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10 نشانه براى اینکه شما زیادى عذرخواهى مى کنید!کشف محموله سالح در اصفهان نسرین مقانلو: من در ماهواره تبلیغ نکرده ام 68 هکتار از جنگل هاى گیالن  سوخت مدیر برنامه هاى کالدرون آنفالو شد سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

زیان سشوار
300 برابر ضرر
امواج موبایل!

اصفهانى ها جمعه ها بیشتر تصادف مى کنند
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6 سیلى محکم به 
نظامیان آمریکایى زده ایم 

زباله گردها 
مافیایى هستنــد

فدراسیون شطرنج 
به نابغه: 

تختى باش و برگرد!
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6 انبـــار
 کاالى احتکار شده
 در اصفهان کشف شد

کرکى، نازك و کم پشتى موى کودکان تا پنج سالگى کامًال طبیعى 
است و جاى نگرانى ندارد. ساختار مو پس از پنج سالگى شکل 

واقعى خود را نشان مى دهد و تراشیدن مو تأثیرى بر
 پرپشتى موى کودك ندارد! در واقع پرپشتى مو، نه با

 کوتاه کردن و نه با تیغ زدن موى کودك بیشتر نمى شود! 

مدیر بازرســى و نظارت اصناف استان اصفهان 
گفــت: در نتیجه رصــد اطالعاتى بازرســان 
اصناف و بازرسى گشــت هاى مشترك اصناف، 
صنعت، معدن و تجارت و پلیس آگاهى در چند 
روز گذشــته شــش انبار کاالهاى احتکار شده 
غیرمجاز در اطــراف اصفهان کشــف و پلمب 
شد.جواد محمدى فشارکى در گفتگو با «ایرنا» 
افــزود: کاالى احتکار شــده غیرمجاز شــامل 
انواع لوازم و کاالهاى بهداشــتى ســاختمان از 
جمله انواع لوله واتصاالت ســاختمانى، پکیج و 
رادیاتور است که در ســامانه جامع انبارها ثبت 

نشده بود.
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8585 درصد تولید برق ایران وابسته به زاینده رود است درصد تولید برق ایران وابسته به زاینده رود است
عالوه بر عالوه بر 6868 درصد تولید آهن و فوالد  و  درصد تولید آهن و فوالد  و 2626 درصد تولید فرآورده هاى نفتى کشور؛  درصد تولید فرآورده هاى نفتى کشور؛ 
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آمار حوادث رانندگى در 8 ماهه سال جارى از زبان رئیس پلیس راهور استان

سریال «دل» 
ممیزى شد 

و رکوردشکنى
 کـــرد

50 درصد جام را زرد کن
سپاهان در دیدار معوقه هفته یازدهم رقابت هاى لیگ برتر فوتبال به 

مصاف تیم صنعت  نفت آبادان مى رود.
دیدارهاى معوقه هفته یازدهم و دوازدهم لیگ برتر فوتبال، جام خلیج 
فارس، امروز شنبه 7 دى ماه با برگزارى دو دیدار به پایان مى رسد که 
در یکى از این رقابت ها سپاهان اصفهان در ورزشگاه تختى آبادان به 

مصاف صنعت  نفت خواهد رفت.
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

پایان عملیات
 یکى از پیچیده ترین 

پروژه هاى
 انتقال آب جهان

5 پیشگویى «نوستراداموس»براى سال 2020
از رکود جهانى تا زلزله در آمریکا

2
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دانیـــالدانیـــال
 گزینه زمین و زمان گزینه زمین و زمان

آگهى مزایده

 شرکت مهندسى و ساخت تجهیزات سپاهان مپنا

شرکت حمل و نقل توکا (سهامى عام) در نظر دارد فعالیت هاى مربوط به کارگاه هاى 
مکانیکى، چرخ و محور، پنوماتیک و لوله  کشــى خودروهاى دیزلى خود را با در 
اختیار گذاشــتن مکان و ابزارآالت الزم به صورت امانى از طریق مناقصه عمومى 
به پیمانکاران واجد شــرایط واگذار نماید. از کلیه متقاضیان دعوت مى گردد، از 
تاریخ 1398/10/14 لغایت1398/10/24 (به جز روزهاى پنج شــنبه و تعطیالت 
رسمى) از ساعت 8 الى 16 جهت هماهنگى با واحد تعمیرگاه شرکت به شماره تلفن 
03152735075 داخلى 168 تماس حاصل نموده و جهت بازدید و دریافت اوراق 
مناقصه به محل شرکت واقع در مبارکه، جنب شرکت فوالد مبارکه، شرکت حمل و 

نقل توکا مراجعه نمایند. 

برگزارى مناقصه عمومى

شرکت حمل و نقل توکا (سهامى عام)

نوبت دوم

سازمان حمل و نقل جمعى شهردارى هاى شهرستان فالورجان در راستاى بهبود و توسعه خدمات 
حمل ونقل در شهرستان فالورجان در نظر دارد دو دستگاه مینى بوس خود را از طریق مزایده به 
مدت یکسال به متقاضیان واجد شرایط اجاره دهد. لذا از افراد واجد شرایط و داراى تجربه کافى 
دعوت مى شود ازتاریخ نشــر آگهى تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه  مورخه 98/10/17 جهت 
دریافت اسناد مزایده به این سازمان مراجعه و یا جهت کســب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 
زیر تماس حاصل نمایند. ضمنًا سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. (کلیه 

هزینه هاى چاپ آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد).
نشانى: اصفهان- فالورجان- بلوار بسیج- خیابان شهداى نیکان تلفن: 37423147- 031 

دورنگار: 37431023- 031 
 www.falavarbus.ir :سایت اینترنتى

آگهى مزایده نوبت دوم

سازمان حمل و نقل جمعى شهردارى هاى شهرستان فالورجان سازمان حمل و نقل جمعى شهردارى هاى شهرستان فالورجان 

شرکت تعاونى مسکن کارکنان شهردارى شاهین شهر به استناد مصوبه مورخ 
98/06/03 هیأت مدیره شرکت تعاونى در نظر دارد یک قطعه زمین با کاربرى 
مسکونى به پالك ثبتى شماره 409/6405 واقع در بلوار طالقانى طرح تفکیکى 
برم به مساحت 198 مترمربع را با قیمت پایه کارشناسى 3/564/000/000 ریال 

از طریق مزایده عمومى به صورت نقد به فروش برساند.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشــتر و اخذ اوراق مزایده مى بایستى در 
ساعات ادارى به واحد حسابدارى شــهردارى مراجعه و پیشنهادهاى خود را 
حداکثر تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 98/10/21 به دفتر شرکت تعاونى 
تحویل نمایند. شرکت تعاونى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

آگهى تجدید مزایده عمومى (نوبت سوم) چاپ دوم

کیانوش کیانى- مدیرعامل شرکت تعاونى کارکنان شهردارى شاهین شهرکیانوش کیانى- مدیرعامل شرکت تعاونى کارکنان شهردارى شاهین شهر

 شرکت مهندسى و ساخت تجهیزات سپاهان مپنا در نظر دارد ضایعات آهن آالت ذوبى به وزن تقریبى 140 تن  
را در چارچوب قوانین و مقررات جاریه این شرکت از طریق مزایده، به اشخاص حقیقی / حقوقی واجد شرایط 

واگذار نماید.
شرایط مزایده:

1.مهلت بازدید و تحویل پیشنهادات از تاریخ انتشار تا ساعت 14:00 روز سه شنبه  10  دى ماه 1398 تعیین شده 
و بازگشایى پاکات،  همان روز  ساعت 14:30 در کمیسیون مربوطه انجام خواهد گردید. 

2.تضمین شرکت در مزایده  250,000,000 ریال به صورت ضمانتنامه /چک تضمین شده بانکى مى باشد .
3.ارائه کارت شناسایى معتبر جهت اخذ اسناد مزایده الزامى است.

4.پیشنهادات مربوطه می بایست داراي امضاء و اثر انگشت بوده و در پاکت الك و مهر گردد.
5.تلفن تماس جهت هماهنگى: 45233271-031 داخلى  292-420  

6.هزینه انتشار آگهى بر عهده برنده مزایده مى باشد.
7. مکان مراجعه جهت بازدید و ارائه پیشنهادات: اتوبان اصفهان-تهران، روبروى پلیس راه ،کیلومتر 12 جاده 
علویجه ، شهرك صنعتى بزرگ اصفهان ، خیابان اندیشمندان 20-شرکت ساخت تجهیزات سپاهان  مى باشد.

امال طبیعى 
شکل
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همزمان با پدیده وزش باد بســیار شــدید و به دنبال آن 
افزایش دماى هوا، چیزى در حدود 68 هکتار از جنگل هاى 
گیالن واقع در شهرســتان هاى مختلف این استان دچار 
آتش سوزى شده است از سوى دیگر، علت اصلى بروز این 
حادثه که وزش تندباد موجب تسریع آن شده همچنان در 

حال بررسى است.
مدیرکل منابع طبیعى و آبخیزدارى گیالن بررســى علل 
دقیق بروز آتش سوزى در سطح وسیعى از جنگل هاى استان 
را مورد تأکید قرار داد و عنوان کرد: با توجه به پیش بینى هاى 
سازمان هواشناسى مبنى بر وزش باد شدید و گرم تر شدن 
دماى هوا از قبل اخطاریه هاى الزم از سوى این دستگاه 

صادر شده بود.  محسن یوسف پور پرهیز از روشن کردن 
آتش در کنار اراضى جنگلى و مرتعى را در چنین شرایطى 
مورد تأکید قرار داد و گفت: در حال حاضر هفت شهرستان 
استان گیالن با آتش ســوزى اراضى جنگلى خود مواجه 
هستند به طورى که چیزى در حدود 68 هکتار از جنگل هاى 
گیالن دچار آتش سوزى شده است. وى افزود: بروز عواملى 
نظیر کاهش رطوبت، افزایش دما و وزش شــدید باد گرم 
زمینه وقوع آتش ســوزى هاى احتمالى را در جنگل هاى 
اســتان گیالن فراهم مى کند که به رؤساى ادارات منابع 
طبیعى و آبخیزدارى شهرستان ها موارد مهم ابالغ شده تا 

تمهیدات الزم را در این زمینه بیاندیشند.

مشاور و دستیار فرمانده معظم کل قوا با بیان اینکه شش 
سیلى محکم به نظامیان آمریکایى در خلیج فارس زده ایم، 
گفت: دشمنان شکست هایى که از نیروهاى مسلح ایران 

خورده  اند را هرگز فراموش نخواهند کرد.
ســردار سرلشکر پاســدار ســید یحیى رحیم صفوى در 
اجالسیه نهایى کنگره ملى 1500 شهید استان هرمزگان 
اظهار کرد: من به عنوان یک پاسدار کوچک از شما سئوال 
مى کنم ما حدود 200 کشــور مســتقل داریم به سران 
کشور ها نگاه کنید ببینید آیا رهبرى دلسوز، حکیم، مهربان 
و دوراندیــش مثل رهبر خود مى شناســید؟ مقام معظم 
رهبرى که نفوذ کالم دارند و با دو کلمه معادالت خارجى ها 

را به هم مى ریزند. والیت فقیه یک نعمت الهى است و آیا 
ما قدر این نعمت را مى دانیم؟ من مطمئنم که این کشور و 

حکومت یک حکومت الهى است و شکست ناپذیر است.
رحیم صفوى بیان کرد: مردم یمن از شــهداى ما درس 
مقاومت گرفتند و در پنج ســال مقاومت جلوى دشمنان 
ایستادند، اگر چه هفت سال توطئه آمریکایى ها سوریه و 
عراق را به ناامنى کشــاند اما فرزندان شما دمار از روزگار 
داعشى ها در آوردند و عراق و سوریه را نجات دادند. وى 
ادامه داد: درس هاى دفاع مقدس بــراى امروزمان هم 
کار آمــدى دارد و براى مقابله بــا تحریم ها جز مقاومت 

اقتصادى راهى نداریم.

 68 هکتار از جنگل هاى گیالن  
سوخت

6 سیلى محکم به 
نظامیان آمریکایى زده ایم 

سربازى بانوان، فعالً نه
مشــاور عالى قــرارگاه مرکزى    مهر |
مهارت آموزى در پاسخ به سئوالى مبنى بر اینکه 
اکنون که سربازى مثل گذشته فقط رزم نیست 
و مهارت آموزى هم به این دوره اضافه شــده 
اســت، آیا امکان دارد که بحث سربازى براى 
خانم ها هم مطرح شود، اظهار کرد: فعًال ستاد 
کل نیروهاى مسلح برنامه اى براى این موضوع 
ندارد. سردار موسى کمالى افزود: اولویت ما در 
امر مهارت آموزى سربازهایى هستند که براى 
خدمت مى آیند و بعد باید سراغ کسانى برویم 
که معاف مى شوند و آنها را تحت پوشش قرار 
دهیم و این خود یک جامعه آمارى باالیى است؛ 
لذا فعًال برنامه اى براى بانــوان در این رابطه

 نداریم.

«ستایش» 
روى بیلبوردهاى لبنان

فصل ســوم از مجموعه «ستایش»    آنا |
به عربى دوبله شــد و از امروز هفتم دى ماه در 
نوبت پخش براى عرب زبانــان به روى آنتن 
شــبکه آى فیلم مى رود. «ســتایش» نوشته 
سعید مطلبى است و سعید سلطانى کارگردانى 
آن را بر عهده داشــته اســت. بر اســاس این 
گزارش، بیلبوردهــاى تبلیغاتى این مجموعه 
در خیابان هاى لبنان نصب شــده و با استقبال 
گســترده از ســوى مخاطبان آى فیلم روبه رو 
شده است. مخاطبانى که منتظر  شروع پخش 
فصل سوم این سریال پربیننده و مشهور ایرانى 

هستند.

نامه 152 استاد دانشگاه 
به روحانى

152 نفر از اعضاى هیئت    آفتاب نیوز |
علمى دانشگاه شهید چمران اهواز، در نامه اى 
به رئیس جمهور، اوضاع خوزستان و شهر اهواز 
را «نابسامان» توصیف کرده و نوشتند: دولت 
با اتخاذ تصمیمات ســازنده و عملى، فورى و 
کارساز براى حل مشکالت مردم اهواز و کمک 
به معضالت این اســتان و پرداخت خسارات 

مردم از بارندگى  اخیر اقدام کند.

چاق شده ایم
معاون تحقیقات و فناورى وزیر    ایسنا|
بهداشت با بیان اینکه در مطالعات اخیرى که 
انجام شــده، 20 درصد کــودکان ایرانى چاق 
شــده اند اظهار کرد: انقالب چهارم صنعتى در 
دنیا رخ داده و دیجیتالى شدن نیز یکى از ابعاد 
مهم انقالب صنعتى چهارم اســت که ما باید 
این امر را در بحث سالمت نیز مورد توجه قرار 

دهیم.

دومین استان فقیر
  تابناك | رئیس اتاق بازرگانى اســتان 
کرمان مدعى شد: کرمان دومین استان کشور 
بعد از سیســتان و بلوچستان از نظر فقر است و 
درآمد ساالنه و شاخص هاى توسعه پایدار آن از 

متوسط کشور پایین تر است.

سیمرغ، ملى شد
تندیس هــاى ســیمرغ بلورین    میزان |
سى  وهشــتمین جشــنواره فیلم فجر از جنس 
کریســتال به صــورت یکپارچه ملى توســط 
صنعتگران ایرانى ســاخته مى شــود. عزت  ا... 
علیزاده، معاون اجرایى جشنواره فیلم فجر ضمن 
اعالم این خبر گفت:  باتوجه به بررسى هایى که 
صورت گرفت دو کارخانــه تولیدکننده ظروف 
کریستال در کشور از نظر اجرایى و امکانات کیفى 
مورد تأیید قرار گرفتند و در نهایت مقدمات ساخت 
توسط یکى از این تولیدکنندگان فراهم شده که 
در حال اجرا هستند و به  زودى مراحل تولید آن 

آغاز خواهد شد.

سفر غیرمترقبه تفریحى؟!
شنیده ها حاکى است، ساعت 15    خبر فورى |
روز چهارشــنبه هفته گذشته حســن روحانى به همراه 
خانــواده اش وارد مازنــدران شــده و در مجتمع نفت 
محمودآباد مســتقر شــده اند. مجتمــع تفریحى نفت 
محمودآباد از دو هفته گذشته در اختیار تعدادى از نیروهاى 
تیم حفاظتى ریاست جمهورى قرار گرفت و در آماده باش 
کامل بودند. همچنین شنیده شده است رئیس جمهور را در 
این سفر، 14 نفر از اعضاى کابینه دولت همراهى مى کنند.

ان شاءا... و ماشاءا...!
سخنگوى کمیسیون تلفیق در پاسخ به    فارس|
این سئوال که پیش بینى صادرات یک میلیون بشکه نفت 
در بودجه سال آینده را به واقعیت نزدیک مى دانید، گفت: 
ان شاءا... گشایش هایى در اقتصاد انجام شود که صادرات 
همان یک میلیون بشکه محقق خواهد شد. هادى قوامى 
در مورد اینکه اداره کشور با ان شاءا... و ماشاءا... نمى شود 
اظهار کرد: 40 سال است که با ان شاءا... و ماشاءا... اداره 

شده از این به بعد هم مى شود.

هلند و نطفه فتنه 
نماینده مردم آذربایجان شــرقى در    انتخاب |
مجلس خبرگان رهبرى گفت: فتنه  88 پیش زمینه هایى 
داشــت و به یک باره رخ نداد. آیت ا... محســن مجتهد 
شبسترى افزود: بر اساس مســتندات نطفه  فتنه 88 را 
سال ها قبل با مشارکت آمریکا، صهیونیست ها، انگلیس 
و حتى برخى کشورهاى اروپایى همچون هلند بسته بودند 
اما انتخابات ریاســت جمهورى بهانه اى شد تا با ادعاى 

کذب تقلب، فتنه شان را ظهور و بروز دهند.

عالیس، مهمتر از انتخابات؟!
  ایسنا| یک عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام به انتقاد از رویکرد صداوسیما در یازدهمین انتخابات 
مجلس پرداخت. حجت االســالم والمسلمین مجید 
انصارى اظهار کرد: دو ماه به انتخابات مجلس مانده، ما 
30 شبکه ملى و سى و چند شبکه استانى و فرامرزى داریم 
اما چقدر بحث انتخابات و رأى مردم مطرح اســت؟ اى 
کاش صداوسیما یک دهم تبلیغات عالیس را به انتخابات 

اختصاص مى داد.

  کمتر از 1000 نفر 
در بازداشت مانده اند

بنــا بــر خبــر دریافتــى، از    انصاف نیوز |
بازداشــتى هاى حوادث آبان 98 در حــال حاضر کمتر 
از 1000 نفر در بازداشــت به ســر مى برند که متهم به 
دست داشتن مســتقیم در تخریب ها و تلفات انسانى 
هستند. در این حوادث به بیش از 1500 عابربانک، بانک 
دولتى و غیردولتى، چند صد دوربین خیابانى، بالغ بر صد 
جایگاه سوخت و بیش از 70 فروشگاه زنجیره اى دولتى و 

غیردولتى، خسارت وارد شد.

تحریم از نوع پرستارى!
خانه پرستار در آســتانه روز پرستار طى   ایلنا |

 نامه اى به رئیس جمهور نسبت به انحصار سیاستگذارى 
در دست پزشکان در وزارت بهداشت و درمان، عدم اجراى 
قوانین حمایتى پرستاران و تبعیض در نظام پرداخت به 
پرستاران اعتراض کرد. خانه پرستار در این نامه آورده که 
هیچ دلیلى براى شرکت در «نمایش هاى روز پرستار» 
نمى بیند و در هیچیک از مراسم هاى روز پرستار شرکت 

نمى کند.

باعث شرمندگى شد
رئیس شــوراى عالى سیاستگذارى    جماران |
اصالح طلبان گفت: حرف و حدیث هاى فراوانى درباره 
حوادث آبان ماه وجود دارد که متأسفانه تاکنون هیچ مرجع 
رسمى در این خصوص پاسخگو نبوده است. محمدرضا 
عارف در دومین نشست شــوراى عالى سیاستگذارى 
جبهه اصالح طلبان با رابطان استانى گفت:  حوادث آبان 

ماه باعث شرمندگى همه مسئوالن شد.

خبرخوان

نماینده ولى فقیه در خراسان رضوى با اشاره به اینکه وضعیت امروز ما نیز مانند 
وضعیت پیامبر(ص) در جنگ احزاب است، یادآور شد: در روى کره زمین با همه 
امکانات بر براندازى و نابودسازى انقالب ما متحد شده اند، از روز اول تا امروز، 

دنیاى استکبار چنین جبهه اى را ایجاد نکرده است.
آیت ا... سید احمد علم الهدى ادامه داد: آقاى جلیلى در جلسه اى با بیان خاطره اى 
عنوان کرد که وزیر خارجه چین از من وقت مالقات خواست و به من گفت که 
مى خواهم بگویم تمام مایى که جمع شده ایم با شما مذاکره کنیم در یک چیز 
متفق هستیم و این است شما نباید باشید اما اختالف کشورهاى مذاکره کننده 
در روش نابودسازى شماست چرا که نظام انقالب اسالمى، زندگى بین المللى و 
معامالت را بر روى زمین برهم زده و همه اتفاق دارند شما نباید باشید! وى ادامه 

داد: در جهان امروز همه علیه جمهورى اسالمى همدست هستند.
عضو مجلس خبرگان رهبرى عنوان کرد: خداوند طورى هیبت ما را در چشم 
دشمن جهانى پر کرده که هیچکدام جرأت گلوله پرت کردن سمت ما را ندارند. 
وى بیان کرد: هر کس دشمن پیامبر روى زمین است علیه ما همدست شده، ما 
وظیفه مندیم در مقابل آنها مقاومت کنیم، االن باید توجه کنیم جریان رهبرى و 
والیت به عنوان «کلید زن» حرکت هاى پیروزى به ما راهبرد مى دهد اما اصل 

نصرت خداوند است و دشمن ما ذلیل مى شود.

