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سیاستمدارانى که 
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این واقعًا یک فیناله
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قیمت هارد اکسترنال

 در اصفهان
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زیبا سازى 
میدان امام على 

و چهارباغ 

تاکنون اطالعات نادرست و شایعاتى در مورد خطر کروناویروس در همه جاى 
دنیا پخش شده است. حتماً دیده اید که افرادى شروع به استفاده 

از ماسک کرده اند، اما شواهد نشان مى دهد که استفاده از 
ماسک تأثیر چندانى ندارد. یکى از دالیل این 

است که ماسک ها معموًال اطرافشان  ...

مدیرعامل سازمان پارك ها و فضاى سبز گفت: 
عملیات زیباســازى و نصب پایه هاى چراغ  در 
محور چهارباغ انجام مى شود و بعد از این عملیات 
کف سازى تقریبًا از اول اســفند شروع مى شود 
همچنین رنگ گلدان ها و پایه هاى چراغ تعدیل 
مى شود و سعى مى شود از رنگ هاى تیره استفاده 

نشود.
فروغ مرتضایى نژاد در گفتگو باایمنا، اظهار کرد: 
امسال بازســازى میدان امام على (ع) در دست 
اقدام است چرا که این میدان در سال هاى گذشته 

با مشکالتى همچون تأمین آب روبه رو بود...
4

استان اصفهان نمایندگان خود را شناختاستان اصفهان نمایندگان خود را شناخت
پایان شمارش آراء یازدهمین دوره انتخابات مجلس شوراى اسالمى پایان شمارش آراء یازدهمین دوره انتخابات مجلس شوراى اسالمى 
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از نایاب شدن ماسک تا اتخاذ تدابیر جدى در مدارس

بهنام بانى هم 
در «پایتخت 6» حضور دارد

حمله سبز به قلب هاى آبى
هفته بیستم رقابت هاى لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس امروز یک 
شنبه 4 اسفندماه با برگزارى سه دیدار به اتمام مى رسد که بر اساس 
آن ذوب آهن اصفهان در ورزشگاه آزادى به مصاف استقالل تهران 
خواهد رفت. ذوب آهن پس از دو هفته غیبت اجبارى در رقابت هاى 
لیگ برتر به دلیل حضور نماینده هاى ایــران در رقابت هاى لیگ 

قهرمانان آسیا، امروز...
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 راه آهن چابهار- زاهدان 
توسط ذوب آهن 

مرزهاى ما با ایـــران را ببندید!
نگرانى ترکیه اى ها از کرونا، نوروز و سفر ایرانى ها به آن کشور 
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سپاهان- پرسپولیس امروز در ورزشگاه نقش جهان 
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 ببینیم چه مى کنى رادو ببینیم چه مى کنى رادو

ى در مورد خطر کروناویروس در همه جاى 
که افرادى شروع به استفاده 

ى دهد که استفاده از
الیلاین

ن ...
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استقالل – ذوب آهن؛ امروز در ورزشگاه آزادى
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مدتى است که در شبکه هاى اجتماعى، سخن از یک نوع 
ماده مخدر جدید اســت، اما به گفته یکى از مدیران سابق 
ســتاد مبارزه با مواد مخدر، «خات»، ماده مخدر جدیدى 
نیست. سعید صفاتیان، مدیر کل سابق درمان ستاد مبارزه 
با مواد با مواد مخدر گفت: خات، ماده مخدر جدیدى نیست 
و بسیارى از افراد مسن در برخى اســتان ها، به آن اعتیاد 
دارند. این ماده یک نوع پودر است که با خوراکى هایى مانند 
شکالت و آدامس ترکیب مى شود. وى افزود: تأثیرات خات، 
مانند مواد مخدر نیست و بیشتر شبیه به روانگردان هایى 

مانند حشیش عمل مى کنند.
صفاتیان ادامــه داد: ترکیبات آن باعث تأثیر بر سیســتم 

عصبى شده و کمى حالت نشئگى براى مصرف کنندگان 
ایجاد مى کند. مدیر کل سابق درمان ستاد مبارزه با مواد با 
مواد مخدر اظهار کرد: این مواد به صورت خوراکى استفاده 
مى شود و باعث تبدیل رنگ ترشحات دهان آنها به سمت 

قرمز و نارنجى مى شود.
وى افزود: این ماده عوارض گوارشــى نیز به همراه دارد. 

همچنین مصرف زیاد آن در مردان باعث نازایى مى شود.
صفاتیان در پاسخ به این ســئ وال که زنان نیز به این ماده 
مخدر اعتیاد دارند؛ گفت: 99 درصد مصرف کنندگان خات، 
مردان هستند و تاکنون گزارشى از میزان مرگ و میر این 

ماده، منتشر نشده است.

روز جمعه چهره هاى سیاسى زیادى براى شرکت در انتخابات 
به پاى صندوق هــاى راى رفتند. عــرف در هر انتخاباتى 
این اســت که در برخى شــعبه هاى بزرگ تر خبرنگاران و 
تصویربرداران مستقر مى شوند و سیاستمداران براى دیده 
شدن و انجام مصاحبه به این شــعبات اخذ رأى مى روند و 
فیلم ها و عکس هایشان در سایت ها و شبکه هاى اجتماعى 
منتشر مى شود. به گزارش پایگاه اطالع رسانى « خبر فورى»، 
روز جمعه هم نام و عکس چهره هاى زیادى در خبرها بود اما 
برخى چهره ها، عدم حضورشان خبرساز است. چهره هایى 
که در سال هاى گذشته عمومًا در عکس ها دیده مى شدند 
اما روز جمعه خبرى از آنها مخابره نشد و در عکس ها غایب 

بودند. یکى از اصلى ترین این چهره  ها على اکبر ناطق نورى 
است. در حالى عکسى از این چهره معروف مخابره نشد که 
روز قبلش ناطق مردم را به شرکت در انتخابات دعوت کرد. 
افراد دیگرى همچون عباس عبدى، عبدا... نورى، عبدالواحد 
موســوى الرى، مصطفى تاجزاده، فائزه هاشمى، صادق 
زیباکالم، محمد موســوى خویینى ها، محمدرضا خاتمى، 
رسول منتجب نیا، محمود دعایى، محمود صادقى، حسین 
مرعشى، غالمحسین کرباسچى، محمدرضا زائرى، سعید 
جلیلى، محمدرضا باهنر، محمد نهاوندیان، احمد توکلى و 
غالمحسین محســنى اژه اى دیگر چهره هایى هستند که 

عکسى از آنها تا روز گذشته مخابره نشده است.

«خات»، ماده مخدر 
جدیدى نیست 

سیاستمدارانى که 
در قاب دوربین ها نبودند

پروازهاى چین 
عامل ورود کرونا نیست

وزیر راه و شهرسازى در پاسخ به این    ایلنا|
سئوال که مردم بر این باور هستند که پروازهاى 
چین عامل ورود کرونا به ایران بوده است، گفت: 
چنین چیــزى صحت نــدارد و پروازهاى چین 
متوقف بــود و تنها پروازهاى بــارى با تأییدیه 
وزارت بهداشت انجام شد. محمد اسالمى گفت: 

در حال حاضر تمام پروازها متوقف شده است. 

 چرا مردان ایرانى 
کمتر عمر مى کنند؟

ئیــس  ر   باشگاه خبرنگاران جوان |
دانشگاه علوم پزشکى شهید بهشتى درباره علل 
افزایش طول عمر زنان بیشتر از مردان توضیح 
داد. علیرضا زالى بیان کرد: مردان با قرار گرفتن 
در محیط بیرون از خانه، بیشتر در معرض عوامل 
بیولوژیکى و مخاطرات شغلى و متعدد قرار دارند. 
او  تصریح کرد: بیــش از 80 درصد مراجعین به 
مراکز بهداشتى را زنان تشکیل مى دهند و کمتر 
از 10 الى 20 درصد از آنها به آقایان چه در روستا 

و چه در شهر اختصاص دارد./1312

آغاز واریز
 سود سهام عدالت 

  ایسنا| رئیس سازمان خصوصى سازى 
از واریز سود سهام عدالت از ساعت 8:00 صبح 
دیروز (شنبه، سوم اسفند) به حساب مشموالن 
خبر داد. علیرضا صالح در پاســخ به این پرسش 
کــه «اولویت پرداخــت به کدام مشــموالن 
است؟» پاســخ داد: قبًال قول داده بودیم سود 
تا پایان اسفندماه واریز شود اما در نهایت به این 
جمع بندى رسیدیم که زودتر به دست مشموالن 

برسد تا قدرت خرید باالترى داشته باشند.

سفر بدون ویزا به عراق 
  فارس| با توجه به نزدیک شدن به ماه 
رجب و ایام والدت حضــرت على (ع)، با تدابیر 
اندیشیده شده از سوى مسئوالن ایران و عراق، 
ویزاى عراق براى ایرانیان در این ایام حذف شد. 
بر همین اســاس، زائران ایرانى از 6 اسفندماه 
همزمان بــا اول ماه مبارك رجب براى ســفر 
به عتبات دیگر نیازى به اخــذ ویزا ندارند. البته 
با دیده شــدن نمونه هایى از ویروس کرونا در 
ایران، مسئوالن عراقى مرزهاى خروجى زمینى 
را بســته اند و  در حال حاضر تنها سفر هوایى به 

عتبات در حال انجام است. 

سکه 5/5 میلیون شد
هر قطعه سکه تمام بهار آزادى طرح    بهار|
جدید در جریان معامالت روز گذشــته بازار آزاد 
تهران با قیمت پنج میلیون و 550 هزار تومان داد 
و ستد شد. در همین روز، نیم سکه دو میلیون و 
800 هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و 700 
هزار تومان و ســکه گرمى 940 هزار تومان داد 

و ستد شد.

فوت شده ها چندساله اند؟
در حالى که شایعات    جام جم آنالین |
پیرامون تعداد فوت شده ها و تعداد افراد مبتال به 
ویروس کرونا در ایران بســیار زیاد است تا روز 
گذشته تعداد رسمى فوت شده ها از سوى وزارت 
بهداشــت پنج نفر اعالم شده اســت. علیرضا 
وهاب زاده، مشاور وزیر بهداشــت در رابطه با 
اینکه این فوت شده ها چه شرایطى داشتند که در 
نهایت منجر به فوت آنها شد گفت: موارد منجر 
به فوت در پى ابتال به ویــروس کرونا همگى 
باالى 50 ســال داشــتند. وى تأکید کرد: این 
افراد یا کهولت سن داشــتند و یا اینکه سیستم 
ایمنى بدن آنهــا دچار نقص بود. بــه هر حال 
داشتن بیمارى هاى پیش زمینه اى در فوت آنها 

تأثیر داشته است. 

آیت ا... جنتى 93 ساله شد 
آیت ا... جنتى دیروز سوم اسفند ماه، 93    رکنا|
ساله  شد. سوم اسفند ســال 1305 سالروز تولد دبیر 
شــوراى نگهبان و رئیس مجلس خبرگان رهبرى 
است. وى در روســتاى الدان (اینک محله الدان 
واقع در خیابــان کهندژ) از بلــوك ماربین، واقع در 

3 کیلومترى غرب اصفهان متولد شد./1314

کنایه «کیهان»
آریــا عظیمــى نــژاد،     روزنامه کیهان |
آهنگســاز و داور برنامه تلویزیونى «عصر جدید» 
در فضاى ایجاد شــده پس از اعالم علت ســقوط 
هواپیماى اوکراینــى به نیروهاى دفاعى کشــور 
حمله کرده بود. اما ســابقه و جایگاه این نیروها به 
گونه اى است که هنوز اخبار ورود ویروس کرونا به 
ایران اعالم نشــده بود، این آهنگساز هم یاد سپاه و 
نقش منجى گرایانه آن افتاد. عظیمى نژاد در مطلب 
جدید خودش در فضاى مجازى، در حمایت از سپاه 
نوشت: «اگر خطر کرونا جدى بشه بازم مثل جنگ و 
داعش و زلزله باید امیدمون به سپاه باشه که به داد 

مردم برسه.»

شاهکار جدید احمدى نژاد!
   خبر آنالین | انتشــار ویدیویــى از محمود 
احمدى نژاد، رئیس جمهور سابق ایران در پاى صندوق 
رأى مدرســه هدایت نارمک تهران در شــبکه هاى 
اجتماعى خبرساز شــد. او براى اعضاى پاى صندوق 
که ماسک ندارند، آموزش ساخت ماسک تنفسى ساده 
مى دهد. احمدى نژاد براى این کار از یک دســتمال 

کاغذى معمولى استفاده مى کند!/1315

وقتى محرمات 
حالل مى شود!

حجت االسالم سیدعلى حسینى،     شبستان |
امام جمعه بندر دیر در نماز جمعه این شــهر با بیان 
اینکه بعضى ها در دو فرصت و زمان شــب عروسى 
و انتخابات همه محرمات را حالل مى کنند، تصریح 
کرد:  برخى براى رسیدن به مقصد خود در انتخابات از 
هر ابزارى استفاده مى کنند که امیدواریم خدا توفیق 

توبه را به آنها بدهد./1316

انتخابات و مسلمانى
آیت ا... سیداحمد علم الهدى در     نامه نیوز |
نماز جمعه مشهد با اشاره به اینکه شرکت در انتخابات 
واجب شرعى است گفت: بارزترین مصداق اهتمام به 
امور مسلمین شرکت در انتخابات و تعیین سرنوشت 
زندگى اجتماعى با رأى دادن است و بر اساس روایت 
پیامبر اکرم(ص) کسى که در انتخابات شرکت نکند 

مسلمان نیست./1317

 قرنطینه قم با ما نیست
  ایلنا| مینــو محــرز، عضو کمیته کشــورى 
بیمارى هاى عفونى وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
در پاسخ به این ســئوال که آیا وزارت بهداشت باید 
قرنطینه استان قم را در دســتور کار قرار دهد گفت: 
مى توانند توصیه کنند که قرنطینه انجام شود، اما این 
تصمیم با وزارت بهداشت نیست و ارگان هاى دیگر 

باید قرنطینه را انجام دهند./1318

بازداشت رئیس شوراى شهر 
   برترین ها | امام جمعه لواسانات روز شنبه با 
انتشار پیامى در صفحه توییتر خود اعالم کرد: رئیس 
شوراى شهر لواسان(از توابع شمیرانات) دستگیر شد. 
حجت االسالم سید سعید لواسانى در این توییت خبر 
داد تاکنون سه نفر از پنج نفر شوراى لواسان دستگیر 
شــدند. شــهردار، چند تن از کارمندان شهردارى و 
اداره ثبت اســناد لواسان نیز ماه گذشــته دستگیر 

شدند.

خبرخوان

از زمان اعالم شیوع ویروس کرونا جدید در ایران، کاربران 
شبکه هاى اجتماعى در ترکیه نسبت به ورود این بیمارى 

به کشورشان حساس شده اند.
شــهروندان ترکیه اى در فضاى مجازى در دو ســه روز 
گذشته متأثر از اعالم رسمى ورود کرونا به ایران، نگرانى 

از ورود این ویروس به کشورشان را بازتاب مى دهند.
با توجه به اینکه طى سال هاى گذشته گردشگران ایرانى 
دومین گروه بزرگ از گردشگران خارجى ترکیه هستند، 
شــهروندان ترکیه اى که هنوز در کشورشان موردى از 
ابتال به ویروس کرونا جدید گزارش نشــده، از ورود این 
ویروس از طریق گردشگران ایرانى به کشورشان، ابراز 

نگرانى مى کنند.
آنها هشتگ «مرز با ایران را ببندید» را راه انداخته اند و از 
مقامات کشورشان درخواســت کردند که به طور موقت 
مرزهاى زمینى و هوایى با ایران را ببندند. این شهروندان 
مى گویند دولت عراق که روابط بسیار نزدیکى با ایران دارد 
پس از اعالم شیوع ویروس کرونا در ایران، مرزهاى خود را 
بسته است و ترکیه نیز باید چنین کند و این مسئله اقدامى 
احتیاطى و الزامى بهداشتى براى جلوگیرى از شیوع بیشتر 

ویروس بوده و تعارف بردار نیست.
همچنین روز جمعه خبرى مبنى بر جلوگیرى از ورود یک 
گردشگر ایرانى به مرز ترکیه به دلیل مشکوك بودن به 

ابتال به کرونا، در رسانه هاى ترکیه منتشر شد.
با توجه بــه نزدیک بــودن تعطیالت نــوروز در ایران، 
نگرانى شهروندان ترکیه از مســئله ورود ویروس کرونا 
به کشورشان بیشتر اســت. آنها مى گویند همه ساله در 

تعطیالت نوروز، موجى از گردشــگران ایرانى از طریق 
مرزهاى زمینى و هوایى وارد ترکیه مى شوند و این مسئله 

مى تواند منجر به ورود ویروس کرونا به کشورشان شود.
از سوى دیگر آژانس هاى مســافرتى و هتلداران ترکیه 
نیز از خبر شــیوع ویروس کرونا در ایران و لغو احتمالى 

مسافرت ها، نگران زیان هاى احتمالى مالى خود هستند. 
در همین حال وزراى بهداشــت ایــران و ترکیه در یک 
گفتگوى تلفنى یک ساعته راهکارهاى همکارى مشترك 

دو کشور براى کنترل ویروس کرونا را بررسى کردند.
با این حال  «فخرالدین کوجا» بــه برخى نگرانى هاى 

مطرح شده در شبکه هاى اجتماعى ترکیه از جمله بستن 
موقت مرزها پاسخى نداد و تنها به این نکته اکتفا کرد که 
از این پس تمامى کسانى که از ایران وارد ترکیه مى شوند 
قبل از کنترل پاسپورت،  تحت کنترل هاى پزشکى قرار 

خواهند گرفت.

نگرانى ترکیه اى ها از کرونا، نوروز و سفر ایرانى ها به آن کشور  

مرزهاى ما با ایران را ببندید!

