نام نیکى از خودم به جاى بگذارم. هدف ما این است که 
با هم تیمى هاى مان روزهاى خوبى را بــراى این تیم رقم بزنیم و 

استقالل را به جایگاه واقعى اش برسانیم

جدایى مدافع تیم فوتبال سپاهان از این تیم صحت ندارد و این بازیکن در 
جمع شاگردان قلعه نویى باقى مى ماند.

با شروع فصل نقل وانتقاالت شایعات زیادى در خصوص انتقال بازیکنان 
مختلف از تیمى به تیم هاى دیگر مطرح مى شود. در این میان شایعه شد 
که محمد ایران پوریان مدافع تیم فوتبال سپاهان در آستانه بازگشت به 

تیم سابقش تراکتور قرار دارد.
ایران پوریان که امسال با مصدومیت پیچیده اى مواجه شده و از ابتداى 
فصل نتوانسته بازى هاى زیادى براى سپاهان انجام دهد، نهایتا تا 2 هفته 

دیگر با رفع کامل مصدومیت مى تواند دوباره براى تیمش به میدان برود. 
یکى دیگر از دالیلى که این بازیکن براى ســپاهان به میدان نمى رفت 

ترس از تشدید مصدومیتش بود.
با این حال پیگیرى ها نشان مى دهد این بازیکن قصد دارد براى نیم فصل 
دوم هم در جمع شاگردان قلعه نویى باقى بماند و انتقالش به تراکتور کذب 
است. این در شرایطى است که پیش از این گفته مى شد این بازیکن به 
دلیل نارضایتى از شــرایطش بازى نمى کند، اما این خبر صحت ندارد و 

جدایى این بازیکن در این نیم فصل هم منتقى است.

ایرانپوریان از سپاهان تکان نمى خورد

دروازه بان ذوب آهن اصفهان گفت: در شرایط خوبى وارد دروازه ذوب آهن نشدم و همین 
باعث شد نتوانم بازى هاى همیشگى ام را به نمایش بگذارم.

 یوسف بهزادى دروازه بان سابق تیم شهرخودرو در خصوص عملکرد نیم فصل اول 
ذوب آهن اصفهان گفت: ما واقعا بد کار نکردیم اما نتایجى بعضا رخ داد که هیچکدام 
از ما انتظارش را نداشتیم و متاسفانه دیدیم و شنیدیم که اشتباهات تیمى ما از همان 

جلو تا عقب تیم، سر گلرها خالى مى شد که واقعا انصاف نبود.
وى با بیان اینکه ذوب آهن تیم بسیار با شخصیتى است، ادامه داد: شاید ناکامى ما 
خیلى عجیب بود اما براى باشگاهى به بزرگى ذوب آهن عبور از این بحران ها کار 

سختى نیست و من اطمینان دارم که نیم فصل دوم همه هواداران، تیم متفاوتى 
را خواهند دید.

بهزادى ادامه داد: هر چه صالح باشــد پیش مى آید اما اطمینان دارم 
ذوب آهن با من و بدون من دوباره به جمع مدعیان باز خواهد گشت. 

ما نیم فصل اول فقط بدشانس بوده ایم و تحمل شرایطى که االن 
برایم به وجود آمده براى من که سال گذشته به لحاظ آمارى جزو 

4 گلر موفق لیگ بوده ام سخت است.

هفته پیش خبر رسید برانکو ایوانکوویچ پرونده بازگشت 
به ایران و همکارى با تیم ملى را براى همیشــه بسته 
است. گویا تخفیف سنگینى که در ماجراى شکایت از 
پرسپولیس از برانکو خواسته شده و همچنین تقاضاى 
تخفیف نیم میلیون دالرى براى هدایت تیم ملى باعث 
شــده ایوانکوویچ از همکارى با ایران منصرف شود و 
ســراغ گزینه هاى بعدى برود. برابر با شنیده ها برانکو 
از چین و قطر پیشنهاد دارد. او در کرواسى به دوستان 
رســانه اى خود گفته طى 7 روز آینده تیم جدیدش را 
انتخاب مى کند. در تهران شــایعه شده برانکو به یک 
تیم قطرى مى پیوندد چرا که در دوحه هم شایعه هایى 
پیرامون او به گوش مى رسد، اما کروات ها مدعى هستند 
مقصد بعدى ایوانکوویچ، چین اســت. او سابقه کار در 
فوتبال چین و هدایت تیم شاندونگ لئوننگ را دارد که 

با این تیم قهرمان سوپرلیگ چین هم شد.

جدایى مدافع تیم فوتبال سپاهان
جمع شاگردان قلعه نویى باقى مى
با شروع فصل نقل وانتقاالت شایع
مختلف از تیمى به تیم هاى دیگر
که محمد ایران پوریان مدافع تیم

تیم سابقش تراکتور قرار دارد.
ایران پوریان که امسال با مصدو
فصل نتوانسته بازى هاى زیادىب

ایرانپ

رسول و قلعه نویى با هم ادامه نمى دهند

کاپیتان وداع مى کند

ارسالن مطهرى ذوب آهن را تهدید کرد

بندى براى رسیدن به عشق!
 همیشه 

ىآمد 
یى
م

که
بزنیم و 

یط خوبى وارد دروازه ذوب آهن نشدم و همین 
به نمایش بگذارم. ا

شهرخودرو در خصوص عملکرد نیم فصل اول 
کار نکردیم اما نتایجى بعضا رخ داد که هیچکدام 
 دیدیم و شنیدیم که اشتباهات تیمى ما از همان 

ى شد که واقعا انصاف نبود.
ار با شخصیتى است، ادامه داد: شاید ناکامى ما 
از این بحران ها کار ى به بزرگى ذوب آهن عبور
ه نیم فصل دوم همه هواداران، تیم متفاوتى 

پیش مى آید اما اطمینان دارم
 مدعیان باز خواهد گشت. 

مل شرایطى که االن 
 لحاظ آمارى جزو 

از داخل جلسه به قلعه نویى زنگ زدند

شانس در خانه «امیر» را زد

همه مشکالت سر ما خالى شدتخفیف زیاد؟ اصًال

 با تصمیم سرمربى تیم فوتبال استقالل، على ربانى به عنوان 
مربى بدنساز به کادر فنى تیم فوتبال استقالل اضافه شد.

این مربى 35 ســاله داراى مدرك دکتــراى فیزیولوژى 
ورزشى است و همچنین ســابقه فعالیت در کمپ اسپایر و 

لیگ پرتغال را دارد.
علیرضا ربانى عالوه بر همکارى با باشــگاه هاى ایرانى در 
دپارتمان بدنسازى تیم اسپورتینگ لیسبون فعالیت داشته 
(تا آبــان 1398) و در دو قهرمانى اســپورتینگ در فصل 
2018-2019 عضو ایــن تیم مطرح پرتغالــى بود و البته 
به عنوان یک اصفهانى ســابقه زیادى در تیم هاى پایه و 

بزرگساالن سپاهان نیز دارد.
پیش از این اســتقاللى ها بــه دنبال آوردن اســتیو جونز 
مربى انگلیســى بودند که او در نهایت ترجیح داد پیشنهاد 

استقاللى ها را قبول نکند.

یک اصفهانى، بدنساز استقالل

 جنــاب على نــژاد، معــاون وزیــر ورزش فرموده انــد: 
«استراماچونى از اول هم نمى خواســت به ایران برگردد. 
امیدوارم مشکل کالدرون با پرســپولیس حل شود.» االن 
سؤالى که ما از آقاى جانشین داورزنى داریم این است که «از 
اول» یعنى از کى؟ استراماچونى از چه زمانى نمى خواست به 
استقالل برگردد؟ یعنى از ابتداى قراردادش مایل نبود اینجا 
باشد؟ خب پس چرا حتى دو مقطع موقع تعطیلى لیگ هم در 
ایران ماند؟ طرف اینجا داشته براى ما کار مى کرد و موفق 
هم بود، بعد مدیران منصــوب وزارتخانه حق و حقوقش را 
ندادند و او را سر دواندند، حاال که یکطرفه فسخ کرده و رفته، 
مى گویید از اول نمى خواســت برگردد؟ کافى بود پولش را 
درست و درمان مى دادید تا ببینیم چطور مى توانست برود. در 
هر صورت امیدواریم فردا پرونده مربى آرژانتینى پرسپولیس 
هم به جایى نکشد که جناب على نژاد بفرماید:«کالدرون از 

اول نمى خواست برگردد.