پروانه سلحشــورى، نماینده فعلى مردم تهــران در مجلس، براى حضور 
در انتخابات دور آینده مجلس ثبت نام نکرد. امــا در همین دوره هم آنقدر 
نطق ها و اظهار نظرهاى جنجالى از او شنیده ایم که به نظر مى رسد براى 
چهار ســال آینده که در مجلس حضور ندارد کفایت کنــد! یکى از آخرین 
گفتگوهاى سلحشورى که در پایگاه اطالع رسانى «رویداد 24» منتشر شده، 
از جمله درباره نظر او در مورد عملکرد سید ابراهیم رئیسى، رئیس قوه قضاییه 

است. این بخش از جدیدترین سخنان جنجالى نماینده تهران را بخوانید.
■ در دیدار فراکسیون زنان با رئیس قوه قضاییه برخى از نمایندگان زن مورد 
عتاب و خطاب آقاى رئیسى قرار گرفتند. اما من در مورد خودم وقت گرفتم 

و با او صحبت کردم. 
■ تذکر و اعتراض رئیســى به افراد بود و با هریک از زنان به نحوى سخن 
گفتند. من واقعًا این وجهه آقاى رئیسى را ندیده بودم و فکرش را نمى کردم 

که اینگونه باشــد. نوع رفتار و برخورد و ظاهر او در جلســه علنى که مردم 
مى بینند با آن جلســه غیرعلنى که با ما داشتند بسیار متفاوت بود. البته من 
که ظاهرشناس و باطن شناس نیستم اما ایشان به خوبى دو وجهه متمایز از 

خودشان نشان دادند. 
■ به نظرم هیچگاه نباید سیاه و سفید نگاه کنیم و اقدامات مثبت ایشان را باید 
قدر بدانیم. اما در عین حال از برخى از اقدامات باید انتقاد کرد. از نظر برخورد با 
فعاالن سیاسى و اجتماعى به نظرم هیچ تغییرى نسبت به دوره ریاست آملى 

الریجانى ایجاد نشده است.
■ رئیسى نســبت به رؤســاى قبلى قوه قضاییه جوان تر اســت و از دل 
قوه قضاییه برآمده اســت و رویکردش متفاوت است. معتقدم آقاى رئیسى 
خیلى خوب مى داند که دارد چکار مى کند و آرزویم این است این کار هایى که 

به خوبى مى داند در نهایت به ضرر مردم کشور تمام نشود.

پیشگویى هاى «نوستراداموس»، پیشگو و اخترشناس 
فرانسوى قرن شــانزدهم همواره مورد توجه رسانه ها و 

محافل خبرى بوده است.
با وجودى که بین دو مقوله «پیش بینى» و «پیشگویى» 
تفاوت زیادى وجود دارد و «پیش بینى» بر اساس داده هاى 
علمى بوده و «پیشگویى» فاقد چنین پشتوانه اى است و 
بسیارى به پیشگویى درحد یک تفریح و سرگرمى نگاه 
مى کنند، اما از همین زاویه سرگرمى هم پیشگویى ها و 
«خبر از آینده دادن» براى انسان جذابیت دارد و انسان ها 

دوست دارند از وقایع آینده از پیش مطلع باشند.
براى ســال 2020 هــم «نوســتراداموس» در کتاب 
«پیشگویى ها» (انتشار در سال 1555) پیشگویى هایى 

دارد. پنج پیشگویى مهم او عبارتند از:
1- وقوع زلزله اى قوى در قاره آمریکا: نوســتراداموس 
پیشگویى کرده که در سال 2020 زلزله اى قوى و شدید در 
قاره آمریکا به وقوع خواهد پیوست. با توجه به احتماالت 
علمى درباره احتمال وقوع زلزله در قاره آمریکاى شمالى 
و مرکزى این زلزله احتماًال مى تواند در نوار زلزله خیز در 
مناطق غرب ایاالت متحده آمریکا، مکزیک و یا شیلى 

باشد.
2- وداع یک پادشــاه با تــاج و تخت: نوســتراداموس 
پیشگویى کرده در سال 2020 یک پادشاه یا ملکه مهم 
با تاج و تخت خود وداع خواهد کرد. او نامى از یک کشور 
خاص نبرده اما گمانه زنى ها براى امسال روى «الیزابت 
دوم»، ملکه بریتانیا متمرکز شده است. دلیل این تمرکز 
سلطنت طوالنى مدت (65 ساله) او و نیز زمزمه هایى است 
که اخیراً در برخى رسانه ها و محافل سیاسى بریتانیا درباره 
تأسى ملکه بریتانیا به پادشاه مستعفى اسپانیا و کنار رفتن 
از قدرت و سپردن سلطنت به یک نیروى تازه و جوان تر 

به میان آمده است.
3- رکود اقتصاد جهانى: بنا بر پیشگویى نوستراداموس 

در سال 2020 یک قدرت اقتصادى بزرگ دنیا وارد بحران 
اقتصادى خواهد شد و متعاقب آن اقتصاد جهانى وارد یک 

دوره رکود خواهد شد.
4- ترور یا مرگ یــک رهبر در آمریــکا: یکى از بحث 
برانگیزترین پیشــگویى هاى نوســتراداموس در مورد 
ترور و مرگ است. این پیشــگوى فرانسوى براى سال 
2020 از «مرگ» یکى از مهمتریــن رهبران جهان در 
آمریکا یاد مى کند. به تعبیر برخى مفسران این رهبر مهم 

مى تواند «دونالد ترامپ» باشد و البته به صورت نمادین، 
احتمال عزل او در روند پرونده اســتیضاح هم مى تواند 
در حکم «مرگ سیاسى» او باشــد؛ هر چند که شواهد 
و قرا ئن چنین چیزى را نشــان نمى دهد و مجلس ســنا 
که تحت تســلط جمهوریخواهان حامى ترامپ است به 
احتمال قریب به یقین رأى بــه برکنارى ترامپ نخواهد

 داد.
5- درگیرى نظامى دو قدرت بزرگ: بنا بر پیشــگویى 

نوستراداموس در سال 2020 جهان شاهد درگیرى بین 
دو قدرت بزرگ خواهد بود. با توجه به روابط پرتنش بین 
آمریکا و چین احتمال مى رود ایــن درگیرى بین این دو 

کشور باشد.
نوستراداموس براى سال 2020 پیشگویى هاى دیگرى 
نیز دارد. رواج سفر انسان به فضا، نزدیک شدن یک شهاب 
سنگ بزرگ به روسیه و حتى تهدیدى داخلى علیه رهبر 

روسیه (مثل ترور) از جمله این پیشگویى هاست.

5 پیشگویى «نوستراداموس»براى سال 2020

 پروانه سلحشورى: ظاهر و باطن ابراهیم رئیسى متفاوت است!

همانطور که احتماًال مى دانید، به دنبال عدم اعزام تیم ملى ایران به مسابقات 
جهانى روسیه، علیرضا فیروزجا، استاد بزرگ شطرنج تصمیم گرفته به جاى 
مســابقه با نام ایران، زیر پرچم فیده (فدراســیون جهانى شطرنج) مسابقه 

دهد.
علیرضا فیروزجا نه تنها بهترین شــطرنج باز حال حاضر (از حدود هشت ماه 
پیش) و احتماًال تمام تاریخ ایران اســت بلکه یکى از آینده دارترین هاى این 
رشته در جهان هم به شمار مى رود. او شــطرنج بازى است که کامًال قابلیت 
تبدیل شدن به شــماره یک دنیا را دارد. او تنها شطرنج باز ایرانى است که به 
عنوان «لژیونر» به لیگ فرانســه دعوت شده است و آنطور که گفته مى شود 
خانه اختصاصى و امکانات قابل توجهى هم دریافت کرده و احتماًال تابعیت این 

کشور هم به او اعطا مى شود.

حاال مهرداد پهلوان زاده، رئیس فدراســیون شــطرنج ایران در بیانیه اى از 
فیروزجا خواست تا به عنوان یک قهرمان ملى و با الگو قرار دادن پهلوانانى، 
چون مرحوم غالمرضا تختى، به چیــزى جز افتخارآفرینى زیر پرچم مقدس 

ایران فکر نکند.
در بخشــى از این بیانیه آمده اســت: «علیرضاى عزیز؛ جوانان رشیدى در 
هشت سال دفاع مقدس براى دفاع از این خاك مقدس جان خود را از دست 
داده و به درجه رفیع شهادت رسیدند تا اکنون بتوانیم کشورى مستقل بوده و 
سرنوشتمان را خودمان تعیین کنیم. حال که آینده ایران در دست شما جوانان 
است، منتظر بازگشــت یک قهرمان و پهلوان به کشورمان هستیم و خود را 
آماده استقبال از شما خواهیم کرد تا از این پس با پرچم مقدس ایران اسالمى 

در رویداد هاى مختلف شرکت کرده و افتخارآفرینى کنید.» 

سردار سرتیپ پاسدار حسین نجات، معاون فرهنگى و اجتماعى سپاه پاسداران 
انقالب اسالمى، در دوازدهمین همایش نخبگان عصر ستایشگرى که در مشهد 
برگزار شد شرکت کرد. اظهارات این مقام ارشد سپاه را در این همایش بخوانید.

■جمهورى اســالمى ایــران طى 40 ســال نه  تنها پیشــرفت کــرده که 
پیشرفت هایش به حدى بوده که براى جهانیان بسیار عجیب است. در دیدارى 
که با دبیرکل حزب ا... لبنان داشتم او گفت که جمهورى اسالمى مانند قطارى 
است که تمام پرده هایش را کشیده اند و به سرعت در حال حرکت است و خود 
مسافران هم متوجه سرعت حرکت قطار نیستند اما ما از بیرون متوجه مى شویم 

که چقدر جمهورى اسالمى در حال حرکت رو به جلو است.
■وظیفه ما باال بردن تاب آورى مردم است. اگر دهه اول انقالب دغدغه بیرون 
کردن «صدام» را داشــتیم در دهه چهارم انقالب این آمریکایى ها هستند که 

دغدغه حفظ اسرائیل را دارند و نمى گذارند ما اسرائیل را نابود کنیم.
■علت دشمنى آمریکا با ما نه مسائل هســته اى، نه حقوق بشر و نه حضور در 
منطقه است بلکه این است که آنها وارث تمدنى مبتنى بر اومانیسم هستند که از 
آن تحت عنوان دهکده جهانى یاد مى کنند که این تمدن با آرمان هاى انقالب 

اسالمى همخوانى ندارد پس دشمنى آمریکا با ما دشمنى دو تمدن است.
■مدل براندازى غرب در مقابل انقالب اسالمى طى این 40 سال تغییر کرده 
است و در این مدل جدید براندازى، تکیه بر افراد فرودست جامعه و کسانى است 
که محصول حاشیه نشینى و بى سوادى هستند و در فضاى مجازى آلوده شده اند.
■ آمریکا درحال فروپاشى است. خود آمریکایى ها مى گویند لیبرال دموکراسى 
70 سال است که در آمریکا مرده و این کشور در تعداد فقرا، معتادان و زنان قربانى 

تجاوز جنسى جزو  پنج کشور نخست دنیاست.

فدراسیون شطرنج به نابغه: تختى باش و برگرد! روایتى از دیدار مقام چینى با جلیلى

پیشرفت هاى جمهورى اسالمى براى جهانیان عجیب است
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توسعه شبکه آبرسانى 
فضاى سبز 

رئیس ســازمان ســیما، منظر و فضاى سبز شهردارى 
شاهین شهر گفت: در راستاى حفظ و گسترش فضاى 
سبز شهر پروژه توسعه شــبکه آبرسانى فضاى سبز در 
محدوده گلدیس با اعتبارى بالــغ بر پنج میلیارد و 500 
میلیون ریال احداث شد. على عرب در ادامه افزود: اجراى 
عملیات لوله گذارى به طول 1300 متر حدفاصل بلوار 
ولى عصر (ورودى بلوار کشاورز) تا بلوار رضوى، ضمن 
تکمیل رینگ شبکه آبرسانى فضاى سبز تأثیر  بسزایى در 
تأمین فشار آب مورد نیاز براى توسعه و نگهدارى فضاى 
سبز در محدوده گلدیس از جمله پارك گل سرخ، بلوار 
یادگار امام (ره)، خیابان سلمان و ابوذر دارد و مشکالت 
تأمین آب مورد نیاز براى آبیارى کمربند فضاى ســبز 
احداث شــده در ضلع غربى محدوده گلدیس را مرتفع 

خواهد کرد.

اصالح و توسعه
 شبکه توزیع آب

عملیات اصالح و توسعه شبکه آب به طول 3400 متر در 
شهرستان گلپایگان به اتمام رسید. این فعالیت عمرانى از 
محل اعتبارات جارى آبفا گلپایگان در هشت ماه گذشته 
و در شــهرهاى گلپایگان، گوگد و گلشــهر انجام شد. 
هدف از انجام این عملیات کاهش بروز حوادث شبکه 
و قطع آب به علت فرسودگى شــبکه توزیع و واگذارى 

انشعاب آب بود. 

قطع درختان خشک
 در گلپایگان

شهردار گلپایگان گفت: شــاخه ها و تنه هاى درختان 
در معرض آســیب قطع و درختان مبتــال به آفت کرم 
ساقه خوار هرس شد. پیمان شکرزاده با اشاره به تأکید 
مدیریت بحران استاندارى مبنى بر پیشگیرى از وقوع 
حوادث شــهرى ناشى از ســقوط درختان، اظهار کرد: 
درختان غیرمقاوم در برابر مخاطــرات طبیعى از جمله 
وزش باد و بارش برف و باران در فصل پاییز و زمستان 
دچار شکستگى مى شود که ممکن است جان شهروندان 

را به خطر بیاندازد.

رشد 30 درصدى 
صادرات ذوب آهن 

مدیر عامــل شــرکت ذوب آهن اصفهــان، صادرات 
محصوالت این شرکت را از ابتداى سال تاکنون، 877 
هزارتن بیــان کرد و گفت: این میزان نســبت به مدت 
مشابه پارســال با 676هزارتن، 30 درصد رشد داشته 
اســت. منصور یزدى زاده افزود: پیش بینى مى شــود 
صادرات ذوب آهن تا پایان سال به حدود یک میلیون و 

200هزار تن برسد. 

توزیع 15 هزار تن علوفه 
مدیرکل امور عشایر اســتان اصفهان از توزیع نزدیک 
به 15 هزار تن علوفه و سایر اقالم اساسى مورد نیاز در 
بین عشایر این استان تا پایان سال جارى خبر داد. مختار 
اسفندیارى افزود: این مقدار علوفه که به دلیل بارش هاى 
مناسب و غنى تر شدن مراتع به نسبت سال گذشته بیشتر 
است، همراه با دیگر کاالهاى اساسى در اختیار عشایر 
قرار خواهد گرفت. وى یادآور شد: شــمارى از عشایر 
استان در زمان حاضر در منطقه شرق اصفهان و شمارى 

دیگر در استان هاى فارس و خوزستان حضور دارند.

کاهش بارندگى
 در سرشاخه  زاینده رود 

معاون حفاظت و بهره بردارى شــرکت آب منطقه اى 
اصفهان گفت: با وجود بارندگى هاى اخیر در پاییز امسال 
با 17 درصد کاهش بارندگى در سرشاخه اصلى زاینده رود 
روبه رو هستیم. حسن ساسانى گفت: میزان بارندگى ها 
از ابتداى سال آبى جارى مهر ماه تاکنون در کوهرنگ 
سرشاخه  زاینده رود 334 میلیمتر ثبت شده در حالى که 
سال آبى گذشته در مدت مشابه 422 میلیمتر بارندگى و 

متوسط بلندمدت 396 میلیمتر بوده است.

خبر

مدیر کل راه و شهرســازى اســتان اصفهان در جمع 
مدیران و رؤساي راه و شهرسازي شهرستان ها گفت: 
اولویت بندي در انجام پروژه ها یک اصل اســت و باید 
تعهداتی ایجاد شود که پشتوانه داشته باشد چراکه انجام 
کار بدون پشتوانه به ثمر نخواهد نشست و هیچ حسنی

 ندارد.
علیرضا قاري قرآن متذکر شــد: این حرف به مثابه آن 
نیست که پروژه ها متوقف شــود بلکه هدف آن است 
که با برنامه ریزي و انجام کار مضاعف در حوزه ستادي 
و شهرستانی سعی شود تا دانســته و کارشناسی شده،

پروژه ها اولویت بندي و براى تکمیل و به بهره برداري 

رساندن آنها اقدام صورت گیرد. وى خطاب به رؤساي 
ادارات راه و شهرســازي شهرســتان ها گفت: انجام 
کار عمرانی شور و نشــاط ایجاد می کند و براي مردم 
امیدآفرین است بنابراین با برنامه ریزي و پیگیري هاي 
مجدانه ســعی بر تکمیل پروژه هاي نیمه تمام کنید تا 
اثرات آن به مردم و به خود شهرســتان برگردد و الزم 
است در این کار از ظرفیت هاي شهرستان استفاده کرد. 
وي توجه به حق الناس را در تمامی حوزه ها مورد توجه 
قرار داد و گفت: باید با نیت سالم و با استفاده از امکانات 
به بهترین نحو امورات را پیگیري کنیم و به ســرانجام 

رسانیم.

مدیر بازرسى و نظارت اصناف اســتان اصفهان گفت: 
در نتیجه رصد اطالعاتى بازرســان اصناف و بازرســى 
گشت هاى مشــترك اصناف، صنعت، معدن و تجارت 
و پلیس آگاهى در چند روز گذشــته شش انبار کاالهاى 
احتکار شــده غیرمجــاز در اطراف اصفهان کشــف و 
پلمب شد.جواد محمدى فشــارکى در گفتگو با «ایرنا» 
افزود: کاالى احتکار شده غیرمجاز شامل انواع لوازم و 
کاالهاى بهداشتى ساختمان از جمله انواع لوله واتصاالت 
ساختمانى، پکیج و رادیاتور اســت که در سامانه جامع 
انبارها ثبت نشــده بود. وى با بیان اینکه این انبارها در 
گشت مشترك بازرســان مدیریت بازرســى و نظارت 

اصناف اســتان به همراه عوامل دایره مبارزه با مفاسد 
اقتصادى پلیس آگاهى و بازرســان اداره صنعت، معدن 
و تجارت در اطراف اصفهان کشف شد خاطرنشان کرد: 
کاالهاى کشف شده در این انبارها به ارزش 300 میلیون 
ریال، توقیف و با دســتور مقام قضایى براى رســیدگى 
به پرونده پلمب شــد.   مدیر بازرســى و نظارت اصناف 
استان اصفهان افزود: کاالهاى موجود در انبارهایى که 
در سامانه جامع انبارها ثبت نشده باشد به عنوان قاچاق 
ضبط مى شود. محمدى فشارکى ثبت نشدن انبار بخش 
خصوصى و دولتى در ســامانه جامع انبارها را مصداق 

احتکار کاال عنوان کرد.

6 انبار کاالى احتکار شده
 در اصفهان کشف شد

اولویت بندي در انجام
 پروژه ها یک اصل است

معاون فرهنگى دانشجویى دانشگاه آزاد اسالمى در نشست 
مطبوعاتى با اصحاب رسانه با اشاره به برگزارى چهارمین 
جشنواره نشریات دانشجویى دانشگاه هاى آزاد کشور به 
میزبانى دانشگاه آزاد اسالمى واحد اصفهان (خوراسگان) 
گفت: یکى از عرصه هاى مهــم فعالیت هاى فرهنگى و 
اجتماعى در دانشگاه ها تدوین و تهیه نشریات دانشجویى 

است.
حجت االســالم والمســلمین ابراهیم کالنترى با بیان 
اینکه این جشنواره در اسفند ماه ســال جارى برگزار مى 
شود، تصریح کرد: این نوع فعالیت هاى دانشجویى سابقه 
تاریخى شاخصى پس از پیروزى انقالب اسالمى داشته و 
تشویق مقامات کشور به ویژه مقام معظم رهبرى در این 
حوزه موجب رشد دانشگاه ها در بخش نشریات بوده است. 

وى نشریات دانشــجویى را کارگاه هاى تمرین نوشتن در 
فضاى نخبگان دانشجویى دانست و گفت: دانشجو بودن 
صرفًا خواندن و نمره گرفتن در یک رشته خاص نیست و 
تمرین فرهیختگى و اجتماعى شدن دانشجویان در بستر 

نشریات دانشجویى است که شکل مى گیرد.
کالنترى با اشــاره به محورهاى جشــنواره عنوان کرد: 
محور ویژه جشــنواره چهارم نشریات دانشجویى دانشگاه 
آزاد اســالمى کشــور گام چهارم انقالب اسالمى است و 
محورهاى دیگر این جشنواره رشدعلمى، مبارزه با فساد، 
اقتصاد مقاومتى، اســتقالل و آزادى و علم پژوهش است 
که این جشنواره نشریات یکسال گذشته را داورى مى کند.