با تأیید شــیوع ویروس کرونا در ایران، رسانه ها در تالش 
براى انتشار نظر پزشــکان و متخصصان درباره راه هاى 
جلوگیرى از ابتال به این بیمارى خطرناك، گوى سبقت را از 
هم ربوده اند. یکى از آخرین توصیه ها را «مجمع عالى طب 
اسالمى ایرانى» وابسته به «اندیشکده حوزه هاى علمیه» 
منتشر کرده که «خبرگزارى حوزه» هم کار باز نشر آن را بر 
عهده گرفته است. در «بیانیه» این نهاد، «راه هاى پیشگیرى 
و در امان ماندن از ویروس کرونا» تشریح شده که بعضى 
از این توصیه ها براى شــما هم تازگى خواهد داشت. و اما 
بعضى از موارد توصیه شــده در بیانیه «مجمع عالى طب 

اسالمى ایرانى»:
«بدن را معتدل نگه داشته و از سرما و گرماى شدید پرهیز 
کنیم. براى جلوگیرى از خشک شدن بدن غذاهایى نظیر؛ 
آش آلو، آش کدو، خورشت به و... مصرف کنیم. دود کردن 
اسفند و کندر براى محیط پیرامونى بسیار الزم و ضرورى 

است.»

«مجمع عالى طب اسالمى ایرانى» همچنین به مواردى هم 
اشاره کرده که انجام دادن آن باعث آسیب پذیر کردن بدن 
در مقابل ویروس کرونا خواهد شد: «خوردن غذاهاى چرب 
و سرخ کردنى، مصرف شیرینى هاى قنادى و صنعتى به ویژه 
شیرینى هاى تر و خامه اى، خوردن غذاهاى سرد مثل دوغ، 
ماست و پنیر، غذاهاى شب مانده، فست فودها، کنسروها و 
غذاهاى صنعتى آماده، دمنوش هاى ُمِدر مثل چاى ســیاه 

وارداتى، قهوه و نسکافه و پرخورى.»
این مجمع در ادامه توصیه هایى هم به افرادى که مشکوك 
به ابتال به این ویروس هســتند کرده است. بعضى از این 

توصیه ها از این قرار است:
«از درمان بى اشتهایى و اســهال پرهیز شود. براى جبران 
رطوبت از دست رفته  بدن از مایعاتى مانند آب سیب، شربت 
عسل و نمک، ترکیب جوشانده دارچین با عسل و دمنوش 
زنجبیل با نبات داغ استفاده کنند. هر روز سیاه دانه با عسل 
مصرف کنند. غذاهایى مانند آش جو، کباب و شیر و گوشت 

مصرف کنند  و...»

خبرگزارى اصولگراى دانشــجو که متعلق به بســیج 
دانشجویى کشور است، به حاشــیه هاى سفر اخیر تیم 
فوتبال پرسپولیس به امارات پرداخته است. سرخپوشان 
براى  بازى با تیم الشارجه امارات در هفته گذشته به این 

کشور سفر کردند. 
این خبرگزارى نوشت: با اجازه باشــگاه پرسپولیس و 
مانند خیلى از سفرهاى دیگر سرخپوشان، آنها همراه با 

همسران و خانواده خود به امارات سفر کردند تا بازیکنان 
با حضور در کنار عزیزانشان در این اردو راحت تر باشند 
و با روحیه بیشــترى به مصاف حریف خود بروند. ولى 
این ماجرا باعث سوء اســتفاده برخى از بازیکنان مجرد 
این تیم شــده و افرادى را همراه خود به سفر آوردند که 
هیچ نســبتى با آنها نداشــته و به نوعى با هم دوست 

بودند!

شیوع ویروس مرگبار کرونا در کشور هاى مختلف جهان، 
نام یک رمان قدیمى را دوباره بر سر زبان ها انداخته است. 
ویروس کرونا که این روز ها به داغ ترین سوژه خبرى جهان 
تبدیل شــده، بیش از 40 ســال پیش موضوع یک رمان 

علمى - تخیلى بوده است!
 (The Eyes of Darkness) «رمان «چشــمان تاریکى
که در ســال 1981 توســط «دیــن کونتز»، نویســنده 
آمریکایى نوشته شــده، درباره یک ویروس مرگبار به نام 
«ووهان-400» است که به عنوان یک سالح بیولوژیک 
مورد اســتفاده قرار مى گیرد. البته شباهت ویروس جدید 
کرونا با آنچه در این رمان قدیمى درباره آن نوشــته شده، 
تنها به خاستگاه آن که شهر «ووهان» چین است، محدود 

نمى شود.
«دین کونتز» یکى از نویسندگان پرکار معاصر است که 105 
رمان را به رشته تحریر درآورده و در مجموع، 450 میلیون 
نسخه از کتاب هاى او در سراسر جهان به فروش رفته است. 
از میان این تعداد رمان، رماِن تقریباً فراموش شده  «چشمان 
تاریکى» اکنون پس از گذشت حدود 40 سال از زمان انتشار، 
دوباره به واسطه شیوع ویروس جدید کرونا بر سر زبان ها 
افتاده است. دلیل آن هم روشن اســت: این رمان با دقتى 
باورنکردنى شیوع ویروس کرونا از شهر ووهان چین را چهار 

دهه قبل پیش بینى کرده است.
در رمان «چشــمان تاریکــى»، هر فردى کــه ویروس 
ووهان-400 وارد بدن او شود، بیشــتر از 24 ساعت زنده 
نمى ماند؛ چراکه بخشى از مغز را که وظیفه کنترل اعمال 
ارادى بدن از جمله نفس کشــیدن را برعهده دارد، نابود 
مى کند. نکته جالب تر آنکه بر اساس تصویرى که از یکى 

از بخش هاى این کتاب در رسانه ها و شبکه هاى اجتماعى 
منتشر شده، دین کونتز در رمان علمى-تخیلى «چشمان 
تاریکى» از نوع تکامل یافته ترى از ویروس ووهان-400 
ســخن گفته که «در حدود ســال 2020 میالدى (یعنى 
امسال) باعث بیمارى وحشتناکى با عالئم آنفلوآنزا خواهد 
شــد»! کونتز همچنین در این رمــان مى گوید که «این 
بیمارى تنفسى جدید به سرعت در سراسر جهان گسترش 
یافته و در برابــر تمام درمان هاى شناخته شــده مقاومت 

خواهد کرد».
البته بــا وجود ایــن شــباهت هاى خیره کننــده، میان 
ووهان-400 و ویروس جدید کرونا تفاوت هایى نیز وجود 
دارد؛ از جمله اینکه ووهان-400 یک ویروس انسان ساز 
بوده که در آزمایشــگاه هاى بیولوژیک ســاخته شده، اما 
ویروس کرونا اینگونه نیست. تفاوت دوم مربوط به میزان 
مرگبار بودن این دو ویروس است؛ در حالى که میزان مرگ 
و میر بین افراد مبتال به ووهان-400 در رمان «چشــمان 
تاریکى» 100 درصد است، تاکنون تنها 2  درصد از مبتالیان 

به ویروس کرونا جان خود را از دست داده اند.

درمان کرونا با نسخه اسالمى ایرانى

دختران مجرد در اردوى پرسپولیس؟!

پیشگویى کرونا در یک رمان قدیمى!

احتمال ابتالى شهردار منطقه 13 تهران به ویروس کرونا هم ماجرایى شده 
است. این موضوع ابتدا با تکذیب مدیر روابط عمومى شهردارى این منطقه 
همراه شد که در گفتگو با خبرگزارى «فارس» اعالم کرد مجتبى رحمان زاده 
از دو هفته پیش گرفتار سرماخوردگى شدید بوده و به علت ناراحتى ریوى در 
بیمارستان بسترى شده و حال عمومى وى خوب است و مشکل خاصى ندارد. 
جعفرى همچنین خاطرنشان کرده بود: اینکه گفته مى شود شهردار منطقه 

مبتال به کروناست، صحت ندارد.
چند ســاعت بعد رئیس مرکز ارتباطات شــهردارى تهران در توییتى، تأیید 
کرد که رحمان زاده مشکوك به ابتال به کروناســت و خبر داد با مدیر روابط 
عمومى شهردارى منطقه 13 تهران به دلیل انتشار اخبار کذب برخورد خواهد 
شد: «روابط عمومى منطقه13 شــهردارى تهران مرتکب خطایى فاحش 
شد و چرخه اطالع رسانى صحیح و صادقانه را مخدوش کرد. یقینًا برخورد 
خواهد شد. شهردار منطقه13 که مشکوك به ابتال به ویروس کروناست در 

بیمارستان تحت نظر است.»
این ماجرا اما به همینجا ختم نشــد و ظهر روز گذشــته محســن هاشمى 
رفسنجانى، رئیس شوراى شهر تهران هم خبر داد که قرار است او نیز تست 

کرونا بدهد. قضیه از این قرار بوده که  روز سه شنبه هفته گذشته دیدار مردمى 
بین مسئوالن شوراى شهر با حضور محسن هاشمى، احمد مسجد جامعى، 
حسینى میالنى و رئیس روابط عمومى شوراى شهر تهران در منطقه 13 با 
حضور شهردار منطقه برگزار شده بود. حاال که مشخص شده شهردار منطقه 
13 مشکوك به ابتال به کروناویروس است. در این شرایط افرادى که در این 

مدت با شهردار منطقه 13 در ارتباط بودند نیز باید مورد آزمایش قرار بگیرند.
رئیس شــوراى شــهر تهران در گفتگو با «فارس» گفته اســت: «از خانم 
خداکرمى که پزشک شورا هســتند و عضو کمیته سالمت و محیط زیست 
بوده در مورد وضعیت جســمانى آقاى رحمانى سوال کردم که ایشان به من 
گفتند از چهار تســت کرونا مجتبى رحمان زاده شهردار منطقه 13 سه مورد 

آن مثبت بوده است.»
محســن هاشــمى دیروز در گفتگو با «رکنا» هم گفــت: «امروز(دیروز) 
براى انجــام تســت کروناویــروس بــه بیمارســتان مراجعــه خواهم 
کرد.» وى بــا تأکید بــر اینکه نتیجه تســت کرونــا بعد از 48 ســاعت 
مشخص مى شــود گفت: «در حال حاضر عالیم کروناویروس را ندارم ولى 
براى اینکه اطمینان حاصل شــود به بیمارســتان مراجعه مى کنم و  تست 

خواهم داد.»
رئیس شوراى شهر تهران با اشــاره به دیدار مردمى در منطقه 13 با حضور 
شهردار این منطقه گفت: «به دلیل اینکه چند تن از اعضاى شوراى شهر نیز 
در این نشســت مردمى همراه بودند درحال بررسى لغو جلسه شوراى شهر 
در یک شنبه هستیم تا مشخص شود که وضعیت سالمت اعضاى شورا در 

چه شرایطى است.»

نفوذ کرونا به  شوراى شهر پایتخت!
آرمان کیانى

مانى مهدوى
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اصفهان از فردا بارانى مى شود
کارشناس پیش بینى اداره کل هواشناسى اصفهان با اعالم 
اینکه روز دوشنبه این هفته احتمال بارش هاى پراکنده در 
شهر اصفهان پیش بینى مى شــود، گفت:  از اواسط روز 
دوشنبه سامانه بارشى وارد استان مى شــود و با شروع 
فعالیت این سامانه از مناطق غربى، تا روزهاى سه شنبه و 
چهارشنبه در بیشتر مناطق استان بارش باران، گاهى رگبار 
و رعد و برق، احتمال بارش تگرگ و در ارتفاعات و مناطق 

سردسیر استان بارش برف پیش بینى مى شود.

سقوط پدر و پسر از پل خواجو
سخنگوى سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى 
اصفهان از سقوط پدر و پســر از روى پل خواجو خبر داد. 
فرهاد کاوه آهنگران در خصوص حادثه سقوط از پل خواجو 
اظهار کرد: این حادثه ساعت 11 و 45 دقیقه روز شنبه به 
ستاد فرماندهى آتش نشانى اصفهان اعالم شد و قبل از 
رسیدن نیروهاى امدادى به این حادثه پدر نسبت به نجات 

فرزندش اقدام کرد.

ساماندهى باغ فدك براى نوروز
مدیر منطقه 7 شــهردارى اصفهان گفت: ســاماندهى 
مجموعه گردشگرى باغ فدك با اعتبارى در حدود 900 
میلیون تومان در حال انجام است. على اصغر شاطورى 
اظهار کرد: باغ فدك به عنوان تنها محل اسکان موقت 
روباز میزبان مسافران چادر خواب است. وى افزود: براى 
نوروز 99 سعى شده تعمیرات و بازسازى امکانات باغ فدك 
تا 20 اســفندماه انجام و از روز 27 اسفند همزمان با آغاز 
رسمى فعالیت ستاد تسهیالت خدمات سفر شهر اصفهان، 

پذیراى مسافر باشیم.

عروس و داماد رأى دادند
زوج خمینى شهرى در اولین روز آغاز زندگى مشترك خود 
با حضور در یکى از شعب اخذ راى، در جشن ملى ایرانیان 
شرکت کردند. این عروس و داماد جوان با حضور در یکى 
از شعب رأى گیرى در خمینى شهر، راى خود را در صندوق 
انداختند. آنها انگیزه خود براى شرکت در انتخابات را وظیفه 
شرعى هر ایرانى دانســتند وگفتند با حضور در انتخابات 
مى توانیــم در تعییــن سرنوشــت خــود و جامعه اى 

درخشان تر تأثیرگذار باشیم.

پیرزن 105 ساله هم راى داد
پیرزن 105 ساله نایینى با حضور در یکى از شعبه هاى اخذ 
راى شهر نایین در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شوراى 
اسالمى شــرکت کرد. این پیرزن هدف از شرکت در این 
رویداد بزرگ حماسى را حق خود در تعیین سرنوشت کشور 

دانست و گفت: در انتخابات بسیارى شرکت کرده است.

راه وشهرسازي اول شد
اداره کل راه وشهرسازي استان اصفهان موفق به کسب 
مقام نخست در سطح ملی شده است. علی نبیان،  معاون 
وزیر راه وشهرسازي در نامه اي خطاب به علیرضا قاري 
قرآن، مدیرکل راه وشهرسازي استان اصفهان آورد: در 
راستاي برنامه اجرایی ابالغی بنا بر منابع تفصیلی ارزیابی 
عملکرد 9 ماهه نخست سال 98 در مقایسه با برنامه و پس 
از اعمال ضرایب وزنی هرشاخص و همچنین با در نظر 
گرفتن وضعیت عملکردي سایر ادارات کل راه وشهرسازي 
، اداره کل راه وشهرسازي استان اصفهان با تحقق 102,05 
درصد برنامه اجرایی، موفق به کسب مقام نخست در سطح 

ملی شده است.

خبر

مدیر تاالر هنر و دفتر تخصصى تئاتر سازمان فرهنگى 
اجتماعى ورزشــى شــهردارى اصفهان از توافق براى 
برگزارى دو یا ســه برنامه مشــترك در حــوزه تئاتر با 

هنرمندان تبریزى در سال 99 خبر داد.
مهدى شفیعى درباره نتایج و دســتاوردهاى برگزارى 
نخستین شب فرهنگى اصفهان در تبریز در بخش نمایش 
اظهار داشت: در جریان این ســفر با مسئوالن سازمان 
فرهنگى اجتماعى ورزشــى شــهردارى تبریز در حوزه 
نمایش و شیوه کار آنها آشنا شدیم که از چند جهت با ما 
تفاوت داشت و این تبادل نظر براى هر دو طرف مفید بود.
وى با اشــاره به توافق براى برگزارى جشــنواره  تئاتر 

مشترك افزود: اگر شرایط فراهم شود قرار است گروه هاى 
نمایشى اصفهان و تبریز در شــهرهاى یکدیگر به اجرا 
بپردازند و حداقل هایى براى همکارى تعیین کردیم که 

عملى باشد تا در آینده آنها را گسترش دهیم.
مدیر دفتر تخصصى تئاتر ســازمان فرهنگى اجتماعى 
ورزشى شــهردارى اصفهان ادامه داد: تبریز و اصفهان 
پیشــینه مشــابه و در عین حال تفاوت هایى دارند که 
مى تواند این همکارى را بسیار شیرین کرده و بسترهاى 
جدیدى در کشور ایجاد کند تا تمرکز هنر تئاتر به صورت 
حرفه اى را که هم اکنون در تهران است به دیگر شهرها 

نیز بکشاند.

معاون خدمات شهرى شهردارى اصفهان از جمع آورى 
تبلیغات انتخاباتى در سطح شــهر پس از پایان ساعت 

رسمى انتخابات خبر داد.
حسین امیرى در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: با استفاده 
از تمام ظرفیت نیروهاى خدماتى در شهردارى اصفهان، 
چهره شــهر در کمتر از 7 ســاعت از تبلیغات انتخاباتى 
پاکسازى شــد. وى ادامه داد: تمام اکیپ هاى خدماتى  
و بازیافت که بیــش از 3000 نفر نیــرو در مناطق 15 
گانه شهردارى اصفهان هستند، با استفاده از تجهیزات 
و ماشــین آالت مجهز به کارواش از جمله جدول شور 
و همچنین دیوار شــور و ماشین هاى حمل بازیافت کار 

پاکسازى و شستشوى جداره دیوارها وخیابان هاى شهر 
را انجام دادند. معاون خدمات شهرى شهردارى اصفهان 
اعالم کرد کــه اگر انتخابات یازدهمیــن دوره مجلس 
شوراى اســالمى به دور دوم کشیده شــود، شهردارى 
اصفهان آمادگى کافى را براى ایجاد فضاهاى تبلیغاتى 
دارد.  امیرى تصریح کرد: در راســتاى زیبایى شــهر و 
جلوگیرى از آسیب به مبلمان شهرى، شهردارى اصفهان 
قبل از شــروع تبلیغات با برگزارى جلســات مختلفى 
تمهیدات الزم در خصــوص تعیین نقاط جهت تبلیغات 
مجاز براى کاندیداها انجام داده بود، بر همین اساس اقدام 

به نصب 6500 پنل تبلیغاتى در سطح شهر نمود.