از اول یعنى از کى؟
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مزایده اموال غیرمنقول
اجراى احکام حقوقى شعبه چهارم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالســه 970826 ج/4 له 1- پروین رضوى نیا 2- صبا شــعبانى 3- یلدا شعبانى 
4- محمدرضا شــعبانى علیه 1- فرهاد 2- پرویز 3- پیمان 4- پیمانه- نرگس شــهرت 
همگى علیا گرد و زهرا فتوحى و آرش شعبانى مبنى بر فروش پالك هاى ثبتى 2772/29 
و 2772/30 بخش 5 اصفهان تاریخ 98/11/06 ساعت 9:30 صبح در محل اجراى احکام 
دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش شش دانگ ملکى به پالك ثبتى 
فوق با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسى که ذیل درج شده است ملکى طرفین و اکنون 
در تصرف طرفین (خالى از سکنه) مى باشد توسط کارشــناس 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 نشانى فوق مراجعه و از ملک بازدید و در 
روز مزایده و 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: از محل ملک واقع در خیابان توحید جنب اداره ثبت اســناد ســاختمان 
آرش- طبقه زیرزمین بازدید و ضمن مشــاهدات موقعیت ملک، گزارش کارشناسى بشرح 
ذیل ایفاد میگردد. زیرزمین مذکور در دو قســمت که انبارى در ضلع شمالى و دفتر کار در 
ضلع جنوبى کاربرى داشته و در یک سطح قرار گرفته و ایستگاه پله و سرویس بهداشتى دو 
قسمت را از هم جدا مى کند. کف قسمت انبارى از موزاییک و دیوارها تا یک متر از سنگ و 
بقیه سیمان سفید کارى شده و سقف سفیدکارى است مساحت زیربناى آن 86/54 مترمربع 
با کدپستى 14443- 81737 است. در قســمت جنوبى دفترکار مورد استفاده بوده با کف 
سرامیک و بدنه تا 1/20 از سنگ و بقیه از گچ و سفید کارى و نقاشى مى باشد نورگیرى دو 
قسمت از اختالف سطح مغازه هاى باال با کف پیاده رو مى باشد. مساحت دفتر کار به میزان 
50/56 مترمربع و کدپستى 14443- 81737 آن مى باشد. مشخصات ملک: کاربرى: انبارى 
الف  شــماره ملک: 2772/29 شماره ثبتى: 227652 بخش 

85 شماره چاپى سند: 110259  
ثبتى 5 ثبتى صفحه 165 دفتر 1230 کل مساحت: 86/54 مترمربع نام مالک: اکبر شعبانى 
ب  شماره 

91 سهم مالک: داراى سابقه مالکیت کاربرى: دفتر کار شماره چاپى سند: 650521 
ملک: 2772/30 شــماره ثبتى: 260128 بخش ثبتى 5 ثبتى صفحه 164 دفتر 1392 کل 
مساحت: 50/65 مترمربع نام مالک: اکبر شعبانى سهم مالک: داراى سابقه مالکیت کاربرى: 
الف  شماره ملک: 2772/30 شماره ثبتى: 227652 

85 دفتر کار شماره چاپى سند: 110259  
بخش ثبتى 5 ثبتى صفحه 165 دفتر 1230 کل مساحت: 50/65 مترمربع نام مالک: اکبر 
شعبانى سهم مالک: داراى ســابقه مالکیت در نهایت با توجه به مراتب و مشخصات فوق، 
مدارك و اسناد ارائه شده، بررســى و تحقیق میدانى و عوامل موثر در ارزش ملک مذکور، 
شرایط عرضه و تقاضا ارزش کل شش دانگ انبارى مسکونى به میزان 86/54 مترمربع به 
میزان 3/900/000/000 ریال معادل سیصد و نود میلیون تومان و ارزش شش دانگ دفتر 
کار به میزان 50/56 مترمربع به میزان 5/460/000/000 ریال معادل پانصد و چهل و شش 
میلیون تومان که جمع کل مبلغ نه میلیارد و سیصد و شصت میلیون ریال برآورد و اعالم مى 
گردد. مطابق استعالم از هر دو پالك مرحوم حسین شــعبانى 30 حبه مشاع و مرحوم اکبر 
شعبانى 22/7 حبه و مرحوم رباب شــعبانى 19/3 حبه مشاع مالک بوده وفق ماده 10 آیین 
نامه فروش امالك مشاع وجوه حاصل از فروش پس از کسر هزینه عملیات اجرایى نسبت 
به سهم هر یک از مالکین تقسیم خواهد شد. م الف: 714212 مدیر و دادورز اجراى  احکام 

حقوقى اصفهان/10/176
مزایده اموال منقول

اجراى احکام حقوقى شعبه سوم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
کالسه 970362 له آقاى سید علیرضا خلیفه سلطانى و علیه آقاى بهراد غیاث مبنى بر مطالبه 
مبلغ 1/262/345/934 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى و حق االجراى دولتى در 
تاریخ 1398/11/7 ساعت 12:30 صبح در محل اجرایى احکام دادگسترى اصفهان طبقه 
زیرزمین اتاق 18 جهت فروش اموال توقیفى که 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 نشانى اصفهان- خیابان مدرس- کوچه 
باغ سهیل- صحه باغ سهیل پالك 9 مراجعه و از اموال بازدید و با همراه داشتن 10 درصد 
بهاء به صورت نقد یا چک تضمین شــده بانک ملى در وجه اجرایى احکام حقوقى در جلسه 
مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. تسلیم مال 
پس از پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد گرفت و هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم 
علیه مى باشــد و مابقى ثمن ظرف حداکثر یک ماه پرداخت واال ده درصد واریزى به نفع 
دولت ضبط خواهد شد. لیست اموال مورد مزایده: تعداد 60 دستگاه جوش اینوتر مدل 2500 
BAT- مارك AWELCD ســاخت ایتالیاء، آکبند تکفاز، در بسته بندى با وزن حدود 
3 کیلوگرم نقطه کار خروجــى 5 الى 80 آمپر با ولتاژ حداکثر 88 ولــت و قطر الکترود قابل 
استفاده 1/6  الى 2/5 میلیمتر مى باشد. نرخ واحد هر دســتگاه 15/000/000 ریال و جمعًا 
900/000/000 (نهصد میلیون ریال) برآورد و اعالم مى گردد. م الف: 711738 مدیر و دادورز 

اجراى احکام حقوقى اصفهان/10/229
فقدان سند مالکیت

شماره: 13972170221009375- 98/10/16 سند مالکیت 63 سهم مشاع از 363 سهم 
ششدانگ پالك ثبتى شماره 237 فرعى از 4 اصلى واقع در بخش 20 ثبت اصفهان ذیل ثبت 
5489 در صفحه 334 دفتر 24 بنام خانم فاطمه جان جمالیان نصرآبادى تحت سند دفترچه 
اى به شماره 026973 ثبت و صادر و تسلیم شده است سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبى 
به انضمام دو برگ استشهادیه که امضاء شهود آن ذیل شماره 31444 مورخه 1397/05/18 
به گواهى دفترخانه 142 اصفهان رسیده مدعى اســت که سند مالکیت آن بعلت جابجایى 
مفقود شده است و 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 رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل 
سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى اســت 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 شد. م الف: 724101  میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت 

اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /10/311
فقدان سند مالکیت

شماره: 13972170221009375- 98/10/16 سند مالکیت 140 سهم مشاع از 363 سهم 
ششدانگ پالك ثبتى شماره 237 فرعى از 4 اصلى واقع در بخش 20 ثبت اصفهان ذیل ثبت 
5488 در صفحه 331 دفتر 24 بنام آقاى على اکبر شجاعى تحت سند دفترچه اى به شماره 
026972 ثبت و صادر و تسلیم شده است سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبى به انضمام 
دو برگ استشهادیه که امضاء شهود آن ذیل شماره 31256 مورخه  1397/04/20 به گواهى 
دفترخانه 142 اصفهان رسیده مدعى است که سند مالکیت آن بعلت جابجایى مفقود شده 
است و درخواست صدور ســند 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 نســبت 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 شد. م الف: 724091 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و 

امالك جنوب شرق اصفهان /10/312
فقدان سند مالکیت

شماره: 23019650- 98/10/17 سند مالکیت ششــدانگ پالك ثبتى 2560/15 واقع در 
بخش یک ثبت اصفهان بنام محمود فضیلى نژاد فرزند عباس با کدملى 1280901705 ثبت 
در دفتر 226 صفحه 109 ذیل شماره ثبت 91625 ثبت و سند بشماره 265331- الف- 87 

صادر و تسلیم گردیده و طى سند رهنى 119863- 88/11/07 دفترخانه 99 در رهن بانک 
ملى اســت و طى نامه هاى 139405802003000566 و 139405802003000560 و 
139705802003010678 و 139405802003000561 اداره اجراى اسناد رسمى و نامه 
شماره 2031/11926- 93/11/16 اداره مالیاتى بازداشت است 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 ســند مالکیت یا سند معامله به این اداره 
تسلیم و رســید اخذ نمائید تا م راتب 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 ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنى طبق مقررات 
خواهد شــد. م الف: 725688 صفائى- رئیس منطقه ثبت اســناد و امالك منطقه مرکزى 

اصفهان /10/313
مزایده

شماره پرونده : 139804002121000410 بر اســاس  پرونده اجرایى کالسه 9800569  
تمامت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى یکهزار و نود و هشت فرعى از سیصد و نود و 
یک اصلى واقع در بخش نه ثبت اصفهان به انضمام کلیه توابع ولواحق عرفیه و انشعابات و 
اشتراکات منصوبه و غیر منصوبه در آن ملکى آقاى مجید شمسى فرزند قدرت اله که قبال در 
قبال قسمتى از طلب خانم مرضیه شمسى فرزند عباسعلى و حقوق دولتى بازداشت گردیده 
و طبق نامه اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد وارده به شماره 004245 مورخ 98/08/20 
ششدانگ آن به مساحت پانصد و بیســت متر مربع محدود است به : شماال به طول 20 متر 
خط فرضى است به زمین مشجر شماره 391/1087 شرقا به طول 26 متر خط فرضى  است 
به زمین مشجر شماره 391/1098 جنوبا به طول 20 متر خط فرضى است به خیابان غربا به 
طول 26 متر خط فرضى است به زمین مشجر شماره 391/1096 و حقوقى معرفى نگردیده 
است ، از ساعت 9 صبح تا 12 روز شــنبه مورخ 1398/11/12 در محل واحد اجراى اسناد 
رسمى اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نجف آباد واقع در خیابان منتظرى شمالى از طریق 
مزایده حضورى به فروش مى رسد و مورد مزایده ازمبلغ یک میلیارد و پانصد و شصت میلیون 
ریال قیمت ارزیابى شده توسط کارشناس رسمى شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین 
قیمت پیشنهادى فروخته مى شود و کلیه هزینه ها و بدهى هاى احتمالى و همچنین بدهى 
هاى مربوط به آب برق و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و نیز بدهى هاى مالیاتى 
و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از قطعى یا غیر قطعى به عهده برنده مزایده 
مى باشد. طبق گزارش کارشناس مربوطه ششدانگ پالك ثبتى مزبور یک قطعه زمین به 
مساحت پانصد و بیست متر مربع و فاقد هر گونه اعیانى است و در اطراف آن تعدادى منازل 
مسکونى احداث شده و شــبکه برق نصب و خیابان احداث شده است .  کسانى که مایل به 
خرید و شرکت در مزایده مى باشند میتوانند از مورد مزایده به آدرس : نجف آباد گلدشت بلوار 
ابوذر کوچه پامچال دیدن نمایند. این آگهى در یک نوبــت در تاریخ 1398/10/21 در این 
روزنامه درج و منتشر مى گردد. در ضمن چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رسمى باشد 
روز بعد از تعطیلى روز برگزارى مزایده خواهد بود. 718523/م الف فاتحى مدیراجراى اسناد 