در این نشست همچنین رئیس دانشگاه آزاد اسالمى واحد 
اصفهان (خوراســگان) با بیان اینکه نشریات دانشجویى 
در حوزه هاى مختلف علوم تخصصــى گرفته تا مباحث 

سیاسى، فرهنگى، اجتماعى و... فعال هستند گفت: تعداد 
نشــریات فعال در دانشــگاه هاى آزاد سراسر کشور 684 

نشریه فعال است.
پیام نجفى ادامه داد: این نشــریات به تفکیک حوزه هاى 
مختلف شــامل 19 نشریه صنفى، 88 نشــریه سیاسى و 
تشکل هاى دانشجویى، 222 نشــریه در حوزه فرهنگى 
اجتماعى و کانون هاى فرهنگى هنرى، 77 نشریه دینى و 
قرآنى، 22 نشریه ادبى، 34 نشریه هنرى و صنایع دستى، 
پنج نشــریه علمى، طنز و کاریکاتور، 31 نشــریه علمى 
تخصصى در حوزه علوم انسانى، 32 نشریه علمى در حوزه 
علوم پایه، 37 نشــریه علمى در حوزه علوم پزشکى و 32 
نشریه در حوزه فنى مهندســى و هفت نشریه الکترونیک 

است.
وى با بیان اینکه پودمان هاى آموزشى ویژه اى با همکارى 

سازمان فنى و حرفه اى در حوزه نشریات اجرا شده خبر داد: 
در گام بعدى مقرر شده که حاضران در کالس هاى فنى و 

حرفه اى گواهى هاى بین المللى دریافت کنند.
همچنین مدیرکل فرهنگى دانشگاه آزاد اسالمى در ادامه 
با اشاره به هدایاى این دوره از جشنواره گفت: در جشنواره 
چهارم مبلــغ 150 میلیون تومان جایــزه نقدى به نفرات 
برتر اهدا خواهد شــد و عالوه بر این تخفیف شــهریه و 
هدایاى فرهنگى نیز به برترین ها داده مى شود و همچنین 
برترین هاى این جشنواره با کسب رزومه مى توانند جذب

رسانه ها شوند.
رضا نصیــرى با بیــان اینکــه امکانات چــاپ در داخل 
دانشــگاه هاى آزاد وجود دارد، افزود: امتیاز ویژه و حمایت 
بیشتر از نشریه هایى است که سیاه و سفید هستند و خود 
دانشجو چاپ کند و متکى به قلم و فکر دانشجو باشد. وى 

با بیان اینکه به واسطه نشریات دانشجویى عرصه نقد کردن 
براى دانشجو فراهم مى شود، تأکید کرد: نشریات دانشجویى 
به لحاظ قانونى داراى چارچوب هســتند و اگر تخلف کنند 

کمیته ناظر در هر دانشگاه تخلفات را بررسى مى کند.
معاون دانشــجویى و فرهنگى دانشگاه آزاد اسالمى واحد 
اصفهان (خوراسگان) هم با اشاره به اینکه این جشنواره در 
12 بخش به میزبانى دانشگاه آزاد اسالمى واحد اصفهان 
برگزار مى شود، عنوان کرد: این 12 بخش شامل تیتر، خبر، 
مصاحبه، گزارش، کاریکاتور، سرمقاله و یادداشت، مقاله، 
اینفوگرافیک، طنز، گرافیک، طرح جلد و عکس است. سعید 
شریفى جشنواره نشریات دانشجویى را فضایى براى رونق 
بخشیدن به فعالیت هاى فرهنگى دانشجویان و محیطى 
مناســب براى تضارب آراء و فضایى براى رقابت و به ثمر 

رساندن فعالیت هاى فرهنگى دانشجویان دانست.

مشاور استاندار اصفهان در حوزه آب گفت: سامانه و سد 
تونل کوهرنگ که از پیچیده ترین پروژه هاى انتقال آب 
در جهان است از سال 75 شروع شد و در انتهاى پایان 

سال جارى پایان عملیات آن را اعالم خواهیم کرد.
رضا آقایى اظهار کرد: حدود 900 میلیون مترمکعب آب 
از استان اصفهان خارج مى شود و پارامترهاى مصرفى ما 

در استان بسیار بیشتر از آبدهى این استان است.

مشــاور اســتاندار اصفهان در حوزه آب ادامه داد: 98 
درصد حوضه زاینده رود در استان اصفهان و 2 درصد در 
چهارمحال و 93 درصد از این رودخانه در استان اصفهان 
است ولى ســهم تولیدى چهارمحال 85 درصد و سهم 

اصفهان 15 درصد است.
وى بیان کرد: همانطور که مصرفمان بیشــتر شــده، 
مخزن ما پشــت ســد کاهش پیدا کرده است و در این 

موضوع تغییر مرز استان، رشــد مصرف کشاورزى در 
باالدســت از چالش هاى آبى اســت که بــا آن مواجه 

هستیم.
مشاور استاندار اصفهان در حوزه آب افزود: سامانه و سد 
تونل کوهرنگ از سال 75 شروع شد که از پیچیده ترین 
پروژه هاى انتقال آب در جهان است و در انتهاى پایان 

سال جارى پایان عملیات را اعالم خواهیم کرد.

شهردار اصفهان در برنامه رادیویى «شهر پرسشگر، 
شهردار پاســخگو» با اشــاره به فرونشست زمین 
در خیابان «میر»، گفت: هفته گذشــته فرونشست 
زیر پل شــیخ صدوق به دلیل فرسودگى لوله هاى 
فاضالب اتفــاق افتاد و نیروهاى شــهردارى فوراً 
اقدامات الزم را انجام دادند، البته این امکان وجود 
دارد که در سایر نقاط شــهر نیز پدیده فرونشست 
اتفاق بیافتد، زیرا فرسودگى شبکه فاضالب زمینه را 
براى وقوع بعضى حوادث فراهم کرده، البته بازسازى 

لوله هاى شبکه فاضالب شهر در حال انجام است.
قدرت ا... نوروزى با تأکید بــر اینکه براى مقابله با 
پدیده فرونشست باید اقداماتى را در شهر انجام داد، 
افزود: الزم است وضعیت ساخت و سازها در شهر 
کنترل شــود تا در بعضى نقــاط بارگذارى ها ادامه 
پیدا نکند، زیرا بارگــذارى بى حد و اندازه تاب آورى 

را کاهش مى دهد.
وى تصریح کرد: باید همه به مسئله فرونشست توجه 
داشته باشیم و با بسیج همگانى اجازه ندهیم شهر به 
ســویى برود که در چنین حوادثى جان انسان ها به 

خطر بیافتد.
شــهردار اصفهــان با بیــان اینکــه قراردادهاى 
پژوهشــى بــا دانشــگاه اصفهــان درخصوص 
ســنجش میزان زلزله خیزى شــهر و در خصوص 
شناســایى پهنه هایى که خطر فرونشســت وجود 
دارد با دانشــگاه هنر اصفهان منعقد شــده است، 
گفت: اقدامــات علمى دقیقى در راســتاى تأمین 
آرامش و آسایش شــهروندان در حال انجام است؛ 
این نقشه ها نشان مى دهد در چه نقاطى از شهر نباید

ساخت و ســاز انجام و طرح هاى توسعه اجرا شود، 
البته مسیر استحکام بخشى به سازه هاى عمومى 
نیز  مشخص مى شود تا شهر در برابر حوادث مختلف 

بیمه شود.

دادســتان عمومى انقالب اســالمى اصفهان گفت: با 
تالش سربازان گمنام امام زمان (عج)، محموله سالح 
وارد شده از مرزهاى غربى به کشور در اصفهان کشف 

شد.
على اصفهانى در تشــریح جزئیات این محموله اظهار 
کرد:  این محموله شــامل بیش از 126 قبضه ســالح 
ساچمه زن شورشــى،کلت کمرى و کالشینکف و 900 
فشــنگ جنگى که از مرزهاى غربى وارد کشــور شده 
بود با تالش ســربازان گمنام امام زمان (عج) اداره کل 

اطالعات این استان در اصفهان کشف و توقیف شد.
 دادســتان عمومى انقالب اســالمى اصفهان با بیان 

اینکه پنج متهــم وارد کننده این محموله دســتگیر و 
تحویل مراجع قضایى  شدند، افزود: بر پایه اعالم و نظر 
کارشناســان امنیتى اداره کل اطالعات این استان این 
اسحله ها به منظور پروژه کشته ســازى در اغتشاشات 

اخیر وارد کشور شده است.
دادستان عمومى انقالب اسالمى اصفهان تصریح کرد: 
برپایه نظر کارشناسان امنیتى اداره کل اطالعات استان 
اصفهان ، بیشــتر کلت هاى کمرى وارد شده «ساخت 
کشور آمریکا» از نوع «ســالح هاى کمرى امنیتى» با 
قابلیت «تروریستى» در آمریکا شناخته مى شود که نشان  

«USA» روى آن حک شده است.

در کالنشــهر اصفهان بالغ بر دو میلیــون نفر زندگى 
مى کنند و آمار دقیقى از زباله گردها در دست نیست. از 
آنجا که تعریف دقیقى از حاشیه نشینى در اختیار نداریم 
و مناطقى در مرکز شــهر اصفهان هستند که در تعریف 
حاشیه نشــینى جا مى گیرند نمى توان به طور مشخص 

مرزى براى آن تعیین کرد.
 جامعه شناس و پژوهشگر آسیب هاى اجتماعى مى گوید: 
سازمان هاى مردم نهاد با شعار «زباله گردى حق کودکان 
نیست» درصدد هستند با این آسیب اجتماعى چندبعدى 

دربیافتند اما درافتادن با این موضوع بسیار دشوار است.
علیرضا شــریفى یزدى در گفتگو با «مهر» مى گوید: 
امروزه با پدیده شبکه اى  و مافیایى با پدیده «زباله گردى» 
مواجه هستیم. این استاد دانشــگاه و پژوهشگر جامعه 

شناسى پژوهشکده خانواده با بیان اینکه عده اى متمول 
افراد فقیر و مهاجر غیرقانونى را در باندهاى سازماندهى 
شده اجیر مى کنند، اضافه کرد: این افراد در شبکه هاى 
سازماندهى شده با سرتیم هایى در ساعت هاى مشخص و 
مناطق اختیار شده به زباله گردى مشغول مى شوند و همه 
چیز تحت کنترل است و سود کالن به صاحبان متمول 
در قبال مزد اندك به زباله گردهایى مى رسد که غالبًا از 

نیروهاى کودك استفاده مى کنند.
وى با بیان اینکه مدتى است شهروندان ترجیح مى دهند 
پسماندها را در زباله ها قرار دهند تا نصیب زباله گردها شود 
گفت: این اقدام پسندیده اى نیست؛ بلکه موجب تقویت 
این باندها و شبکه هاى مافیایى مى شود و روز به روز به 
نیروهاى «زباله گرد» در سطح جامعه افزوده خواهد شد.

رئیس پلیس راهــور اصفهان با اســتناد به اطالعات 
پزشکى قانونى، آمار جانباختگان حوادث رانندگى در 
هشت ماهه اخیر را با کاهش 7 درصدى اعالم کرد و 
اظهار داشت: بیشــترین علت تصادفات در حوزه هاى 

شهرى عدم توجه به جلو با 36 درصد و پس از آن عدم 
کنترل وســیله نقلیه با 16 درصد بوده و رتبه سوم به 

عدم رعایت حق تقدم با 15درصد است.
سرهنگ محمدرضا محمدى اشــاره اى به بیشترین 

ساعات تصادفات فوتى در حوزه هاى شهرى داشت و 
افزود: 13 درصد تصادفات بین ساعات 20 تا 22 اتفاق 
افتاده است و 11 درصد تصادفات بین ساعات 18 تا 20 
و 10 درصد تصادفات بین ســاعات 22 تا صفر بامداد 

بوده است که نشان مى دهد 34 درصد تصادفات منجر 
به فوت در بازه زمانى 18 تا صفر بامداد رخ داده است.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان با بیان اینکه راکبان 
موتورسیکلت با 46 درصد بیشــترین سهم تصادفات 
فوتى را در هشــت ماهه سال جارى به خود اختصاص 
دادند، تصریح کرد: عابران پیاده با 34 درصد در جایگاه 

دوم تصادفات منجر به فوت قرار گرفته اند.
وى افزود: 80 درصد جانباختگان حوادث رانندگى در 
هشت ماهه نخست سال 98 در حوزه هاى شهرى در 
استان اصفهان شامل راکبان موتورسیکلت و عابران 

پیاده مى شود.
سرهنگ محمدى با اشــاره به اینکه روزهاى جمعه با 
17 درصد و شنبه با 16 درصد بیشترین ایام حادثه خیز 
هفته در هشت ماه نخست امسال بوده است، تصریح 
کرد: خودروهاى ســوارى پراید و پژو بــا 10 درصد 
بیشترین سهم را در تصادفات منجر به فوت داشته اند 
که ارتباط مســتقیم با فراوانى این خودروها در سطح 

جاده ها دارد.
رئیس پلیس راهور اســتان اصفهان بــا اعالم اینکه 
تصادفات در ســوابق خــودرو و فرد ثبت مى شــود، 
گفت: در طرح جدید، قصد داریم با نظارت بر ســوابق 
افراد متخلــف در تصادفات، آموزشــگاه هاى تعلیم

 رانندگى اى کــه فرد از آنجــا گواهینامــه دریافت 
کرده اســت را رصد کنیم و چنانچه دریافت کنندگان 
گواهینامه از آموزشگاه هایى که سهم عمده اى در ایجاد 
تصادفات داشتند چشــمگیر بود، آن آموزشگاه از نظر 
کیفى مورد ارزیابى قــرار مى گیرد و اقدام نهایى براى 

آن منظور مى شود.

آمار حوادث رانندگى در 8 ماهه سال جارى از زبان رئیس پلیس راهور استان

اصفهانى ها جمعه ها بیشتر تصادف مى کنند
جاهایى که نباید 
ساخت و ساز شود

کشف محموله سالح در اصفهان 

زباله گردها مافیایى هستنــد

دانشگاه خوراسگان میزبان جشنواره نشریات دانشجویى دانشگاه هاى آزاد مى شود
محیا حمزه

پایان عملیات یکى از پیچیده ترین پروژه هاى انتقال آب جهان

استاندار اصفهان گفت: زاینده رود آبروى نظام مقدس 
اســت و تنها به اســتان اصفهان باز نمى گردد زیرا آب 
شرب شــش میلیون نفر را تأمین مى کند و 68 درصد 
تولید آهن و فوالد کشور، 85 درصد تولید برق کشور و 
26 درصد تولید فرآورده هاى نفتى کشور به آن وابسته 

است.
عباس رضایى در نشست اســتانداران ادوار اصفهان و 
اصفهانى هاى استاندار در کشــور اظهار کرد: قطعًا در 
استان اصفهان ظرفیت هاى خوب و متعددى هست که 
باید آنها را به فعلیت در بیاوریم و در کنار این ظرفیت ها 
آسیب ها و تهدیدهایى را هم داریم که باید از ظرفیت و 

دیدگاه هاى شما استفاده کنیم.
وى در مورد وضعیت استان گفت: وضعیت فعلى استان 
طورى است که 40 درصد از جمعیت استان در کالنشهر 
اصفهان زندگى مى کنند این درحالى است که نرخ رشد 

جمعیت به 0/97 کاهش پیدا کرده است.
رضایى عنوان کرد: اصلى ترین و مهمترین چالش ما آب 

است که در حوضه زاینده رود عدم تأمین حقابه زیست 
محیطى رودخانه و تاالب گاوخونى و خطر نابودى محیط 
زیست رودخانه و تاالب از جدى ترین چالش هاست که 
بحث تاالب یک مقوله ملى است و دامنگیر چند استان 

خواهد بود.
اســتاندار اصفهان بیان کرد: خطر نابودى میراث ایران 
اســالمى در اصفهان در پى خشــک شــدن رودخانه 
زاینده رود اســت و با مرگ زاینــده رود به معناى مرگ 
یک تمدن چندصدساله خواهد بود؛ برخى از دوستان من 

از متخصصان قلب و عروق و اعصاب و روان مى گفتند 
زمانى که رودخانه جارى است تعداد بیمارانشان کاهش 

پیدا مى کند.
وى اذعان کرد: زاینده رود آبروى نظام مقدس اســت و 
تنها به استان اصفهان باز نمى گردد زیرا آب شرب شش 
میلیون نفر را تأمین مى کنــد و 68 درصد تولید آهن و 
فوالد کشــور، 85 درصد تولید برق کشور و 26 درصد 
تولید فرآورده هاى نفتى کشور به آن وابسته است که آثار 

سوء آن در سطح ملى خواهد بود.
رضایى در مورد فرونشست دشت هاى اصفهان گفت: 
دشت مهیار با افت تجمعى حدود 47 متر در بازه زمانى 
37 ساله فرونشست داشته که بیشترین افت را نسبت به 

سایر دشت ها داشته است.
استاندار اصفهان تأکید کرد: اســتان اصفهان استانى 
توســعه نیافته، با آالینده هاى زیســت محیطى، آب 
و خشکســالى، مهاجرت بى رویه، حاشــیه نشــینى و 

پروژه هاى رها شده است.

عالوه بر 68 درصد تولید آهن و فوالد  و 26 درصد تولید فرآورده هاى نفتى کشور؛

85 درصد تولید برق ایران وابسته به زاینده رود است
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فاطمه معتمدآریا در سال هاى اخیر به غیر از درگیرى در 
فعالیت هاى صنفى در انجمن بازیگران و حضور در هیئت 
مدیره خانه سینما، تالش داشــته در دامنه اى متنوع از 

فیلم هاى مختلف ایفاى نقش کند.
معتمدآریا در تجربه هاى اخیر خود از کار با فیلمســازان 
جوان هم اســتقبال کرده و این روزها فیلم «جاندار» با 

بازى او روى پرده است.
حســین امیرى و پدرام پورامیرى دو جوان متولد 
1373 نویســندگى و کارگردانــى «جاندار» را 
برعهده داشته اند که اقبال مخاطبان به آن هم 

خوب بوده است.
این دو کارگردان جوان درباره سختى هاى 
تولید فیلمشــان گفته انــد: «تقریبًا نصف 
آدم هایى که ما را مى شناختند مى گفتند این 
فیلم در تولید مى خوابد و ناتمام مى ماند و 
اغلب مى خواستند ترمز ما را بکشند ولى از 
هر که مى گفت نمى شود، بیشتر و بیشتر 

انرژى مى گرفتیم.»
این فیلمســازان ادامه دادند: «ســه سال 
دغدغه فکرى داشتیم تا کار به نتیجه برسد 
و کلى دردسر کشیدیم تا فیلم به سرانجام 
برسد. شاید باورش سخت باشد ولى سه 
ماه تمام شــب و روز به دنبــال فاطمه 

معتمدآریا بودیم تا بازیگر فیلم شود.»
این دو جوان افزودند: «آنقدر شرایط 
تولید سخت بود که روزى از روزها 
حســین(امیرى) پشــت مانیتور 
غش کرد و ایــن غش کردگى 
دقیقًا مقارن سکانسى از بازى 
معتمدآریا به هنگام خروج از 

بیمارستان بود! »

امید زندگانى، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون پیرامون آخرین فعالیت هاى خود در 
عرصه بازیگرى گفت: در حال حاضر هیچ خبرى نیست، چند وقت پیش درگیر دو 
تئاتر شدم اما در همان مرحله تمرین به دلیل عدم تأمین سرمایه این آثار تعطیل 

شدند، هم اکنون کامًال صریح مى گویم که هنرمندى بیکار هستم. 
وى درباره کم کار شدن خود در عرصه بازیگرى اظهار کرد: وضعیت بسیار ناراحت 
کننده است، اهل ادا در آوردن نیســتم که بگویم گزیده کار هستم و به همین 
دلیل کم کارم، نه اینطور نیســت، مدت هاست از سینما و یا تلویزیون هیچگونه 
پیشنهادى نداشته ام، چند پیشنهاد از تئاتر بوده که آن هم فعًال تعطیل شده است. 
البته صحبت هاى اولیه در قبال حضورم در یک تئاتر انجام شــده اما فعًال تهیه 

کننده به دنبال سرمایه است. 
بازیگر فیلم ســینمایى «آژانس ازدواج» در همین راستا ادامه داد: براى من هم 
بسیار راحت است که در مصاحبه بگویم پیشــنهادات زیادى دارم و همه را رد 

کرده ام اما واقعًا اینطور نیست، وقتى پیشنهادى ندارم چرا باید دروغ بگویم؟
وى دلیل عدم حضورش در سینما را اینگونه تشریح کرد: به دالیلى چند سال از 
بازیگرى دور بودم و همین عاملى شد تا تهیه کنندگان مرا فراموش کنند و حاال 
هم که برگشته ام انگار کسى مرا به یاد ندارد، در کنار این موارد کًال تعداد تولیدات 

نسبت به گذشته بسیار کم شده که آن هم از مسائل اقتصادى نشأت مى گیرد. 
بازیگر ســریال «ملکوت» درباره واکنش مردم نسبت به غیبت طوالنى مدت 
خود در ســینما ادامه داد: مردم هر وقت مرا مى بیند دلیل نبود و کم کارى ام را 
مى پرســند اما واقعًا نمى دانم چه جوابى باید بدهم، سعى مى کنم در اکثر مواقع 
موضوع بحث را به سمت دیگرى منتقل کنم زیرا خودم هم نمى دانم چرا چنین 

وضعى به وجود آمده است. 
وى در همین رابطه اذعان کرد: البته این کم کارى و بیکارى فقط شــامل من 
نیست و بسیارى از بازیگران خوب ســینما بیکار شده اند و با مشکالت فراوانى 
زندگى خود را پشت سر مى گذارند، بازیگر تنها شغلش همین بازیگرى است و 
به جز این راهى براى امرار معاش نمى داند، به همین دلیل وقتى شما بازیگرى را 

مدت ها بیکار کنید به واقع در معیشت خود دچار مشکل مى شود. 
این بازیگر سینما ادامه داد: متأسفانه ســینماى امروز دچار تکرار در بازیگران 
هستند، سینما تنها توسط ده بازیگر اداره مى شود که همگى از یک فیلم به فیلم 
دیگر مى روند، طبیعتًا وقتى تمامى فیلم ها تحت انحصار چند بازیگر باشد جایى 

براى من و امثال من باقى نمى ماند.
وى ادامه داد: برخى انگار نمى خواهند ما در سینما باشیم، ترجیح مى دهند کنار 
گذاشته شده و کار به بازیگران دیگر برسد، البته برخى حاضرند با هر دستمزدى 
بازى کنند، معموالً  نوعى از باندبازى در سینما وجود دارد که ترجیح مى دهد از 

بازیگرانى استفاده کند که همیشه در یک گروه هستند.