پاکسازى شهر از تبلیغات 
انتخاباتى در کمتر از 7 ساعت

اهالى تئاتر اصفهان و تبریز 
برنامه مشترك برگزار مى کنند

مجوز حمل و نگهدارى  اسلحه شکارى 
دو لول ســاچمه زنى مدل کوســه با 
شــماره کالیبــر 12 و شــماره بدنه 
612149 ســاخت ترکیه متعلق به 
سامان سلحشور، متولد 67/11/7 به 
شماره شناسنامه17859 داراى شماره 
کالسه پرونده 13088 مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

آگهى مفقودى

نائب رئیس اتحادیه مواد غذایى اســتان اصفهان 
از رشــد 15 درصدى میزان تولید موادغذایى در 

واحد هاى صنعتى استان اصفهان خبرداد.
فریبا مظاهریان در گفت و گو  با باشگاه خبرنگاران 
جوان اظهارداشــت: در حال حاضر در سطح شهر 
اصفهان بیــش از 100 واحد تولید مــواد غذایى 

وجود دارد.
مظاهریان ادامه داد: همچنین 9 شــرکت بزرگ 
تولید مواد غذایى در مناطق مختلف استان اصفهان 
مانند برخوار، دولت آباد، خورزوق و درچه وجود دارد 
که وجود این شرکت ها در رونق صنعت تولید مواد 

غذایى استان اصفهان نقش موثرى داشته است.
 مظاهریان در خصوص تولید انواع محصوالت لبنى 
در واحد هاى صنعتى مختلف استان اصفهان یادآور 
شد: یکى از مهم ترین فعالیت هاى واحد هاى تولید 
مواد غذایى استان اصفهان تولید انواع محصوالت 
لبنى در قالب شیر پاســتوریزه، ماست، دوغ، پنیر، 

ارده و کشک است.
او در خصوص کاهــش درآمد هــا در واحد هاى 
تولیدى محصوالت لبنى اســتان اصفهان ادامه 
داد: اصلى ترین علت کاهش درآمد ها در واحد هاى 
تولیدى و تولید کنندگان محصوالت لبنى استان 
اصفهان کاهش اســتقبال و قــدرت خرید مردم 
نسبت به خرید لبنیات با توجه به افزایش نرخ آن 

در بازار است.
مظاهریان ادامه داد:پیش بینى مى شــود با توجه 
به افزایش 20 درصدى سطح کیفیت محصوالت 
غذایى استان اصفهان در بازار قدرت خرید مردم 

نسبت به خرید مواد غذایى بیشتر شود.
او در خصوص کاهش نرخ مــواد غذایى در بازار 
استان اصفهان تاکید کرد: با توجه به افزایش تولید 
و سطح کیفیت محصوالت غذایى استان اصفهان 
پیش بینى مى شود نرخ محصوالت غذایى در بازار 
استان اصفهان در سال آینده 5 درصد کاهش یابد.

تب ویروس کرونا در کل کشــور تند اســت و اینجا در 
اصفهان هم مانند دیگر شهرهاى ایران، مردم با حساسیت 
زیاد اخبار مربوط به این بیمارى را پیگیرى مى کنند. این 
در حالى اســت که سخنگوى دانشــگاه علوم پزشکى 
اصفهان ظهر روز گذشته گفت: موردى از ابتال به کرونا در 
اصفهان گزارش و ثبت نشده است. آرش نجیمى اظهار 
کرد: عالئم بالینى بیمارى کرونا، شبیه آنفلوآنزاست، از 
این رو همه باید به این موضــوع توجه کنند. وى با بیان 
اینکه هر کس عالئم آنفلوآنزا و سرماخوردگى دارد، مبتال 
به کرونا نیست، گفت: شــرط تأیید ابتال به کرونا پس از 
بررسى آزمایش مخصوص آن مشخص مى شود. تاکنون 
موردى از ابتال به کرونا در اصفهان نبوده و اگر عالئمى 
شبیه به کرونا باشد، آزمایش مخصوص انجام شده و تا 

بررسى صحت آن نمى توان اظهار نظر کرد.

ماسک، نایاب و گران است
روز گذشته خبرگزارى «ایسنا» گزارشى از تقاضا براى 
خرید ماسک در اصفهان منتشر کرد و نوشت که قیمت 
ماسک در بازار افزایش یافته اســت و به گفته مردم هر 
داروخانه اى ماسک هاى معمولى و فیلتردار را با نرخ هاى 
مختلف از 1000 تا 30 هزار تومان عرضه مى کنند و حتى 
در برخى سایت ها ماسک را با قیمت باالیى همچون 100 

هزار تومان عرضه کرده اند.
مســئول فروش یکى از داروخانه هاى اصفهان به این 
خبرگزارى گفته در حال حاضر بیشترین کمبود ماسک، 
مربوط به ماســک هاى فیلتردار اســت و این به دلیل 
مراجعه باالى مردم براى خرید ماسک از ترس بیمارى 
کرونا است. همچنین سخنگوى سازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان اصفهان در خصوص کمبود ماسک در 
اســتان با توجه به افزایش تقاضاى مردم به دلیل شیوع 
بیمارى کرونا به ایسنا، مى گوید: در استان اصفهان سه 
واحد تولید ماسک وجود دارد که میزان تولید این واحدها 

به دلیل کمبود مواد اولیه کاهش یافته است.
به گفته توکل، در بخش عرضه، بازرســى ها از ســوى 
اصناف و یا دســتگاه هاى مربوط به توزیع ماسک ها در 

داروخانه ها انجام مى شود و مطابق آن موضوع نظارت 
بر قیمت ها، نحوه توزیع و سهمیه بندى ماسک از سوى 

وزارت بهداشت باید انجام و اطالع رسانى شود.

اتخاذ تدابیر ایمنى در مدارس
معاون تربیت بدنى و سالمت اداره کل آموزش و پرورش 
اصفهان از اتخاذ تدابیر منجمله آموزش و فرهنگ سازى 
براى مقابله با ویروس کرونا در ستاد پیشگیرى و کنترل 

این بیمارى در این نهاد خبر داد.
 عبدالرضا رئیسى به «ایرنا» گفت: مقرر شد تا محتواى 
آموزش ها و نکات قابل تأکید توسط مرکز بهداشت تهیه 

و در اختیــار این اداره کل و در نهایــت نواحى و مناطق 
آموزش و پــرورش قرار گیرد و تمامــى این دوره هاى 
آموزشى تا 10 اسفند به اتمام برسد. همچنین مقرر شد تا 
با کمک تیم هایى از سوى مرکز بهداشت نحوه شستن 
دســت به عنوان مهمترین عامل پیشــگیرى کننده از 

سرایت این ویروس به دانش آموزان آموزش داده شود.
به گفته وى دانش آمــوزان همچنین دربــاره رعایت 
بهداشت فردى شامل اســتفاده از دستمال و ماسک در 
مواقع عطسه و ســرفه کردن و قرار نگرفتن در کنار فرد 

بیمار را آموزش مى بینند.
رئیسى، همچنین به مصوبات این جلسه درباره بهداشت 

محیطى اشــاره کرد و گفت: در این بخش هم بر تأمین 
وجود صابون مایع در مدارس و نظارت بر شستن دست ها 
در هنگام استفاده از سرویس بهداشتى تأکید شده است.

وى با اشاره به اینکه روز گذشــته از تعدادى از مدارس 
براى شعبه هاى اخذ راى استفاده شد گفت: بر این اساس 
امروز با کمک مرکز بهداشــت این مدارس ضدعفونى 

شده است.
معاون تربیت بدنى و سالمت آموزش و پرورش اصفهان 
افزود: همچنین بر  امــکان حضور نیافتن دانش آموزان 
و معلمان در زمان بیمارى تأکید شد و مدیران و معلمان 
باید هر روز وضعیت دانش آموزان را به لحاظ سالمتى 

کنترل کنند.

بیمارستان هاى پذیرش کننده 
لیست بیمارســتان هاى ارائه دهنده خدمت به بیماران 
مبتال به کروناویروس در کل کشــور از سوى سازمان 
نظام پزشکى اعالم شــد. در مجموع 170 بیمارستان 
در کشور ارائه دهنده خدمت به مبتالیان کروناویروس 
هستند.  در اصفهان بیمارستان هاى فارابى، عیسى ابن 
مریم، بیمارستان صاحب الزمان (عج) شهرضا، گلدیس 
شاهین شهر، بیمارستان 9 دى خمینى شهر، بیمارستان 
تأمین اجتماعى فاطمه الزهرا (س) و بیمارستان گلپایگان 
به عنوان مراکز پذیرش کننده بیماران کرونا اعالم شده 

است.

 ضدعفونــى کــردن فضــاى مترو و 
اتوبوس هاى شهردارى

شــهردار اصفهان گفت: اجراى اقدامــات هفت گانه 
براى جلوگیرى از شیوع کرونا از ســوى سازمان هاى 
زیرمجموعه شــهردارى اصفهان پیش آغاز شــده که 
بخشــى از این اقدامات انجام، قســمتى هم در دست 

اجراست.
قدرت ا... نوروزى بیان کرد: در ایــن زمینه هفت اقدام 
ضرورى به سازمان ها، ادارات و شرکت هاى زیرمجموعه 
شهردارى اصفهان اعالم شده است. یکى از این اقدامات، 
ضدعفونى کردن فضاى مترو و اتوبوس هاى شهردارى 
است و افزایش نظافت فضاهاى ویژه مانند سرویس هاى 

بهداشتى در دستور کار قرار گرفته است.
وى با بیان اینکه فرهنگ  ســازى و اطالع  رسانى براى 
استفاده کنندگان از سرویس  هاى حمل و نقل عمومى 
و مراجعه  کننــدگان به واحدهاى مختلف شــهردارى 
اصفهان دیگر فعالیت اعالم شــده از سوى شهردارى 
براى پیشگیرى از شــیوع کرونا اســت، گفت: نصب 
دستگاه  هاى ضدعفونى کننده در ورودى فضاهاى ادارى 
شهردارى و استفاده از ظرفیت فرهنگ  سراها براى ارائه 
آموزش هاى الزم به مردم دیگر اقدام الزم براى حفاظت 

از شهروندان است.

مدیرعامل سازمان پارك ها و فضاى سبز گفت: عملیات 
زیباسازى و نصب پایه هاى چراغ  در محور چهارباغ انجام 
مى شود و بعد از این عملیات کف ســازى تقریبًا از اول 
اسفند شروع مى شود همچنین رنگ گلدان ها و پایه هاى 
چراغ تعدیل مى شود و سعى مى شود از رنگ هاى تیره 
استفاده نشــود.فروغ مرتضایى نژاد در گفت وگو باایمنا، 
اظهار کرد: امســال بازســازى میدان امام على (ع) در 

دست اقدام است چرا که این میدان در سال هاى گذشته 
با مشکالتى همچون تأمین آب روبه رو بود. وى با بیان 
اینکه فضاى سبز میدان امام على (ع) دو هزار متر مربع 
است، افزود: بازسازى در این میدان آغاز و براى طراحى 
باغچه ها، کاشت درخت ها و درختچه ها تصمیمات الزم 
اتخاذ شده اســت.مدیرعامل سازمان پارك ها و فضاى 
سبز با بیان اینکه اقدامات عمرانى در میدان امام حسین 

(ع) نیز انجام مى شود، گفت: پروژه فضاى سبز چهارباغ 
در دســتور کار قرار گرفته و به صورت یک طرح ویژه 

فضاى سبز اجرا مى شود.
وى با تاکید بر اینکه عملیات عمرانى چهارباغ تا خیابان 
شیخ بهایى به اتمام رسیده اســت، اظهار کرد: عملیات 
زیباســازى و نصب پایه هاى چــراغ در محور چهارباغ 
انجام مى شود همچنین از ابتداى اسفندماه عملیات کف 

سازى آغاز مى شود.
مرتضایى نژاد با بیان اینکه المان هاى زیباسازى متناسب 
در میادین، در پل ها و نقاط مختلف شهر نصب مى شود، 
گفت: رنگ گلدان ها و پایه هــاى چراغ چهارباغ تعدیل 
مى شود؛ سعى شــده تا از رنگ هاى تیره استفاده نشود 
که امیدواریم با همه این اقدامات نــوروزى زیبا براى 

اصفهان رقم بخورد.

فرمانده انتظامى شهرســتان مبارکه از دستگیرى یک 
سارق منزل در عملیات ماموران این فرماندهى و کشف 

یک کیلوگرم طالى مسروقه از مخفیگاه وى خبر داد. 
سرهنگ رضا محمدى گفت: در پى شــکایت یکى از 
شهروندان مبنى بر سرقت از منزل وى، موضوع در دستور 
کار ماموران پلیس آگاهى فرماندهى انتظامى شهرستان 
مبارکه قرار گرفــت. ماموران پــس از انجام تحقیقات 
گســترده و به کارگیرى یک ســرى اقدامات علمى و 

تخصصى موفق شدند رد پاى یک سارق سابقه دار را در 
این سرقت به دست آورند.

فرمانده انتظامى شهرســتان مبارکه گفت: با شناسایى 
متهم، ماموران طى هماهنگى بــا مقام قضائى در یک 

عملیات ضربتى وى را در مخفیگاهش دستگیر کردند.
سرهنگ محمدى خاطر نشان کرد: در این عملیات یک 
کیلوگرم طالجات مســروقه از مخفیگاه سارق کشف و 

پس از اقدامات قانونى تحویل مال باخته شد.

از نایاب شدن ماسک تا اتخاذ تدابیر جدى در مدارس

اصفهان در روزهاى تهدید کرونــا 
سهیل سنایى

نرخ محصوالت غذایى 
در بازار اصفهان کاهش مى  یابد

زیبا سازى میدان امام على (ع) و چهارباغ 

دستگیرى سارق با یک کیلو طال 

شمارش آراى یازدهمین دوره انتخابات مجلس شوراى 
اسالمى که از جمعه شب گذشته آغاز شده بود پایان یافت 
و منتخبان مردم در مجلس مشخص شده اند. آراى نهایى 
و قطعى شهرستان هاى استان اصفهان تا بعدازظهر دیروز 

به نقل از خبرگزارى فارس به شرح زیر است:
شهرســتان اصفهان: امیرحســین بانکى پــور، عباس 
مقتدایى، مهدى طغیانى، زهرا شیخى و حسین میرزایى. 
خمینى شهر: محمد تقى نقدعلى.  مبارکه: پروین صالحى. 
کاشان و آران و بیدگل: سیدجواد ساداتى نژاد. گلپایگان 
و خوانسار: سید مسعود خاتمى. شهرضا و دهاقان: سمیه 
محمودى. شاهین شهر و میمه و برخوار:حسینعلى حاجى. 
اردستان: ســید صادق طباطبایى نژاد. فالورجان: سید 

ناصر موســوى الرگانى. فریدن، فریدون شهر، چادگان 
و بویین میاندشت:حسین محمدصالحى. نایین و خور و 

بیابانک: الهام آزاد. نجف آباد: ابوالفضل ابوترابى.
انتخابات یازدهمین دوره مجلس شــوراى اسالمى دو 
حوزه انتخابیه سمیرم و لنجان استان اصفهان به مرحله 
دوم کشیده شد. بر اســاس اعالم رسمى ستاد انتخابات 
مستقر در فرماندارى ســمیرم، رحیم کریمى با 5 هزار و 
959 راى و اصغر سلیمى(نماینده فعلى) با 5 هزار و 908 
راى حایز کسب بیشترین آراى مردم این شهرستان شدند. 
در این دوره به دلیل اینکه هیچ کدام از داوطلبان مجلس 
یازدهم 20 درصد راى مردم را کسب نکردند انتخابات به 

مرحله دوم کشیده شد.

استان اصفهان نمایندگان خود را شناخت
در روزهاى اخیر و پایانى ســال که کمى جنب و جوش در 
بازار پدید آمده است، شاهد افزایش قیمت برخى از کاالها 
هســتیم. در این میان  هاردهاى اکســترنال تنها یکى از 
اقالمى است که به تازگى با افزایش قیمت مواجه شده است. 
اگرچه در حال حاضر برندهــاى مختلفى از این محصول 
در بازار وجود دارد اما برندهاى اپیســر (Apacer)، اى 

دیتا(Adata) و ســیلیکون پاور (SP) رایج تر 
بوده و معموًال طرفداران بیشترى دارد.

در روزهاى اخیر قیمت کاالهاى 
این برندها تقریبــًا بیش از 10 

درصــد افزایش پیدا کرده اســت. 
به عنوان مثال هارد اکســترنال اى دیتا مدل 

HD710 با ظرفیت یک ترابایت کــه یکى از مدل هاى 
محبوب این برند مشهور محســوب مى شود از حدود 750 
هزار تومان در تقریبًا دو هفته گذشــته به حوالى 825 هزار 

تومان در لحظه تنظیم این گزارش رسیده است که رشد 10 
درصدى قیمت (75 هزار تومانى) را نشان مى دهد و به نظر 
مى رسد با دالیلى که در ادامه گزارش بیان خواهیم کرد، این 

افزایش قیمت بازهم ادامه داشته باشد.
افزایــش نرخ دالر در کشــور تقریبــًا به بهانــه اى براى 
فروشندگان تبدیل شــده است. با اینکه 
افزایش نرخ این ارز، به طور مستقیم 
بر بهاى تمام شــده کاالهاى وارداتى 
اثر مى گذارد اما به نظر مى رســد بسیارى از 
فروشندگان با سو استفاده از این واقعیت 
به گران فروشى روى مى آورند. باید توجه 
داشت که در مدت مشــابه، نرخ ارز تقریبًا هفت 
درصد افزایش داشته است و از آن جا که خرید و فروش این 
کاالها، فرایندى بازرگانى و بدون ایجاد ارزش افزوده جدید 

است، این افزایش قیمت را مشکوك مى کند.