رسمى نجف آباد/ 10/244
 فقدان سند مالکیت 

شماره: 139885602030011547    خانم فاطمه بیگم نعمت اهللا نجف آبادى فرزند على 
باستناد یک برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند 
که سند مالکیت یک سهم و دویست و نود ونه- چهارصد و پنجاهم سهم مشاع از 11 سهم  
ششدانگ پالك ثبتى شماره 603 اصلى واقع در قطعه 5 نجف آباد بخش یازده ثبت اصفهان 
که درصفحه 237 دفتر 46 امالك ذیل ثبت 5246 بنام نامبرده ثبت و ســند بشماره چاپى 
056938 صادر و تســلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا 
ازبین رفتن: در اثر آتش سوزى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت 
نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آییــن نامه قانون ثبت مراتب آگهى 
مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا 
وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و 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 انتشار1398/10/21 - 720268/م الف-  مهدى صادقى وصفى 

مدیر واحد ثبتى ملک نجف آباد از طرف محسن نساج نجف آبادى  /10/259
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان مریم جهان بخش دادخواستى به خواسته الزام خوانده مبلغ 12/500/000 میلیون 
تومان به طرفیت خوانده پریسا ابول پور به شوراى حل اختالف شعبه دوم حقوقى شهرستان 
نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 1021/98 ثبت گردیده و وقت دادرسى به 
تاریخ 98/11/30 ساعت 10صبح تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى 
آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون 
آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود 
و به خوانده اخطار مى گردد که با نشــر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و 
نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین 
شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى نموده و 
تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت 
درج خواهد شد. 724115/ م الف شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/ 10/314

 حصروراثت 
محمد على موالیى داراى شناسنامه شماره 1106 به شرح دادخواست به کالسه 1584/98 
از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه 
بیگم ودودى نجف آبادى بشناسنامه 20274 در تاریخ 98/8/11 اقامتگاه دائمى خود را بدرود 
زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. محمد على موالئى ش ش 
1106 ، 2. احترام موالئى ش ش 102 ، 3. اشرف موالئى ش ش 226 ، 4. حیدر على موالئى 
ش ش 125 ، 5. محترم موالئى ش ش 1635 (فرزندان متوفى )، متوفى به غیر از نامبردگان 
ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى 
مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 724155/م الف رئیس شعبه 

10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد /10/316
ابالغ رأى 

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 1206/96 دادنامه 97/2/13-146 
مرجع رسیدگى شعبه یازدهم شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: عباس کیانى نشانى: 
خراســان جنوبى شهرســتان بیرجند شــهر بیرجند خیابان دولت نبش دولت 25 کارگاه 
زرشک پاکن کد پستى 9763189498  وکیل خواهان : شادى طاهریان نشانى : اصفهان 
چهارباغ باال مجتمع باران طبقه اول واحد 3 خواندگان: 1- شــرکت با مســئولیت محدود 
ترنم تجارت پاکســازان 2- حمید رضا نادرى زرنقى 3- على حســین نیا نشــانى: هر سه 
مجهول المکان موضوع: مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 1660/068097/30 جمعا به 
مبلغ178/000/000 (یکصد و هفتاد و هشت میلیون ریال) گردشکار: خواهان دادخواستى 
به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشــته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به 
کالسه فوق و طى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه اى شورا به تصدى امضاءکنندگان 
زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رســیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
صدور راى مى نماید. راى شــورا درخصوص دعواى عباس کیانى به طرفیت 1- شرکت با 
مسئولیت محدود ترنم تجارت پاکسازان 2- حمید رضا نادرى زرنقى 3- على حسین نیا به 
خواسته به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه 
که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات 
مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشــتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در 
مطالبه وجه را دارد، نظر به اینکه خواندگان دلیلى بر برائت ذمه یا بطالن دعوى اقامه و ابراز 
نداشته دعوى و مســتندات مصون از هرگونه ایراد و انکار باقیمانده است دعواى مطروحه 
را وموجه و ثابت تشخیص و مســتنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین 

دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته 
و حکم بر محکومیت خواندگان به نحو تضامنى به پرداخت مبلغ 178/000/000 (یکصد و 
هفتاد و هشت میلیون ریال)  بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2/345/000 ریال به عنوان 
هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت 
خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید 96/9/7 لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام 
محاســبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و 
ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از ابالغ قابل واخواهى 
در همین شورا و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى دادگسترى 
نجف آباد مى باشد724460/م الف، قاضى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه 

یازدهم /10/318
ابالغ رأى

 شوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد.کالســه پرونده : 301/98 دادنامه 817/98- 
98/7/23  مرجع رسیدگى شعبه اول شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: بتول اسماعیلى 
نشانى: نجف آباد جالل آباد بلوار کشاورز کوچه جهاد 4 کد پستى 164651-8554 وکیل : 
مرجان منتظرى نشانى : نجف آباد – خ امام – مجتمع پرشیا – طبقه 5- واحد 26 خوانده: 
حمید معزى  نشانى: مجهول المکان موضوع: مطالبه نفقه گردشکار: پس از ارجاع پرونده به 
این شعبه و ثبت آن ب به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى  و اخذ نظریه مشورتى اعضاء 
قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا 
درخصوص دادخواست خانم بتول اسماعیلى فرزند محمود با وکالت خانم مرجان منتظرى به 
طرفیت آقاى حمید معزى فرزند محمد على به خواسته مطالبه نفقه معوقه از 97/4/1 تا زمان 
اجراى حکم و نفقه حال و آتیه فرزند مشترك به انضمام هزینه هاى دادرسى با عنایت به احراز 
علقه زوجیت دائم فى ما بین طرفین حسب رونوشت سند نکاحیه و احراز رابطه پدر و فرزندى 
فى ما بین هستى معزى با خوانده و با توجه به اظهارات خواهان و عدم حضور و دفاع خوانده 
على رغم ابالغ وقت رسیدگى از طریق نشر آگهى ، لذا شورا خواسته خواهان را وارد دانسته 
و به استناد مواد 1199،1111،1107،1106 قانون مدنى 515 و 519 قانون مدنى و خوانده را 
به پرداخت ماهیانه چهارصد و چهل هزار تومان بابت نفقه معوقه خواهان از تاریخ 97/4/1 
لغایت اجراى حکم و نیز ماهیانه سیصد هزار تومان بابت نفقه فرزند از تاریخ ثبت دادخواست 
(98/3/5) که هر ساله از ابتداى ســال 99 افزایش پیدا خواهد کرد به انضمام مبلغ یکصد و 
پنجاه و سه هزار تومان بابت هزینه هاى دادرســى  درحق خواهان محکوم مى نماید. راى 
صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و ظرف مدت 
بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهى نزد در دادگاه عمومى شهرستان نجف آباد مى 
باشد.724469/م الف، قاضى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه اول/ 10/319

 ابالغ وقت دادرسى
خواهان عبداهللا نجف آبادى دادخواستى به خواسته الزام خوانده مبلغ 19/700/000 میلیون 
تومان به طرفیت خوانده پریسا ابول پور به شوراى حل اختالف شعبه دوم حقوقى شهرستان 
نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 1022/98 ثبت گردیده و وقت دادرسى به 
تاریخ 98/11/30 ساعت 10/30صبح تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان 
داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 
قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى 
شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه 
و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین 
شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى نموده و 
تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت 
درج خواهد شد. 724113/ م الف شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/ 10/320

 ابالغ وقت دادرسى
خواهان عبداهللا نجف آبادى دادخواستى به خواسته الزام خوانده مبلغ 9/700/000 میلیون 
تومان به طرفیت خوانده شرف خسروى به شوراى حل اختالف شعبه دوم حقوقى شهرستان 
نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 1023/98 ثبت گردیده و وقت دادرسى به 
تاریخ 98/11/30 ساعت 11صبح تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى 
آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون 
آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود 
و به خوانده اخطار مى گردد که با نشــر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و 
نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین 
شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى نموده و 
تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت 
درج خواهد شد. 724116/ م الف شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد /10/321