سریال «دل» ممیزى شد 
و رکوردشکنى کرد

دومین سریال منوچهر هادى در شبکه نمایش خانگى با توزیع چند 
قسمت ابتدایى توانست نظرات مثبتى از سوى مخاطبان دریافت 
کند و طبق آمار منتشر شــده در صفحه این سریال پربیننده ترین 

سریال نمایش خانگى شناخته شد. 
صفحه سریال «دل» با انتشار موزیک ویدیوى جدید این سریال 
نوشت: همزمان با رکوردشکنى سریال «دل» با 60 میلیون دقیقه 
تماشا، موزیک ویدیو «دل» با صداى شهاب مظفرى رونمایى شد.

سریال «دل» به کارگردانى منوچهر هادى که در 28 قسمت تولید 
مى شود، با پخش سه قسمت اول در رتبه نخست سریال هاى شبکه 
نمایش خانگى قرار گرفت. به گــزارش روابط عمومى «فیلیمو»، 
سریال «دل» با 60 میلیون دقیقه تماشــا رکورد میزان تماشاى 

سریال هاى «مانکن» و «هیوال» را زد.
چهارشنبه چهارم دى ماه هم چهارمین قسمت سریال عاشقانه و پر 

بازیگر «دل» در شبکه نمایش خانگى توزیع شد.
سریال «دل» به تهیه کنندگى جواد فرحانى دومین سریال منوچهر 
هادى بعد از عاشقانه در شــبکه نمایش خانگى است که با حضور 

بازیگران سرشناس دنیاى هنر روایتگر داستانى عاشقانه است.
داستان عاشقانه ســریال «دل» مربوط به «رستا» و «آرش» زوج 
عاشق این سریال است که بعد از فراز و نشــیب هاى فراوان به روز 
عروسى شان مى رسند اما پیدا شدن «مهران»، عاشق قدیمى «رستا» 
و ناپدید شدن «رستا» ماجراهایى را در این سریال رقم مى زند که براى 

کشف آن باید تا پایان سریال به تماشاى آن بنشینید.

بهرام افشارى، بیژن امکانیان، افسانه بایگان، حامد بهداد، ساره بیات، 
کورش تهامى، سعید راد، لیال زارع، على سخنگو، مهراوه شریفى نیا، 
تینو صالحى، مهدى کوشکى، نسرین مقانلو و یکتا ناصر بازیگران 

سریال «دل» را تشکیل مى دهند.

ممیزى عجیب در «دل»
اما در کنار این رکوردشکنى، خبر یک ممیزى جنجالى هم حسابى 
خبرساز شد. شاید شما نیز ماجراى سانسور عجیب در سریال «دل» 
را شنیده باشید! در سکانس هاى عروســى سریال «دل»، رنگ 
لباس نسرین مقانلو دچار ممیزى ارشاد شد و از رنگ اصلى به رنگ 

آبى تغییر پیدا کرد!
منوچهر هادى با انتشار پستى در اینستاگرام خود از سانسور لباس 
نسرین مقانلو در سریال «دل» خبر داد و چنین نوشت: «به دلیل 
ممیزى لباس بانو نسرین مقانلو توسط وزارت ارشاد مجبور شدیم 
بخش رنگى لباس را به رنگ آبى در بیاوریم. این پروسه نزدیک به 
دو ماه کار برد و در بخش هایى از صحنه هاى فیلم گردنبند خانم 

مقانلو هم به رنگ آبى در آمده بود که بهتر از این نمى شد.»
البته دقت داشته باشید این اولین بار نیست که سانسورهاى پوششى 
را در شبکه خانگى مى ببینم؛ زمانى که سریال «عاشقانه»  آمد، بعد 
از چند قسمت و بعد از توقیف کوتاه مدت به دلیل حجاب بازیگران 
زن، ناگهان شــاهد حجابى داخل ســریال بودیم که به صورت 

کامپیوترى وارد سریال شده بود!

در سال هاى فاطمه معتمدآریا
فعالیت هاى صنفى در انجمن
مدیره خانه سینما، تالش دا

فیلم هاى مختلف ایفاى نقش
معتمدآریا در تجربه هاى اخی
جوان هم اســتقبال کرده و
است. بازى او روى پرده
حســین امیرى و پدرا
1373 نویســندگى
برعهده داشته اند ک
خوب بوده است.

این دو کارگردان
تولید فیلمشــان
آدم هایى که ما
فیلم در تولید م
اغلب مىخواس
هر که مى گفت
انرژى مى گرفت
این فیلمســاز
دغدغه فکرى
و کلى دردسر
ب برسد. شاید
ماه تمام شــ
ب معتمدآریا
این دو جو
تولید س
حســ
غش
دقی
مع
ب

 3 ماه تمام شب و روز 
به دنبال معتمدآریا!

امید زندگانى: 
هنرمندى کامالً بیکار هستم

بر اساس نظرسنجى آذر ماه مرکز تحقیقات رسانه ملى 
درباره پرمخاطب ترین برنامه هاى شبکه هاى مختلف 
سیما، از میان ده برنامه اول ســیما به لحاظ فراوانى 
مخاطب، شبکه 3 با چهار برنامه در صدر ایستاد و شبکه  
یک با سه برنامه، شبکه نسیم با دو برنامه و شبکه هاى 
5 و مستند هم هرکدام با یک برنامه در رتبه هاى بعدى 
قرار گرفتند. بنا بر این گزارش، ده برنامه پرمخاطب 

شبکه هاى مختلف سیما به این شرح است:
1-«اعجوبه ها» از شــبکه 3 ســیما با 7/ 29 درصد 

مخاطب و رضایت 7/ 76 درصد
2-«ســمت خدا» از شبکه 3 ســیما با 2 /26 درصد 

مخاطب و رضایت 7 /93 درصد
3-«به خانه برمى گردیم» از شبکه 5 با 5 /25 درصد 

مخاطب و رضایت 7 /89 درصد
4-مستند «حیات وحش» از شــبکه مستند با 3 /23 

درصد مخاطب و رضایت 7 /76 درصد
5-مسابقه «دستپخت» از شبکه یک سیما با 4 /20 

درصد مخاطب و رضایت 9 /83 درصد
6-«فوتبال برتر» از شبکه 3 ســیما با 1 /20 درصد 

مخاطب و رضایت 8 /82 درصد
7-مسابقه «میدون» از شبکه 3 سیما با 8 /17 درصد 

مخاطب و رضایت 75 درصد
8-«ویتامین خ» از شبکه نسیم سیما با 2 /17 درصد 

مخاطب و رضایت 7 /87 درصد
9-«چهل تیکه» از شبکه نسیم سیما با 7 /16 درصد 

مخاطب و رضایت 2 /93 درصد
10-«ســیماى خانواده» از شبکه یک سیما با 6 /16 
درصد مخاطــب و رضایت 8 /83 درصــد و «آفتاب 
شرقى» شبکه یک ســیما با 6 /16 درصد مخاطب و 

رضایت 2 /82 درصد

 «اعجوبه ها» پر بیننده ترین برنامه تلویزیون است

سریال «دومینو» به کارگردانى 
سید محمدصادق لواسانى و تهیه 
کنندگى عمار سبحانى از روز پنج 
شــنبه پنجم دى ماه در شبکه 
نمایش خانگى توزیع شــد. این 
سریال کوتاه اینترنتى هر هفته 
پنج شنبه و جمعه ساعت 8 صبح 
در «فیلیمــو» و «نماوا»  توزیع 

مى شود.
سریال «دومینو» با بازى نیکى 
مظفــرى، روزبــه حصــارى و 
خاطره حاتمى داستان یک شب 
عروسى اســت که یک پیامک 
همه چیــز را به هم مــى ریزد

و اعتمــاد میان دوســتانى که 
سال هاست در کنار هم هستند را 

به هم مى زند.

«دومینو» 
سریال جدید 
نمایش خانگى

فیلم سینمایى «شــیرجه بزرگ» به کارگردانى کریم 
لک زاده در ســى و هشتمین جشــنواره ملى فیلم فجر 

حضور ندارد.
«شیرجه بزرگ» اولین ساخته سینمایى کریم لک زاده 
که پیش از این قرار بود در ســى و هشــتمین جشنواره 
فیلم فجر حضور داشته باشــد، به دلیل دیر آغاز شدن 
زمان فیلمبردارى، شــرایط جوى آب و هواى اســتان 
گیالن و باقى ماندن فیلمبردارى لوکیشــن هاى کشور 

ارمنســتان، به این رویداد نمى رســد. روند تولید این 
فیلم سینمایى در اســتان گیالن همچنان ادامه خواهد 

داشت.
در این فیلم ســینمایى که تهیه کنندگــى آن بر عهده 
محمدرضا شــفیعى اســت، عالوه بر پگاه آهنگرانى و 
پدرام شریفى، بازیگرانى چون سونیا سنجرى، ساسان 
کاوه، حامد نجابت، على سعدى، محمد رضاپور مقدم، 
زهرا ابراهیمى، اصالن شاه ابراهیمى و میثم دامن زه به 

ایفاى نقش مى پردازند.
«شــیرجه بزرگ» کــه فیلمى جــاده اى اســت، در 
لوکیشن هاى شــهر تهران، گیالن و کشور ارمنستان 

فیلمبردارى خواهد شد.
در خالصه داستان این فیلم  سینمایى آمده است: «َمرد 
و مریم براى یافتن گمشده شــان همراه با سه جامانده 
از یک گروه سیرك، وارد ســفرى پر ماجرا در جاده ها 

مى شوند.» 

پگاه آهنگرانى به جشنواره فیلم فجر نمى رسد نسرین مقانلو: من در 
ماهواره تبلیغ نکرده ام

نسرین مقانلو، بازیگر ســینما و تلویزیون درباره حضور 
سلبریتى ها در تبلیغات گفت: به نظر من کار بدى نیست. 
اگر یک سلبریتى محصولى را تبلیغ مى کند، ممکن است 
خودش استفاده کرده باشــد و کیفیت آن برایش خوب 
بوده باشد. حاال شاید 70 درصد جامعه استفاده کنندگان 
راضى باشــند و 30 درصد هم راضى نبوده اند. این دیگر 
گناه آن سلبریتى نیست. ممکن است برخى به موادى که 
در آن محصول به کار رفته، حساسیت داشته باشند و آن 

محصول با آنها سازگارى نداشته باشد.
مقانلو در بخش دیگرى از این گفتگوى رادیویى مطرح 
کرد: من حدود سه سال پیش درباره یک کرم تبلیغ کرده ام. 
االن در ماهواره براى تبلیغ یک کرم خارجى که من اصًال 
روحم درباره آن خبر ندارد، عکس ها و تکه هاى کار من را از 
آن کاِر سه چهار سال پیش برداشته و براى تبلیغ این کرم 

خارجى گذاشته اند. این کرم خارجى را من تبلیغ نکرده ام.
وى ادامه داد: هر زمان یک ســلبریتى نام آن محصول 
تبلیغى را نیاورد، بدانید که آن تبلیغ فیک اســت و او این 
کار را نکرده اســت. به نوعى از ما سوء استفاده مى کنند. 
ما در مراجع قضایى هم شکایت کرده ایم که بتوانیم آنها 
را پیدا کنیم تا از تصویر ما استفاده نکنند. مقانلو بیان کرد: 
من االن پیگیر این شکایت هســتم. ما این برند را اصًال 
نمى توانیم پیدا کنیم. چون از ایران نیست. اما با دستگاه 
قضایى صحبت کردیم، پیگیر هستیم و تمام تالشمان را 
مى کنیم تا بتوانیم افرادى که این کار را مى کنند، پیدا کنیم. 
من عاشق مردم هستم و مطمئن باشید هیچ وقت ب خاطر 

پول کارى نمى کنم که مردم اذیت شوند.

مدیریت 
مرتبط

مهلت ارسال 
مدارك موضوع  شماره نوع 

فراخوان ردیف

خرید موارد 
مصرفى 98/10/10

خرید بیرینگ از تمامى شرکت هایى که امکان اخذ نامه از نمایندگى برندهاى:
 G،SKF،STAEYR،STC،DASLAGER،TMB،ZWZ،MBY،LYC،FA 

در دیگر کشورها را دارند جهت همکارى دعوت نماید.
-

آگهى 
دعوت به 
همکارى

1

قراردادهاى 
خرید 98/10/15 انجام عملیات نظافت صنعتى کلیه نواحى تولیدى و پشتیبانى شرکت فوالد 

مبارکه و فوالد سبا 48501070 مناقصه 
عمومى 2

قراردادهاى 
خرید 98/10/16 انجام  عملیات بازرسى ، سرویس ، نگهدارى و تعمیرات کلیه تابلوهاى باترى 

شارژر و UPS و باترى هاى مربوط به آنها درسطح مجتمع فوالدمبارکه 48501559 مناقصه 
عمومى 3

قراردادهاى 
خرید 98/10/20 تجهیز مکانیزه نمونه گیرى و اصالح کالف بهمراه آموزش و راه اندازى و 

تضمین عملکرد 48478054 مناقصه 
عمومى 4

قراردادهاى 
خرید 98/10/21 تهیه قطعات ،تعمیرو سرویس پمپ  پوسته زدایى ناحیه سبا شرکت 

فوالدمبارکه  48500901 مناقصه 
عمومى 5

مناقصات و مزایدات : جهت دریافت اسناد و کسب اطالعات بیشتر به نشانى  WWW.MSC.IR   لینک مناقصات و مزایدات بخش 
خرید و تامین کنندگان مراجعه و طبق راهنماى موجود ، نسبت به انتخاب مناقصه مورد نظر از طریق سیستم ارتباط با تامین  کنندگان 

(SRM) اقدام نمایید . 
سایر فراخوان ها : جهت کسب اطالعات بیشــتر به نشــانى WWW.MSC.IR   بخش اطالعیه ها ، فراخوان مربوطه مراجعه 

بفرمایید. 
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سپاهان در دیدار معوقه هفته یازدهم رقابت هاى لیگ برتر 
فوتبال به مصاف تیم صنعت  نفت آبادان مى رود.

دیدارهاى معوقه هفته یازدهم و دوازدهم لیگ برتر فوتبال، 
جام خلیج فارس، امروز شنبه 7 دى ماه با برگزارى دو دیدار 
به پایان مى رسد که در یکى از این رقابت ها سپاهان اصفهان 
در ورزشگاه تختى آبادان به مصاف صنعت  نفت خواهد رفت.
لیگ نوزدهم در نیم فصل نخســت، بــه آخرین روزهاى 
خود رسیده و سرنوشت قهرمانى نیم فصل بعد از برگزارى 
بازى هاى معوقه سپاهان و پرســپولیس مشخص خواهد 

شد و بر همین اساس زردپوشان اصفهانى باید در آخرین 
بازى قبل از تعطیالت زمســتانه به مصاف صنعت 

نفت آبادان بروند. دیدار ســخت و فینالگونه که 
با توجه به هم امتیازى سپاهان و پرسپولیس، 
زردپوشان اصفهانى براى حفظ صدرنشینى 
و رسیدن به قهرمانى نیم فصل، چاره اى جز 

پیروزى در آن ندارند.
زردپوشــان اصفهانى در این دیدار مقابل تیمى 
به میدان مى روند کــه از مدعیان جدى لیگ 
محسوب مى شود و فقط 4 امتیاز با صدر جدول 
فاصله دارد. صنعت  نفت آبادان در فصل جارى 
نتایج خوبى را کسب کرده و از تیم هاى قلدر 

لیگ به شمار مى رود. طالیى پوشان آبادن در پنج بازى آخر 
خود سه پیروزى و دو تساوى را به دست آورده اند و به علت 
تفاضل گل کمتر نســبت به تراکتور، در رده ششم جدول 

جاى دارند.
سپاهان در شــرایطى به مصاف صنعت  نفت مى رود که در 

فاز هجومى تقویت شده و اوج گیرى مجدد استنلى در کنار 
حضور محبى، حسینى و شــهباززاده پشت سر مهاجم اول 
سپاهان، خیال قلعه نویى را در پیکان خط حمله راحت کرده 
است. از طرف دیگر حضور کریمى در میانه میدان سپاهان 
مى تواند تنوع تاکتیکى تیم امیر قلعه نویى را افزایش 
دهد. در فاز دفاعى نیز سپاهانى ها در نیم فصل 
نخست نشــان دادند که از شرایط خوبى 
برخوردار بوده و به راحتى گل نمى خورند. 
ســپاهان در این دیــدار کار 
ســختى در پیش دارد و 
باید مقابل تیمى به 
میدان بــرود که 
در فصل جارى 
نتایج درخشانى 
کسب کرده و با 
به دســت آوردن 
هفت برد، شش 
تســاوى و دو 
در  شکســت 
یک  کسوت 
مدعى جدى 

قهرمانى ظاهر شده اســت. صنعت  نفتى ها در فصل جارى 
تنها دو بار در ورزشگاه آزادى و مقابل سرخابى هاى پایتخت 
شکست خورده اند و در ورزشگاه خانگى حریف سرسختى 
بوده و به ندرت امتیاز از دست مى دهند. طالیى پوشان آبادان 
در فاز هجومى شــرایط خوبى دارند و از مهاجمان خالق و 
زهردارى بهره  مى برند. صنعت  نفــت در میانه میدان نیز با 
حضور بازیکنانى مانند مسلم مجدمى، محمود مطلق زاده، 
مهدى حنفى و مصطفى احمدى شــرایط خوبــى دارد و از 
هافبک هاى خالق و مؤثرى بهره مى گیرد. در فاز دفاعى اما 
عملکرد طالیى پوشان آبادان چندان دلچسب نیست و 14 گل 

خورده نشان از ضعف این تیم در فاز دفاعى دارد.
تقابل سپاهان و صنعت  نفت را مى توان فینال پایانى نیم فصل 
نخست دانست. بازى حساس و نفسگیر بین دو مدعى جدى 
که نتیجه آن تیم قهرمان نیم فصل را مشخص خواهد کرد. 
برگ برنده سپاهان در این دیدار، اطالع از نتیجه بازى رقیب 
مستقیمشان، پرسپولیس است که موجب مى شود تا شاگردان 
قلعه نویى با آسودگى خیال بیشــترى بازى کنند. در آن سو 
چالش اصلى قلعه نویى مقابله با چمن بى کیفیت ورزشگاه 
تختى آبادان و همچنین جو سنگین هواداران صنعت  نفت 
خواهد بود. باید منتظر ماند و دید نتیجه فینال پایانى نیم فصل 

به نفع کدام تیم رقم خواهد خورد.

سپاهان-صنعت  نفت، امروز در آبادان

50 درصد جام را زرد کن

این بدیهى اســت که مربیانى که از خارج در فوتبال شــاغل هستند، براى 
دســتمزد خود و دریافتى هایشــان برنامه اى تنظیم کنند. زمانى که با عدم 
دریافت و پرداخت به موقع مواجه مى شوند عالوه بر اینکه انگیزه هاى خاص 
اینچنین مربیانى تحت تأثیر این حرکت نزول پیدا مى کند و در کارایى آنها 
تأثیر مى گذارد، خود به خود اعتماد آنها نسبت به کل مکانیزم موجود در فوتبال 
ما کمرنگ تر مى شود. مثال هاى زیادى وجود دارد براى آنکه این مطلب را 
به صورت یک پدیده منفى در فوتبالمان نامگــذارى کنیم، پدیده اى به نام 

پرداخت نکردن حق و حقوق به موقع مربیان.
در حال حاضر هم آخرین اتفاق که در این خصوص رخ داد، پرداخت نکردن به 
موقع مبلغ قرارداد سرمربى تیم ملى فوتبال ایران بود. در حالى که فقط شش 
هفت روز به بازى بســیار مهم در مقابل عراق فاصله داشتیم. عکس العمل 
سرمربى تیم ملى در درجه اول شــروع نکردن برنامه کارى خود بود. او به 
راحتى از حضور در ایران خوددارى کرد و تنها زمانى به این کار مبادرت ورزید 
که حقوق خود را در کشور ثالث دریافت کرد، ضمن اینکه سه روز از بهترین 

روزهاى طالیى تمرینات تیم ملى بدون حضور سرمربى از رونق افتاد.
استراماچونى، سرمربى سابق اســتقالل هم اولین اولتیماتوم هاى خود را 
به صورت مصاحبه و گالیه مطــرح کرد و این نیز بــراى تیمى که نیاز به 
آرامش و نپرداختن به این مسئله دارد، چیز خوبى نیست. موارد دیگرى هم 
همچنان مى توانیم در این خصوص به عنوان مثــال بگوییم. حتى برانکو 
پس از 4/5 سال کار در ایران و این فوتبال، زمانى که از فوتبال ما جدا شد، با 
نارضایتى هاى مالى و گالیه و حتى شکایت از این فوتبال خارج شد. به این 

ترتیب مى توانیم ده ها مورد دیگر را نیز در این خصوص قید کنیم.
آیا بهتر نیست در درون مدیریت فوتبال نقش مهمترى براى مدیریت مالى 
باشگاه ها در نظر بگیریم؟ آیا زمانى که در اول فصل به راحتى اعداد و ارقام را 
امضا مى کنند و تعهدى براى خود به وجود مى آورند، به فکر پرداخت آن هم 
هستند؟ در هر حال نیاز به یک نگرش عمیق تر به آنچه به عنوان مدیریت 

مالى در فوتبال ما مطرح است، احساس مى شود.