افزایش 10 درصدى قیمت هارد اکسترنال در اصفهان

ى اپیســر (Apacer)، اى
اور (SP) رایج تر

ى دارد.
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انتشار شایعه درگذشت محمدرضا شــجریان هنرمند باسابقه 
موسیقى ایرانى در جمعه شــب، با موجى از واکنش ها در فضاى 
مجازى همراه شد. شایعه اى که ابتدا حسن عباسى، سرتیم پزشکى 
محمدرضا شجریان آن را تکذیب کرد و همایون شجریان هم در 
صفحه رسمى خود در اینستاگرام به آن واکنش نشان داد و تأکید 
کرد رسانه ها خبرهاى قطعى درباره شرایط پدرش را تنها از طریق 

او پیگیرى و مخابره کنند.
شایعه هر چند خیلى زود تکذیب شد اما از حوالى نیمه شب، تعدادى 
از عالقه مندان محمدرضا شجریان خود را به مقابل بیمارستان 
«جم» محل بسترى این استاد آواز رساندند تا بى واسطه در جریان 
وضعیت او قرار بگیرند. همین شرایط سبب شد، همایون شجریان 
نیز ساعتى پس از نیمه شب، خود را به بیمارستان برساند و رودررو 
با عالقه مندان محمدرضا شجریان، شایعات را تکذیب کرده و به 

تشریح جزییاتى از روند درمانى این هنرمند بپردازد.
همایون شجریان در آغاز در تشریح روند طى شده درمانى پدرش 
گفت: «از سه چهار سال قبل که پدر در آمریکا مجبور به رادیوتراپى 
شــدند، این رادیوتراپى عوارض سویى به همراه داشت که شرح 

آن را بعدها در رسانه ها هم مطرح خواهم کرد. همان زمان بنده 
را خواستند که به آمریکا بروم. با مشکالتى همچون اخذ ویزا و 
داستان هاى دیگر، خود را به آنجا رساندم. شرایط ایشان آن روز 
به گونه اى بود که دکترها او را جواب کردند و حتى گفتند تا یک 
هفته دیگر بیشتر زنده نخواهند بود چرا که حدود یک هفته بود که 
پدرم نه آب خورده بود و نه غذا.» وى ادامه داد: «به دالیل عوارض 
همان رادیوتراپى و تورم مغز، مراحل پیچیده اى طى شده بود و 
سرانجام هم پزشکان پدر را جواب کردند اما بنده اصرار کردم در 
صورتى که ایشان عذاب و دردى نداشته باشد، حتى شده براى 
یک روز هم بیشتر او را براى ما نگه دارند، این کار را بکنند. براى 
تغذیه در معده شان لوله اى کارگذارى شد تا بتوانند غذا به او بدهند و 
همین تغذیه مجدد باعث احیا شد.» همایون شجریان افزود:  «پس 
از آن شرایطى را فراهم آوردیم تا به رغم برخى مشکالت پدر را به 
ایران منتقل کنیم و شکر خدا از آن روز تا امروز سه سال مى شود 

که سایه پدر باالى سر ما همچنان هست.»
این خواننده موسیقى ایرانى افزود: «شایعات زیادى در این مسیر 
رقم مى خورد و مطرح مى شد که صحت نداشت. اگر گاهى هم 

پیش مى آمد که شرایط ایشــان نامساعد مى شد، نمى خواستیم 
جزئیات آن را منتشر کنیم که باعث نگرانى دیگران شود چون واقعًا 
هم چیز مهمى نبود. مثًال براى تعویض همین لوله تغذیه گاهى 
مجبور مى شدیم پدر را به بیمارستان منتقل کنیم و نیاز بود تحت 
نظارت باشند. در مراحلى هم ایشان در روند فیزیوتراپى همراهى 
بسیار خوب و هوشیارى باالیى داشتند. در واقع تنها از نظر جسمانى 
و حرکتى مشکالتى وجود داشــت و از نظر ذهنى مثل همیشه 
هوشیارى خودشان را داشتند. البته به دلیل نارضایتى از شرایط، 

مقدارى افسردگى هم سراغشان آمده بود.»
وى ادامه داد: «امروز که پدر در بیمارســتان هستند هم به دلیل 
همان مسائلى است که به آن اشاره کردم. در این مدت به دلیل 
برخى مشکالت در سیســتم بلع و دفع خلط، ریه شان هم دچار 
مشکالتى شد و عفونتى ایجاد شده بود که شکر خدا هفته گذشته 
برطرف شد و ایشان را به خانه منتقل کردیم. چند روزى در خانه 
بودند، مجدد این مشکل پیش آمد و به دلیل همین مشکل ریوى، 
مجبور شدیم امروز به بیمارستان منتقلشان کنیم. خدا را شکر امروز 
حالشان از پریشب بهتر شده است. امیدواریم از این مرحله درمانى 

هم عبور کنند.» شــجریان درباره آخرین وضعیت درمانى پدر و 
شایعات منتشر شده درباره وابستگى حیاتى محمدرضا شجریان 
به دستگاه هاى بیمارستانى هم گفت: «در مقطعى شرایط فشار 
ایشان به صورتى بود که مجبور شدند از طریق دستگاه آن را کنترل 
کنند. از نظر تنفس هم امروز هرچند از دستگاه کمک مى گیرند 
اما همچنان خودشان تنفس دارند.» وى در پایان بار دیگر از همه 
عالقه مندان محمدرضا شجریان خواست که به شایعات مجازى 
توجه نکنند و آخرین خبرها درباره روند درمانى محمدرضا شجریان 

را از صفحه رسمى او در اینستاگرام دنبال کنند.
همایون شــجریان در چند نوبت و در واکنش بــه عده اى که 
گویى تحت تأثیر برخى خبرهاى فضاى مجازى اصرار داشتند 
«محمدرضا شــجریان درگذشــته اما قــرار اســت درباره آن 
اطالع رسانى نشــود»، با تأکید بر اینکه «هیچ صحبتى را اینجا 
از روى اجبار طرح نمى کنم» گفت: «قطعًا اگر اتفاقى براى پدر 
افتاده بود، من اینگونه اینجا نبودم!» وى ساعتى بعد هم تصویرى 
از مانتیور ثبــت عالیم حیاتى محمدرضا شــجریان در صفحه 

اینستاگرام خود منتشر کرد./1320

 جزئیات تازه روند درمانى استاد آواز ایران از زبان «همایون»

باز شدن پرونده پزشکى شجریان در سحرگاه شنبه

بازیگر سینما و تئاتر: 

قـدر 
مردم ایران را 
باید دانست

سریال «مدرس» با بازى خسرو شکیبایى پخش مى شود

روند شکست و پیروزى هدایت هاشمى در سینما و تلویزیون

 ســلمان خطى، بازیگر نقش «برادر نقى» در مجموعه تلویزیونى «پایتخت6» با اشــاره به فصل جدید ســریال «پایتخت» و ماجراهاى آن بیان کرد: من در این فصل ازدواج 
مى کنم و از قسمت دوم همسرم هم در سریال دیده مى شود. معتقدم فصل ششم سریال «پایتخت» که نوروز 99 روى آنتن مى رود با ماجراهاى جذاب و هیجان انگیزى شروع

 مى شود.
وى درباره پیشرفت فرایند تولید هم ادامه داد: در حال حاضر در شمال کشور هستیم و سریال در همان منطقه شیرگاه تصویربردارى مى شود.

خطى درباره متن هاى این فصل از سریال که آرش عباسى در همکارى با محسن تنابنده آن را مى نویسد نیز گفت: حضور زنده یاد خشایار الوند در فصل هاى قبل 
بسیار کمک کننده بود و از نویسندگان مطرحى بود که نقش پررنگى در دیالوگ هاى این سریال داشت اما آرش عباسى و نویسندگان دیگر سریال هم تالش 

مى کنند که متن ها با همان قدرت و قوت پیش رود و مردم از این فصل از سریال هم لذت ببرند.
خطى که نقش «برادر نقى معمولى» را در این سریال بازى مى کند درباره نبود علیرضا خمسه در نقش «باباپنجعلى» هم یادآور شد: «باباپنجعلى» 

در فصل تازه «پایتخت» فوت کرده است اما هنوز ماجراهایى دارد که در این ســریال دیده مى شود. به طور مثال اعضاى بدن او اهدا مى شود و 
اتفاقات مختلفى را پیش مى آورد. شروع سریال در فصل ششم بسیار هیجان انگیز است و حتى در قسمت دوم جشنى برپا مى شود که خواننده اش 

بهنام بانى است و فکر مى کنم براى مردم تماشاى این سریال در نوروز 99 بسیار لذتبخش خواهد بود.

ى آن بیان کرد: من در این فصل ازدواج 
جراهاى جذاب و هیجان انگیزى شروع

ود.
وند در فصل هاى قبل 

سریال هم تالش 

نجعلى» 
 شود و 
ه اش

بهنام بانى هم در «پایتخت 6» حضور دارد واکنش سحر قریشى 
به ارتباطش با طارمى

در شرایطى که بعد از ماه ها تکذیب در رابطه بین قریشى و طارمى، طى روز هاى اخیر عکس هایى از این 
دو در فضاى مجازى فراگیر شده، اکنون قریشى واکنشى جالب به این موضوع داشته است.

از تقریباً دو سال قبل اخبارى مبنى بر رابطه بین ستاره تیم ملى و پرسپولیس و همچنین سحر قریشى 
به عنوان یکى از سلبریتى هاى دنیاى هنر و سینما شکل گرفته بود که هر بار به شکلى این موضوع با 
واکنش و تکذیب طرفین و اطرافیان آنها همراه مى شد. با این حال طى روزهاى اخیر عکس هایى از 

این دو در فضاى مجازى فراگیر شده که صحت ارتباط آنها را تأ یید مى کند.
سحر قریشــى اما اولین نفرى بود که به این موضوع واکنش نشــان داده و در استورى خود ضمن 
کنایه هایى که به طارمى زده سعى دارد خودش را از این ماجرا مبرا کند. او نوشته: «زخم هاى امروزمان 

جواب لطف هایى است که چشم بسته به دیگران کردیم.»/1322

ســریال نوروزى «دوپینــگ» بــه کارگردانى رضا 
مقصــودى مدتى اســت کلید خورده اســت و اکنون 

تصویربردارى آن در سکوت خبرى ادامه دارد.
سریال «دوپینگ» سریال نوروزى شبکه 3 سیماست 
که به تهیه کنندگى سیدامیر پروین حسینى این روزها در 
حال تصویربردارى است. تصویربردارى این سریال در 
سکوت خبرى پیش مى رود و رضا مقصودى کارگردان 
فیلم سینمایى «خجالت نکش» به عنوان اولین تجربه 

تلویزیونى خود، کارگردانى آن را بر عهده دارد.
همچنین برزو نیک نژاد، کارگردان سینما و تلویزیون 
که سریال نوروزى «قرعه» و فصل اول و دوم سریال 
«دردســرهاى عظیم» را در کارنامه خود دارد نیز تیم 

تولید سریال را در بخش هایى همراهى مى کند.
از جمله بازیگرانى که به این سریال پیوسته اند مى توان 
به شــبنم مقدمى، محمد بحرانى و نیما شــعبان نژاد 
اشاره کرد. هر سه این بازیگر در سال جارى با سریال 
«هیوال»  به کارگردانى مهران مدیرى در شبکه نمایش 

خانگى حضور داشتند.

فصل دوم مسابقه «عصر جدید» با اجراى احسان 
علیخانى همزمان بــا والدت امام على (ع) روى 

آنتن شبکه 3 مى رود.
در فصل دوم عوامل تصمیم گرفتند که ســه 
قسمت از راستى آزمایى شرکت کنندگان را 
پخش کنند تا مخاطبان از چگونگى بررسى 
و انتخاب شرکت کنندگان مطلع شوند. البته 
چند قســمتى از مرحله اول فصل دوم عصر 
جدید در اسفند ماه پخش مى شود. اما مسابقه 

«عصر جدید» همانند سال گذشته قرار است در 
ایام نوروز هر شب پخش شود.

امین حیایى، رؤ یا نونهالى، آریا عظیمى نژاد و بشــیر 
حسینى داوران این برنامه هستند./1319

بازیگر پیشکسوت تئاتر و سینماى ایران حضور مردم در انتخابات روز جمعه را پرشمار عنوان و خطاب به 
نامزدهاى انتخابات تأکید کرد: مردم را ناامید نکنید، مردم ایران فوق العاده اند و باید قدر آنها را دانست.

رضا رویگرى روز جمعه که براى شرکت در انتخابات آمده بود، حضور مردم در این انتخابات را پرشور و 
پر شمار خواند و افزود: مردم فوق العاده اى داریم و باید این نعمت را قدر دانست. وى خطاب به نامزدهاى 
انتخابات مجلس شوراى اسالمى و خبرگان رهبرى گفت: آقاى نماینده! وقتى انتخاب شدى نباید یک جا 

بنشینى و کارى براى این مردم نکنى.
به گفته رویگرى، نمایندگان باید چشم و گوش مردم باشــند و قوانینى را در مجلس تصویب کنند که 

به نفع مردم باشد.
این بازیگر پیشکسوت، ریشــه کن کردن معضل بیکارى را مهمترین وظیفه مسئوالن و نمایندگان 
دانست و خاطرنشان کرد: نماینده و مسئول محترم، مردم چشــم انتظار شما هستند که کارى کنید و 

مشکلى از مشکالت آنها حل کنید.

سریال تلویزیونى «مدرس» از امشب چهارم اسفند روى 
آنتن شبکه 4 سیما مى رود.

همزمان با آغاز انتخابات مجلس شوراى اسالمى، واحد 
تأمین برنامه شبکه 4 سیما که هر شب ساعت 24 یک 
ســریال ایرانى و خارجى پخش مى کند، از یک شــنبه 
4 اسفند ماه (امشب) ســریال «مدرس» به کارگردانى 
هوشــنگ توکلى و تهیه کنندگى اسماعیل شنگله را در 

کنداکتور پخش قرار داده است.
مجموعه تلویزیونى «مدرس» سال 1365 با نقش آفرینى 
خسرو شکیبایى داستان زندگى آیت ا... سیدحسن مدرس 
را از ورود به تهران و نامزد شدن وى در مجلس شوراى 
ملى و درگیرى مدرس با رضاشــاه تا کشــته شدنش را 

روایت مى کند. محمدرضا حقگو،  فرخ نعمتى، سیروس 
گرجســتانى، آتش تقى پور، داود آریا، مرتضى ضرابى، 
حسن زارعى و مجید رزاز هم در این سریال شش قسمتى 

ایفاى نقش کردند.
زنده یاد خسرو شکیبایى، نخســتین بازیگرى است که 
نقش زندگى آیــت ا...  مدرس را در ســریال تلویزیونى 
«مدرس» در دهه 60 تجربه کرد. یکى از مســائلى که 
باعث شد نقش او ماندگار شود، مونولوگ هاى طوالنى 
و بعضًا 20 دقیقه اى است که او در صحنه هاى مختلف و 
بدون وقفه ایفا کرد که مدرس را با عزمى راسخ به تصویر 
کشید. ســریال «مدرس»، روز بعد ساعت 18 بازپخش 

مى شود./1321

هدایت هاشمى، بازیگر مطرح سینما، تئاتر و تلویزیون 
سال 98 را با بازى در آثار متنوعى در سینما و تلویزیون 
پشت سر گذاشــت، وى البته در تئاتر و تلویزیون بسیار 
موفق بود، اما نتوانست ســال خوبى را در سینما پشت 

سر بگذارد.
این بازیگر پرکار ســینما، تئاتر و تلویزیون امسال فیلم 
ســینمایى «به دنیا آمدن» را روى پرده داشــت. فیلم 
ســینمایى «به دنیا آمدن» چهارمین ســاخته محسن 
عبدالوهاب قعرنشین بالمنازع جدول فروش سینماى 
ایران در سال جارى اســت، این فیلم با فروشى معادل 
129/218/000 تومان به عنوان کم فروش ترین فیلم 

سال جارى شناخته مى شود. 
هدایت هاشمى در فیلم «به دنیا آمدن» نقش اول مرد را 
ایفا کرده است. این فیلم نخستین بار در سى و چهارمین 

جشنواره فیلم فجر به نمایش در آمد.
فیلم ســینمایى «به دنیا آمدن» ســیزدهمین تجربه 
ســینمایى هدایت هاشــمى محســوب مى شود. وى 
چهاردهمین فیلم خــود را با نــام «زندانى ها» به ثبت 
رسانده اســت. وى تاکنون در آثارى همچون «محمد 

رسول ا... (ص)»، «میگرن»، «آزمایشگاه»، «دختر»، 
«یه حبه قند» و «وقتى همــه خوابیم» به ایفاى نقش 

پرداخته است.
هاشــمى البته فیلم خبرســاز و مهم دیگرى را نیز در 
چرخه اکران داشت که این فیلم برخالف فیلم «به دنیا 
آمدن» گیشــه معقولى را به خود اختصاص داد. وى در 
فیلم ســینمایى «زندانى ها» آخرین ساخته مسعود ده 
نمکى به ایفاى نقش پرداخت. فیلمى که تا انتها توانست 
به رقمى معادل4/693/593/000 تومان دســت پیدا 

کند. 
هاشمى فیلم شکست خورده دیگرى را نیز در سال جارى 
تجربه کرد، فیلم سینمایى «خداحافظ دختر شیرازى» 
به کارگردانى افشین هاشمى که با وجود نقدهاى مثبت 
توانست به فروش اندك349/626/000 دست پیدا کند. 
هاشمى در سى و هشتمین جشنواره فیلم فجر نیز با فیلم 
سینمایى «پدران» به کارگردانى سالم صلواتى به ایفاى 
نقش پرداخت و باید دید ایــن فیلم چه بازخوردى را در 

گیشه به همراه دارد. 
البته ســیر نه چندان موفق هدایت هاشــمى در سینما 

بدون شــک در آثار تلویزیونى که وى در آنها به ایفاى 
نقــش پرداخته جبران مى شــود، ســریال تلویزیونى 
«وارش» و ســریال «زوج و فرد» از جمله آثارى بودند 
که وى به راحتى توانســت بــا آنها بــه محبوبیتى دو 
چندان دست پیدا کند و حال باید دید مى تواند در آینده 
محبوبیــت تلویزیونى خود را در ســینما هم تکرار کند

 یا نه.  
هدایت هاشمى سابقه و کارنامه پربارى در تئاتر دارد و 
در عرصه تلویزیون نیز در آثار بســیارى به ایفاى نقش 
پرداخته، اما بــازى وى در نقش «اوس موســى» در 
سریال «پایتخت 3» نقطه عطفى در کارنامه کارى اش 
محسوب مى شــود. وى با بازى در این سریال توانست 
یکى از نقش هاى به یادماندنى خود در عرصه تلویزیون 

را بر جاى بگذارد.
وى همچنین سال گذشــته با نمایش «افسانه ببر» که 
نمایشى تک بازیگرى  بود توانست مخاطبان فراوانى را 
به سالن نمایشى بکشاند. بازى وى در این نمایش مورد 
نقد مثبت اکثریت اهالى تئاتــر و منتقدین این عرصه 

قرار گرفت.