 مزایده اموال غیرمنقول
اجراى احکام حقوقى شعبه چهارم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالسه 980341 ج/4 له خانم زهرا ســراجان و علیه محمد- جواد- اعظم- شهره 
شهرت همگى ســراجان مبنى بر تقســیم ماترك مرحوم عزت الملوك حقوقى شامل سه 
دانگ پالك ثبتى 1583/7 بخش یک و دو دانگ مشاع از سایر پالك هاى 1 و 2 و 3 و 4 و 
5 و 6 و 8 و 9 فرعى از 1583 اصلى بخش یک اصفهان تاریخ 98/11/6 ســاعت 11 صبح 
در محل اجراى احکام دادگســترى اصفهان طبقه زیرزمین اتــاق 18 جهت فروش ملکى 
به پالك ثبتى شماره فوق با مشــخصات مندرج در نظریه کارشناســى که ذیًال درج شده 
اســت ملکى مرحوم عزت الملوك حقوقى و اکنون در تصرف مالکانه مستأجر دارد تا تاریخ 
91/5/1 مى باشد توسط کارشناس رسمى دادگســترى به شرح ذیل ارزیابى شده با یکصد 
و هشتاد میلیون ریال وجه الرهانه مغازه آرایشــگرى بوده تا تاریخ 99/5/16 با وجه الرهانه 
یک میلیون تومان و ماهیانه مبلغ یک میلیون تومان اجاره قرارداد شد 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 آدرس ملک: خ اردیبهشت شمالى مقابل مخابرات نبش بن بست قائم 
کوى 4 پالك 52 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 شــد. اوصاف ملک مورد مزایده: ملک فوق یک مجتمع 
تجارى- مسکونى به مساحت عرصه حدود 67/16 مترمربع (پس از کسر مساحت پخ واقع در 
مسیر) و بصورت صد درصد ساخت در چهار طبقه، شامل زیرزمین تجارى و انبارى، همکف 
تجارى و مسکونى و دو طبقه هر طبقه یک واحد مسکونى روى آن با قدمت باالى 30 سال 
و فاقد آسانسور، نماى سمت بن بست سیمانى و نماى سمت خیابان سنگ است پنجره ها 
از آلومینیوم درب زیرزمین فلزى، کف زیرزمین ســرامیک و بدنه دیوارکوب است. داراى 5 
انشعاب برق و یک انشعاب آب و یک انشعاب گاز میباشد. بر اساس صورت مجلس تفکیکى 
فوق الذکر به شــماره 1/7488 مورخ 1377/11/05 مضبوط در پرونده ثبتى، ملک بشرح 
ذیل ارزیابى میشود: 1- پالك ثبتى 1583/1 ششدانگ اعیانى زیرزمین تجارى به مساحت 
35/22 مترمربع با قدرالسهم از عرصه مشاعى و سایر مشاعات با قید اینکه انبارى 2 فرعى 
از مورد تفکیک حق العبور دارد. ارزش تمامت و همگى ششدانگ پالك فوق با قدرالسهم 
از مشاعات وفق قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرایى آن بانضمام کلیه حقوق تجارى 
فارق از هرگونه رابطه اســتیجارى یا ادعاى احتمالى ثالث مبلــغ 3/875/000/000 ریال 
معادل سیصد و هشــتاد و هفت میلیون و پانصد هزار تومان برآورد میگردد. 2- ششدانگ 
یک باب مغازه با مساحت 5/14 مترمربع به پالك ثبتى 1583/4 بخش یک ثبت اصفهان 
واقع در طبقه همکف که در زمان بازدید به شــغل خیاطى و لباس عروس اختصاص داشت 
و در تصرف مستاجر بود. ارزش پالك فوق با قدرالسهم از عرصه مشاعى و سایر مشاعات 
وفق قانون تملک آپارتمانها 1/285/000/000 و آئین نامه اجرائى آن با کلیه حقوق تجارى 
و فارق از هرگونه رابطه استیجارى مبلغ ریال معادل یکصد و بیست و هشت میلیون و پانصد 
هزار تومان برآورد میگردد. 3- ششدانگ اعیانى یک باب مغازه با مساحت 22/40 مترمربع 
واقع در طبقه همکف با قدرالسهم از عرصه مشــاعى و سایر مشاعات مطابق قانون تملک 
آپارتمانها و آئین نامه اجرائى آن، که در زمان بازدید به شغل لباس عروس اختصاص داشت و 
در تصرف مستاجر بود و در زمان بازدید یک باب اتاق مسکونى واقع در همکف ضم آن شده 
بود و ارزش ششدانگ پالك فوق با قدرالسهم فوق الذکر (مطابق صورت مجلس تفکیکى 

و بدون در نظر گرفتن مساحت اتاق اضافه شده فوق الذکر) از مشاعات با کلیه حقوق تجارى 
فارق از هرگونه رابطه استیجارى مبلغ 4/930/000/000 ریال معادل چهارصد و نود و سه 
میلیون تومان برآورد میگردد. 4- ششدانگ اعیانى یک باب اتاق واقع در همکف به پالك 
ثبتى 1583/6 به مســاحت 18/27 مترمربع با قدرالسهم از عرصه مشاعى و سایر مشاعات 
طبق قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرائى آن و ارزش آن مبلغ 1/250/000/000 ریال 
برآورد میگردد. الزم به ذکر است این اتاق در زمان بازدید به لحاظ فیزیکى ضم مغازه طبقه 
همکف شده بود. 5- ششدانگ اعیانى یک واحد آپارتمان مسکونى واقع در طبقه اول داراى 
پالك ثبتى 1583/7 بخش یک ثبت اصفهان به مساحت 60/37 مترمربع با قدرالسهم از 
عرصه مشاعى و سایر مشاعات مطابق قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرائى آن که تا 
حدودى بازسازى شده است، ارزش ششدانگ پالك ثبتى: مافوق با قدرالسهم موصوف مبلغ 
4/150/000/000 ریال معادل چهارصد و پانزده میلیون تومان برآورد میگردد. (توضیح: این 
پالك مطابق توضیحات ابتداى گزارش در رهن میباشــد.) 6- ششدانگ اعیانى یک واحد 
آپارتمان مسکونى واقع در طبقه دوم داراى پالك ثبتى 1583/8 بخش یک ثبت اصفهان 
به مساحت 63 مترمربع با قدرالسهم از عرصه مشاعى و سایر مشاعات مطابق قانون تملک 
آپارتمانها و آیین نامه اجرائى آن، ارزش ششــدانگ پالك ثبتى فوق با قدرالسهم موصوف 
مبلغ 4/350/000/000 ریال معادل چهارصد و سى و پنج میلیون تومان برآورد میگردد با 
توجه به مطالب فوق جمع ارزش امالك فوق مبلــغ 19/840/000/000 ریال معادل یک 
میلیارد و نهصد و هشــتاد و چهار میلیون تومان برآورد میگردد الزم به ذکر است با توجه به 
نامه شماره 1/98/3734 مورخ 1398/05/13 شهردارى منطقه یک اصفهان به آن دادورزى 
همراه با راى کمیسیون ماده صد شهردارى بشــماره 7295 مورخ 86/08/16 مضبوط در 
پرونده (تصویر نامه و راى فوق الذکر بپیوست این گزارش تقدیم میگردد) ارزیابى حاضر از 
نظر کاربرى صورت مجلس تفکیکى شماره 1/7488 مورخ 1377/11/05 پالکهاى ثبتى 
موضوع گزارش بر اساس صورت گرفته اســت 1- پالك ثبتى 1583/1؛ ارزش دو دانگ 
مشاع از ششدانگ پالك فوق با قدرالسهم از مشاعات وفق قانون تملک آپارتمانها و آئین 
نامه اجرایى آن بانضمام کلیه حقوق متعلق ه ملک فارق از هرگونه رابطه استیجارى با ادعاى 
احتمالى ثالث مبلغ 1/291/666/667 ریال معدل یکصد و بیســت و نه میلیون و یکصد و 
شصت و شش هزار و ششصد و شصت و شــش تومان و هفت ریال محاسبه مى گردد. 2- 
پالك ثبتى 1583/4؛ ارزش دو دانگ مشاع از ششدانگ پالك فوق با قدرالسهم از مشاعات 
وفق قانون تملک آپارتمانها و آئین نامه اجرائــى آن با کلیه حقوق متعلق به ملک و فارق از 
هرگونه رابطه استیجارى مبلغ 428/333/333 ریال معادل چهل و دو میلیون و هشتصد و 
سى و سه هزار و سیصد و فرش فناورى سى و ســه تومان و سه ریال محاسبه میگردد. 3- 
پالك ثبتى 1583/5؛ ارزش دو دانگ مشاع از ششدانگ پالك فوق با قدرالسهم از مشاعات 
با کلیه حقوق متعلق به ملک فارق از هرگونه رابطه استیجارى مبلغ  1/643/333/333 ریال 
معادل یکصد و راه و ساختمان شماره پروانه: 9574 شصت و چهار میلیون و سیصد و سى و 
سه هزار و سیصد و سى و سه تومان و سه ریال محاسبه میگردد. 4- پالك ثبتى 1583/6؛ 
ارزش دو دانگ مشاع از ششــدانگ پالك فوق الذکر با قدرالسهم از مشاعات طبق قانون 
تملک آپارتمانها و آئین نامه اجرائى آن مبلغ 416/666/666 ریال معادل چهل و یک میلیون 
و ششصد و شصت و شش هزار و ششصو شصت و شش تومان و هفت ریال محاسبه میگردد. 
5- پالك ثبتى 1583/7 و ارزش سه دانگ مشاع از ششــدانگ پالك فوق با قدرالسهم از 
مشاعات مطابق قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرائى آن مبلغ 2/075/000/000 ریال 
معادل دویســت و هفت میلیون و پانصد هزار تومان محاسبه میگردد. (توضیح: این پالك 
مطابق توضیحات ابتداى گزارش اولیه، به شماره 33/98، در رهن میباشد.) 6- پالك ثبتى 
1583/8 ارزش دو دانگ مشاع از ششــدانگ پالك مذکور با قدرالسهم از مشاعات مطابق 
با مالح قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرائى آن، مبلغ 1/450/000/000 ریال معادل 
یکصد و چهل و پنج میلیون تومان محاسبه میگردد. م الف: 702671 مدیر و دادورز اجراى 