دیوار بى اعتمادى هر روز 
بلندتر مى شود

 پنجاه و یکمین ویژه برنامه «فوتبال به وقت 
اصفهان» با محوریت پخــش دیدار تیم هاى 
فوتبال سپاهان اصفهان و صنعت نفت آبادان 
امروز به میان شــما مى آید.  دیــدار تیم هاى 
فوتبال سپاهان اصفهان و صنعت نفت آبادان 

ساعت 16 و 45 دقیقه برگزار مى شود.
ویژه برنامــه «فوتبال به وقــت اصفهان» در 
ادامه پخش و کارشناســى مسابقات مختلف 
فوتبال به همراه یک جشن فوتبالى با آیتم هاى 
جذاب از حدود  یک ساعت و ربع پیش از آغاز 
این دیدار در  سالن اجتماعات باغ تجربه (واقع 
در اصفهان- چهارراه عالمــه امینى- ابتداى 

بزرگراه شهید آقابابایى-بعد از بنیاد حفظ آثار و 
ارزش هاى دفاع مقدس-پارکینگ شماره6 باغ 
غدیر-سالن همایش هاى باغ تجربه-حکمت) 

پذیراى فوتبالدوستان اصفهانى خواهد بود.
این ویژه برنامه با حضور مهمانانى شاخص از 
ســاعت 15 و 30 دقیقه آغاز مى شود و ورود 
براى عموم و خانواده ها به صورت رایگان است.

 ویژه برنامه هاى «فوتبال به وقت اصفهان» 
به همت شــهردارى منطقه 8 بــا همکارى 
شــهردارى منطقه 4  و همراهــى اداره کل 
ارتباطات و امور بین الملل شهردارى اصفهان 

برگزار مى شود.

گفته مى شود اسماعیلى فر گزینه مشترك استقالل، پرسپولیس، 
سپاهان و تراکتور است. اسماعیلى فر که براى گذراندن خدمت 
سربازى راهى تراکتور شــد با بازى هاى خوب در تبریز نام خود 
را مطرح کرد. با پایان خدمت ســربازى این بازیکن به واسطه 
قراردادى که او با ذوب آهن داشــت مجبور بود به تیم سابقش 
برگردد. پرســپولیس، ســپاهان و تراکتور به واسطه عملکرد 
درخشان این بازیکن از مشتریان جدى او هستند. استقاللى ها 
هم خواهان جذب اسماعیلى فر هستند. البته باشگاه ذوب آهن 
اعالم کرده این بازیکن در اصفهان مى ماند و باتوجه به اینکه تا 
پایان فصل نوزدهم قرارداد دارد باید منتظر ماند و دید ذوب آهن 
با دریافت پیشنهاد مالى خوب درآمدزایى مى کند یا تا پایان فصل 

او را نگه مى دارد.

روابط عمومى باشگاه ذوب آهن واگذارى تمام 
تیم هایش به بخش خصوصى را تکذیب کرد.

 در پى انتشار خبرى مبنى بر واگذارى باشگاه 
ذوب آهن این خبر توسط روابط عمومى باشگاه 
ذوب آهن تکذیب شد. در این بیانیه آمده است: 
خبر کذب و قابل پیگرد در یکى از رسانه ها را 
مبنى بر واگذارى تمامى تیم هاى ورزشــى 
باشگاه ذوب آهن به بخش خصوصى و توسط 
ســازمان تأمین اجتماعى به شدت تکذیب 

مى کنیم.

در ادامه آمــده که بخش حقوقى باشــگاه 
ذوب آهن با تنظیم الیحه اى در پى شکایت 
از منبــع خبر اســت. باشــگاه ذوب آهن از 
قدیمى ترین تیم هاى ایران اســت که بعد 
از فعالیت در باالترین ســطح فوتبال ایران 
در دهه 50 بعد از انقــالب فعالیت چندانى 
نداشت و دوباره از اواسط دهه 60 شروع کرد 
و در دهه 70 به لیگ سراسرى فوتبال ایران 
بازگشت و همیشه از آنها به عنوان یک تیم 

سازنده یاد مى شود.

یک مقام مســئول در کشــور اوگانادا تأیید کرد هفت 
فوتبالیست با ملیت اریتره بعد از یک تورنمنت محلى در 
کشور اوگاندا مفقود شده اند. راجرز موگاندال، سخنگوى 
سازمان امور ورزشــى در اوگاندا گفت بعد از یک دوره 
رقابت چلنچ کاپ در این کشــور، هفت فوتبالیســت 
اریتره اى مفقود شــدند و تالش پلیس براى به دست 

آوردن ردى از این فوتبالیست ها آغاز شده است.

این هفت فوتبالیست آخرین افرادى بودند که از کشور 
اریتره با ریاست جمهورى ایسائیس آفبرکى جدا شدند 
و گروه هاى حقوق بشر نیز کشــور اریتره را در وضعیت 

نامناسبى توصیف کردند. 
در ماه اکتبر نیز چهار فوتبالیســت زیر 20 ســاله هاى 
کشور اریتره از کشــور اوگاندا درخواســت پناهندگى

 کردند.

کنفدراسیون فوتبال آســیا به تمامى تیم هاى 
حاضر در لیگ قهرمانان هشــدار جدیدى داده 

است.
 در حالى که کمتــر از یک ماه بــه آغاز اولین 
مسابقات لیگ قهرمانان آسیا 2020 باقى مانده، 
کنفدراسیون فوتبال آســیا هشدار جدیدى به

 تیم ها داده اســت. این هشــدار که از طریق 
فدراسیون ها به باشگاه ها منتقل شده، مربوط 
به پرداخت جرایم انضباطى فصل گذشته لیگ 

قهرمانان است.
همانطور که مشخص است، این موضوع فقط به 
تیم هایى مربوط است که در رقابت هاى لیگ 
قهرمانان 2019 حضور داشته اند. مثًال از فوتبال 
ایران، تنها پرســپولیس و استقالل متوجه این 
تذکر جدى AFC هســتند و سپاهان و شهر 

خودرو در آستانه این خطر قرار ندارند.
مطابق گزارش روزنامه االقتصادیه عربستان، 
کنفدراسیون فوتبال آسیا هشدار داده است که 
تمامى تیم هاى حاضــر در فصل جدید لیگ 
قهرمانان فقط در صورتى مى توانند مسابقات 
خود در این دوره را آغــاز کنند که بدهى هاى 

مربوط به جرایــم انضباطى فصل قبل خود در 
آســیا را پرداخت کنند و این شرط ورود تیم ها 
به فصل 2020 است؛ شرطى که تفاوتى براى 
تیم هاى حاضر در پلــى آف یا مرحله گروهى 

ندارد و براى همه اجرا مى شود.
در ادامه این مطلب، اشــاره شــده که سه تیم 
الهالل، النصر و االهلى از فوتبال عربستان در 
سال گذشته آسیا حضور داشته اند و به مسابقات 
فصل جدید هم راه یافته اند. به این ترتیب این 
سه باشگاه باید ابتدا جرایم انضباطى فصل قبل 
خود را به طور کامل پرداخت کنند و سپس جواز 
حضور در رقابت هاى گروهى یا پلى آف فصل 

2020 را خواهند داشت.
کل مبلغ جریمه تیم هاى عربستانى 287 هزار 
و 775 دالر اســت که حدود 115 هزار دالر آن 
براى النصر، 86 هــزار دالر براى االهلى و 87 
هزار دالر مربوط به الهالل است. ضمن اینکه 
تیم التعاون که با پرســپولیس ایران همگروه 
است، چون در دوره قبلى لیگ قهرمانان آسیا 
حاضر نبوده، متوجه خطرى از این بابت نخواهد 

بود.

سپاهان- صنعت نفت را در سالن باغ 
تجربه تماشا کنید

دانیال، 
 پس از حضور گابریل کالــدرون به عنوان گزینه زمین و زمان

ســرمربى جدید تیم فوتبال پرسپولیس در 
تهران، صفحــه اینســتاگرامى این مربى 
آرژانتینى راه اندازى شــد تــا همانند برانکو 
ایوانکوویچ ارتباط خوبــى بین او و هواداران 

پرسپولیس به وجود بیاید.
در ایــن بین اما مدیریت فضــاى مجازى و 
صفحه اینســتاگرام کالدرون به دست مدیر 
برنامه هاى ایرانى او افتاد. بعد از چند وقت در 
صفحه اینستاگرام سرمربى پرسپولیس شاهد 
بودیم که پست هایى به زبان فارسى منتشر 
مى شــد که این اقدام براى ارتباط بهتر بین 
کالدرون و هواداران تیمــش بود اما به مرور 
در روزهاى اخیر استفاده دیگرى از این فضا 
صورت گرفته است به طورى که طى یکى دو 
روز گذشته پست هایى در صفحه اینستاگرام 
کالدرون منتشر شــده که عمق شکاف بین 
او و مسئوالن باشگاه پرســپولیس را نشان 

مى دهد.
در ایــن بین هــواداران 

متوجه  پرســپولیس 
شــده اند که مدیریت 
این صفحه اینستاگرام 
بــه دســت مدیــر 
برنامه هاى کالدرون 
است و او است که به 

زبان فارســى براى ســرمربى سرخپوشان 
پایتخت پســت مى گــذارد. ایــن موضوع 
باعث شد تا هواداران پرسپولیس به صفحه 
اینستاگرام این فرد رفته و واکنش هاى تندى 

نسبت به داشتند.
حاال اما کالدرون صفحه اینســتاگرام مدیر 
برنامه هاى خود را در اینستاگرام آنفالو کرده 
که این مسئله دو معادله براى افکار عمومى به 
وجود آورده است؛ موضوع اول این است که 
یا کالدرون از رفتارهاى مدیر برنامه هایش در 
روزهاى اخیر ناراضى است و او را از صفحه 
اینســتاگرام خود پاك کرده و یا اینکه براى 
جلوگیرى از هجوم هواداران به صفحه مدیر 
برنامه کالدرون این اقدام صورت گرفته است.
هر چه هســت افکار عمومى و هــواداران 
پرســپولیس به خوبى متوجه پشــت پرده 
پســت هاى انتقادى کالدرون از باشــگاه 
پرسپولیس شدند. طبق شنیده ها مسئوالن 
باشگاه پرسپولیس به دنبال پیگیرى 
ایــن مســئله هســتند و حتى 
اطالعاتــى در این خصوص به 
حراست وزارت ورزش و جوانان 
ارائه شده است و به نظر مى رسد 
به زودى با مسبب یا مسببان این 

مسئله برخورد خواهد شد.

مدیر برنامه هاى کالدرون آنفالو شد

هشدار کنفدراسیون 
و خیال راحت سپاهان

ذوب آهن عصبانى شد

این 7 نفر غیبشان زد

مدیران باشگاه ذوب آهن به بازیکنانى که براى دریافت 
رضایتنامه اقدام کرده بودند هشدار جدى دادند.

بعد از پایان نیم فصل اول و رفتن علیرضا منصوریان از 
ذوب آهن چند بازیکن این تیم به علت مشکالت مالى و 
هم چنین عدم تمایل به حضور در این تیم پس از صحبت 

با مدیران باشگاه درخواست رضایتنامه کردند.
ارســالن مطهرى، میالد فخرالدینى، هادى محمدى، 
وحید محمدزاده، احســان پهلوان و دانیال اسماعیلى 
فر جــزو بازیکنانى بودند که به صــورت لفظى و حتى 
کتبى خواهان رضایتنامه خود براى حضور در تیم هاى 

دیگرى شدند.

اما مدیران ارشد باشــگاه ذوب آهن به درخواست این 
بازیکنان جواب منفى دادند. گویا نظر نهایى آن ها این 
است که تا انتخاب سرمربى جدید هیچ بازیکنى از تیم 
جدا نخواهد شــد. بعد از آمدن جانشین منصوریان و در 
صورت تایید او باشگاه هایى که خواهان جذب بازیکنان 
ذوب آهن هستند مى توانند با ارسال نامه باب مذاکره را 

براى جذب بازیکنان مدنظر خود باز کنند.
با این حال ذوبى ها قصد دارند چند بازیکن را در نقل و 
انتقاالت زمســتانى و براى تقویت تیم جذب کنند که 
بعد از نهایى شــدن حضور مربى جدید مقدمات جذب 

بازیکنان نیز آماده خواهد شد.

اولتیماتوم به بازیکنان ذوب

باشگاه کریستال پاالس انگلیس قصد دارد سردار آزمون 
را  در صورت عدم موفقیت خرید فدور چالوف، مهاجم 22 
ساله زسکا مسکو جذب کند. این تیم حتى حاضر است 
براى این انتقال 30 میلیون پونــد به زنیتى ها پرداخت 
کند. البته باشگاه زنیت آماده مذاکره براى فروش سردار 

آزمون که زمستان سال گذشــته با قرارداد 12 میلیون 
یورویى از روبین کازان جذب شده بود نیست.

فدور چالوف هم اکنون پیشنهادهایى از تیم هاى مطرح 
انگلیسى همانند آرسنال، چلسى، اورتون، منچسترسیتى 

و تیم هاى ایتالیایى دارد.

سردار آزمون در فهرست کریستال پاالس 
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حصروراثت 
محمد على حشمتى پور داراى شناســنامه شماره 93 به شــرح دادخواست به کالسه 
1508/98 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شــادروان طاهره مالکى نجف آبادى بشناســنامه 19926 در تاریخ 98/6/8 اقامتگاه 
دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. بتول 
حشمتى نجف آبادى ش ش 178 ، 2. محمد على حشــمتى پور ش ش 93 ( 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 کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه 
از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى 
صادرخواهد شد. 706608/م الف رئیس شــعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف 

نجف آباد 10/129 

حصروراثت 
فرزانه اصالنى داراى شناسنامه شماره 2 به شــرح دادخواست به کالسه 1511/98 از 
این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ناصر 
اصالنى بشناسنامه 169 در تاریخ 95/10/15 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. نورمحمــد اصالنى دربندى  ش ش 
24 ( پدر متوفى ) ، 2. طاهره اصالنى ش ش 1080152334 ، 3. زهرا اصالنى ش ش 
1 ، 4. فرزانه اصالنى ش ش 2 ، 5. فاطمه اصالنى ش ش 6 ، 6. نســیمه اصالنى ش 
ش 1120015650 ، 7. محسن اصالنى ش ش 17 ، 8. نبى اله اصالنى ش ش 293 ، 
9. على اصالنى ش ش 1080263225 ، 10. پروانه اصالنى ش ش 1129066878 ، 
(فرزندان متوفــى)، 11. منیژه اصالنى ش ش 11 (همســر متوفــى)، متوفى به غیر 
از نامبردگان ورثــه دیگرى نــدارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواســت 
مزبــور را در یک نوبت آگهى مــى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یــا وصیتنامه از 
متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واالگواهى

 صادرخواهد شد. 707330/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف 
نجف آباد 10/130

 حصروراثت
 بهرام کیانى داراى شناسنامه شماره 316 به شــرح دادخواست به کالسه 1517/98 از 
این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سکینه 
مومنى مزرائى موگوئى بشناسنامه 218 در تاریخ 97/9/21 اقامتگاه دائمى خود را بدرود 
زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. روبخیر کیانى ش ش 21 ، 
2. محترم کیانى ش ش 22 ، 3. بهرام کیانى ش ش 316 ، 4. زیور کیانى ش ش 315 ، 5. 
شهناز کیانى ش ش 314 ، 6. مدینه کیانى ش ش 317 ، 7. گلتاج کیانى ش ش 33  ،  8. 
توران کیانى ش ش 1 (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 
کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 707468/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى 

دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد 10/131

 حصروراثت
 روح اهللا پور پیر على داراى شناســنامه شــماره 740 به شــرح دادخواست به کالسه 
1505/98 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان محمد على پور پیر على بشناسنامه 63 در تاریخ 98/7/18 اقامتگاه دائمى خود 
را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. عنایت اله  پور 
پیر على ش ش 3 ، 2. روح اله پور پیر على ش ش 740 ، 3. حشمت اله پور پیر على ش 
ش 1 ، (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 کسى اعتراضى 
دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 707474/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى 

حل اختالف نجف آباد 10/132

حصروراثت
 ســید رضــا مــدرس نجــف آبــادى داراى شناســنامه شــماره 1785 به شــرح 
دادخواست به کالســه 1516/98 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شــادروان بتول شــریف نجف آبادى بشناســنامه 22346 در 
تاریخ 98/7/17 اقامتگاه دائمى خود را بــدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به : 1. وجیهه الســادات مدرس نجف آبــادى  ش ش 244 ، 2. نعیمه 
السادات مدرس نجف آبادى ش ش 5176 ، 3. ســیدرضا مدرس نجف آبادى ش ش 
1785 ، 4. فریبا ســادات مدرس نجف آبادى ش ش 141 (فرزندان متوفى)، 5. ســید 
حســن مدرس نجف آبادى ش ش 974 (همســر متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان 
ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت

 آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضــى دارد یــا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از 
تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شــد.
 707478/م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــى دادگاه شــوراى حــل اختــالف

 نجف آباد 10/133

 ابالغ وقت دادرسى
 خواهان محمد شیرزاد پور دادخواستى به خواســته الزام خوانده انتقال سند به طرفیت 
خوانده محمدرضا حافظى قلمزن به شوراى حل اختالف شعبه هشتم شهرستان نجف 
آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شــماره 98/889 ثبت گردیده و وقت دادرسى به 
تاریخ 98/11/16 ساعت 3/30 عصر تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان 
داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشــد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر 
ماده 73 قانون آیین دادرســى 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 نســبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید 
و در جلسه دادرسى تعیین شــده 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. 707482/ م الف شعبه هشتم شوراى 

حل اختالف نجف آباد 10/134

 حصروراثت
 محمد حســن هنرمندى داراى شناسنامه شماره 568 به شــرح دادخواست به کالسه 
1518/98 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نمــوده و چنین توضیح داده 
که شادروان عباسعلى هنرمندى نجف آبادى بشناســنامه 18474 در تاریخ 98/2/13 
اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1. حسینعلى هنرمندى نجف آبادى ش ش 670 ، 2. محمد حسن هنرمندى نجف آبادى 
ش ش 568 ، 3. صدیقه هنرمندى نجف آبــادى ش ش 23676 ، (فرزندان متوفى)،4. 
شاهزاده بیگم غیور نجف آبادى ش ش 264 (همسر متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان 
ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 707489/م الف 

رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد 10/135

  ابالغ وقت دادرسى
پیوست: 378 دارد – آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به آقاى کیومرث آبیار کالسه 
پرونده: 478/98 وقت رســیدگى: 98/12/14 ســاعت 14:30خواهان: کیومرث آبیار: 
فرزند مرتضى – زرین شهر – چرمهین – بلوار امام خ ش محمدى خوانده: ابوذر شیرى 
خواسته: مطالبه وجه خواهان دادخواستى تسلیم شــوراى حل اختالف نموده و جهت 
رسیدگى به شعبه 1 حقوقى ارجاع گردیده و وقت رسیدگى تعیین شده به علت مجهول 
المکان بودن خوانده به درخواســت خواهان و دســتور دادگاه و به تجویز ماده 73 آئین 
دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در روزنامه هاى کثیر النتشــار ایران آگهى مى شود تا 
خوانده از تاریخ نشــر آخرین آگهى ظرف مدت ده روز به دبیرخانه شورا مراجعه و ضمن 
اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر 
باال جهت رسیدگى حضور بهم رساند ضمنا چنانچه بعدا ابالغى بوسیله آگهى الزم شود در 
یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود بدیهى است در صورت عدم حضور در جلسه 
شورا غیابا رسیدگى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى نماید. م الف:706742  هدایتى – رئیس 
شعبه 2 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان باغبادران (مجتمع شماره یک)/10/136

مزایده (نوبت اول)
واحد اجراى احکام مدنى در نظر دارد در خصوص پرونده اجرایى کالسه 962542 جلسه 
مزایده اى در روز پنج شــنبه مورخ 98/11/03 از ساعت 11:00 لغایت 12:30 صبح و به 
منظور وصول محکوم به در حق محکوم له و به جهت فروش شش دانگ یک باب منزل 
مسکونى قدیمى با بیش از 30 سال قدمت ساخت، فاقد سابقه ثبتى، داراى سقف آهن و 
آجر، داراى عرصه به مســاحت 195 متر مربع و اعیانى به مساحت 120 متر مربع داراى 
انشعابات آب، برق، گاز به مالکیت حشمت اله خاشعى ورنامخواستى واقع در ورنامخواست 
– خیابان شریعتى – کوچه شهید ابراهیمى – کوچه فتح – پالك 1 که توسط کارشناس 
رسمى دادگسترى به مبلغ 1/380/000/000 ریال ارزیابى گردیده است، در محل اجراى 
احکام مدنى دادگسترى لنجان برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند به مدت 5 روز قبل 
از موعد مزایده از ملک مورد نظر دیدن نموده و سپس در صورت تمایل در جلسه مزایده 
شرکت نمایند. مزایده از قیمت کارشناسى شروع و برنده مزایده فرد یا افرادى مى باشند 
که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند. کسانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که 
10 درصد قیمت کارشناسى را نقداً پرداخت و در صورت برنده شدن الباقى را ظرف مدت 
20 روز پرداخت نمایند. م الف: 707629 اجراى احکام مدنى دادگسترى لنجان /10/137 

مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)
شماره آگهى: 139803902004000326 تاریخ آگهى: 1398/10/02 شماره پرونده: 
139704002129000710 آگهى مزایده پرونده اجرایى کالسه: 9707673- تمامى 
ششدانگ آپارتمان پالك 20 فرعى از 2018 اصلى به مساحت 175/38 مترمربع واقع در 
طبقه سوم که 9/49 مترمربع آن تراس مسقف است بانضمام پارکینگ قطعه اول تفکیکى 
به مســاحت 12 متر مربع واقع در زیرزمین اول بانضمام انبارى قطعه دوم تفکیکى به 
مســاحت 7/35 مترمربع واقع در زیرزمین اول بانضمام انبارى قطعه ششم تفکیکى به 
مســاحت 4/71 مترمربع واقع در طبقه پشــت بام. واقعات در بخش 5 ثبت اصفهان به 
آدرس: اصفهان، خیابان حکیم نظامى جنوبى، کوچه بیژن (32)، دومین پالك ســمت 