حضور بازیگران «هیوال» 
در یک سریال جدید

زمان پخش فصل دوم 
«عصرجدید»

مرور آثار «کوین کاستنر» در شبکه نمایش
آثار «کوین کاستنر»، بازیگر و کارگردان معروف سینما این 

هفته از شبکه نمایش پخش مى شود.
کوین کاستنر پس از فارغ التحصیلى از دانشگاه، مشاغل 
مختلفى را امتحان کــرد تا اینکه فعالیتــش را در زمینه 
بازیگرى با تئاتر آغاز کرد و پس از چندى حضور در صحنه، 

در سال 1980 وارد عرصه سینما شد.
اما فیلمى که کاســتنر را به ســطح اول بازیگرى رساند، 
«تسخیرناپذیران» (1987) به کارگردانى «برایان دى پالما» 
بود که او را با «رابرت دنیرو»، «شــان کانرى» و «اندى 
گارسیا» همبازى کرد و منتقدان نیز از بازى او در این فیلم 
تمجید کردند. او سه سال بعد با کارگردانى، تهیه کنندگى و 
بازى در «رقصنده با گرگ» به نقطه  اوج باورنکردنى دوران 
حرفه اى اش رسید. این فیلم در مراسم اسکار سال 1990 

موفقیتى عظیم به دست آورده و خوِد کاستنر هم توانست 
جایزه اسکار بهترین کارگردانى را تصاحب کند و در بخش 

بازیگرى نیز نامزد دریافت اسکار شود.
کاستنر در سال هاى بعد در آثار موفقى از جمله «JFK» و 
«بادیگارد» به ایفاى نقش پرداخت و توانست جایگاه خود 

را در دنیاى بازیگرى تثبیت کند.
فیلم هاى «روز یارگیرى»، «رقصنده با گرگ»، «دنیاى 
کامل»، «تســخیر ناپذیران»، «مک فارلند» و «مجرم» 
آثارى هســتند که با بازى این بازیگر به ترتیب از امشب 
یک شنبه 4 اسفند ماه تا جمعه 9 اسفند ساعت 21 از شبکه 
نمایش پخش شــده و در ســاعت 3:00 و 8:00 روز بعد 

بازپخش مى شوند.
دیشب هم فیلم  «محافظ» از این بازیگر پخش شد.

اى احسان 
روى (ع)

 ســه 
ان را 
سى 
لبته 
عصر 
سابقه 

 ست در 

ى نژاد و بشــیر
1

این بازیگر پیشکسوت، ریشــه کن کردن معضل بیکارى ر
دانست و خاطرنشان کرد: نماینده و مسئول محترم، مردم چش

مشکلى از مشکالت آنها حل کنید.
ل دوم 

«
طبق گفته رسانه هاى رسمى کشور؛ محسن یگانه به تهران بازگشته 
است. وى که چند ماه قبل ایران را به مقصد کانادا ترك کرده بود صبح 
روز جمعه به کشور برگشــت. این خواننده که چندماهى مى شد به 
همراه خانواده اش به کانادا رفته بود، با انتشار عکسى 
از برج میــالد در صفحه اینســتاگرامش، از 

بازگشت خود به تهران خبر داد.
هنوز در رابطه با فعالیت هاى جدید این 
خواننده پاپ اطالعاتى منتشر نشده و 
گفته مى شود که محســن یگانه براى 
رسیدگى به برخى امور شخصى خود به 

کشور بازگشته است.
هرچند محمد حاتم پور، مدیر برنامه محسن 
یگانه در مصاحبه اخیرش در رابطه با اینکه آیا 
محسن یگانه براى همیشه در کانادا مى ماند یا 
نه گفته بود: چند روز پیش با محســن جان تلفنى 
صحبت کردم قرار شد محســن جان احتماًال در 
اردیبهشت و خرداد ســال 99 به تهران تشریف 
بیاورند و ما کنسرت ها را برگزار کنیم و حتى داریم 
ســالن هایمان را براى آن موقع رزرو مى کنیم. 
محسن یگانه عزیز ان شاءا...  تشریف مى آورند 
و دل همه را شــاد مى کننــد و همه منتظرش 

هستیم./1323

 محسن یگانه به ایران بازگشت
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شهردارى خور به استناد مصوبه شماره 209 مورخ 98/08/08 شوراى اسالمى شهر خور در نظر 
دار د نسبت به فروش 4 دستگاه خودرو (آتش نشانى بنز و بادسان و خاور بنز و فوتون) شهردارى 
از طریق آگهى مزایده و دریافت بهاى آن به صورت نقد اقدام نماید. (پرداخت هر نوع مالیات، عوارض 
و هزینه آگهى به عهده خریدار مى باشد) متقاضیان مى توانند جهت دریافت فرم پیشنهاد قیمت، سایر 
مدارك و شرکت در مزایده مذکور تا پایان وقت ادارى ساعت 14:30 روز شنبه مورخ 98/12/17 به 

شهردارى خور مراجعه نمایند. 

آگهى مزایده نوبت اول

م الف: 781577على اصغر خادمى- شهردار خور

هفته بیســتم رقابت هاى لیگ برتر فوتبال جام خلیج 
فارس امروز یک شنبه 4 اسفندماه با برگزارى سه دیدار 
به اتمام مى رسد که بر اساس آن ذوب آهن اصفهان در 
ورزشگاه آزادى به مصاف استقالل تهران خواهد رفت.

ذوب آهن پس از دو هفته غیبت اجبارى در رقابت هاى 
لیــگ برتر به دلیــل حضــور نماینده هاى ایــران در 
رقابت هاى لیگ قهرمانان آسیا، امروز مقابل استقالل 
به میدان مى رود. دیدارى ســخت و حساس که کسب 
نتیجه در آن براى هر دو تیم از اهمیت باالیى برخوردار 
بوده و 3 امتیاز بازى، مى تواند تأثیر زیادى در ادامه روند 

آنها داشته باشد.
ذوبى ها که پس از هفته ها ناکامى با شروع نیم فصل دوم 
روند رو به رشدى را آغاز کرده اند، به دنبال آن هستند که 
با شکست اســتقالل این روند را حفظ کنند و بازگشت 
دوباره اى به لیگ داشته باشــند. در آن سو آبى پوشان 
تهران نیز که با یک دیدار کمتر در فاصله 8 امتیازى با 
صدر جدول بوده و فرصت خوبى براى کم کردن فاصله  
با تیم هاى پرسپولیس، تراکتور و سپاهان در اختیار دارند، 
براى پیوستن به جرگه مدعیان اصلى قهرمانى، چاره اى 
جز پیروزى در این دیــدار ندارند و همین امر تقابل این 
دو تیم را تبدیل به یکى از حساس ترین بازى هاى هفته 

کرده و نوید یک دیدار تماشایى را مى دهد.
سبزپوشان اصفهانى در بهترین شرایط خود به مصاف 
اســتقالل خواهند رفت. دورى دو هفته اى ذوبى ها از 
لیگ فرصت خوبــى براى مربى تــازه وارد این تیم به 
شــمار مى رفت که هر چه بیشتر اندیشه هاى تاکتیکى 

مدنظرش را در ذوب آهن پیــاده کرده و بازیکنان نیز از 
تفکرات وى شــناخت و هماهنگى الزم را پیدا کنند. از 
طرفى حضور استقالل در لیگ قهرمانان آسیا و برگزارى 
دو بازى سنگین در دو کشور مختلف خستگى مضاعفى 
را به شاگردان مجیدى تحمیل کرده و فرصت خوبى را 

در اختیار ذوبى ها قرار داده است.
ذوبى ها در ســه بازى قبلى خود عملکرد خوبى در فاز 
دفاعى داشته و آمار نشــان مى دهد که شرایط این تیم 
در خط دفاعى نسبت به گذشته بهبود یافته است. خبر 
مسرت بخش براى رادولوویچ، درخشش مهدى خلیل 
در چند بازى قبلى ذوب آهن است که حکایت از حضور 
یک دروازه بان قابل اعتماد در درون چهارچوب دروازه 
تیمش دارد. بازگشت اسماعیلى فر و هماهنگى باالى او 
با حدادى فر و مهدى پور در کنار حضور دارکو بییدوف 
آماده مى تواند شرایط ذوب آهن را در فاز هجومى خوب 
جلوه دهد و تا حدودى خیــال رادولوویچ را راحت کند. 
اوج گیرى دوباره مهاجمان ذوب آهــن در کنار ضعف 
مفرط اســتقاللى ها در عمق خط دفــاع، مصدومیت 
مدافعان اصلى و غیبت ستاره هاى دفاعى تیم مجیدى، 
مى تواند رادولوویچ را به کســب نتیجــه در این بازى 
امیدوارتر کند. بزرگ ترین دردسر رادولوویچ در این فاز 
نبود مهره هاى جایگزین براى مواقع نیاز و بسته بودن 

دست او براى ایجاد تغییرات در صورت لزوم است.
با وجود این، ذوب آهن کار ســختى مقابل اســتقالل 
در پیش دارد. آنها مقابل تیمى بــه میدان مى روند که 
در فصل جارى هزینه هاى زیــادى را انجام داده و در 

نیم فصل با خرید ســتاره هاى گرانقیمتى مانند دیاباته، 
میلیچ و مطهرى به شــدت خود را تقویت کرده  است. 
استقالل تیم بســیار پر مهره اى است که در هر پست 
از حداقل دو بازیکن آماده بهــره مى گیرد. نکته اى که 
به فرهاد مجیدى اجازه چیــدن ترکیب هاى مختلف 
را داده و دســت او را بــراى اعمــال تنــوع تاکتیکى

 باز مى گذارد.
استقالل خطرناك ترین تیم ایران در فاز هجومى است 
و با 37 گل زده، بهترین خط حمله لیگ را در اختیار دارد 
و از مهاجمان آماده اى بهره مى بــرد. در فاز دفاعى نیز 
عملکرد استقاللى ها خوب بوده است اما با این حال تیم 

مجیدى در عمق خط دفاع نامتعادل نشان داده است.
برگ برنده استقالل اما بدون شک خط میانى اش است. 
حضور ستاره هاى پرآوازه و تنوع هافبک هاى استقالل، 
آبى پوشان تهران را در این خط بسیار قدرتمند کرده و 
بدون شک در تعیین سرنوشــت این دیدار نقش بسیار 
مؤثرى دارند. تقابل ســتاره هایى ماننــد وریا غفورى، 
على کریمى و فرشید باقرى با هافبک  هاى ذوب آهن، 
مى تواند لحظات جذابى را خلق کرده و در واقع مى توان 
گفت برنده دوئل هافبک هاى دو تیم پیروز این بازى را 

مشخص خواهد کرد.
چیزى که مشــخص اســت هر دو تیــم در این دیدار 
براى برد به میــدان خواهند آمد. بایــد منتظر ماند و 
دید اندیشــه هاى کدام یک پیروز میدان خواهد شــد؛ 
رادولوویچ پر انگیزه و یا مجیدى که جانشــین اســترا 

شده است.

استقالل - ذوب آهن؛ امروز در ورزشگاه آزادى

حمله سبز به قلب هاى آبى

تیم فوتبال سپاهان اصفهان در حساس ترین بازى هفته 
بیستم لیگ برتر ساعت 16 و 15 دقیقه امروز در ورزشگاه 

نقش جهان میزبان پرسپولیس تهران است.
سپاهان و پرســپولیس پس از حضور در لیگ قهرمانان 
آســیا و برگزارى دو دیدار ســخت و نفســگیر در این 
تورنمنت، امروز یک شنبه به مصاف هم مى روند و یکى 
از سرنوشت سازترین بازى هاى فصل را برگزار مى کنند، 
دوئلى حســاس و 6 امتیازى که نتیجه آن مى تواند هم 
سرنوشــت قهرمان فصل را تا حدود زیادى مشــخص 
کند و هم باعث پیچیده تر شــدن معادالت قهرمانى در 
یک  سوم پایانى لیگ شود. سپاهان در حالى آماده میزبانى 
از پرسپولیس مى شــود که از 19 بازى گذشته 9 برد و 9 
تساوى و یک شکست به دست آورده و با 36 امتیاز در رده 
ســوم جدول جاى دارد، در آن سو، پرسپولیس با 13 برد، 
دو تساوى و چهار شکست 41 امتیازى بوده و با 5 امتیاز 
اختالف نسبت به نزدیک ترین تعقیب کننده اش در صدر 

جدول جاى دارد.
تقابل سپاهان و پرسپولیس را بدون شک مى توان یکى از 
چند فینال بزرگ لیگ نوزدهم دانست. فاصله تک امتیازى 
تیم هاى تراکتور و ســپاهان و فاصلــه 5 امتیازى آنها با 
پرسپولیس صدرنشین کنار بازى هفته آینده سرخپوشان 
با دیگر تیم مدعى جام یعنى شهرخودرو مشهد، موجب 
مى شــود که این دیدار، تبدیل به یک فینال 6 امتیازى و 
نتیجه آن عالوه بر دو تیــم برگزارکننده براى تیم هاى 

استقالل و تراکتور نیز از اهمیت باالیى برخوردار شود.
سپاهان در فصل جارى از شرایط بسیار خوبى برخوردار 

است. سپاهان در این فصل روان تر از قبل بازى کرده و از 
تنوع تاکتیکى بیشترى سود مى برد. اما شاگردان قلعه نویى 
مقابل پرسپولیس کار سختى را در پیش دارند. اگرچه آنها 
دومین خط حمله لیگ را در اختیار دارند، اما در این دیدار 
باید به مصاف تیمى بروند که از نظر ساختار دفاعى شرایط 
خوبى داشته و با دریافت 9 گل، بهترین خط دفاعى لیگ 

را در اختیار دارد. 
پرســپولیس در فاز هجومى به شــدت خطرناك است و 
بازیکنان زهــردار زیادى در اختیــار دارد. حضور ترابى، 
امیرى، رسن، علیپور  و اوساگوآنا پرســپولیس را در فاز 
هجومى تبدیل به تیمى خطرناك و زهردار نموده است 
که قابلیت اجراى تاکتیک هاى متنوعى را دارد و دســت 
گل محمدى را براى اجراى برنامه هــاى مدنظرش باز 

گذاشته است.
هر دو تیم در شــرایطى پاى به این میدان مى گذارند که 
خستگى ناشى از برگزارى دو بازى سنگین لیگ قهرمانان 
آسیا در دو کشور مختلف را با خود به همراه دارند و ناکامى 
هر دو تیم در بازى  آخرشان آنها را از نظر روحى و روانى 
متزلزل کرده است و از انگیزه باالیى براى جبران ناکامى 
اخیر برخوردار هســتند؛ به ویژه پرسپولیسى ها که در سه 
بازى آخر بردى نداشته و تنها دو تساوى و یک شکست به 

دست آورده اند و به دنبال بازگشت به اوج هستند.
سپاهانى ها در این دیدار به دنبال آن هستند تا با استفاده 
از افت کامیابى نیا، هافبک دفاعى پرســپولیس و ضعف 
نوراللهى در کار تخریبى، به وسیله هافبک هاى پرتعداد 
خود میانه میــدان را تصاحــب و با اســتفاده از قدرت 

تهاجمى بازیکنان کنارى خود و توانایى باالى ســرزنى 
استنلى، خیلى زود گلزنى کنند و فشار روانى را روى تیم 

گل محمدى افزایش دهند.
در آن سو پرسپولیسى ها نیز به دنبال آن خواهند بود تا با 
استفاده از فضاى خالى پشــت مدافعان سپاهان و ضعف 
آنها در عمق خــط دفاع، کنار ســرعت و تکنیک باالى 
بازیکنانشان به گل برسند و در واقع مى توان گفت نتیجه 
ـ حسینى  این دیدار را، پیروز دوئل بین زوج هاى منصورىـ 
ـ ترابى،  ـ محبى با شیرىـ  ـ انصارى و آقایىـ  با امیرىـ 

مشخص خواهد کرد.
هر دو تیم به طور قطع روى استفاده از ضربات آزاد برنامه 
داشته و جنگ آنها در میانه میدان نیز جالب توجه خواهد 
بود؛ جایى که کیانى، نورافکن و رفیعى باید مقابل رسن و 

نوراللهى قرار بگیرند.
برگ برنده سپاهان در این دیدار را مى توان افت مدافعان 
پرسپولیس و قدرت گرفتن خط حمله زردپوشان دانست. 
آنچه مشــخص اســت با توجه به قدرت دفاعى باالى 
سپاهان و پرســپولیس، هر دو تیم کار ســختى را براى 
رســیدن به گل در پیش دارند و هر تیمى کــه بتواند از 
کوچک ترین فرصت ها بهره بیشترى بگیرد، پیروز میدان 

خواهد بود.
نیاز هر دو تیم به کسب امتیاز کامل این دیدار کنار حضور 
دو مربى باهــوش در رأس کادر فنى آنها و انگیزه باالى 
بازیکنانشان، نویددهنده یک بازى جذاب و دیدنى خواهد 
بود و باید دید تفکرات کدام مربى مى تواند پیروز میدان 

شود.