احکام حقوقى اصفهان/9/519
فقدان سند مالکیت 

شماره: 139885602030011844  وراث آقاى سید عزیزاله حسنى نجف آبادى  فرزند سید 
حسین بموجب درخواست وارده به شماره 139821702030003650 مورخ 1398/10/07 
و  باستناد یک برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند 
که سند مالکیت سه و یک – سوم سهم مشاع از سى سهم  ششدانگ پالك ثبتى 223 اصلى 
واقع در قطعه شــش نجف آباد بخش یازده ثبت اصفهان که درصفحــه 10 دفتر 3 فرعى  
امالك ذیل ثبت 1679/312 بنام سید جعفر حسنى نجف آبادى سید حسین ثبت و  صادر و 
تسلیم گردیده و طى سند انتقال شماره 638 مورخ 1329/01/10 دفترخانه 23 نجف آباد به 
نامبرده (سید عزیزاله حسنى نجف آبادى فرزند سید حسین ) معامله دیگرى هم انجام نشده 
است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت سهل انگارى 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 انتشار این آگهى تا 
ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله 
تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1398/10/21، 726961/م الف - مهدى 
صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى ملک نجف آباد از طرف محسن نساج نجف آبادى/ 10/345

 فقدان سند مالکیت 
شماره: 139885602030011845 وراث آقاى سید عزیزاله حسنى نجف آبادى  فرزند سید 
حسین بموجب درخواست وارده به شماره 139821702030003650 مورخ 1398/10/07 
و  باستناد یک برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند 
که سند مالکیت  هشت سهم مشاع از سى سهم  ششــدانگ پالك ثبتى 223 اصلى واقع 
در قطعه شــش نجف آباد بخش یازده ثبت اصفهان که درصفحه 16 دفتر 3 فرعى  امالك 
ذیل ثبت 1679/312 بنام سید عزیزاله حسنى نجف آبادى فرزند سید حسین ثبت و  صادر و 
تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت 
سهل انگارى 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 ذکرشــده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت 
مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را 
کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض 
اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ 
انتشار 1398/10/21، 726963/م الف - مهدى صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى ملک نجف 

آباد از طرف محسن نساج نجف آبادى/ 10/346
 فقدان سند مالکیت 

شــماره: 139885602030011842 وراث خانم رقیه بیگم  حســنى نجف آبادى  فرزند 
سید محمد رضا بموجب درخواســت وارده به شــماره 139821702030003650 مورخ 
1398/10/07 و  باستناد یک برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى 
شده مدعى شدند که سند مالکیت دو سهم مشاع از سى سهم  ششدانگ پالك ثبتى 223 
اصلى واقع در قطعه شش نجف آباد بخش یازده ثبت اصفهان که درصفحه 19 دفتر 3 فرعى  
امالك ذیل ثبت 1679/312 بنام رقیه  بیگم حسنى نجف آبادى فرزند  سید محمدرضا ثبت 
و  صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: 
به علت سهل انگارى 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 ذکرشــده) نسبت به آن یا وجود سند 
مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض 
خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت 
اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد 
شد. تاریخ انتشار 1398/10/21، 726964/م الف - مهدى صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى 

ملک نجف آباد از طرف محسن نساج نجف آبادى /10/347
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خوردن 
تــى  تنقال

مثل چیپس و پفک 
اگر به یک عــادت تبدیل 

شود، مى تواند براى شــما دردسر 
ساز باشد.

مطالعات امروزه نشان داده است که مصرف چیپس و 
پفک براى زنان بسیار مضر است. بر اساس این تحقیقات 
خانم هایى که چیپس و پفک زیادى مصرف مى کنند دو 
برابر بیشتر از سایر زنان دیگر در معرض نابارورى هستند. 
خوردن پفک چسبندگى روده را افزایش مى دهد و باعث 
یبوست مى شود و با سخت کردن عمل دفع باعث ابتال به 
سرطان روده خواهد شد. حتى مصرف پفک عامل ایجاد 

کیست هاى تخمدان در زنان است.
نمک زیاد موجود در پفک و چیپس باعث آســیب دیدن 
کلیه ها و تجمع آب در بدن و درنتیجــه تورم بافت ها و 

افزایش فشار خون و سکته هاى قلبى و مغزى 
مى شــود. از دیگر مضــرات این نوع 
تنقالت، تغییر ذائقه افراد 
به شور خوارى، تجمع 
آب در بــدن 
و در نتیجــه 
تورم بافت ها 
و افزایش فشار 
خون و سکته هاى 
قلبى و مغزى اســت. 
استفاده از روغن با ترانس 
باال در تهیه چیپــس و پفک 
منجر به افزایش وزن، چربى خون 
و در نهایت بیمارى هاى قلبى عروقى 
مى شود. همچنین اســتفاده از روغن هایى 
که چندین بار براى سرخ کردن استفاده مى شوند 
و غالباً بوى روغن سوخته و رنگ کدر و مات به محصول 
مى دهند، از خطرناك ترین مواردى اســت که مى تواند 

منجر به مسمومیت و سرطان زا شدن چیپس شود.
این خطر براى زنانى که به دفعات در طول ماه از غذا هایى 
مانند پیتزا و ساندویچ استفاده مى کنند چهار برابر بیشتر 
اســت. پژوهش هایى صورت گرفته اســت که نشان 
مى دهد تنقالت مصنوعى مانند چیپس، پفک، شکالت 
و آدامس موجب بروز کم اشــتهایى، مشکالت عصبى، 

متوقف شدن رشد کودکان و نازایى مى شود.

مصرف غذا هاى سالم و پرهیز از غذا هاى صنعتى و آماده 
مى تواند عاملى براى پیشگیرى از بیمارى ها باشد. گرما 
دیدن شــدید محصول طى فرایند سرخ شدن منجر به 
ایجاد رادیکال هاى آزاد پراکسید مى شود. این مواد زیانى 
شبیه به مواد شیمیایى موجود در دود سیگار دارند و سبب 

ابتالى افراد به سرطان ریه، سینه و مثانه مى شود.
ســوء تغذیه، یکى دیگــر از عــوارض این گــروه از 
خوراکى هاى کم ارزش اســت. در رابطه با افرادى که 
درگیر سوء تغذیه هستند، هشــدار داده مى شود از این 
خوردنى ها به هیچ وجه حتى در مقدار کم استفاده نکنند 
چرا که این گــروه از خوراکى ها ســیرى کاذب در فرد 

به وجود مى آورد و این ســیرى کاذب احساس بى 
اشتهایى را تشــدید کرده و دیگر میلى به خوردن 

غذاى اصلى ندارند.
تحقیقات نشــان مى دهد کــه پفک تا 
9 برابر وزن خود، آب جــذب مى کند، 
بنابرایــن معــده را پر کــرده و منجر 

بــه بى اشــتهایى مى شــود. در نتیجه 
مصرف کننــده بــه بیمارى هایــى نظیر 

کم خونــى، کوتاهى قد، پوکى اســتخوان، 
ریزش و تضعیف مو پس از مصرف مداوم این 

فرآورده دچار مى شــود. همچنین مصرف رنگ 
نارنجى در پفک باعث بروز اختالالت رفتارى، 

اضطــراب، تندخویــى و 
آلــرژى در کودکان 

مى شود.
پفک ماده غذایى حجیم شده و چسبنده اى با رنگ هاى 
مصنوعى مجاز اســت که به دلیل جذابیت خاص و نوع 
بســته بندى اش مورد توجه گروه هاى سنى مختلف به 

ویژه کودکان است.
در پفک از نوعى رنگ مصنوعى به نام «سان ست یلو» 
استفاده مى شــود که به گفته محققان مى تواند مضر و 
خطرناك باشد. استفاده از این رنگ هاى مصنوعى ممکن 
است باعث بروز بیمارى هایى مانند اختاللى روانى به نام 
سندرم بیش فعالى با عدم تمرکز در کودکان کم سن و 

سال شود .

بسیارى از پدربزرگ ها و مادربزرگ ها بر اساس 
عقاید و باورهاى نادرســت خوابیدن روى زمین 
را امــرى الزم و ضرورى مى داننــد به گونه اى 
که اگر به مدت چند روز روى تخت بخوابند کمر 
درد و پا درد گریبانگیرشــان خواهد شد. اما جالب 
اســت بدانید که طبق پژوهش هــاى گوناگون 
علمى در سر تا ســر جهان خوابیدن شبانه روزى 
روى زمین مى تواند باعث ایجاد کمر درد، ضعف 
عضالنى، ســرگیجه و سردرد در ســالمندان و 
پیرى زودرس، ایجاد چین و چــروك و افتادگى 
اندام هاى بدن در افراد شــود؛ بــه همین علت 
دانشــمندان توصیه مى کننــد در هنگام خواب 
بهتر است حداقل 30 ســانتیمتر با زمین فاصله 

داشته باشید.
تفاوت خوابیدن روى تخت با خواب روى زمین در 
این است که هنگامى که فرد روى تخت مى خوابد، 
هنگام بیدار شدن دیگر الزم نیست از روى زمین 
بلند شــود و به همین دلیل زانوهاى خود را خیلى 
خم نخواهد کرد. اگــر روى زمین مى خوابید این 

کار را انجام دهید.
به عقیــده خیلى از افــراد خرید تشــک یکى از 
سخت ترین انتخابات است که مى تواند تا چند روز 
ذهن افراد را درگیر کند  و آرامش خاطر را از آنان 
بگیرد. اما براى تهیه تشک بهتر است نوع راحت 
و نرم آن را انتخاب کنید تا آســیبى به کمر، زانو و 

گردنتان وارد نشود.