راست، مجتمع مسکونى 5 واحدى، طبقه سوم، کدپستى 8175979788 که سند مالکیت 
آن در صفحه 482 دفتر 1364 امالك به شماره ثبتى 254604 و با شماره چاپى 174431 
ثبت و صادر شده است با حدود آپارتمان: شماًال: شماًال در شش قسمت که قسمت دوم 
آن شرقى، قسمت پنجم آن غربى اســت. بطولهاى 8/22 متر و 1/72 متر و 1/76 متر و 
0/31 متر و 2/03 متر و 3/76 متر اول دیواریست، دوم و سوم دیوار و پنجره است، چهارم 
دیواریست، پنجم دیوار و پنجره است، ششم دیواریست اول به ملک مجاور شماره 2019 
اصلى دوم تا پنجم به فضاى نورگیر مشاعى ششــم به ملک مجاور شماره 2019 اصلى 
شرقًا در هشت قسمت، که قسمتهاى پنجم و هفتم آن شمالى، قسمتهاى دوم و سوم آن 
جنوبى، قسمت ششم آن غربى است. بطولهاى 5/50 متر و 3/03 متر و 2/36 متر و 2/90 
متر و 1/60 متر و 1/72 متر و 2/80 متر و 4/65 متر اول تا سوم دیواریست چهارم درب و 
دیواریست، پنجم تا هشتم دیواریست اول به ملک مجاور شماره 2 فرعى از شماره 2018 
اصلى دوم تا هفتم به راه پله و آسانسور مشاعى هشتم به ملک مجاور شماره 2 فرعى از 
شماره 2018 اصلى جنوبًا در هفت قســمت، که قسمتهاى سوم و پنجم آن شرقى است. 
بطولهاى 1/24 متر و 4/30 متر و 1/60 متر و 2/70 متر، 1/63 متر و 1/70متر، 4/13 متر، 
اول دیواریست دوم دیوار و پنجره است، سوم دیواریست چهارم دیوار و پنجره است، پنجم 
تا هفتم دیوار و لبه بالکن، اول تا ششم به فضاى حیاط مشاعى هفتم به فضاى رمپ غربًا 
در دو قسمت بطولهاى 1/63 متر و 12/62 متر اول و دوم دیواریست اول و دوم به ملک 
مجاور شماره 2 فرعى از شماره 2018 اصلى دوم حدود پارکینگ: شماًال بطول 4/80 متر 
خط فرضى به محوطه پارکینگ است شــرقًا به طول 2/50 متر خط فرضى به محوطه 
پارکینگ است جنوبًا 4/80 متر خط فرضى به محوطه پارکینگ است غربًا به طول 2/50 
متر خط فرضى به محوطه پارکینگ است. ســوم حدود انبارى: قطعه دوم شماًال دو دو 
قسمت بطولهاى 1/50 متر و 1/46 متر، اول دیواریست مشترك دوم دیواریست، اول به 
انبارى قطعه یک دوم به راه پله و آسانسور مشــاعى شرقًا بطول 2/37 متر دیوار به دیوار 
است. به ملک مجاور شماره 2 فرعى از شماره 2018 اصلى جنوبًا در دو قسمت بطولهاى 
1/62 متر و 0/95 متر، اول و دوم دیواریست مشترك اول و دوم به انبارى قطعه سوم غربًا 
در سه قسمت به طولهاى 0/85 متر و 0/30 متر و 1/97 متر اول درب و دیواریست، دوم 
و سوم دیواریســت، اول و دوم به محوطه پارکینگ سوم به راه پله و آسانسور مشاعى (از 
پارکینگ قطعه سه حق العبور دارد) چهارم حدود انبارى قطعه ششم: شماًال به طول 2/25 
متر دیواریست به راه پله و آسانسور مشاعى شــرقًا بطول 1/77 متر دیواریست به ملک 
مجاور شماره 2 فرعى از شــماره 2018 اصلى جنوبًا بطول 2/66 متر درب و دیواریست 
به پشت بام غربًا به طول 2/10 متر دیواریست به اتاق آسانسور. و طبق نظر کارشناسان 
رسمى پالك فوق: محل مورد بازدید یک واحد آپارتمان مسکونى واقع در طبقه سوم از 
یک واحد پارکینگ مسقف در طبقه زیرزمین به مساحت 12 مترمربع و دو واحد انبارى به 
مساحت مجموع 12/06 مترمربع واقع در زیرزمین و بام، با قدرالسهم از عرصه مشاعى 
به مساحت تقریبى 291/72 مترمربع و سایر مشاعات و مشترکات است. آپارتمان مذکور 
داراى اسکلت بتن آرمه با ســقف تیرچه بلوك، کف پارکت لمینت، سطوح داخلى دیوار، 
بدنه گچ با پوشش کاغذ دیوارى و آجر نسوز و ســقف رنگ و سقف کاذب کناف، پنجره 
هاى آلومینیوم با شیشــه دو جداره، دربهاى داخلى وورودى چوبى، سرویس بهداشتى و 
حمام و آشپزخانه اپن با کاشى و سرامیک، داراى کابینت و کمدها از جنس ام. دى. اف، 
نماى خارجى آجر و سنگ، داراى آسانســور، کف پارکینگ و حیاط از سنگ و بدنه حیاط 
سنگ و بدنه زیرزمین سرامیک، کف و بدنه دستگاه پله از ســنگ، داراى نرده استیل و 
آیفون تصویرى، سیســتم حرارتى پکیچ و رادیاتور و سرمایش کولر آبى و اسپیلت است. 
اشتراکات آپارتمان آب مشــترك و برق و گاز اختصاصى است. درب پارکینگ مجموعه 
برقى و قدمت بنا حدود 8 سال میباشد. ملکى خانم رضوان على اکبرى حسین آبادى که 
طبق سند رهنى شماره 73345 تنظیمى در دفترخانه اسناد رسمى شماره 37 شهر زرین 
شهر در رهن بانک کشاورزى واقع مى باشد و طبق اعالم بانک بستانکار ملک فاقد بیمه 
مى باشد از ساعت 9 الى 12 روز یک شنبه مورخ 98/10/29 در اداره اجراى اسناد رسمى 
اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شــرقى چهارراه اول سمت چپ به مزایده گذارده 
مى شود. مزایده از مبلغ پایه 21/000/000/000 ریال (بیست و یک میلیارد ریال) شروع و 
به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود. الزم به ذکر است 
پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف 
در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى 
و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده 
مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه 
هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى گردد ضمنا این آگهى در یک نوبت در 
روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 98/10/07 درج و منتشر مى گردد و در صورت 
تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده 
باید مبلغ پایه پس از اخذ شناســه واریز از این اداره طى فیش سپرده در وجه اداره اجراى 
اسناد رسمى بابت پرونده کالســه فوق به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناسایى 
معتبر الزامى است. ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى همان روز 
طى فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالك سپرده نماید. م الف: 709821 

اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان/ 10/139

مزایده مال غیرمنقول
اجراى احکام مدنى شعبه 17 دادگاه عمومى (حقوقى) اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده 
اى در خصوص پرونده اجرایى کالســه 980733 له طاهره عطائــى پوده علیه علیرضا 
مسجدى اصفهانى مبنى بر مطالبه طلب در روز یکشنبه مورخ 98/10/22 ساعت 12/5 

صبح در محل این شهید بهشتى جهت فروش 9/43 حبه مشاع از 72 حبه مشاع به فروش 
مى رسد. ملک مورد نظر به آدرس اصفهان- خیابان مدرس- خیابان بابلدشت- کدپستى 
49841- 81488 (بعد از مسجدالرضا) که مقدار 62/58 سهم مشاع از 72 سهم عرصه و 
اعیان در مالکیت خانم معصومه سید نطنزى با سند تک برگ به شماره چاپى 284310- 
د- 97 به تاریخ ثبت 1398/04/18 مى باشد. ابعاد موجود ملک طبق سند مذکور 1/50 
متر در شمال و جنوب و 5/00 متر در شرق و غرب و مساحت 17/50 مترمربع طبق نامه 
3/97/4666 مورخ 97/04/06 شهردارى منطقه 3 اصفهان در خصوص این پالك ثبتى 
7، پالك مذکور در شمال به گذر طبق طرح 0/95 متر از بر موجود و در جنوب به گذر طبق 
طرح 1/20 متر از بر موجود عقب نشینى دارد و در مجموع میزان مساحت تعریض طبق 
طرح حدود 3/20 مترمربع و مساحت باقى مانده پالك حدود 4/30 متر مربع مى باشد. این 
ملک از شرق و غرب به پالك هاى مجاور این مغازه داراى یک طبقه همکف و یک طبقه 
زیرزمین (راه دسترسى زیرزمین از دریچه داخلى انتهاى مغازه مى باشد.). در حال حاضر 
داراى 14 متر مربع اعیانى دیوارها با آجر فشارى و روکش گچ کف موزائیک یک انشعاب 
برق- درب کرکره اى- مى باشــد. نظریه کارشناســى: با توجه به موارد فوق، موقعیت 
محل ابعاد و مساحت عرصه و اعیان، تناسب ابعاد ملک، نوع و قدمت ساختمان موجود و 
دیگر موارد مو ثر در کارشناسى، جداى از هرگونه بدهى احتمالى، ارزش خالص تمامى و 
همگى نه ممیز چهل و دو صدم (9/42) سهم مشاع از 72 سهم از ملک (شامل عرصه و 
اعیان و کلیه حقوق مربوط به آن) در زمان انجام کارشناسى، برابر 112/900/000 ریال 
(معادل یازده میلیون و دویست و نود هزار تومان) مى باشد. که توسط کارشناسان رسمى 
دادگســترى ارزیابى و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید لذا 
طالبین خرید مى توانند 5 روز قبل از مزایده ضمــن هماهنگى با این اجرا از ملک دیدن 
کرده و با سپردن 10 درصد قیمت پایه در جلســه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده 
باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. م الف: 698665 شریفى مقدم- دادورز اجراى 

احکام شعبه 17 دادگاه حقوقى اصفهان /9/508

مزایده اموال غیر منقول (اسناد رهنى)
شماره آگهى: 139803902004000329 تاریخ آگهى: 1398/10/04 شماره پرونده: 
139604002004000593آگهى مزایده پرونده اجرایى شماره بایگانى: 9602266 و 
9602267 تمامى شش دانگ عرصه و اعیان خانه پالك شماره 826 فرعى از 15201 
اصلى مجزى شــده از 269 از اصلى مذکور واقع در بخش 5 ثبــت اصفهان به آدرس: 
اصفهان – خیابان بى سیم شرقى کوچه شریعتى ابتداى کوچه نگارستان پالك 74 که 
سند مالکیت آن در صفحات 444 و 447 و 450 دفتر 156 محلى امالك به شماره ثبتى 
27411 الى 27413 و با شماره چاپى 078390 الى 078392 ثبت و صادر شده است به 
میزان مالکیت 1/5 دانگ ملکى مهین عالفچیان و 1/5 دانگ ملکى مهین عالفچیان 
و 3 دانگ ملکى مهین عالفچیان با حدود: شماًال: به طول 11 متر دیوارى است به دیوار 
820 فرعى شرقًا: بطول 24/5 متر بدیوار 827 فرعى جنوبًا: اول بطول 8/5 متر دوم که 
بصورت پخ است بطول 3/3 متر درب و دیوارى اســت به کوچه غربا: بطول 22/2 متر 
درب و دیواریست به پیاده رو خیابان که طبق نظر کارشناس رسمى پالك فوق بمساحت 
267/5 مترمربع طبق سند (عرصه ملک) و حدود 894 مترمربع اعیانى در چهار طبقه روى 
پیلوت شامل پارکینگ و انبارى ها واقع در طبقه همکف و چهار واحد مسکونى بصورت 
هر طبقه یک واحد مسکونى – طبقه ســوم و چهارم بصورت عقب نشینى شده – مى 
باشد. واحدها بصورت دربهاى چوبى و کف سرامیک، با سرویس هاى بهداشتى کاشى 
شــده و پنجره هاى دو جداره داراى کناف کارى، روى دیوارهاى داخل ســالن چوب 
کارى و کاغذ دیوارى و رنگ مى باشد. کابینت آشــپزخانه ام دى اف سیستم سرمایش 
اسپیلیت و گرمایش پکیج و شوفاژ بوده و کمدهاى داخل اتاق هاى خواب با ورق هاى 
گالس اجرا شده است. نماى ساختمان سنگ و اجر، کف حیاط با موزائیک فرش شده، 
درب پارکینگ اتوماتیک مى باشد. بدنه دستگاه پله سنگ کارى شده و مجموعه داراى 
آسانسور و انشعابات آب و برق و گاز مى باشد. که طبق اســناد رهنى شماره 158024 
مورخ 1394/07/20 و 159369 مورخ 1394/12/25 تنظیمى در دفترخانه اسناد رسمى 
شماره 12 اصفهان در رهن بانک صادرات مى باشد و طبق اعالم بانک بستانکار ملک 
بیمه مى باشد از ساعت 9 الى 12 روز شــنبه مورخ 1398/10/28 در اداره اجراى اسناد 
رســمى اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شــرقى چهار راه اول "شهید صداقتى" 
ابتداى خیابان الهور سمت چپ طبقه سوم به مزایده گذارده مى شود. مزایده از مبلغ پایه 
59/100/000/000 ریال (پنج میلیارد و نهصد و ده میلیون تومان) شروع و به هر کس 
خریدار باشد به باالترین قیت پیشــنهادى فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت 
بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشــعاب و یا حق اشتراك و مصرف در 
صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و 
غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده 
مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه 
هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى گردد ضمنا این آگهى در یک نوبت 
در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 1398/10/07 درج و منتشر مى گردد و در 
صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلسه 
مزایده باید مبلغ پایه پس از اخذ شناسه واریز از این اداره طى فیش سپرده در وجه اداره 
اجراى اسناد رسمى بابت پرونده کالسه فوق پرداخت گردد و ارائه اصل فیش واریزى به 
همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناسایى معتبر الزامى است. ضمنًا برنده مزایده باید 
مابقى مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص در اداره ثبت اسناد 

و امالك پرداخت نماید. م الف: 711129 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /10/141

 شرکت کاال گستر میترا ســهامى خاص به شماره 
ثبت 61612 و شناســه ملى 14008014651 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ1398/07/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 
محل شرکت در واحد ثبتى اصفهان به آدرس استان 
اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر 
اصفهان، محله مصلى ، خیابان شــیخ مفید ، کوچه 
آزادى [23] ، پالك 0 ، ساختمان آداك ، طبقه سوم 
، واحد 10 کدپستى 8164969446 تغییر یافت و 
ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(710107)

شرکت پارت دیزل اسپادانا نوین سهامى خاص به 
شماره ثبت 58011 و شناسه ملى 14006634599 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ1398/08/13 محل شــرکت در واحد ثبتى 
اصفهان به نشانى : اســتان اصفهان ، شهرستان 
اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله انقالب 
، خیابان چهارباغ عباسى ، کوچه طاووس خانه [5-6] 
، پالك -6 ، ساختمان قریشى ، طبقه چهارم ، واحد 31 
- کدپستى8144715412 تغییر یافت و ماده مربوطه 
در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (710118)

شرکت شهیران طرح پارس شرکت سهامى خاص به 
شماره ثبت 56084 و شناسه ملى 14005803344 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده 
مــورخ1398/09/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد 
: مرکز اصلى شــرکت در واحد ثبتــى اصفهان به 
نشانى استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش 
مرکزى ، شهر اصفهان، محله ســهروردى ، کوچه 
بهار ، بن بســت گل نیلوفر ، پالك -8 ، طبقه همکف 
کدپستى 8176734381 تغییر یافت و ماده مربوطه 
اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (710158)

شرکت سهامى خاص بهین سامان پارتاك درتاریخ 1398/09/30 به شماره ثبت 
63748 به شناسه ملى 14008855588 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده 
که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگــردد. موضوع فعالیت 
:تهیه ، تولید ، برش ، بسته بندى ، توزیع ، خرید و فروش ، صادرات و واردات انواع 
الیى هاى اسپانلس ، نانوون ، اسپان باند ، گاز ، نیدل پانچ (سوزنى) ، میکروفایبر ، 
منسوجات بى بافت ، پارچه ، دستمال تنظیف، حوله یکبار مصرف ، انواع البسه یکبار 
مصرف ، ملزومات آزمایشگاهى ، انواع روکش، ملحفه و روتختى ، ماسک بهداشتى 
، پد الکلى ، دستکش و کلیه منسوجات و ملزومات پزشکى استریل و غیر استریل 
– تولید و فرآورى پارچه هاى بى بافت جهت مصرف در صنایع غذایى و بهداشتى 
– تهیه ، تولید ، بسته بندى ، توزیع ، خرید و فروش ، صادرات و واردات انواع لوازم 
آرایشى و بهداشتى مانند انواع دستمال مرطوب ، دستمال حوله ، دستمال کاغذى 
، دستمال توالت ، پد الك پاك کن و پد اپیالسیون – لمینت پارچه هاى بى بافت – 
تولید مستربچ جهت استفاده در مواد اولیه – تولید و تکمیل انواع پارچه هاى مورد 
مصرف داخلى و خارجى از الیاف طبیعى و مصنوعى جهت انواع البسه بیمارستانى و 
سایر سازمان هاى دولتى و خصوصى – واردات مواد اولیه، قطعات و ماشین آالت 
نساجى – تولید و تابندگى نخ – نساجى – تکسچرایزینگ – بافندگى و رنگرزى 
پارچه – تولید انواع زیرانداز مسافرتى ، روفرشى، روبالشتى، کاور تشک، کاور یک 
بار مصرف صندلى و روتختى یک بار مصرف بیمارستانى – تولید کیسه ها و کیف 
دستى هاى خرید چندبار مصرف – تولید انواع کیسه ها و جعبه هاى پارچه اى جهت 
بسته بندى مواد غذایى و بهداشتى – بسته بندى انواع مواد غذایى، بهداشتى و 
دارویى – صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى – شرکت در مناقصات و 
مزایدات دولتى و خصوصى در داخل و خارج از کشور – اخذ وام وتسهیالت از بانک 
ها و موسسات دولتى و خصوصى در داخل و خارج از کشور صرفاً در راستاى تحقق 
اهداف شرکت – اخذ و اعطاى شعبه و نمایندگى به اشخاص حقیقى و حقوقى در 

داخل و خارج از کشور – شرکت در نمایشگاه ها و سمینارهاى دولتى و خصوصى 
داخلى ، خارجى و بین المللــى – عقد قرارداد با ارگان هــاى دولتى و خصوصى 
درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : اســتان اصفهان ، شهرستان برخوار ، بخش 
حبیب آباد ، دهستان شاپورآباد ، روستا ناحیه صنعتى کمشچه، محله ندارد ، خیابان 
حافظ 3 ، خیابان حافظ غربى ، پالك 6 ، طبقه همکف کدپستى 8359131861 
سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 10000000 ریال نقدى منقسم 
به 100 سهم 100000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 3500000 
ریال توسط موسســین طى گواهى بانکى شماره 444 مورخ1398/09/14 نزد 
بانک سپه شعبه خیابان استاد مطهرى اصفهان با کد 1572 پرداخت گردیده است 
والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره خانم عطیه آقا امینى ها 
به شماره ملى 0440822947و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى 
مجتبى آقا امینى ها به شماره ملى 1290982570و به سمت رئیس هیئت مدیره به 
مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقاى محمد آقا امینى ها به شماره 
ملى 1291989382و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان 
حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، 
قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل 
منفرداً و همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 
بازرسان خانم راضیه جعفرى به شــماره ملى 1270346571 به سمت بازرس 
اصلى به مدت یک سال مالى خانم راحیل جعفرى به شماره ملى 1272434443 به 
سمت بازرس على البدل به مدت یک سال مالى روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان 
جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله 
اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (710167)

شرکت آرمان ســازه آپادانا ســهامى خاص 
به شــماره ثبــت 21574 و شناســه ملى 
10260424241 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى مورخ1398/09/20 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد :فرشــته بلند مرتبه به کد ملى 
0067745369 و کدپستى 8179938731 
و محمــد حســین صادقــى بــه کــد ملى 
1289437289 و کدپستى8179938731 
و مجید صادقى به کــد ملى 1282798979 و 
کد پســتى 8179938731 و بعنوان اعضاى 
اصلى هیــات مدیره بــراى مدت دو ســال 
انتخاب گردیدند. اشــرف محــرق به کد ملى 
0602232716 و کد پستى 8179938731 
و رضا کیانپور به کدملى 1970298200 و کد 
پستى 8179938731 بترتیب بسمت بازرسان 
اصلى و على البدل شرکت براى مدت یکسال 
انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان 
جهت درج آگهى هاى شــرکت تعیین گردید. 
اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (710171)

تاسیس آگهى تغییرات آگهى تغییرات آگهى تغییرات

آگهى تغییرات
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اگر تا به حال به شما گفته شده است که «چقدر عذرخواهى 
مى کنید»، وقت آن رســیده اســت که به رفتار خودتان 
دقیق تر نگاه کنید. آیا شــما واقعًا بیش از حد عذرخواهى 
مى کنید یا مبادى آداب هستید و بجا عذرخواهى مى کنید؟
روانشناســان مى گویند عذرخواهى بیــش از حد، یک 
الگوى عادت بین فردى است که ریشه در احساس احترام 
کم، کمال گرایى و ترس از قطع شــدن ارتباط دارد. اگر 
نگران این وضعیت هستید و نمى دانید که آیا بیش از حد 
عذرخواهى مى کنید یا نه، به نشانه هایى که مى گویند شما 

بیش از حد عذرخواهى مى کنید توجه کنید.
1. شما براى چیزهایى که بر آن کنترلى ندارید 

عذرخواهى مى کنید
شاید به قول «برنت سویتزر» بزرگ ترین نشان قرمزى 
که براى عذرخواهى بیش از حد داریم، این است که شما 
براى چیزهایى که هیچ کنترلى بر آن ندارید عذرخواهى 
مى کنید. آیا از همکار خود براى اینکه زیر باران بوده اند و 
خیس شده اند، عذرخواهى کرده اید؟ به جاى عذرخواهى از 
چیزهایى که در آن نقشى نداشته اید و قابل تغییر هم نبوده 

اند، سعى کنید با دیگران ابراز همدردى بکنید.
2. براى کار شخص دیگر، عذرخواهى مى کنید

شاید علت این کار این باشــد که مسئولیت هاى شخص 
دیگــرى را بر عهده خودمــان قرار مى دهیــم. به گفته 
روانشناســان این عادت هاى عذرخواهــى را در کودکى 
یاد مى گیریم. افراد فکر مى کنند براى اشتباهات شریک 
زندگى خود یا رئیس خود باید عذرخواهى کنند و مسئولیت 

کارهاى دیگران بر عهده آنهاست.