سپاهان- پرسپولیس امروز در ورزشگاه نقش جهان 

این واقعًا یک فیناله

مهمترین مقطع فصل براى ذوب آهن و رادولوویچ فرا رسید و باید دید چه نتیجه اى براى آنها به همراه دارد.
ذوبى ها  امروز یک شنبه در ورزشگاه آزادى برابر استقالل قرار مى گیرند و این تیم به دنبال این است که این 

مرتبه برابر دیگر مدعى لیگ برتر به نتیجه برسد. آنها در هفته هجدهم لیگ برتر در تبریز برابر تراکتور 
قرار گرفتند و با نتیجه 2-1 شکست خوردند.  حاال اما مهمترین مقطع فصل براى میودراگ رادولوویچ 

است. مربى مونته نگرویى که در نیم فصل دوم جانشین علیرضا منصوریان شد و در سه بازى، دو برد 
و یک باخت به دست آورده است. حاال این مربى بعد از استقالل، برابر سپاهان و شهر خودرو بازى 
مى کند و عیار سرمربى سابق تیم ملى لبنان مشخص خواهد شد.  رادولوویچ در صورت موفقیت در 
این سه بازى مهم ذوب آهن را به طور کامل از منطقه خطر دور کرده و تیمش را در کمر کش جدول 
نگه مى دارد. اما اگر او و تیمش در این سه بازى موفق نباشند، ذوب آهن به منطقه خطر نزدیک شده 

و همه چیز به هفته هاى آینده موکول مى شود. سه دیدارى که دو بازى خارج از خانه و یک بازى در 
داخل خانه براى آنها به همراه دارد و باید دید چه نتیجه اى به ارمغان دارد.

 ببینیم چه مى کنى رادو

 پنجاه و چهارمین ویژه برنامه «فوتبال به وقت اصفهان» با محوریت پخش دیدار تیم هاى فوتبال سپاهان اصفهان و پرسپولیس تهران به میان شما مى آید.
 دیدار تیم هاى هاى فوتبال سپاهان اصفهان و پرسپولیس تهران امروز یک شنبه 4 اسفند ماه ساعت 16 و 15 دقیقه برگزار مى شود. ویژه برنامه «فوتبال به وقت اصفهان» در ادامه 
پخش و کارشناسى 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 عالمه 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 فوتبال دوستان اصفهانى خواهد بود.
این ویژه برنامه با حضور مهمانانى شاخص از ساعت 15 آغاز مى شود و ورود براى عموم و خانواده ها به صورت رایگان است.

 ویژه برنامه هاى «فوتبال به وقت اصفهان» به همت شهردارى هاى منطقه 8 و 4  اصفهان و همراهى اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهردارى اصفهان برگزار مى شود.

تماشاى خانوادگى دیدار سپاهان-پرسپولیس

کاپیتان ذوب آهن مى گوید براى ارسالن مطهرى براى پیوستن به استقالل خیلى خوشحال است.
قاسم حدادى فر در این باره گفت: به ارسالن از صمیم قلب تبریک مى گویم، من از او شناخت دارم، 
تنها هدفش بازى براى استقالل بود و از نزدیک دیدم چقدر برایش جنگید. من ارسالن را تحسین 

مى کنم چون براى پوشیدن پیراهن استقالل خیلى مشتاق بود و خیلى براى آن تالش کرد.
 او در پاسخ به اینکه آیا بهتر نبود باشــگاه اجازه جدایى مطهرى را نمى داد هم گفت: من دقیق 
نمى دانم چه اتفاق هایى افتاد. با ارسالن مطهرى تمرین مى کردیم ولى یک روز دیدیم نیامده 
و با استقالل قرارداد امضا کرده است. حتمًا توافقى بین او و باشگاه انجام شده بوده که این انتقال 
صورت گرفت. خداییش او تا روزى که در ذوب آهن کار کرد عالى بود و جانشین هاى این بازیکن 

هم تمام تالش شان را مى کنند.
 کاپیتان ذوب آهن در مورد اینکه آیا دوست نداشت اتفاقى که براى ارسالن مطهرى رخ داد براى 
او هم بیافتد گفت: من چیز زیادى در این فوتبال ندارم جز پیراهن ذوب آهن که از بچگى افتخار 

پوشیدن آن را داشته ام و تا کنون از تن خارج نکرده ام.
وى افزود: خیلى وقت ها به من پیشنهاد شــده بود ولى در نهایت آن لحظه آخر در تیمى ماندم 
که آن را دوست دارم. دوست دارم سال هاى آخر فوتبالم در ذوب آهن بمانم ولى دوست داشتم 
در این تیم قهرمان لیگ برتر شــوم. خیلى ها گفتند از ذوب آهن برو تا پیشرفت کنى ولى من از 

انتخابم پشیمان نیستم.
 حدادى فر در مورد بازى با استقالل هم گفت: واقعاً به استقالل تبریک مى گویم، آنها تیم خوبى 
هستند و خوب بازى مى کنند. همیشه استقالل خطرناك بوده و مصدومان پرتعداد از قدرت این 
تیم کم نمى کند. همیشه بازى با استقالل یک بازى خیلى سخت بوده است و ما در این 15 روز 

خیلى تمرین کرده ایم و مى توانیم برابر این تیم نتیجه خوبى بگیریم.

کاپیتان پرسپولیس به دلیل مصدومیت قادر به همراهى این تیم 
در دیدار مقابل سپاهان در هفته بیستم نخواهد بود.

سیدجالل حســینى، مدافع میانى و کاپیتان سرخپوشان که در 
اواسط نیمه اول دیدار مقابل الشارجه دچار آسیب دیدگى شد، قادر 
به همراهى این تیم در جدال با سپاهان نیز نخواهد بود و مراحل 

درمانى خود را پشت سر خواهد گذاشت.
مصدومیت سیدجالل از ناحیه کمر و عضله پاست و این بازیکن در 
بازگشت به تهران زیر نظر کادرپزشکى مورد بررسى قرار گرفته و 
عکسبردارى الزم را نیز صورت داده و با این حال شرایط همراهى 
تیم مقابل سپاهان را نخواهد داشت تا غایب قطعى ترکیب اصلى 

سرخ ها لقب گیرد.

کاپیتان نیست

قاسم حدادى فر:

همیشه عاشق ذوب آهن بودم
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 آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت. لذا مشخصات متقاضیان و امالك 
مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود 
در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند. مى 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك 
محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 

خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شــماره 139860302023000997 مورخ 98/10/30 خانم عاطفه 
کلباسى بیدآبادى به شماره شناســنامه 4271 کدملى 1284983250 صادره از اصفهان 
فرزند مهدى نسبت به یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه و انبارى متصله به 
مساحت 515/31 مترمربع مفروزى از پالك شماره 3 و 4 فرعى از 5635- اصلى و 5634 
باقى مانده و 5665 باقیمانده واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که از طرف مهدى کلباســى 

بیدآبادى به وراث انتقال گردیده است. 
ردیف 2- برابر رأى شــماره 139860302023000999 مورخ 98/10/30 آقاى علیرضا 
کلباسى بیدآبادى به شماره شناسنامه 23593 کدملى 0059066709 صادره از تهران فرزند 
مهدى نسبت به ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب مغازه و انبارى متصله به مساحت 
515/31 مترمربع مفروزى از پالك شماره 3 و 4 فرعى از 5635- اصلى و 5634 باقى مانده 
و 5665 باقیمانده واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که از طرف مهدى کلباســى بیدآبادى به 

وراث انتقال گردیده است. 
ردیف 3- برابر رأى شماره01001 1398603020230 مورخ 98/10/30 خانم رویا کلباسى 
بیدآبادى به شماره شناسنامه 6144 کدملى 0053551427 صادره از تهران فرزند مهدى 
نسبت به یک و نیم دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب مغازه و انبارى متصله به مساحت 
515/31 مترمربع مفروزى از پالك شــماره 3 و 4 فرعى از 5635- اصلى و 5634 باقى 
مانده و 5665 باقیمانده واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که از طرف مهدى کلباسى بیدآبادى 
به وراث انتقال گردیده است. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/11/19 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/12/04 م الف: 759984 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد 

و امالك مرکزى اصفهان /11/259
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت. لذا مشخصات متقاضیان و امالك 
مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود 
در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند. مى 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك 
محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 

خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شــماره 139860302023000942 مورخ 98/10/22 آقاى رسول 
طریقت خاکسار به شماره شناســنامه 65807 کدملى 1281756164 صادره از اصفهان 
فرزند مهدى نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 88/18 مترمربع مفروزى از پالك 
شماره 1 فرعى از 5851- اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رسمى 
مشاعى اولیه محرز گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/11/19 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 12/04 /1398 م الف: 861815 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد 

و امالك مرکزى اصفهان /11/261
مزایده 

اجراى احکام شعبه 17 مدنى در نظر دارد مزایده اى با مشخصات زیر برگزار نماید. پرونده 
کالسه 982308 ج/17 موضوع: دستور فروش محکوم علیه: زهرا 14/4 حبه، لیال 14/4 
حبه، نفیسه 14/4 حبه و مهدى 28/8 حبه همگى سید حنایى. مورد مزایده: دستور فروش 
ششــدانگ آپارتمان 3 فرعى از 5104 اصلى مجزى شــده از یک فرعى از اصلى مذکور. 
مشخصات و موقعیت محل ثبتى ملک: محل ملک که بصورت یکباب آپارتمان در طبقه 
یک جنوبى سمت غرب در مجموعه مسکونى میرداماد واقع در اصفهان- خیابان میرداماد- 
پالك 27 مجموعه مسکونى میرداماد. اوصاف مورد مزایده طبق نظریه کارشناسى: اوصاف 
ملک آپارتمان به مســاحت 86/80 مترمربع بانضمام پارکینگ قطعه شــش تفکیکى به 
مساحت 12/5 مترمربع از زیرزمین یک، فاقد انبارى مى باشد، ساختمان با اسکلت بتنى و 
سقف تیرچه بلوك و آسانسور، تک خوابه و داراى انشعابات مجزا و قدمت 4 سال مى باشد 
ارزش ششدانگ آن 9/200/000/000 ریال ارزیابى که سهم هر دختر 1/840/000/000 
و سهم پسر 3/680/000 مى باشــد. که قیمت پایه مزایده نیز از مبلغ 9/200/000/000 
ریال شروع مى شود. ضمناً طبق گزارش 4726/18 در تاریخ 98/11/1 کالنترى دادگسترى 
اصفهان ملک خالى از سکنه مى باشد. زمان: 98/12/24 ساعت 8/30 صبح. مکان: خیابان 
جى- خیابان شهداى ستار- مجتمع قضایى شهید بهشتى- طبقه دوم شعبه 17- اجراى 
احکام مدنى. طالبین خرید مى توانند 5 روز قبل از مزایــده ضمن هماهنگى با این اجرا از 
ملک دیدن کرده و با سپردن 10 درصد ارزش اموال به شماره حساب 2171290210008 
بانک ملى دادگسترى اصفهان و ارائه فیش به این اجرا در جلسه مزایده شرکت کنند. مزایده 
از قیمت پایه شروع مى شود. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. م الف: 

760818  اجراى احکام شعبه 17 مدنى اصفهان /11/308
مزایده 

اجراى احکام شعبه 17 مدنى اصفهان در نظر دارد مزایده اى با مشخصات زیر برگزار نماید. 
پرونده کالسه 982310 ج/17 موضوع فروش ششدانگ آپارتمان 5104/4 مجزى شده 
از یک فرعى بخــش 2 اصفهان به مالکیت: لیال 14/4 حبه- نفیســه 14/4 حبه- مهدى 
28/8 حبه همگى سید حنایى. مورد مزایده: فروش ششدانگ یک واحد آپارتمان از پالك 
ثبتى 5104/4 بخش 2 اصفهان اوصاف مورد مزایده طبق نظریه کارشناســى: آپارتمان 
واقع در مجتمع مســکونى میرداماد به آدرس خ میرداماد- پالك 27- مجتمع مسکونى 
میرداماد- آپارتمان واقع اســت در طبقه یک جنوبى سمت شــرق به مساحت 205/42 
مترمربع بانضمام پارکینگ قطعه 5 تفکیکى به مســاحت 12/5مترمربع در زیرزمین یک، 
فاقد انبارى مى باشد- ساختمان اسکلت بتنى و با آسانسور داراى 3 خواب و کف سرامیک 
و درب چوبى و آشــپزخانه MDF با پکیج و رادیاتور و سیســتم گرمایش اسپیلیت مى 
باشد، آب و فاضالب مشــترك و گاز و برق مجزا و قدمت 4 سال مى باشد از ششدانگ آن 
20/500/000/000 ریال که پایه مبلغ مزایده نیز مى باشــد که ســهم هر یک از 3 دختر 
4/100/000/000 ریال و سهم پســر 8/200/000/000 ریال است. ضمنًا طبق گزارش 
4726/18 مورخ 98/11/1 کالنترى دادگســترى اصفهان ملک خالى از سکنه مى باشد. 
زمان: 98/12/24 ســاعت 10 صبح. مکان: خیابان جى- خیابان شهداى ستار- مجتمع 
قضایى شهید بهشتى- طبقه دوم- شعبه 17 اجراى احکام مدنى. طالبین خرید مى توانند 
5 روز قبل از مزایده ضمن هماهنگى با این اجرا از ملک دیدن کرده و با سپردن 10 درصد 
ارزش اموال به شماره حساب 2171290210008 بانک ملى دادگسترى اصفهان و ارائه 
فیش به این اجرا در جلسه مزایده شرکت کنند. مزایده از قیمت پایه شروع مى شود. پیشنهاد 
دهنده باالترى  قیمت برنده مزایده خواهد بود. م الف: 760839 دادورز اجراى احکام شعبه 

17 مدنى اصفهان /11/309
مزایده 

اجراى احکام شعبه 17 مدنى اصفهان در نظر دارد مزایده اى با مشخصات زیر برگزار نماید. 
پرونده کالسه 982309 ج/17 موضوع: دستور فروش محکوم علیه: زهرا 14/4 حبه- لیال 
14/4 حبه نفیسه 14/4 حبه و مهدى 28/8 حبه همگى ســید حنایى مورد مزایده: دستور 
فروش ششدانگ آپارتمان 2 فرعى از پالك ثبتى 5104 اصلى مجزى شده از یک فرعى از 
اصلى مذکور بصورت یک باب آپارتمان به مالکیت زهرا 14/4 حبه- لیال 14/4 حبه- نفیسه 

14/4 حبه و مهدى 28/8 حبه همگى سید حنایى. مشخصات و موقعیت محل ثبتى ملک: 
محل ملک که بصورت یک باب آپارتمان در طبقه یک جنوبى کدپســتى 8136938783 
در مجموعه مسکونى میرداماد واقع در اصفهان- خیابان میرداماد- پالك 27- مجموعه 
مسکونى میرداماد. اوصاف مورد مزایده طبق نظریه کارشناسى: آپارتمان فوق واقع است 
در همکف جنوبى سمت شرق در مجموعه مسکونى 6 واحدى به مساحت 126/11 مترمربع 
بانضمام پارکینگ قطعه یک تفکیکى به مســاحت 12/5مترمربع در زیرزمین یک، فاقد 
انبارى به آدرس مذکور مى باشد ساختمان اسکلت بتنى با سقف تیرچه بلوك با آسانسور، 
دو خوابه، کف سرامیک- آشپزخانه اُپن و کابینت MDF سیستم گرمایش اسپیلیت، آب و 
فاضالب مشترك و گاز و برق مجزا مى باشد، ارزش ششدانگ آن 12/000/000/000 ریال 
ارزیابى که سهم هر یک از 3 دفتر 2/400/000/000 ریال و سهم پسر 4/800/000/000 
ریال تعیین که مبلغ فوق (12/000/000/000 ریال) پایه مزایده نیز مى باشد. ضمنًا طبق 
گزارش 4726/18 در تاریخ 98/11/1 کالنترى دادگسترى اصفهان ملک خالى از سکنه مى 
باشد. زمان: 98/12/24 ساعت 9 صبح. مکان: خیابان جى- خیابان شهداى ستار- مجتمع 
شهید قضایى شهید بهشتى- طبقه دوم- شعبه 17- اجراى احکام مدنى. طالبین خرید مى 
توانند 5 روز قبل از مزایده ضمن هماهنگى با این اجرا از ملک دیدن کرده و با سپردن 10 
درصد ارزش اموال به شماره حساب 2171290210008 بانک ملى دادگسترى اصفهان 
و ارائه فیش به این اجرا در جلسه مزایده شرکت کنند. مزایده از قیمت  پایه شروع مى شود. 
پیشــنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. م الف: 760858 دادورز اجراى 

احکام شعبه 17 مدنى اصفهان /11/310
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد ذمه)