خیلــى اوقات دوســت داریم بــا لباس هایى که 
مى پوشیم ســن خود را باالتر یا پایین تر جا بزنیم؛ 
اما چگونه؟ فقط کافى است بدانیم که چطور لباس 
بپوشــیم. براى زنان و دخترانى کــه مى خواهند 
بیشتر از سن خود به نظر برسند، توصیه مى شود از 

الگوهاى لباسى زیر استفاده کنند.
■ از مانتوهاى مدل بلند با رنگ هاى ســرمه اى، 
مشکى، طوسى، کرم و انواع مشتقات این رنگ ها 

مانند نوك مدادى، آبى نفتى و... استفاده کنیم.
■ توصیــه مى شــود ضــد و نقیــض در رنگ 
لباس هایمان نداشــته باشــیم. به طور مثال، اگر 
مانتو طوسى مى پوشیم سعى کنیم شلوارمان هم 

همان طوسى یا مشکى باشد.
■ از کفش هاى رســمى اســتفاده کنیم. مانند 
کفش هاى ســاده با رنگ هاى معقول. بهتر است 

بین 3 تا 5 سانت هم پاشنه داشته باشد.
براى پســران و مردانى که مى خواهند بزرگ تر 
از سنشان به نظر برســند بهتر است از لباس هاى 

شخصى استفاده کنند.
■ اگر کت مى پوشیم سعى کنیم که فرم و جنس 
کت، معمولى و ادارى باشد. از پوشیدن کت هاى 
مجلســى، براق و مدل هاى شــلوغ فــالور جداً 

تلویزیون رسانه اى یک سویه است که خودش مى پرسد و خودش جواب مى دهد! 
به محض روشن شدن آن خالقیت و هوش کودك خاموش مى شود!

تماشاى تلویزیون، در حالت درازکشیده موجب مشکالت بینایى در کودك مى شود. 
موقع تماشاى تلویزیون چشم باید درحالت کامًال افقى با تلویزیون قرار داشته باشند 

و به طور مستقیم به سطح نگاه شود.
 تماشاى تلویزیون با صداى بلند باعث کاهش شــنوایى مى شود! اگر نمى توانید 
کودکان را وادار به ندیــدن تلویزیون کنید حداقل صــداى آن را کم کنید. چون 
کودك در خیابــان و اماکن عمومى باید قدرت زیادى براى شــنیدن صداى بلند 

داشته باشد.
تماشاى بى وقفه تلویزیون باعث تنبلى چشم کودك مى شود. کارى کنید که هر 

ده دقیقه یکبار سرش را بچرخاند و سمت دیگرى را نگاه کند!
تماشاى بى وقفه تلویزیون رشــد زبان کودك را در معرض خطر قرار مى دهد! به 
ازاى هر یک ساعتى که کودك زیر  دو سال تلویزیون ببیند،52  دقیقه کمتر در روز 

صرف ارتباط با دیگران مى کند!
غذا دادن به کودك موقع تماشاى تلویزیون او را شــرطى مى کند. او ناخودآگاه 

نباشد غذا نخورد یادمى گیرد تا تلویزیون 
در  چاقــى  و 
بزرگســالى از 
عــوارض این 
اشــتباه والدین 

است!

کارشناسان توصیه هایى را براى رهایى از مخمصه 
هنگام گیر افتادن در یــک ازدحام جمعیت، مطرح 

کرده اند که در این بسته مى خوانید.
احتمال بروز حوادث و سوانح انسان ساخت، طبیعى 
و عمدى در تجمعات انبوه بســیار زیاد اســت، به 
همین دلیل باید قبل از اتفــاق افتادن این حوادث 
پیشــگیرى هاى الزم صورت بگیــرد. فراموش 
نشــود که این حوادث مى توانند خطرات ناگوارى 
را به همراه خود داشته باشند. کارشناسان معتقدند 
که حضور افراد ســالخورده، کودکان و بیماران با 
بیمارى هاى مزمن همچون آسم، قلبى و عروقى، 
محدودیت حرکتى، صرع و نظایــر آن در ازدحام 

تجمعات انبوه ممنوع است.
اما اگر با ازدحام جمعیت رو به رو شدید کافى است 
این نکات را رعایت کنید:  محکم بایســتید. اجازه 
ندهید سر بخورید. انرژیتان را حفظ کنید. جمعیت 
را نشکافید. فریاد نزنید. دست هایتان را جلو قفسه 
سینه مشت کنید. ســینتان را بدون حفاظ به پشت 
نفر جلویى نچسپانید. اگر تاریک بود خود را به موج 
جمعیت بسپارید. اگر کسى کنارتان روى زمین افتاد 
کمک کنید تا از جایش بلند شود، زیرا ممکن است 

بعد از او نفر بعدى همزمان بیافتد.

با فرا رسیدن فصل امتحانات بسیارى از افراد با پیروى از 
الگوها و عادت هاى بد باعث کاهش عملکرد ذهن خود 
مى شــوند. اما پیروى از برخى دستور العمل ها در زمان 
امتحانات مى تواند باعث تقویت حافظه دانش آموزان و 

دانشجویان شود.
■  انجام فعالیت هاى ورزشــى و پیــاده روى به مدت 
ده دقیقه در صبح و عصر مى توانــد باعث بهبود انتقال 
خون به مغزتان شود. البته در زمان امتحانات بهتر است 
ورزش هاى انبساطى و سنگین انجام ندهید؛ چرا که مى 

تواند باعث تشدید خستگى و ناتواتى در شما شود.
■ یکــى از مؤثرترین روش ها بــراى تقویت عملکرد 
حافظه دانش آموزان و دانشــجویان در زمان امتحانات 
مصرف میوه هایى مانند انار، پرتقال و سیب است؛ زیرا 

ویتامین هاى موجود در این میوه ها باعث بهبود انتقال 
اکسیژن به سیستم گردش خون در بدن افراد مى شود.

■ با مصرف کردن سبزیجات تازه در زمان امتحانات به 
تنظیم کردن سیستم گوارشى خود و جلوگیرى از التهابات 

گوارشى کمک کنید.
■ بســیارى از متخصصان توصیــه مى کنند در فصل 
امتحانات صبحانه را قبل از طلوع آفتاب و شام را قبل از 
غروب آفتاب میل کنید. همچنین به عقیده آنها مصرف 
کمى خشکبار، میوه و ســبزیجات به عنوان میان وعده 

بسیار مهم است.
■ بسیارى از دانش آموزان و دانشجویان از فرصت هاى 
طالیى مطالعه در طول ترم استفاده نمى کنند و در شب 
امتحان با استراحت ناکافى و شب زنده دارى به خواندن 

دروس عقب افتــاده خود 
مى پردازند که طبق مطالعات 

علمى دانشمندان و متخصصان پزشکى نبود خواب کافى 
در شب امتحان باعث افزایش استرس و نبود تمرکز کافى 

در جلسه امتحان خواهد شد.
■ تغذیه مناســب و کافــى در زمــان امتحانات امرى 
بسیار مهم و جدى است به گونه اى که رعایت نکردن 
آن و مصرف غذاها و خوراکى هایى مانند فســت فود، 
سیب زمینى سرخ شده و نوشــابه گازدار باعث افزایش 
بیمارى هاى گوناگون در بدن انسان مى شود. حتمًا به 
یاد داشته باشید که دانشجویانى که اضطراب دارند بهتر 
است مواد غذایى و لبنیات کم چرب مانند  شیر و ماست را 

جایگزین مواد قندى و قهوه کنند.

لطفًا 
چیپس
 و

 پفک 
نخورید!

خوردن
تــى  تنقال

مثل چیپس و پفک 
اگر به یک عــادت تبدیل

شود، مى تواند براى شــما دردسر 
ساز باشد.

مطالعات امروزه نشان داده است که مصرفمصرف چیپ چیپسس و

افزایش فشار خون و سکته هاى قلبى و مغ
مى شــود. از دیگر مضــرات این
ا تنقالت، تغییر ذائقه
شور خوارى، تج به
آب در بــ
و در نتیج
تورم بافت
ف و افزایش
خون و سکته ه
قلبى و مغزى اسـ
استفاده از روغن با تر
پ باال در تهیه چیپــس و
منجر به افزایش وزن، چربىخ
و در نهایت بیمارى هاى قلبى عر
مى شود. همچنین اســتفاده از روغن ه
که چندین بار براى سرخ کردن استفاده مى ش

ً

و ى و ی نری ر ب
، یکى دیگــر از عــوارض این گــروه از 
ى کم ارزش اســت. در رابطه با افرادى که 
غذیه هستند، هشــدار داده مى شود از این 
 هیچ وجه حتى در مقدار کم استفاده نکنند 
فرد از خوراکى ها ســیرىکاذب در ــروه

آورد و این ســیرى کاذب احساس بى
شــدید کرده و دیگر میلى به خوردن 

 ندارند.
ــان مى دهد کــه پفک تا 
 خود، آب جــذب مى کند، 
عــده را پر کــرده و منجر 

تهایى مى شــود. در نتیجه 
ـده بــه بیمارى هایــى نظیر 
 کوتاهىقد، پوکى اســتخوان،

عیف مو پس از مصرف مداوم این 
ر مى شــود. همچنین مصرف رنگ 

رفتارى،  تتتالتالالت فک باعث بروز اخت
تندخویــى و 

کودکان 

و ی ن م ىب و ىر و ز پ ر
استفاده مى شــود که به گفته محققان مى تواند مضر و 
اینرنگ هاىمصنوعى ممکن خطرناك باشد. استفاده از

است باعث بروز بیمارى هایى مانند اختاللى روانى به نام 
سندرم بیش فعالى با عدم تمرکز در کودکان کم سن و 

سال شود .