3.براى اتفاقات روزمره ساده و عادى عذرخواهى 
مى کنید

برخى از بخش هاى زندگى مثل عطسه کردن یا نیاز داشتن 
به دستشــویى، آنقدر عادى و روزمره است که نیازى به 
گفتن ببخشید ندارد. بسیارى از مردم اما هنوز هم در این 

موارد عذرخواهى مى کنند.
4. از اشیاى بى جان عذرخواهى مى کنید

موبایل خــود را روى زمیــن مى اندازیــد و عذرخواهى 
مى کنید. «آندره برنت» مى گوید که این اتفاق یک عادت 
زنانه است. یک مطالعه در سال 2010 نشان داد که زنان 
بیش از مردان عذرخواهى مى کنند زیرا معتقدند جرمشان 
شدیدتر است، حتى اگر به صورت تصادفى تلفن را به زمین 

انداخته باشند.
5. شما مطمئن نیستید چرا عذرخواهى مى کنید

عیبى ندارد که عذرخواهى کنید، اما در بســیارى از موارد 
شما نمى دانید چرا عذرخواهى کردن تبدیل به عادت شما 
شده است. براى مقابله با این اتفاق، توصیه مى شود که به 

خودتان بنگرید و علت را پیدا کنید.
6. به علت چیزهایى که فکر نمى کنید اشــتباه 

هستند عذرخواهى مى کنید
در بسیارى از موارد ما بدون اینکه اعتقادى به عذرخواهى 
داشته باشــیم، این کار را انجام مى دهیم و از اشتباه نکرده 
عذر مى خواهیم. مثًال با اعتقاد دیگرى موافق نیســتید و 
عذرخواهى مى کنید. در حالى که این عذرخواهى علتى ندارد.
7. هنگام درخواست چیزى عذرخواهى مى کنید

براى درخواســت چیزى از کســى نیازى به عذرخواهى 

نیست. متخصصان مى گویند یکى از دالیل اصلى که مردم 
از آن عذرخواهى مى کنند، ترس از ناراحت شدن دیگران 
اســت. متخصصان مى گویند در این مواقع بهتر است به 
جاى عذرخواهى، تشــکر کنیم و به جاى «ببخشــید»، 

بگوییم «متشکرم».
8. همیشه در محل کار عذرخواهى مى کنید

در محیط هاى شــغلى افرادى هســتند کــه بى علت 
عذرخواهى مى کنند و این افراد احتماًال از کارمندان کم 
اعتماد به نفس هســتند. جمله هایشان را ببخشید شروع 

مى کنند و بى قدرتى را به دیگران انتقال مى دهند.
9. شما به طور کلى از کارهاى خودتان مطمئن 

نیستید
اگر به طور معمول نسبت به کارهاى خودتان تردید داشته 
باشید، مدام از آنها عذرخواهى مى کنید. زمانى که افراد حس 
مى کنند اکثر اوقات اشتباه مى کنند، راحت تر عذرخواهى 

مى کنند و احساس گناه و نقصشان را پوشش مى دهند.
10. عذرخواهى زیاد مى تواند نشانه اضطراب 

باشد
ممکن است براى مقابله با ترس و اضطرابتان، عذرخواهى 
کنید. «بویل» توصیه مى کند اضطراب خودتان را کنترل 
کنید تا به نوبه خودتان به شکستن عادت معذرت خواهى 
مداومتان کمک کنید. زیرا حتى شما وقتى مى خواهید نه 
بگویید، عذرخواهى مى کنیــد. بعضى از افراد براى گفتن 
حرف هایى که باید در آن نه بگویند عذر مى خواهند. براى 
اینکه بگویند «نه»، مى گویند «ببخشید اما...» و در این 

شرایط از ترس قاطعیت، عذرخواهى مى کنند.

10 نشانه براى اینکه شما زیادى 
عذرخواهى مى کنید!

بیدار شدن از خواب در نیمه شب نه تنها آزار دهنده و به 
معناى خستگى و خواب آلودگى در روز بعد است، بلکه 
مى تواند تأثیر زیادى در سالمت جسمى و روحى شما 
بگذارد. اگر شما هم با این مشکل مواجه هستید، این 

شش عامل ممکن است دلیل آن باشد.
دماى اتاق: اولین چیزى که بین شــما و خواب خوب 
مى ایستد دماى اتاق شماســت. کارشناسان معتقدند 
وقتى بدن شــما خنک اســت و اتاق خواب شما در 
دماى پایین ترى قرار دارد، استراحت بهترى در شب 
خواهید داشت. گرماى بدن شما در شب به اوج خود 
رسیده و ســپس هنگام خواب به پایین ترین حد خود 
مى رسد. دماى بیش از 24 درجه سانتیگراد گرم است 
و باعث بیقرارى شما مى شود و دماى کمتر از 12 درجه 
سانتیگراد بیش از اندازه سرد است. بنابراین دماى 16 
الى 18 درجه دماى ایده آلى براى اتاق خواب به نظر 

مى رسد.
افکار استرس زا: همه ما این جمله را شنیده ایم که نباید 
کار را با خود به خانه بیاورید و این موضوع درباره خواب 
بیشتر از همه صدق مى کند. اگر احساس اضطراب یا 
افکار استرس زا دارید، سعى کنید موقع خواب آنها را از 
ذهنتان بیرون کنید و اگر بــه طور مرتب با اضطراب 
دست و پنجه نرم مى کنید، بهتر است در اسرع وقت با 

پزشک خود صحبت کنید.
قطع موقت نفس در خواب: نوعى اختالل در هنگام 
خواب تنفس شــما را کند یا متوقف مى کند و باعث 
کاهش سطح اکســیژن در بدن شما مى شود و باعث 

مى شود ناگهان از خواب بپرید. 
سوء هاضمه: سعى کنید قبل از خواب غذا خوردن را 
به دو ساعت قبل از خواب محدود کنید. کارشناسان 
معتقدند خوردن غذاى زیاد قبل از خوابیدن مى تواند 
باعث شود احساس ناراحتى کنید. و این به این معنى 
اســت که احتماًال براى به خواب رفتن با دشــوارى 
مواجه خواهید شــد و یا در بین خواب، بیدار خواهید 
شد. براى مقابله با این موضوع بهتر است طبق قانون 
هرم معکوس غذا بخورید؛ یعنى صبحانه را به عنوان 
بزرگ ترین وعده غذایى بخورید و تا شام وعده هاى 

غذایى را کوچک تر کنید.
نور زیاد: ممکن است شما زندگى سالمى داشته باشید 
با وجود این اگر اتاق خواب شــما روشن و پر نور باشد 
ممکن است از خواب بیدار شوید. نور زیاد باعث مى شود 
که شما قبل از آمادگى بدن براى بیدار شدن از خواب، 

بیدار شوید.
لوازم الکترونیکى: همه ما دربــاره آثار مخرب لوازم 
الکترونیکى شنیده ایم اما شاید الزم باشد بدانید که این 
لوازم مى توانند در خواب شما هم اختالل ایجاد کنند. 
براى جلوگیرى از این موضوع، سعى کنید وسایل خود 
را در جاى دیگر شارژ کنید و به انجام یک کار آرامش 
بخش شبانه که حداقل یک ساعت قبل از خواب باشد، 

عادت کنید.

یک کارشناس ارشد روانشناسى عمومى درباره ارتباط شادى با طول 
عمر و پیشگیرى از بیمارى ها توضیح داد.

مرجان پلویى اظهار کرد: شــاد بودن به تقویت سیستم ایمنى بدن 
کمک مى کند و طول عمر را افزایش مى دهد. تحقیقات علمى نشان 
مى دهند که در شرایط یکسان افرادى که افسرده و غمگین هستند، 

به بیمارى هاى جســمانى بیشترى نسبت به اشخاص 
سالم مبتال مى شوند.

او بیان کرد: شادى و خوشحالى موجب مى شود 
که فرد برنامه غذایى، فعالیــت بدنى و خواب 
منظم ترى داشته باشد. افراد افسرده اغلب افت 
عملکرد، رژیم غذایى نامناسب و خواب نامنظم 
دارند. این عادات در طوالنى مدت بیمارى هاى 

جسمى را در فرد ایجاد مى کند.
این کارشناس ارشــد روانشناسى عمومى 
افزود: ارتباط افراد با دوستان و اقوام و انجام 

فعالیت هاى مشترك، سرگرم کننده و شادى 
آور نقش مؤثرى در جلوگیرى از احساس تنهایى، 

کنترل اضطــراب، تقویت سیســتم ایمنى بدن و 
افزایش طول عمر دارد.

پلویى تأکید کرد: اضطراب مزمن میزان هورمون کورتیزول 
را در بدن افزایش مى دهد، سالمت جسمى فرد 

را به خطر مى انــدازد و طول عمرش را کم 
مى کند. خندیدن، داشتن استرس کمتر، 
افکار و باور هاى مثبــت، انجام ورزش و 

رعایت رژیم غذایى سالم تأثیر چشمگیرى در سالمت و افزایش طول 
عمر اشخاص دارد. تفکر مثبت تا حدود زیادى سالمت جسمى فرد 

را تضمین مى کند.
او تصریح کرد: داشتن افکار مثبت و پیدا کردن راهکار هاى خالقانه 
در مشکالت، امید به زندگى را در فرد افزایش مى دهد و طول عمرش 
را بیشتر مى کند، زیرا بین شــرایط جسمى و فکرى 
شخص ارتباط وجود دارد، به عبارتى هر چه فرد 
آرامش بیشترى داشته باشد، به سیستم قلبى و 
عروقى او فشار کمترى وارد و طول عمرش 

بیشتر مى شود.
این کارشناس ارشد روان شناسى عمومى 
گفت: بر اســاس مطالعات علمــى، افراد 
خوش بین در چارچوب عقالنیت در مقابل 
اشخاص بدبین که افکار منفى دارند، قرار 
مى گیرند، بنابراین افراد خوش بین نسبت 
به اشخاص بدبین کمتر به حمالت قلبى و 
عروقى دچار مى شوند و طول عمر آنها افزایش 

پیدا مى کند.
پلویى یادآورى کرد: داشتن اضطراب، استرس و 
افسردگى در بروز بیمارى هاى قلبى و عروقى مؤثر است، 
بنابراین آموزش و مهارت مثبت اندیشى به فرد 
کمک مى کند تا در طوالنى مدت کمتر 
به این اختالالت دچار شــود و طول 

عمر بیشترى داشته باشد.

یک متخصــص تغذیه گفــت: بســیارى از افراد 
بالفاصله پس از خــوردن غذا اقداماتــى را انجام 

مى دهند که بسیار مضر و آسیب زاست.
نرگس جوزدانى متخصــص تغذیه درباره مضرات 
خطرناك خوابیــدن پس از مصــرف وعده هاى 
غذایى گفت: یکى از مهمترین ضررهاى خوابیدن 
یا استراحت افراد بعد از مصرف موادغذایى این است 
که مى تواند باعث نیمه باز شــدن دریچه اسفنکتر 
موجود در انتهاى مرى به معده شود. او افزود: نیمه باز 
شدن دریچه اسفنکتر در بسیارى از افراد باعث ترشح 
اسید معده و بروز زخم در معده مى شود. همچنین 

باعث ایجاد سوزش سر دل یا معده خواهد شد.
جوزدانى اظهار کرد: به عقیده بسیارى از متخصصان 
تغذیه بهتر است افراد پس از مصرف هر وعده غذایى 
به مدت 20 تا 30 دقیقه به حالت نشسته باشند و در 
صورت قرار گرفتن به حالت نیمه نشســته باید سر 

خود را به اندازه 15 سانتیمتر با زمین فاصله دهند.
این متخصــص تغذیه گفت: کــودکان و نوزادان 
مبتال به رفالکس معده باید بعد از نوشیدن مایعات 
و خوردن مواد غذایى به مدت 20 دقیقه به صورت 
افقى توسط والدین خود نگهداشته شوند تا از گریه 

زیاد، بى خوابى و بى قرارى در امان باشند.
جوزدانى اظهار کرد: از آنجایى که سیستم گردش 
خون وظیفه انتقال اکسیژن به نواحى مختلف بدن را 
دارد انجام حرکات ورزشى بالفاصله پس از خوردن 
غذا مى تواند منجر به کاهش عملکرد سیستم ایمنى 

بدن مخصوصاً اختالل در گردش خون شود.
جوزدانى درباره مضرات دوش گرفتن بهترین زمان 
براى دوش گرفتن 20 الى 30 دقیقه پس از خوردن 
غذاست؛ چرا که با این کار به راحتى مى توان سیستم 

ایمنى بدن را در جهت مناسب هدایت کرد.

کرکى، نازك و کم پشتى موى کودکان تا پنج سالگى کامًال طبیعى است و جاى نگرانى ندارد. ساختار 
مو پس از پنج سالگى شکل واقعى خود را نشان مى دهد و تراشیدن مو تأثیرى بر پرپشتى موى کودك 

ندارد! در واقع پرپشتى مو، نه با کوتاه کردن و نه با تیغ زدن موى کودك بیشتر نمى شود! 
بعضى باورهاى خرافى مى گوید بلندشدن موى کودك جلوى رشد قد آنها را  مى گیرد که البته این باور درستى نیست. 
مواد غذاى حاوى آهن، مثل تخم مرغ و ژن در موى کودکان مؤثراست نه چیز دیگر! هرگز موى کودکان را سشوار 
نکنید! امواج الکترومغناطیسى که از ضعیف  ترین سشوار ها هم ساطع مى شود، 300 برابر امواج گوشى هاى تلفن 
همراه است و اثرات زیان بارى بر روى مغز به ویژه مغز کودکان در حال رشد مى گذارد! و عامل کاهش رشد مغزى و 
تومورهاى مغزى در بزرگسالى است. سشوار نه تنها اثرات مخربى روى مغز کودك مى گذارد، بلکه موها را هم نابود 
مى کند! سشوار گرم سبب ضعیف شدن مو، سستى و ریزش مو مى شود! سشوار سرد سبب موخوره، ایجاد الکتریسیته 

در مو وخشکى مو مى شود!

گل انداختن صورت یا به اصطالح «لپ گلى» 
شدن علل دارد که به بیان آنها مى پردازیم.

بسیارى از عوامل مانند آفتاب سوختگى، آکنه 
و گرگرفتگى مى تواند صورت ما را قرمز کنند. 
در اینجا دالیل روشنى براى قرمز شدن چهره 

در هنگام نگاه کردن به آینه وجود دارد.
قرمزى گونــه معموًال در اثر عریض شــدن 
رگ هاى خون نزدیک ســطح پوست اتفاق 
مى افتد. در بســیارى از موارد بدن به دالیل 
ساده اى عکس العمل نشــان مى دهد. مثًال 

هنگام گرما ممکن است پوست صورت قرمز 
شود البته گاهى اوقات قرمز شدن پوست نشانه 
یک مشکل در سالمتى است. افراد الزم است 
بدانند که چه عواملى موجــب ایجاد قرمزى 

صورتشان مى شود.
اگر پوست تان احساس گرگرفتگى پیدا کرد 
و گل انداخت یا قرمز شــد، قطعًا یک دلیلى 
دارد. عالئم گرمى و قرمزى معموًال با خجالت 
کشیدن یا گلگونى پوســت (افزایش قرمزى 
صورت، ســر یا گردن) بروز مى کند و ممکن 
است در هر کجاى بدن دیده شود. این احساس 
گرگرفتگى و قرمزى مى توانــد به ندرت، به 
صورت دائم یا به طور نامحدود به وجود بیاید 

و ادامه پیدا کند.
این عالئم ممکن اســت در اثر اســترس و 

اضطراب، عصبانیت، تــرس و بعد از آن  دیده 
شــود یا بدون هیچ دلیلى به وجود آید. عالیم 
قرمزى صورت ممکن است کم یا زیاد باشد. 
حتى ممکن است به صورت موجى دیده شود، 
یعنى یک لحظه قوى باشــد و لحظه اى بعد 
کاهش پیدا کند یا مى تواند روزانه یا لحظه اى 

تغییر کند.
اگر از پوســت خود در برابر آفتاب محافظت 
نمى کنید، اشعه هاى مضر مى توانند به پوست 
شما آسیب برسانند. در طول سال، این آسیب 
انباشته مى شود و سال ها بعد، برخى از افرادى 
که پوســت آســیب دیده دارنــد، رگه هاى 

عنکبوتى را بر روى صورت خود خواهند دید.
احساس خجالت و ترس موجب قرمزى صورت 
ما خواهد شــد. زمانى که خون به سمت سر 

منحرف مى شود، رگ هاى خونى سر منبسط 
مى شــوند تا اجازه عبور بیشتر خون را بدهد و 
همین امر باعــث افزایش خون و قرمز به نظر 

رسیدن پوست مى شود.
گرما هم باعث منبسط شدن رگ هاى خونى 
مى شود. زمانى که بدن گرم باشد افزایش خون 
نزدیک به سطح پوست، باعث احساس گرما و 
قرمز شدن آن مى شود. یک محیط داغ، یک 
دلیل عمده براى برافروختگى و گل انداختن، 

قرمز شدن پوست است.
اســترس فعال مى تواند باعث برافروختگى، 
گل انداختن و قرمزى پوســت شود، بنابراین 
باال رفتن مستمر اســترس هم همین نتیجه 
را خواهد داشــت. زمانى که بدن تحت تأثیر 
اســترس بیش از حد قرار بگیــرد، منجر به 

تغییراتى در بدن خواهد شــد. به همین دلیل 
اســت که گاهى این عالیم را بــدون دلیل 
مشاهده مى کنیم. باال رفتن مستمر استرس، 

یکى از دالیل شــایع قرمز شدن پوست است 
به خصــوص اگر دلیل خاصى بــراى آن پیدا 

نکرده باشید.

ســندرم 
تارسال تانل 

از مهمترین دالیل 
گزگز، درد و کرختى کف پاســت 

که اغلب افراد از آن بى اطالع هستند.
تونل تارسال، کانالى است که در قسمت داخلى مچ پا 

انواع شریان و زیرقوزك داخلى قرار گرفته است. این کانال محل عبور 
این کانال عبور مى کند، و ورید، اعصاب و تاندون است. یکى از مهمترین اعصابى که از 

عصبى به نام تى بیال خلفى است. زمانى که این عصب به هر دلیل تحت فشار قرار مى گیرد دردناك 
مى شود. این عارضه یکى از مهمترین دالیل گزگز و درد کف پا، پاشنه و انگشتان است.

کف پاى صاف و بدون قوس: کف پاى صاف و بدون قوس سبب مى شود مچ پا به سمت خارج انحراف 
پیدا کند و مجراى تونل تنگ شود. بسته شدن مجراى تونل سبب فشار به اعصاب و ایجاد درد مى شود. 
به طور کلى هر عارضه اى که منجر به تنگ شدن کانال شود، در این بیمارى نقش دارد. در عین حال 
عللى چون شکستگى مچ پا،  متورم شدن تاندون ها،  خار استخوان مفاصل، دیابت و... نیز مى تواند 
منجر به گزز کف پا و درد آن شود. باید توجه کرد که زنان و مردان به یک اندازه در معرض این سندرم 
قرار دارند. عالیم سندرم تارسال تانل مشابه عالیم دیده شده در افراد مبتال به اختالالت تیروئید است. 
مهمترین نشانه هاى آن احساس گزگز، درد، سوزش و بى حسى در مچ، پاشنه، قوس و انگشتان است. 
عالیم مى توانند دایمى باشند یا بر اثر ایستادن زیاد، پیاده روى طوالنى یا ورزش شدید، تشدید شوند.

معموًال پزشکان پس از اطمینان از وجود این عارضه، استراحت، کاهش وزن، اجتناب از فعالیت بدنى 
شدید و استفاده از کفش مناسب را توصیه مى کنند. سپس از داروهاى ضد التهابى غیر استروئیدى یا 
تزریق بى حس کننده به عصب استفاده مى شود. استفاده از کفى هاى طبى براى افراد مبتال به کف  پاى 
صاف نیز یکى از راهکار دیگر است. در برخى موارد فیزیوتراپى هم توصیه مى شود. البته در حالت هاى 

خاص، تنها راه عالج عمل جراحى براى باز کردن کانال است.