شــماره آگهى: 139803902003000049 تاریخ آگهى: 1398/11/26 شماره پرونده: 
139704002120000047 آگهى مزایده پرونده به شماره بایگانى 9700983- ششدانگ 
یک واحد تجارى واقع در طبقه همکف به مساحت بیست و سه ممیز یک دهم داراى پالك 
شماره 287 فرعى از 4497 اصلى واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان سه راه 
سیمین- ضلع غربى- ابتداى ســهروردى- جنب داروخانه که سند مالکیت آن در صفحه 
577 دفتر 1134 امالك به شماره ثبتى 213154 ثبت و صادر شده است با حدود: شماًال: 
بطول شش متر دیوارى است مشترك با راه پله مشاعى 290 فرعى، شرقا: بطول سه متر و 
هشتاد و پنج سانتى متر درب و دیوار و پنجره است به پیاده رو خیابان جنوبا: بطول شش متر 
دیوار مشترك است با مغازه دویست و هشتاد و هشت فرعى، غربا: بطول سه متر و هشتاد و 
پنج سانتى متر دیوارى است به پالك 4497/6، که طبق نظر کارشناس رسمى پالك فوق 
بصورت یک واحد تجارى با قدرالحصه عرصه مشاعى هشتاد و دو و مشاعات که عبارتند 
از راه پله مشاعى دویست و دو فرعى با مساحت 61/73 مترمربع که مقدار 23/10 مترمربع 
با اسکلت فلزى و طاق ضربى و در ارتفاع حدود 1 متر باالتر از کف پیاده رو با عرض حدود 
3/5 متر مشرف به پیاده رو و با ارتفاع حدود 3 متر از کف تا زیر سقف با کفپوش پالستیکى 
دیوارهاى داخلى با نماى آجر 5 سانتى مترى سفید سقف گچ و رنگ نقاشى با ورودى داراى 
شیشه سکوریت بانضمام درب کشوئى فلزى اتوماتیک با قدمت باالتر از 20 سال ساخت 
داراى اشتراکات آب و برق، متعلق به آقاى محمد طاهرزاده اصفهانى فرزند احمد مى باشد 
که بموجب مهریه مندرج در سند ازدواج شماره 9960 مورخ 78/04/10 تنظیمى دفترخانه 
ازدواج شماره 110 شهر ابریشم در قبال قســمتى از طلب خانم ریحانه رحمانى و حقوق 
دولتى بموجب بازداشت نامه شماره 139705802003003471 مورخ 1397/06/06 اداره 
ثبت اسناد و امالك جنوب اصفهان بازداشت گردیده از ساعت 9 الى 12 روز یکشنبه مورخ 
98/12/24 در اداره اجراى اسناد رســمى اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقى- 
چهارراه اول شهید صداقتى ابتداى خیابان الهور سمت چپ طبقه چهارم برگزار مى شود. 
مزایده از مبلغ پایه هفت میلیارد ریال شــروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت 
پیشنهادى نقدا فروخته مى شود. الزم به ذکر اســت پرداخت بدهى هاى مربوط به ملک 
در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى 
و پارکینگ و  غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شــده یا نشده باشد به 
عهده برنده مزایده اســت ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى 
بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد مى گردد ضمنا این آگهى در 
یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 98/12/04 درج و منتشر مى گردد و 
در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحا جهت شرکت در جلسه 
مزایده باید مبلغ پایه مزایده را در صورت اطمینان از برگزارى مزایده طى فیش ســپرده به 
شماره حساب: IR 090100004061013207670192 بنام تمرکز وجوه سپرده اداره کل 
ثبت اسناد و امالك کشور با شناسه واریز 998108561161070070570000000000 
نزد بانک مرکزى بابت پرونده کالسه فوق پرداخت گردد و ارائه اصل فیش واریزى به همراه 
تقاضاى کتبى و کارت شناسایى معتبر الزامى است. ضمناً برنده مزایده باید مابقى مبلغ خرید 
را تا پایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص پرداخت نماید. م الف: 773335 کفیل 

اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /11/410
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ از وقت رسیدگى نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم- آقاى عباسعلى فرقانیان 
دادخواستى به طرفیت کیانوش حسینى-رضا خسروى به خواسته مطالبه  تقدیم که جهت 
رسیدگى به این شعبه ارجاع و به کالسه 648/98  ثبت گردیده است . نظر به اینکه خوانده 
فوق الذکر مجهول المکان اعالم گردیده است مراتب حسب درخواست خواهان و موافقت 
شورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى دادگاهاى عمومى و انقالب یک مرتبه 
در یکى از جراید کثیراالنتشار درج و از خوانده فوق دعوت مى گردد که در جلسه رسیدگى 
روز دوشــنبه مورخ99/1/18 ساعت 3/30 جهت رسیدگى حاضر شــوند واال نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم و وقت رسیدگى ابالغ شــده محسوب و از طرف شورا تصمیم قانونى 
اتخاذ خواهد شد. 778094/م الف دبیر شوراى حل اختالف شــعبه چهارم حقوقى نجف 

آباد- مستقر در یزدانشهر /11/431 
مزایده (نوبت اول)

واحد اجراى احکام مدنى در نظر دارد در خصوص پرونده اجرایى کالسه 980941 جلسه 
مزایده اى در روز سه شــنبه مورخ 98/12/20 رأس ساعت 9:00 صبح و به منظور وصول 
محکوم به تعداد یازده ســکه تمام بهار آزادى در حق محکوم له و به جهت فروش میزان 
شصت و پنج صدم دانگ مشاع از سه دانگ از شش دانگ یک باب مغازه تجارى فاقد سابقه 
ثبتى یک طبقه با قدمت باالى 25 سال ساخت ب ه مساحت عرصه 18 متر مربع و اعیان به 
مساحت 18 مترمربع داراى اسکلت دیوار باربر با سقف آهن و آجر و درب شیشه سکوریت 
و محافظ کرکره برقى، داراى انشعاب برق و گاز که ســه دانگ مشاع آن به مالکیت خانم 
راضیه بحرالعلوم و سه دانگ مشــاع آن به مالکیت آقاى اسماعیل کریمیان فرزند محمد 
که در حال حاضر ملک در تصرف خانم موذنى مى باشــد واقع در زرین شهر، خیابان امام 
شمالى، پالك 345- کدپســتى 847189354 که توسط کارشناس رسمى دادگسترى به 
مبلغ 552/320/000 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 باشــند که باالترین قیمت را پیشنهاد 
نمایند. کسانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که 10 درصد قیمت کارشناسى را 
نقدا پرداخت و در صورت برنده شدن الباقى را ظرف مدت 30 روز پرداخت نمایند. م الف: 

776761 اجراى احکام مدنى دادگسترى لنجان /12/106
ابالغ وقت رسیدگى

شماره: 636/98  ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم- آقاى محمد سبکتکین 
دادخواســتى به مبلغ 53/250/000 ریال بطرفیت آقاى روح ا... بویرى که اعالم شــده 
مجهول المکان اســت تقدیم و به کالسه 636 در شــعبه 2 حقوقى شوراى حل اختالف 
لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شورا و 
بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در 
یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در روز یک شنبه مورخ 
99/1/17 ساعت 16 در جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى 
و شورا غیابًا رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 776659 شعبه 2 حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /12/107

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

برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت. لذا مشخصات متقاضیان و امالك 
مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود 
در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند. مى 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك 
محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 

خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- پیرو راى اصالحى شــماره 139860302023001216 مــورخ 98/11/30 و 
رأى شــماره 139860302023000588 مورخ 98/07/29 آقاى عباس سازى به شماره 
شناســنامه 1274 کدملى 1286987938 صادره از اصفهان فرزند غالمرضا نســبت به 
ششدانگ یکباب مغازه به مســاحت 107/60 مترمربع مفروزى از پالك شماره 1 فرعى 
از 4746- اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رســمى مشاعى اولیه 
محرز گردیده است. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/12/04 تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 12/19 /1398 م الف: 778996 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك 

مرکزى اصفهان /12/112
حصروراثت 

فاطمه بهرامیان نجف آبادى داراى شناسنامه شــماره 708 به شرح دادخواست به کالسه 
1860/98 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نمــوده و چنین توضیح داده که 
شادروان رقیه بیگم آیت بشناسنامه 157 در تاریخ 98/6/26 اقامتگاه دائمى خود را بدرود 
زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. فاطمه بهرامیان نجف آبادى  
ش ش 708 (فرزندمتوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واالگواهى صادرخواهد شــد. 776342/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل 

اختالف نجف آباد /12/100
 حصروراثت 

محمد اسماعیل شــریفیان داراى شناسنامه شماره 591 به شــرح دادخواست به کالسه 
1850/98 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نمــوده و چنین توضیح داده که 
شادروان زهرا سیروس نجف آبادى بشناسنامه 692 در تاریخ 98/9/6 اقامتگاه دائمى خود 
را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. رسول شریفیان ش 
ش 26744 ، 2. عظیمه شریفیان ش ش 123 ، 3. ناصر شریفیان ش ش 1573 ، 4. حسین 
شریفیان ش ش 1330 (فرزندان متوفى)، 5. محمد اسماعیل شریفیان ش ش 591 (همسر 
متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه 
از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واالگواهى 
صادرخواهد شــد. 778233/م الف رئیس شــعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف 

نجف آباد/ 12/101
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان کمال حاجى کریمیان دادخواستى به خواســته الزام خوانده مطالبه به طرفیت 
خوانده 1-خدیجه ابراهیمى 2-رضا ابراهیمى3- ناصر انصارى4- شکراهللا شکرالهى 
به شــوراى حل اختالف شــعبه 11 شهرســتان نجف آباد تســلیم نموده که پس از 
ارجاع به شــماره 1040/98 ثبت گردیده و وقت دادرســى به تاریخ 99/1/26 ساعت 
9صبح تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى 
نمى باشد به تقاضاى خواهان به دســتور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى 
مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار محلى آگهى مى شــود و به 
خوانده اخطار مى گردد که با نشــر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و 
نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین 
شده حضور یابد بدیهى اســت درصورت عدم حضور شــورا به خواسته ابالغ رسیدگى 
نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشــار مجدد آگهى باشد 
فقط یک نوبت درج خواهد شــد. 776981/ م الف شعبه 11 شوراى حل اختالف نجف 

آباد/ 12/102
 آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه اجرایى قانون 

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

1 - راى شماره 139760302015002637 مورخ 1397/10/25  على اصغر معظم فرزند 
على نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 115,58 مترمربع مفروزى از پالك 
107- اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک 

رسمى ابوالفتح قهرمان .
2 - راى شماره 139860302015000031 مورخ 1398/01/20  تقى على یارى چرمهینى 
فرزند على نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 646,85 مترمربع 
مفروزى از پالك 379,1- اصلى واقع در چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان (که به شماره 
1423 – اصلى تبدیل شده) مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى نوروز آخر بگوى 

چرمهینى .
3 - راى شماره 139860302015000032 مورخ 1398/01/20  ماهرخ رفیعى چرمهینى 
فرزند بختیار  نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 646,85 مترمربع 
مفروزى از پالك 379,1- اصلى واقع در چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان (که به شماره 
1423 – اصلى تبدیل شده) مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى نوروز آخر بگوى 

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

از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
5 - راى شماره 139860302015000766 مورخ 1398/08/30  محبوبه رسولى ریزى 
فرزند حسن نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 112,15 مترمربع مفروزى از پالك 
107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک 

رسمى ابوالفتح قهرمان.
6 - راى شماره 139860302015001034 مورخ 1398/10/10  بتول نکوئى ریز فرزند 
محمد رحیم نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 228,77 مترمربع مفروزى از پالك 
107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک 

رسمى ابوالفتح قهرمان.
7 - راى شماره 139860302015001036 مورخ 1398/10/10  محمود سلیمیان ریزى 
فرزند حسن نســبت به چهار دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 221,34 
مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شــهر بخــش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
8 - راى شــماره 139860302015001037 مورخ 1398/10/10  فاطمه عمو رحیمى 
ریزى فرزند خدارحم نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 221,34 

مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شــهر بخــش 9 ثبت اصفهان مع 
الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.

9 - راى شــماره 139860302015001038 مورخ 1398/10/10  على اصغر جمشیدى 
ریزى فرزند قدمعلى نسبت به پنج دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 250,56 
مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شــهر بخــش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
10 - راى شماره 139860302015001038 مورخ 1398/10/10  فاطمه رحیم زاده فرزند 
صفرعلى نسبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 250,56 مترمربع 
مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه 

خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
11 - راى شــماره 139860302015001059 مورخ 1398/10/21  حسن شریفى پور 
فرزند على نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 153,23 مترمربع مفروزى از پالك 
105 - اصلى واقع در جعفرآباد لنجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از 

مالک رسمى فتح اله عطارى ریزى .
12 - راى شماره 139860302015001380 مورخ 1398/11/20  عزیزاله ذبیحى ریزى 
فرزند فتح اله نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 256,80 مترمربع مفروزى از 
پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده 

از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
13 - راى شــماره 139860302015001381 مورخ 1398/11/20  ابوالفضل سلیمیان 
ریزى فرزند محمد نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 151,13 مترمربع مفروزى 
از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده 

از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
14 - راى شماره 139860302015001382 مورخ 1398/11/21  حمیدرضا صالح زاده 
ریزى فرزند اکبر نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 124,30 مترمربع مفروزى از 
پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده 

از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
15 - راى شــماره 139860302015001383 مورخ 1398/11/21  شهین طالبى ریزى 
فرزند على نسبت به ششــدانگ یکباب ساختمان تجارى مســکونى به مساحت 37,87 
مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شــهر بخــش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
16 - راى شماره 139860302015001384 مورخ 1398/11/21  غالمرضا هاشم زاده 
ریزى فرزند رضا نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 205,88 مترمربع مفروزى از 
پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده 

از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
17 - راى شــماره 139860302015001390 مــورخ 1398/11/21  نادعلى صادقیان 
خشــوئى فرزند صفرعلى نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 878,85 مترمربع 
مفروزى از پالك 144 - اصلى واقع در فتح آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى 

شده از مالک رسمى صفرعلى صادقیان خشوئى.
18 - راى شماره 139860302015001400 مورخ 1398/11/23  خسرو ستارى دستنائى 
فرزند على نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 104,22 مترمربع مفروزى از پالك 
107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک 

رسمى ابوالفتح قهرمان.
19 - راى شماره 139860302015001403 مورخ 1398/11/27  زهرا عسگرى ریزى 
فرزند حسین نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 411,29 مترمربع مفروزى از 
پالك 351 - اصلى واقع در قریه کله مسیح بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى 
شــده از مالک رسمى غالمرضا شــهریارى کله مسیحى . تاریخ انتشــار نوبت اول :  روز 
یکشنبه  مورخ 1398/12/04 تاریخ انتشــار نوبت دوم : روز دوشنبه مورخ  1398/12/19 

م الف:778631 محمد رضا رئیسى زاده - رئیس ثبت اسناد و امالك لنجان/ 12/104
فقدان سند مالکیت 

شماره: 139885602030010684     خانم محبوبه ســادات طباطبائى فرزند سید محمد 
باقر باستناد یک برگ استشــهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى 
شدند که سند مالکیت ســیزده – سى و پنجم دانگ مشاع باســتثناء بهاء ثمینه اعیانى از  
ششدانگ پالك ثبتى شماره 4 فرعى از 343 اصلى واقع  در قطعه 9 نجف آباد بخش یازده 
ثبت اصفهان که درصفحه 488 دفتر 611 امالك ذیل ثبت 140205 بنام نامبرده ثبت و 
سند  بشماره چاپى 006344سرى الف /16-89صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم 
انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جابجائى مفقود شده است. چون 
درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در 
این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار 
این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرســید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى 
سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شــد. تاریخ انتشار 1398/12/04، 
711028/م الف- مهدى صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى ملک نجف آباد از طرف محسن 

نساج نجف آبادى/ 12/115
 فقدان سند مالکیت 

شماره: 139885602030010679      آقاى سید صادق طباطبائى فرزند سید جعفر با وکالت 
خانم محبوبه سادات طباطبائى فرزند سید محمدباقر باستناد یک برگ استشهاد محلى که 
هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت بیست وشش – سى 
و پنجم دانگ مشاع باستثناء بهاء ثمینه اعیانى از  ششدانگ پالك ثبتى شماره 4 فرعى از 
343 اصلى واقع  در قطعه 9 نجف آباد بخش یازده ثبت اصفهان که درصفحه 437 دفتر 611 
امالك ذیل ثبت 140171 بنام نامبرده ثبت و سند  بشماره چاپى 878113 سرى الف /88 
صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: 
به علت جابجائى مفقود شده است. چون درخواســت صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را 
نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود 
که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشــده) نسبت به آن یا وجود 
سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشــار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و ســند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید 
یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى 
تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1398/12/04، 711038/م الف-  مهدى صادقى وصفى 

مدیر واحد ثبتى ملک نجف آباد از طرف محسن نساج نجف آبادى/12/116
 فقدان سند مالکیت 

شــماره: 139885602030014222      خانم کوکب آقا مرادى نجف آبادى فرزند یداله 
بشماره شناسنامه 1143 باستناد دو برگ استشــهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما 
گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى شماره 
5فرعى از 1546اصلى  واقع در قطعه 1 نجف آباد بخــش 11 ثبت اصفهان که درصفحه 
386 دفتر 7 متمم امالك ذیل ثبت 1618/985/988 بنام نامبرده مســبوق به ثبت و سند 
مالکیت بوده و مفقود شده است. نحوه گم شــدن یا ازبین رفتن: به علت جابجایى مفقود 
شده است. چون درخواست صدورالمثنى ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک 
اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود که هرکس مدعى انجام 
معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود 
باشد از تاریخ انتشــار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه 
کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند 
ارائه نشود المثنى ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 
1398/12/04، 779228/م الف- مهدى صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى ملک نجف آباد 

از طرف محسن نساج نجف آبادى/ 12/117
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سیدکاظم کاظمینى، عضو هیئت علمى دانشگاه شهید صدوقى 
یزد با اشاره به خواص دارویى میوه عناب اظهار مى کند: عناب، 
داروى گیاهى مؤثرى در تقویت سیستم ایمنى بدن است و در 

هنگام سرماخوردگى نیز استفاده از آن بسیار مؤثر خواهد بود.
عناب میوه اى با خواص دارویى قابل توجهى است که بنابر اعالم 
یکى از اعضاى دانشگاه علوم پزشــکى یزد با تقویت سیستم 
ایمنى بدن مى تواند با توجه به شــیوع آنفلوآنزا و کرونا نقش 

مؤثرى در پیشگیرى از آنها ایفا کند.