تلویزیون رسانه اى یک سویهاست که خودشمى پرسدو خودش جوابمى دهد!

 حصروراثت 
مسیب فدایى طهرانى داراى شناسنامه شماره 123 به شرح دادخواست به کالسه 1598/98 
از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مهدى 
فدائى تهرانى بشناسنامه 579 در تاریخ 98/10/7 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. سکینه خزائیلى نجف آبادى ش ش 658 ( 
مادر متوفى ) ، 2. مسیب فدائى طهرانى ش ش 123 (پدر متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان 
ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى 
مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شــد. 724212/م الف رئیس شعبه 10 

حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/ 10/317
تحدید حدود اختصاصى 

چون تحدید حدود ششدانگ یک درب باغ مشجرمحصور پالك شماره 1014/878 واقع در 
قطعه 6 نجف آباد بخش یازده ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام احمد حقیقى نجف 
آبادى فرزند حسینعلى  در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده 
اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید  حدود 
مالک مرقوم در روزسه شنبه مورخ 1398/11/15 ساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حــدود روز بعد از تعطیلى انجام 
مى پذیرد . لذا به موجب این آگهى به کلیــه مالکین ومجاورین اخطار مى گردد که در روز و 
ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت 
از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا ســى (30) روز پذیرفته خواهد شد . تاریخ انتشار 
: 1398/10/21 م الف: 727056 مهدى صادقى - رئیس اداره ثبت اســناد وامالك نجف 

آباد/ 10/331  
تحدید حدود اختصاصى 

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک پالك شــماره 136/7واقع در قطعه 3 نجف 
آباد بخش یازده ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام ابراهیم جاللى نجف آبادى فرزند 
قاسمعلى  در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنا به 
دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود مالک مرقوم 
در روزسه شنبه مورخ 1398/11/15 ساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و 
در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد از تعطیلى انجام مى پذیرد . لذا به 
موجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در محل 
حضور یابند اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت 

مجلس تحدیدى تا سى (30) روز پذیرفته خواهد شد . تاریخ انتشار : 1398/10/21 م الف: 
727047 مهدى صادقى - رئیس اداره ثبت اسناد وامالك نجف آباد/10/327  

تحدید حدود اختصاصى 
چون تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه پالك شماره 208/3واقع در قطعه 11 نجف آباد 
بخش یازده ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام فریباادریسى فرزند حسینعلى  در جریان 
ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر 
ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود مالک مرقوم در روزســه شنبه 
مورخ 1398/11/15 ساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و در صورت مصادف 
با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد از تعطیلى انجام مى پذیرد . لذا به موجب این آگهى 
به کلیه مالکین ومجاورین اخطار مى گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند 
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانــون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیدى تا سى (30) روز پذیرفته خواهد شد . تاریخ انتشار : 1398/10/21 م الف: 727048 

مهدى صادقى - رئیس اداره ثبت اسناد وامالك نجف آباد/ 10/328 
تحدید حدود اختصاصى 

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک مشجر پالك شماره 1010/1واقع در قطعه 5 
نجف آباد بخش یازده ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام محترم فاضل نجف آبادى 
فرزند عباس و غیره  در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده 
اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود 
مالک مرقوم در روزسه شنبه مورخ 1398/11/15 ساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حــدود روز بعد از تعطیلى انجام 
مى پذیرد . لذا به موجب این آگهى به کلیــه مالکین ومجاورین اخطار مى گردد که در روز و 
ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت 
از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا ســى (30) روز پذیرفته خواهد شد . تاریخ انتشار 
: 1398/10/21 م الف: 727049 مهدى صادقى - رئیس اداره ثبت اســناد وامالك نجف 

آباد/ 10/329
تحدید حدود اختصاصى 

چون تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه پالك شماره 258/2واقع در قطعه 4 نجف آباد 
بخش یازده ثبت اصفهــان که طبق پرونده ثبتى به نام مرتضى عالــى پور فرزند محمد  در 
جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت 
اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود مالک مرقوم در روزسه شنبه 
مورخ 1398/11/15 ساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و در صورت مصادف 

با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد از تعطیلى انجام مى پذیرد . لذا به موجب این آگهى 
به کلیه مالکین ومجاورین اخطار مى گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند 
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانــون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیدى تا سى (30) روز پذیرفته خواهد شد . تاریخ انتشار : 1398/10/21 م الف: 727053 

مهدى صادقى - رئیس اداره ثبت اسناد وامالك نجف آباد/ 10/330
تحدید حدود اختصاصى 

چون تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه پالك شماره 554/4واقع در قطعه 5 نجف آباد 
بخش یازده ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى بــه نام اکرم ایزدى خواه نجف آبادى فرزند 
لطفعلى  در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنا به 
دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود مالک مرقوم 
در روزسه شنبه مورخ 1398/11/15 ساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و 
در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد از تعطیلى انجام مى پذیرد . لذا به 
موجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در محل 
حضور یابند اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت 
مجلس تحدیدى تا ســى (30) روز پذیرفته خواهد شد . تاریخ انتشار : 1398/10/21م الف: 

727037 مهدى صادقى - رئیس اداره ثبت اسناد وامالك نجف آباد/10/322
تحدید حدود اختصاصى 

چون تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه پالك شماره 1482/59واقع در قطعه 10 نجف 
آباد بخش یازده ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام محمد سبحانى فرزند ابوالفتح  در 
جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت 
اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود مالک مرقوم در روزسه شنبه 
مورخ 1398/11/15 ساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و در صورت مصادف 
با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد از تعطیلى انجام مى پذیرد . لذا به موجب این آگهى 
به کلیه مالکین ومجاورین اخطار مى گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند 
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانــون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیدى تا سى (30) روز پذیرفته خواهد شد . تاریخ انتشار : 1398/10/21 م الف: 727041 

مهدى صادقى - رئیس اداره ثبت اسناد وامالك نجف آباد/10/323
تحدید حدود اختصاصى 

چون تحدید حدود ششدانگ یک زمین مشــجرمحصور پالك شماره 1014/852واقع در 
قطعه 6 نجف آباد بخش یــازده ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى بــه نام صدیقه ابراهیم 
نجف آبادى فرزند غالمرضا  در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل 

نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید 
حدود مالک مرقوم در روزسه شنبه مورخ 1398/11/15 ســاعت 8 صبح در محل شروع و 
به عمل خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد از تعطیلى 
انجام مى پذیرد . لذا به موجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطار مى گردد که در 
روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا ســى (30) روز پذیرفته خواهد شد .  تاریخ 
انتشــار : 1398/10/21 م الف: 727042 مهدى صادقى - رئیس اداره ثبت اسناد وامالك 

نجف آباد/ 10/324
تحدید حدود اختصاصى 

چون تحدید حدود ششدانگ قطعه باغ مشــجرغیرمحصور پالك شماره 394/12 واقع در 
قطعه 11 نجف آباد بخش یازده ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام حســین فرازمند 
فرزند احمد وغیره  در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده 
اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید  حدود 
مالک مرقوم در روزسه شنبه مورخ 1398/11/15 ساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حــدود روز بعد از تعطیلى انجام 
مى پذیرد . لذا به موجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاوریــن اخطار مى گردد که در روز 
و ســاعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا ســى (30) روز پذیرفته خواهد شد . تاریخ 
انتشــار: 1398/10/21 م الف: 727043 مهدى صادقى - رئیس اداره ثبت اسناد وامالك 

نجف آباد/ 10/325
تحدید حدود اختصاصى 

چون تحدید حدود ششدانگ قطعه باغ مشــجرغیرمحصور پالك شماره 394/11 واقع در 
قطعه 11 نجف آباد بخش یازده ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام حســین فرازمند 
فرزند احمد وغیره  در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک 
بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید  حدود مالک 
مرقوم در روزسه شنبه مورخ 1398/11/15 ساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد از تعطیلى انجام مى پذیرد . 
لذا به موجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در 
محل حضور یابند اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدى تا سى (30) روز پذیرفته خواهد شد . تاریخ انتشار : 1398/10/21 م 