زیان سشوار، 300 برابر ضرر امواج موبایل!
مطالعات علمى جدیدى نشان مى دهد کسانى که دچار ریزش مو هستند و گرفتار طاسى نیز 
هستند بیشتر دچار بیمارى هاى قلبى مى شوند. کسانى که موهاى پرپشتى دارند جریان خون 

در مغز و قلب آنها بیشتر است و کمتر گرفتار بیمارى هاى قلبى مى شوند.
بررســى ها نشــان مى دهند، بیمارى فشــارخون و ســیگار ارتباط بیشترى با 

بیمارى هاى قلبى دارد اما نمى توان ارتباط میان طاســى و بیمارى هاى 
قلبى را نادیده گرفت. گفتنى است سبک و شیوه زندگى مصرف غذاهاى 

سالم، تغذیه صحیح و مناسب تا حدود زیادى از بروز طاسى و بیمارى هاى قلبى مى کاهد.
شستشوى صحیح موها در مردان بســیار اهمیت دارد زیرا مردان 55درصد بیشتر از زنان 

دچار طاسى و بیمارى هاى قلبى مى شوند و با رعایت نکات بهداشتى موها مى توان از بروز بیمارى هاى قلبى 
جلوگیرى کرد.

کچل ها مواظب قلبشان باشند
تند و گرفتار طاسىنیز 
تى دارند جریان خون 

د.
 بیشترى با 

ىىىاى
اى 

ى قلبى مى کاهد.
درصد بیشتر از زنان 

موها مى توان از بروز بیمارى هاى قلبى 

اشند

ز دالیل اصلى که مردم 
 ناراحت شدن دیگران 
ن مواقع بهتر است به 
ه جاى «ببخشــید»، 

اهى مى کنید
ســتند کــه بى علت 
تماًال از کارمندان کم 
شان را ببخشید شروع 

قال مى دهند.
ى خودتان مطمئن 

ى خودتان تردید داشته 
د. زمانى که افراد حس 
، راحت تر عذرخواهى

ا پوشش مى دهند.
د نشانه اضطراب 

ضطرابتان، عذرخواهى 
راب خودتان را کنترل 
 عادت معذرت خواهى 
ما وقتى مى خواهید نه 
ضى از افراد براى گفتن 
عذر مى خواهند. براى

خشید اما...» و در این 
ىمى کنند.

ى  عوامل بیدار شدن مکرر
هنگام خواب شبانه 

اشتباهاتى که پس از 
غذا خوردن انجام مى دهیم

 علل گل انداختن 
صورت و سرخى 
گونه ها چیست؟

م
 تانل 

ترین دالیل 
رد وکرختى کف پاســت 

ب افراد از آن بى اطالع هستند.
رسال، کانالى است که در قسمت داخلى مچ پا

انواع شریان زك داخلى قرار گرفته است. این کانال محل عبور 

ارتباط جالب خنده با طول عمر علت گزگز و درد کف پا

ین و ر ى ر
شترى نسبت به اشخاص 

ىموجب مى شود 
تبدنى و خواب 
سرده اغلب افت 
 وخواب نامنظم 
ت بیمارى هاى 

اسى عمومى 
 اقوام و انجام 

کننده و شادى 
 ز احساس تنهایى، 

ســتم ایمنى بدن و 

ن میزان هورمون کورتیزول 
المت جسمى فرد 

عمرش را کم 
رس کمتر، 
م ورزش و 

ز ر ر ىر ز ب ی ر
را بیشتر مى کند، زیرا بین
شخص ارتباط وجو
آرامش بیشترىد
ک عروقى او فشار
بیشتر مى شود.
این کارشناس

گفت: بر اســاس
خوش بین درچ
اشخاص بدبی
مى گیرند، بنا
به اشخاص بد
عروقى دچار مى شو

پیدا مى کند.
د پلویى یادآورى کرد:

افسردگى در بروز بیمارى هاى
بنابراین آموزش و
کمک مى ک
ایناخت به
عمر بیشت

سالمسالم

شانهبراىاینکهش

ختار
ى کودك

ن باور درستى نیست. 
ى کودکان را سشوار 
ج گوشى هاى تلفن 
کاهش رشد مغزى و

که موها را هم نابود 
ه، ایجاد الکتریسیته 
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پس بزرگ اســت خداوندى که تمام موجودات آسمان و زمین، خواه و 
ناخواه او را ســجده مى کنند و در برابر او با خضوع چهره بر خاك 
مى نهند و رشته اطاعت او را در تندرستى و ناتوانى به گردن مى نهند 
و از روى ترس و بیم، زمام اختیار خود را به او مى سپارند. پرندگان 
رام فرمان اوینــد و از تعــداد پرها و نفس هــاى پرندگان آگاه اســت، 
برخى را پرنده آبى و گروهى را پرنده خشکى آفرید و روزى آنها را 

موال على (ع)مقدر فرمود و اقسام گوناگون آنها را مى داند.
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 بانک صادرات ایران - مدیریت شعب استان اصفهان در نظر دارد تعداد 72 رقبه از امالك تملیکى و مازاد خودرا ازطریق مزایده عمومى به فروش برساند.  متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالع بیشتر به کلیه شعب بانک صادرات استان اصفهان مراجعه نمایند و به منظور دریافت اسناد مزایده ، مطالعه مدارك و بازدید از 
امالك موردنظرخود ، از روز دوشنبه مورخ 1398/10/02  لغایت روز  شنبه مورخ 98/10/14 ازساعت 8 صبح لغایت 16 به دایره ساختمان - مدیریت شعب استان اصفهان واقع در میدان آزادى ابتداى خیابان سعادت آباد  ساختمان مرکزى بانک صادرات  مراجعه ویا باشماره تلفنهاى:03136691090 و 03136691091 تماس 

حاصل نمایند و پاکتهاى حاوى پیشنهادات را تا قبل ازساعت 16 مورخ 98/10/14  فقط به دبیرخانه مدیریت شعب استان اصفهان تسلیم ورسید اخذ نمایند. ضمناً تاریخ بازگشائى پاکت ها روز  یکشنبه مورخ 98/10/15 ساعت 11 در طبقه هشتم ساختمان صبا به آدرس فوق الذکر مى باشد .  
توضیحات وشرایط:

1- مبلغ سپرده شرکت درمزایده ، مطابق مبالغ مندرج در آگهى مى باشدکه طبق مندرجات اسناد مزایده مى بایست طى یک فقره چک بانکى ارائه گردد . 2- در صورت انصراف برنده مزایده وجه چک بانکى وى به نفع بانک ضبط و چک بانکى نفر دوم نیز تا انعقاد قرارداد با برنده مزایده نزد بانک باقى خواهد ماند . 3- مطالعه 
مدارك وسوابق مربوط وبازدید ازامالك قبل از شرکت در مزایده براى تمامى شرکت کنندگان در مزایده ضرورى است. 4- بانک در رد ویا قبول یک ویا تمامى پیشنهادات مختار است. 5- کلیه امالك صرفًا با وضع موجود به فروش مى رسد .6-فروش برخى از امالك به صورت نقد و اقساط مى باشد. 7- سایر درخواست ها 

قابل بررسى مى باشد. 8-  هزینه و پیگیرى امور ادارى و تخلیه امالك متصرف دار بر عهده خریدار مى باشد .
تبصره : در خصوص امالك با شرایط فروش نقدى ، %95 مبلغ پیشنهادى در هنگام عقد قرارداد و تحویل ملک اخذ و %5 باقیمانده در هنگام انتقال سند در دفترخانه اسناد رسمى دریافت خواهد شد .

آگهى مزایده 98/5

قیمت تعدیل شده پس مبلغ  پایهآدرسنام محل ردیف
توضیحاتپالك ثبتىاعیانىعرصهسپرده تودیعىاز اعمال تخفیف

**457,500,000,000411,750,000,0002,737,500,0002,80602368,126خیابان نظر شرقى نرسیده به بانک مسکن جنب شیرینى فروشى عمو قنادزمین نظر شرقى1
**37,100,000,00033,390,000,000635,500,00021828613641,11اصفهان ابتداى خیابان مدرس قدیممحل سابق شعبه مدرس 2
**178,433421,32قدرالسهم19,800,000,00017,820,000,000530,293,500اصفهان میدان سهروردى مجتمع ماهان طبقه 9آپارتمان سهروردى 3
**15,000,000,00013,500,000,000525,000,0002512604483,2223ابتداى اتوبان ذوب آهن بلوار شفق گلزار 8 چهار راه اول مسکونى بلوار شفق4
طبقه سوم فاقد آسانسور106,815241,1515قدرالسهم 3,550,000,0003,195,000,000177,500,000بلوار نگین خ نگین 8 بلوك 28آپارتمان روشن شهر5
زیر زمین97,252126,5قدرالسهم4,900,000,0004,410,000,000245,000,000چهاراه نقاشى ابتداى خیابان خواجودفترکار خواجو6
پارکینگ مشاعى164,34999,16107قدراالسهم25,000,000,00022,500,000,000556,795,000خیابان مالصدرا شمالى جنب فلکه - مجتمع اریا طبقه اول آپارتمان مالصدرا 7
**10,500,000,0009,450,000,000502,500,0002100110,27خیابان علم الهدى ( رباط سوم ) میدان صدر خیابان صدر محله فیروزه زمین شهرك نگین8
طبقه سوم فاقد آسانسور152,3411878,8قدرالسهم 8,500,000,0007,650,000,000342,500,000خ مشتاق دوم پس از پل غدیر خیابان سلمان فارسى خیابان بازارچه کوچه نگارستان پالك 41 طبقه سومآپارتمان خیابان بازارچه9
**23,600,000,00021,240,000,000568,000,0003454673149,44خیابان صارمیه کوچه ناهید 8 بن بست ستارى پالك مقابلویالئى خیابان صارمیه10
**685,000,000210,5644912,128****47,000,000,000اتوبان شهید خرازى سه راه کهندژمحل سابق شعبه شهید خرازى11
**1,129,000,0004973385879****135,800,000,000اصفهان خیابان ولى عصر محل سابق شعبه ولى عصر 12
خیابان هاتف کوچه یخچال کوچه سار و تقى نبش بن بست شکوفه مجتمع تجارى ونوس طبقه زیرزمین واحد مغازه هاتف13

**15,82/4268/22قدرالسهم2013,200,000,0002,880,000,000160,000,000

داراى ماده صد و راى تخریب - هزینه و پیگیرى اخذ 368,750,00012726013900,1553****7,375,000,000بزرگراه شهید ردانى پور خیابان پنج آذر کوى کاخ کوى نسترن 2 ابتداى کوچه سمت راست مجموعه سه طبقه سه طبقه پنج آذر14
استعالم شهردارى برعهده خریدار است . 

2219/5000 مشاعى253442 547,500,000****########خیابان قائم جنب مسجد خاتم االنبیامحل سابق شعبه قائم15
**630,000,0001283785000,574****36,000,000,000خیابان سجادمحل سابق شعبه سجاد 16
**1,007,750,000228,9228,9925,1****111,550,000,000اصفهان خیابان عبدالرزاق - جنب گز کرمانىمحل سابق شعبه خیابان عبدالرزاق17
کاربرى ادارى561,500,00033559799,1929****22,300,000,000خمینى شهر جوى آباد خیابان کهندژ نبش کوچه 110محل سابق شعبه جوى آباد18
**3,925,000,0003,532,500,000196,250,000140215159,2167خمینى شهر خیابان هاتف خیابان سعدى کوچه شهید احمد رضا کوتاهى پالك 183ویالئى خمینى شهر 19
کاربرى ادارى613,570,0002194022226/225/87****32,714,000,000خمینى شهر میدان غدیر خیابان امام شمالىمحل سابق شعبه غدیر خمینى شهر 20
**r61,17406,28348قدرالسهم3,700,000,0003,330,000,000185,000,000شاهین شهر - خیابان دهخدا نبش فرعى 7 غربى ساختمان توحید طبقه سوم دفتر کار شاهین شهر 21
**r61,17406,29766قدرالسهم3,600,000,0003,240,000,000180,000,000شاهین شهر - خیابان دهخدا نبش فرعى 7 غربى ساختمان توحید طبقه چهارم دفتر کار شاهین شهر 22
**56,6628342/406قدر السهم10,200,000,0009,180,000,000501,000,000شاهین شهر - خیابان دهخدا نبش فرعى 7 غربى ساختمان توحیدمغازه شاهین شهر23
**67,9811,11096قدر السهم46,900,000****938,000,000وزوان خیابان مولوى جنوبى کوى انقالب فاز دوم خیابان دوازده مترى پالك 63 آپارتمان وزوان24
**82,9411,11112قدر السهم52,700,000****1,054,000,000وزوان خیابان مولوى جنوبى کوى انقالب فاز دوم خیابان ده مترى پالك 54آپارتمان وزوان25
**96,8411,11103قدر السهم55,700,000****1,114,000,000وزوان خیابان مولوى جنوبى کوى انقالب فاز دوم خیابان ده مترى پالك 48آپارتمان وزوان26
زیر زمین 44,72/6788/9649قدرالسهم1,400,000,0001,260,000,00070,000,000کاشان خیابان بیست و دو بهمن کوچه شهید بلندیان کوچه فتح دومآپارتمان کاشان27
داراى عقب نشینى 110,000,00060/49743011/56****2,800,000,000کاشان مشکات نبش بلوار امام خمینى جنب تعمیرگاه طحانى محل سابق مشکات کاشان 28
**72,393,7503,2000/1192/1090/554/10****1,447,875,000آران و بیدگل شهر نوش آباد منطقه صنعتى انصارزمین نوش آباد 29
**88,000,0003,21701389/1090/554/10****1,760,000,000آران و بیدگل شهر نوش آباد منطقه صنعتى انصارزمین نوش آباد  30
داراى باند تولید بلوك و فاقد انشعاباتج و 30 1,966,900,0001,770,210,00098,345,000297004657شهرك صنعتى کوهپایه خیابان دهم پالك 9-22 تیرچه بلوك کوهپایه31
**2,131,000,0001,917,900,000106,550,00010,655038خوانسار روستاى کهرت میدان رسالت خیابان توحید  زمین کشاورزى کهرت32
فاقد سهمیه آب3,154,175,0002,838,757,500157,708,7501,80204901گلپایگان خیابان اردیبهشت قبل از موتور آب اسفرنجان بعد از الى کهن رود زمین  کشاورزى گلپایگان 33
محل سابق شعبه امام خمینى (ره) 34

**771,755,0005471012874****64,351,000,000نجف آباد  خیابان امام خمینى (ره)نجف آباد 
**1288/10 74,140,600,00066,726,540,000820,703,0008,72460561122/10کمربندى نجف آباد به سمت تیران روبروى مرکز آموزش خلبانىمحل سابق کارخانه مزرعه کوهستان 35
**قولنامه عادى 78,472,170278,2250****1,569,443,400باغبادران روستاى کچوئیه خیابان شهید سادات جنب مرکز بهداشت محل سابق شعبه کچوئیه36
**قولنامه اى 200,000,000314650****4,800,000,000شهرضا روستاى منظریه خیابان معلم محل سابق شعبه عمرو آبادسابق عمرو آباد37
**1,012,000,000910,800,00050,600,00029923013/171/399شهرضا روستاى اسالم آباد خیابان امام خمینى (ره) خیابان نیایش فرعى 12 پالك 8 مسکونى روستاى اسالم آباد 38
3330/260-3332-4,451,040,0001,2504267****1,520,000,000,000تهران بلوار آفریقا خیابان الهیه خ مریم شرقى پالك 45 آپارتمان الهیه تهران 39

شامل 22 واحد آپارتمان مسکونى3335-3333

محل سابق شعبه آیت ا... سعیدى 40
تجارى مسکونى646,625,000233,4565944****39,325,000,000گلپایگان ابتداى خیابان ایت اله سعیدى نبش کوچه 8 گلپایگان

تجارى دفترکار خدماتى 46 و 963,644,73723615,856136/45****102,728,947,500زرین شهر بلوار اصلى اشیان جنب کوى اسالمى زمین ورنامخواست41
زمین تجارى 626,872,9751725,590582,21144****35,374,595,000ورودى دوم فوالد شهر بلوار شهدا شمال پمپ بنزینزمین فوالد شهر42
 55,440,000666627591,1****1,108,800,000نایین روستاى محمدیه خ امام (ره) میدان باال محل سابق شعبه محمدیه نائین43
 1810-187,500,0002202201811****47,500,000,000خ حسین آباد نبش چهاراه مسجد اعظم محل اسبق بانک صادرات محل سابق شعبه حسین آباد 44
متصرف دارد - امالك تحت نظر  میراٍث فرهنگى  520,500,000564327****14,100,000,000خ میرداماد محله نو بن بست زاهدى پ 96منزل مسکونى خ میرداماد45
متصرف دارد15182,1159**526,750,000195****15,350,000,000خیابان کاوه خ اشراق کوچه اقاقیا پ 38منزل مسکونى خیابان کاوه46
متصرف دارد68,16907قدرالسهم262,500,00096,22****5,250,000,000ملک شهر خ شهید صادقیان روبروى امالك اسپادانا کوچه 8 مجتمع آریا طبقه سومآپارتمان ملک شهر 47
 11,2253قدرالسهم531,250,000106****16,250,000,000خ پنج رمضان نبش خ جامى مغازه پنج رمضان 48
متصرف دارد14916,112قدرالسهم510,000,000286****12,000,000,000میدان الله کوچه شماره 68 منزل مسکونى زینبیه49
متصرف دارد5000,10735قدرالسهم545,580,000162****19,116,000,000خ آبشار دوم نبش کوچه کاظمیه ساختمان 300آپارتمان آبشار دوم 50
متصرف دارد562,500,0002503304999,8523****22,500,000,000امیریه ( امیر حمزه ) خیابان اول فرعى سوم منزل مسکونى امیریه 51
کاربرى تجارى مسکونى 599,500,00038520012812,1****29,900,000,000خیابان جى غربى جنب خیابان شهدا ابهر کوچه شماره 60 محل سابق کارواش کوثرکارواش خیابان جى 52

340,000,0001624****6,800,000,000فریدن روستاى سروش جان گاودارى فریدون شهر 53
متعلق 

به جهاد 
کشاورزى

1,225 

 830,000,0002304032246,17****76000000000خ شریف واقفى نبش سه راه ملکمحل سابق شعبه سه راه ملک 54
 501,240,000240408.5729,1****10,248,000,000میمه جوشقان قالى خ میرعالمحل سابق شعبه جوشقان 55
متصرف دارد  265,500,000196,5274451,14****5,310,000,000کاشان میدان قاضى اسد اله خ صنعتکار کوچه حسن سیدى سه راه اول سمت چپ منزل مسکونى کاشان 56
 670,000,00091,691,64923,7****44,000,000,000پل بزرگمهر ابتداى خ بزرگمهر محل سابق شعبه پل بزرگمهر 57
متصرف دارد90.854**31,500,000145.7****630,000,000زیار خ امام رضا خ امام سجاد بن بست شقایق پ 61منزل مسکونى زیار58
متصرف دارد - عقب نشینى دارد 4.418**60,000,000448.25****1,200,000,000جاده قلعه شور روستاى روران خیابان زاینده رود بن بست آبشار مسکونى روستاى روران59
متصرف دارد 4.417**70,000,000437.86****1,400,000,000جاده قلعه شور روستاى روران خیابان زاینده رود خیابان آبشار 2پ 277مسکونى روستاى روران60
متصرف دارد4.51**59,500,000344.3****1,150,000,000جاده قلعه شور روستاى روران خیابان زاینده رود خیابان امیرکبیر کوچه سعدى پ 111 مسکونى روستاى روران61
متصرف دارد1022250.26594قدرالسهم307,500,000****6,120,000,000سپاهان شهر بلوار الغدیر خوارزمى 3 خ معلم پ1/97آپارتمان سپاهان شهر 62
متصرف دارد25.362842.7قدرالسهم230,000,000****4,600,000,000چهارباغ پایین کوچه رشتى ها کوچه معلم روبروى مسجد الزهرا پاساژ مسیحتجارى چهارباغ 63
متصرف دارد41.762842.5قدرالسهم312,500,000****6,250,000,000چهارباغ پایین کوچه رشتى ها کوچه معلم روبروى مسجد الزهرا پاساژ مسیحتجارى چهارباغ 64
متصرف دارد22.362842.9قدرالسهم200,000,000****4,000,000,000چهارباغ پایین کوچه رشتى ها کوچه معلم روبروى مسجد الزهرا پاساژ مسیحتجارى چهارباغ 65
متصرف دارد37.882842.6قدرالسهم305,000,000****6,100,000,000چهارباغ پایین کوچه رشتى ها کوچه معلم روبروى مسجد الزهرا پاساژ مسیحتجارى چهارباغ 66
متصرف دارد18.892842.12قدرالسهم190,000,000****3,800,000,000چهارباغ پایین کوچه رشتى ها کوچه معلم روبروى مسجد الزهرا پاساژ مسیحتجارى چهارباغ 67
متصرف دارد18.52842.8قدرالسهم205,000,000****4,100,000,000چهارباغ پایین کوچه رشتى ها کوچه معلم روبروى مسجد الزهرا پاساژ مسیحتجارى چهارباغ 68
متصرف دارد80.012842.13قدرالسهم260,000,000****5,200,000,000چهارباغ پایین کوچه رشتى ها کوچه معلم روبروى مسجد الزهرا پاساژ مسیحدفتر کار چهارباغ 69
متصرف دارد69.22842.11قدرالسهم207,500,000****4,150,000,000چهارباغ پایین کوچه رشتى ها کوچه معلم روبروى مسجد الزهرا پاساژ مسیحدفترکار چهارباغ70
متصرف دارد - تجارى مسکونى532,000,000576.87577103.307****16,400,000,000 زرین شهر خ حضرت سجاد ضلع جنوبى میدان شهدا جنب کوچه اختر ساختمان زرین شهر 71
متصرف دارد - تجارى مسکونى517,000,000382.7525659.106****13,400,000,000 زرین شهر میدان شهدا ابتداى جنوبى خ حضرت سجادپ 50 ساختمان زرین شهر 72
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