الف: 727046 مهدى صادقى - رئیس اداره ثبت اسناد وامالك نجف آباد/ 10/326 

6 دستورالعمل براى تقویت 
حافظه در فصل امتحان

هنگام رویارویى با ازدحام 
جمعیت باید چه کرد؟

به هیچ وجه روى زمین 
نخوابید

فقدان مدارك
برگ سبز خودرو ســوارى پراید تیپ 
جى تى ایکس اى مدل 1385 بنزینى 
به شــماره موتور 1826099 و شماره 
شاســى S 1412285014916 به 
شــماره پالك 815/67 ج 28 متعلق 
به حسین على شــریف به شماره ملى 
f 100332936 فرزند محمدامیر مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
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خوددارى کنیم.با لباس هایتان، سـن خود را دست کارى کنید!
■ اگــر مایل به اســتفاده از کراوات هســتیم از 
کراوات هاى رنگ جیغ اســتفاده نکنیم. از زدن 

پاپیون به جاى کراوات خوددارى کنیم.
■ اگر کت و شــلوارمان کالســیک اســت، از 
کفش هاى رســمى اســتفاده کنیم و اگر کت و 

شلوارمان اسپرت است از کالج.
■ رنگ مشکى ما را قابل اعتمادتر مى سازد. از آن 

غافل نشویم.
اما پایین آوردن ســن راه  هاى بسیار زیادى دارد، 
مانند انــواع جراحى هاى پالســتیک؛ اما یکى از 
این راه ها نوع لباس پوشــیدن ماست. این راه در 
حالى اثر مثبت مى گذارد کــه طبق اصول انجام 
شود وگرنه کل شــخصیت و تجربه  زندگى ما را 

زیر سئوال مى برد.
■ از پوشیدن لباس هاى تنگ و کوتاه خوددارى 

کنیم.
■ شلوارهاى دمپا یا راسته بپوشیم.

■ از رنگ هاى زرد خردلى، آجرى، عسلى، کرم، 
طوسى و آبى روشن، بیشتر استفاده کنیم.

■ از کفش هــاى اســپرت و کالج متناســب و 
لباس هایمان استفاده کنیم.

مضرات تماشاى تلویزیون براى کودکان 

دادن به کودك موقع تماشاى تلویزیون او را شــرطى مى کند غذا
نباشیادمى گیرد تا تلویزیون 
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صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

همانا خداى سبحان و بزرگ، یاد خود را روشنى بخش دل ها قرار داد 
تا گوش پس از ناشنوایى بشنود و چشم پس از کم نورى بنگرد و انسان 
پس از دشــمنى رام شــود، خداوند که نعمت هاى او گرانقدر است، در 
دوران هاى مختلف روزگار و در دوران جدایى از رســالت، بندگانى 
داشته که با آنان در گوش جانشان زمزمه مى کرد و در درون عقلشان 
با آنان سخن مى گفت. آنان چراغ هدایت را با نور بیدارى در گوش ها 

موال على (ع)و دیده ها و دل ها برمى افروختند.

مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمى

مدیر مسئول: هوشنگ غالمى

نشانى: اصفهان، خیابان مدرس، خیابان ادیب

تلفن: 34452005                نمابر: 34452006

چاپ:   رنگین کمان                          

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

وب سایت:

ایمیل:

سروش:

اینستاگرام:

پیامک: 30007642       و      09132008640

www.nesfejahan.net

 info@nesfejahan.net

nesfejahannewspaper

nesfejahannewspaper

سومین دوره مسابقه نقاشــى «آب = زندگى» با موضوع 
مدیریت مصرف  آب ویژه کودکان و نوجوانان با همکارى 
شرکت آب و فاضالب  و  اداره کل آموزش و پرورش  استان 

اصفهان برگزار شد. 
مدیر  روابــط عمومى و آموزش همگانى  شــرکت آب و 
فاضالب استان اصفهان  با اشاره به برگزارى سومین دوره 
مسابقه نقاشــى «آب = زندگى» گفت: در سومین دوره 
مسابقه آب مســاوى زندگى در استان اصفهان  9004 اثر 
در بخش کودکان و نوجوانان به دبیر خانه این مســابقات 
ارسال شد که از این رقم  7هزارو 134 اثر در بخش کودکان 

و هزار و 870 اثر در بخش نوجوانان بوده است.
ســید اکبربنى طباء با بیان اینکه 5 منطقه اصفهان و 20 
شهرستان در اســتان در این مسابقات شــرکت نمودند 
اعالم کرد: سومین دوره مسابقه نقاشى «آب = زندگى» 
با اســتقبال قابل توجه کودکان و نوجوانان رده سنى 4 تا 
16 سال روبرو  شــد و پس از داورى صورت گرفته 5 نفر 
در بخش کودك و 5 نفر در رده ســنى نوجوانان به مرحله 

کشورى راه یافتند.
مدیر روابط عمومى و آموزش همگانى شرکت آب وفاضالب 

استان اصفهان با اعالم اسامى برگزید گان گفت: در بخش 
کودك دیانا حسینى  9 ساله از اردستان ،امیر محمد قادر زاده 9 
ساله از اردستان ،یونس عباسیان 8 ساله از منطقه 5 اصفهان 
،امیرحسین فوالدگر 8 ساله از لنجان و ستایش زاهدى 9 ساله 
از گلپایگان به مرحله کشورى سومین دوره مسابقه نقاشى 

آب مساوى زندگى راه یافتند.
وى افــزود: در بخش نوجوان کوثر کوثر بادى 16 ســاله 
از بادرود ، مهزیار معصومى 11 ســاله از گلپایگان ،ملیکا 
مجیدى 12 ســاله از گلپایگان ، مبینا نکونام 16 ساله از 
گلپایــگان و زهرا نمازى 16 ســاله از گلپایگان به مرحله 

کشورى این دوره مسابقات راه یافتند.
بنى طبا به موضوع نقاشــى در بخش کودك و نوجوان در 
سومین دوره مسابقه نقاشــى «آب  =  زندگى» پرداخت و 
اعالم کرد: موضوعات بخش کودك این رقابت شــامل: 
آب از کجا و چگونه به دست مى آید؟ چگونه مى توان آب 
را نگهدارى کرد؟چه کار کنیم کــه آب هدر نرود؟ چگونه 
ممکن اســت آب آلوده نشود؟ آب چه نقشــى در زندگى 
ما دارد؟ و موضوعات بخش نوجوان شــامل: در انجام چه 
مشاغلى به آب نیاز است؟ براى آینکه آب ها آلوده نشوند چه 

باید کرد؟با چه روشى از هدررفت آب جلوگیرى مى کنید؟ 
آینده منابع آب را چگونه مى بینید؟ بوده  است.

مدیر روابط عمومــى وآموزش همگانى شــرکت آب و 
فاضالب استان اصفهان  اعالم کرد: از میان آثار دریافتى 
این مســابقه 10 اثر برتر به مرحله کشورى راه یافتند  این 
درحالیست که مرحله کشورى ســومین دوره مسابقه آب 
مساوى نقاشى  اواخر سال جارى  برگزار خواهد شد، به آثار 
برتر هم در مرحله اســتانى و هم در مرحله کشورى جوایز 

ارزنده اى تعلق خواهد گرفت.
بنى طباء هدف از برگزارى جشنواره نقاشى «آب=زندگى» 
را اســتفاده از توانایى هنرى کودکان ونوجوانان و تکثیر و 
نشر آثار آنان از فضاى پیرامونى و جلب توجه افکار عمومى 
به پدیده کم آبى برشمرد و افزود: زبان هنر بهترین وسیله 
براى انتقال مفاهیم آموزشى و ضرورت هاى جامعه است و 
مقطع سنى کودك و نوجوان بهترین دوران براى فراگیرى 
آن مى باشــد.  همچنین هدف گسترش فرهنگ صحیح 
مصرف آب میان آحاد جامعه، با استفاده از توانایى هنرى 
کودکان و نوجوانان مى باشــد  که مقصــود  توجه افکار 

عمومى به پدیده کم  آبى است.

مدیر  روابط عمومى و آموزش همگانى  شرکت آب و فاضالب استان اصفهان تشریح کرد  

اعالم اسامى  برگزیدگان سومین 
دوره  مسابقه نقاشى «آب = زندگى» 

ویژه کودکان و نوجوانان 

آگهى مزایده نوبت دوم

ثابت راسخ- شهردار چرمهین

        چاپ دوم

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

در مزایده خواهد بود. 
م الف: 722926

آگهى مزایده عمومى(نوبت اول)

حمیدرضا فرهنگ- شهردار شاهین شهر

        چاپ اول

شهردارى شــاهین شهر باســتناد مصوبه شــماره 2411/ش مورخ 98/10/05 
شوراى محترم اســالمى شــهر در نظر دارد تعداد 9 قطعه پالك زمین واقع در 

شاهین شهر- مسکن مهر را از طریق آگهى مزایده به صورت نقد به فروش برساند.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشــتر و اخذ اوراق مزایده مى بایستى در 
ساعات ادارى به واحد امالك شهردارى مراجعه و پیشنهادهاى خود را حداکثر 
تا پایان وقت ادارى روز شــنبه مورخ 98/11/12 به دبیرخانه حراست تحویل 

نمایند. شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.
م الف: 725761

آگهى مزایده نوبت دوم به شماره 98/1030876 مورخ 98/10/21

مهدى قربانى- رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهین شهر و میمه

واگذارى بــه اجاره یکباب زیرزمین خدماتى از موقوفه مســجد ابوالفضل (علیه الســالم) واقع در 
شاهین شهر خیابان شیخ بهایى جنب مسجد به مدت یکسال با مبلغ پیشنهادى اجاره ماهیانه 4/600/000 
ریال مهلت ثبت نام تا پایان وقت ادارى روز یکشنبه مورخ 98/11/06 جهت کسب اطالعات بیشتر با 

شماره تلفن 45245001 تماس حاصل فرمایند.
م الف: 728143