تاکنون اطالعات نادرست و شــایعاتى در مورد خطر کروناویروس در همه جاى دنیا 
پخش شده است. در این مطلب درستى چند مورد از آنها را بررسى مى کنیم:

1) استفاده از ماسک فایده  چندانى ندارد
حتماً دیده اید که افرادى شروع به استفاده از ماسک کرده اند، اما شواهد نشان مى دهد 
که اســتفاده از ماســک تأثیر چندانى ندارد. یکى از دالیل این است که ماسک ها 
معموًال اطرافشان باز است و چشــم ها را هم نمى پوشانند و براى مدت طوالنى هم 
نمى توان آنها را روى صورت داشت. اگر هم قرار باشد که اثر محافظتى داشته باشند، 
ماسک هاى صورت را باید به طور مرتب عوض کرد (چون بر اثر عرق کردن مرطوب 

مى شوند).
سازمان بهداشت جهانى مى گوید براى محافظت از خودتان مهم این است که وقتى 
عطسه و ســرفه مى کنید، جلوى دهان و بینى خود را با دستمال یا آرنج خود بگیرید. 
فورى دستمال را در سطل زباله دربسته بیاندازید. دست هاى خود را به طور مرتب با 
صابون و مواد بهداشتى بشویید و از افرادى که سرفه و عطسه مى کنند حداقل یک 

متر فاصله بگیرید.
خودتان را با این کارها اذیت نکنید: خوردن سیر، غرغره کردن دهان شویه، شستشوى 
بینى با محلول نمک و مالیدن روغن کنجد اطراف بینى . ســازمان جهانى بهداشت 
اضافه مى کند که هیچ کدام از این کارها براى محافظت در برابر این ویروس جدید 

کارساز نیست.

2) این ویروس از طریق حیوانات خانگى  منتقل نمى شود
بنا به نظر سازمان جهانى بهداشت، هیچ شواهدى مبنى بر اینکه سگ ها و گربه ها ناقل 
کروناویروس جدید باشند، وجود ندارد با این حال حتى حیوانات خانگى هم مى توانند 
ناقل اى ُکلى یا اشریشیا ُکلى و سالمونال باشند، اینها میکروب هایى هستند که مى تواند 

از حیوانات خانگى به انسان منتقل شود.

3) به ندرت «کشنده» است
یک مقام ارشد نظام خدمات درمانى انگلیس مى گوید بیشتر افراد نشانه هاى خفیفى 
از بیمارى (سرفه و تب) نشان مى دهند و خوب مى شوند. هر چند این ویروس ممکن 
است افرادى را به شــدت بیمار کند (التهاب ریه و مشکالت تنفسى) و باعث مرگ 

تعدادى هم (با بیمارى هاى شدید ریوى) بشود.
نباید فراموش کنیم که سرماخوردگى معمولى که هر سال زمستان همه گیر مى شود 
هم باعث مرگ افراد مى شود. هر سال به طور متوسط 600 نفر بر اثر عوارض ناشى 
از ابتال به ســرماخوردگى در انگلیس مى میرند. پروفسور «جاناتان بال» از دانشگاه 
ناتینگهام مى گوید: خطر همه گیرى آن در مقایسه با سرماخوردگى فصلى و با توجه 
به پیشگیرى ها و اقدامات احتیاطى در انگلیس، بسیار کم است. او توصیه مى کند 

تا به دقت بهداشت فردى را رعایت کنیم تا از سرماخوردگى و کروناویروس 
در امان بمانیم. دانشمندان هنوز به طور دقیق نمى دانند که این ویروس 

جدید چگونه منتشر مى شود. پروفسور بال مى گوید: به احتمال زیاد 
ذرات بسیار ریزى در سرفه و تنفس فرد بیمار ناقل بیمارى است. 

4) هنوز دارو یا واکسنى ندارد
هیچ دارو یا واکســن خاصى براى ایــن ویروس وجود 
ندارد و آنتى بیوتیک ها هم بر آن اثر ندارند (آنها فقط بر 
باکترى ها اثر دارند). روش هایى براى درمان وجود دارد 
اما بیشتر افراد خودشان خوب مى شوند. متخصصان در 
تالش براى ساختن واکسن هستند اما این واکسن ابتدا 
باید آزمایش  شود و مدتى طول خواهد کشید تا آماده و 
تولید شود. افراد پیر و کسانى که مبتال به بیمارى هایى 

مانند تنگى نفس یا آســم، بیمارى هاى قلبى، سرطان و 
دیابت هستند بیش از دیگران در برابر این ویروس جدید 

آســیب پذیرند.گرچه هر فردى در هر سنى ممکن است به 
آن دچار شود و تعداد مبتالیان به این ویروس هر روز در چین 

بیشتر مى شود اما درصد کمى از افراد به دلیل ابتال به آن مى میرند.

5) ویروس ها روى دستگیره ها نمى ماند
سازمان جهانى بهداشت همچنین اعالم کرد که دریافت نامه 

و بسته هاى پستى از چین هیچ خطرى ندارد. این ویروس 
نمى تواند به مدت طوالنى بر چنین ســطوحى باقى 

بماند و این موضوع شامل فنجان ها و دستگیره  

درها هم مى شود. بنا بر توصیه اداره بهداشت عمومى انگلیس، براى ابتال به این 
بیمارى باید در تماس مستقیم با فرد بیمار و در فاصله دو مترى او به مدت 15 

دقیقه یا بیشتر قرار داشته باشید تا خطرى شما را تهدید کند. 

عسل تنها ماده غذایى 
اســت که خاصیت 
دارد؛  مانــدگارى 

فاسد نمى شــود و در هر 
شرایطى مى توان از آن نگهدارى 

کرد. هدف طبیعى از درست کردنش ذخیره سازى آن است. 
هیچ منبع غذایى به این شکل نیست. عسل طبیعى یک ماده 
اسیدى با PH حدود 4 است که  اسیدهاى مانند اسید اگزالیک 
و اسید فرمیک در عسل وجود دارند و باعث عدم فساد پذیرى 
عسل طبیعى مى شوند.  شکم زنبورها حاوى آنزیم اکسیداسیون 

گلوکز است که هنگام استخراج شهد به آن اضافه مى شود.
مخلوط این آنزیم و شهد عســل باعث ایجاد اسید گلوکونیک 
و پرواکسید هیدروژن مى شود. همچنین پرواکسید هیدروژن 
مانند سد دفاعى در برابر هر میکروبى عمل مى کند. البته با اینکه 
عسل ماندگارى نامحدودى دارد، به این نکته مهم هم باید توجه 
شود که هر گونه اشتباهى در فرآورى یا بسته بندى آن مى تواند 

منجر به فساد آن شود.

امروزه کم  خوابى و یا بدخوابــى به یک معضل بزرگ 
براى خانواده  ها تبدیل شده اســت. برخى براى اینکه 
بتوانند راحت بخوابند، به انواع و اقسام آرام بخش هاى 
طبیعى و صنعتى روى مى آورند از ســوى دیگر برخى 
توصیه مى کنند براى اینکه خواب راحتى داشته باشید 

از گیاهان در اتاق خوابتان استفاده کنید.
اما بعضى افراد نگرانند که وجود گیاهان در اتاق خواب 
باعث مسمومیت آنها با دى اکســید کربن مى شود، 

درحالى که این یک باور نادرســت شهرى است. زیرا 
وقتى چراغ را خاموش مى کنید، گیاه دیگر منبع انرژى 
ندارد و بنابراین فتوسنتز آن متوقف مى شود. این بدان 
معناســت که گیاه، دیگر دى اکســید کربن مصرف 

نمى کند.
در همین حــال، گیاه در تاریکى بــه تنفس خود ادامه 
مى دهد که بر اثر آن دى اکســید کربن آزاد مى کند 
(مقدار دقیق آن به اندازه گیاه و گونه  آن بستگى دارد). 

با این حال، گیاهانى که به قدرى کوچک هستند که در 
اتاق خواب شما جا مى گیرند، دى اکسید کربن به مراتب 
کمترى نسبت به یک فرد خوابیده تولید مى کنند؛ بنابر 

این نگهدارى گیاه در یک اتاق، کامًال بى خطر است.
بنابرایــن یادتان باشــد، براى داشــتن خوابى راحت 
مى توانید  از ترکیبى از گیاهان پاالینده هوا و گیاهانى 
که خواب آرامى را براى شما به ارمغان مى آورند استفاده 

کنید.

 فقدان سند مالکیت 
شــماره: 139885602030014147      خانم صاحب مغزى نجــف آبادى فرزند حیدر 
بشماره شناسنامه 7725 باستناد دو برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما 
گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت یکدانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى شماره 
5فرعى از 1546اصلى  واقع در قطعــه 1 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحه 
386 دفتر 7 متمم امالك ذیل ثبت 1618/985/988 بنام نامبرده مسبوق به ثبت و سند 
مالکیت بوده و مفقود شده اســت. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جابجایى مفقود 
شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک 
اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام 
معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد 
خود باشد از تاریخ انتشــار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض 
اصل سند ارائه نشود المثنى ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. 
تاریخ انتشــار 1398/12/04، 779241/م الف- مهدى صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى 

ملک نجف آباد از طرف محسن نساج نجف آبادى/ 12/118

 فقدان سند مالکیت 
شماره: 139885602030014146      آقاى محمود مغزى فرزند حیدر بشماره شناسنامه 
7724 باستناد دو برگ استشــهاد محلى که هویت و امضاء شــهود رسما گواهى شده 
مدعى شدند که سند مالکیت دودانگ مشاع از ششــدانگ پالك ثبتى شماره 5فرعى از 
1546اصلى  واقع در قطعه 1 نجف آبــاد بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحه 386 دفتر 
7 متمم امالك ذیل ثبت 1618/985/988 بنام نامبرده مســبوق به ثبت و سند مالکیت 
بوده و مفقود شده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جابجایى مفقود شده است. 

چون درخواست صدورالمثنى ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود که هرکس مدعى انجام معامله 
(غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد 
از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه 
کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند 
ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 
1398/12/04، 779248/م الف- مهدى صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى ملک نجف آباد 

از طرف محسن نساج نجف آبادى/ 12/119

ابالغ وقت دادرسى
خواهان ســید حســین حســینى دادخواســتى به خواســته الزام خوانده مطالبه مبلغ 
19/208/000 ریال به طرفیت خوانده جهانگیر شــاهیوند فرزند على به شــوراى حل 
اختالف شعبه6حقوقى شهرســتان نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 
742/98 ثبت گردیده و وقت دادرســى به تاریخ 1399/1/16 ساعت 3/00 عصر تعیین 
گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشــد 
به تقاضاى خواهان به دســتور رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى 
مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار محلى آگهى مى شــود و به خوانده

 اخطار مى گردد که با نشــر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت 
به دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده 
حضور یابد بدیهى اســت درصورت عدم حضور شورا به خواســته ابالغ رسیدگى نموده 
و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشــار مجدد آگهى باشــد فقط 
یک نوبت درج خواهد شــد. 778208/ م الف شــعبه ششــم شــوراى حــل اختالف 

نجف آباد /12/114

 شرکت سهامى خاص وندا نگار ویرا درتاریخ1398/07/03 به شماره ثبت 
63162 به شناســه ملى 14008642822 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شــرح زیــر جهت اطالع عمــوم آگهى میگردد. 
موضوع فعالیت :طراحى و اجرا و نقشــه کشى معمارى ودکوراسیون داخلى 
و خارجى منازل،ســاختمان هاى ادارى،تجارى،صنعتى،هتل ها،رستورانها 
و طراحى فضاى ســبز و تعمیرات ســاختمان شامل نقاشــى ،لوله کشى 
،برق،مکانیکى،نما,انجام خدمات اجرا و طراحى ،تولید،بومى سازى سیستم 
هاى هوشمند ســاختمانى و مدیریت ســاختمان BIM (نقشه 2بعدى)

و کلیه وســایل و تجهیزات و ملزومات الکترونیکى و مکانیکى و مشــاوره و 
محاسبه و نظارت فنى مهندســى در انجام کلیه پروژه هاى عمرانى ،انبوه 
سازى ،ساختمان ســازى ،نقشه بردارى،پل سازى ،ســد سازى,خدمات 
تشریفات و پذیرایى مجالس عقد و عروســى،راه اندازى وب سایت,آنتى 
ویروس،اپلیکیشن,طراحى ،مشاوره ،محاســبه ،نظارت فنى و اجراى کلیه 
ى پروژه هاى ســخت افزارى ونرم افزارى به جزء نرم افزار هاى فرهنگى 
،برنامه نویسى ،صفحات اینترنتى ،پروژه هاى انفورماتیک،شبکه داده ها و 
سیستم هاى ارتباط با مشتریان،وبسایت هاى تجارى مجاز،خدمات اطالع 
رســانى و فناورى اطالعات پروژه هاى تحقیقاتى و ارائه و اجراى خدمات 
رایانه اى و نرم افزارى شامل خرید، فروش، نصب، راه اندازى و سرویس بعد 
از اجرا,ایجاد شعب و دفاتر نمایندگى در ارتباط با موضوع شرکت در داخل و 
خارج ازکشور،انجام امور بازرگانى براى افراد ایرانى و غیرایرانى در داخل و 
خارج از کشور،انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى و اخذ و اعطاى 
شعب و نمایندگى شرکت هاى معتبر داخلى و خارجى, خدمات پس از فروش 
،تعمیر و نگهدارى و کنترل کیفیت و کالیبراسیون.شرکت در کلیه مناقصات و 
مزایدات دولتى و خصوصى و پیمان ها پس از کسب مجوزهاى الزم از مراجع 
ذیصالح .شرکت در کلیه همایش ها و نمایشگاه هاى داخلى و خارجى به غیر 
از امورفرهنگى وهنرى .صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز،ترخیص کاال 
از گمرکات کشــور.ارائه خدمات حسابدارى،مالیاتى،مشاوره جهت تعیین 
اســتاندارد هاى تجهیزات و ملزومات، مشــاوره در زمینه فنى مهندسى و 
مدیریت و پیاده سازى استاندارد هاى کیفى حوزه ى کسب و کار,مشارکت در 
ساخت و تولید و بهره بردارى و اجراى پروژه هاى نوآور و خالق و محصوالت 
دانش بنیان,ارائه خدمات کاریابى داخل و خارج از کشور,برگزارى همایش 
ها، ســمینارها، مجالس, طراحى و ســاخت و صادرات و واردات و فروش 
فلزات(به غیر طال و نقره) و ســنگهاى قیمتــى و زیورآالت,طراحى طال و 
نقره,ارائه کلیه ى خدمات طراحى, تولید و ساخت و فروش و خدمات پس از 
فروش صفحات خورشیدى و سایر انرژى هاى تجدید پذیر.بازیافت قطعات 
الکترونیکى,خدمــات جنگلدارى و مراتع و امور مربوط به محیط زیســت و 
منابع طبیعى .پرورش، پخش ،خرید، فروش ، صادرات و واردات زالو,کبک 
،بلدرچین,خدمات کشــاورزى شــامل کاشت،داشت،برداشت،صادرات و 
واردات محصوالت کشــاورزى از قبیل قارچ ،زعفران،آلوورا,توزیع وپخش 

مواد غذائى و بهداشتى,ســرمایه گذارى در زمینه تولید و صادرات صنایع 
دســتى,ارائه خدمات نظافت و تمیزکارى شــهرى و ادارى و مســکونى، 
تاسیسات ساختمانى،صنعتى،مجتمع مســکونى،فضاى خارجى ساختمان 
،باغبانى ،شستشــوى فرش،مبلمان،اتومبیل در محل،خدمات حمل و نقل 
افراد و اثاثیه (درون شــهرى)، پیک موتورى منازل و ادارات در زمینه هاى 
مورد نیاز اشــخاص حقیقى و حقوقى,تامین نیروى انسانى متخصص بطور 
موقت در زمینه هاى مختلف ازجمله پرستارى و نگهدارى کودکان، سالمندان 
،بیماران، مادر و نوزاد در منزل و بیمارســتان و سایر خدمات در منزل شامل 
خدمات ورزشى، ماســاژ،زیبایى، اشــپزى، نظافت, برگزارى کالس هاى 
تقویتى تحصیلى زیر نظر مربیان و معلمین با تجربه تا مقطع دبیرســتان، 
برگزارى کالس هاى مشــاوره خانواده و تحصیلى تا مقطع دبیرستان,دوره 
هاى آشنایى با سالمت جســم و روان زیر نظر متخصصین مربوطه,داورى 
در امور قراردادهاى تجارى,احداث رستوران و خدمات تهیه و طبخ وتوزیع 
غذا،کیک،شیرینى در منزل بصورت کلى و جزئى درصورت لزوم پس از اخذ 
مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرســتان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر 
اصفهان، برزان ، خیابان شهیدان غربى ، کوچه پرستو [12] ، پالك -1 ، طبقه 
منفى 1 کدپستى 8187678673 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است 
از مبلغ 1000000 ریال نقدى منقســم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 
100 سهم آن با نام عادى مبلغ 350000 ریال توسط موسسین طى گواهى 
بانکى شــماره3394/5 مورخ1398/06/12 نزد بانک صادرات اصفهان 
شعبه فلکه اول خانه اصفهان با کد 3394 پرداخت گردیده است والباقى در 
تعهد صاحبان سهام مى باشــد اعضا هیئت مدیره خانم افسر میرطالئى به 
شماره ملى 1198874422و به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 
2 سال خانم خدیجه کفیل شــهرضائى به شماره ملى 1199262846و به 
سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 ســال خانم رقیه کفیل شهرضائى به 
شماره ملى 1199394149و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و 
به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى 
با امضاء رقیه کفیل شــهرضائى و خدیجه کفیل شهرضائى متفقا و همچنین 
کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء رقیه کفیل شهرضائى منفردا همراه با 
مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان 
آقاى على محمد رمضانى به شماره ملى 4070740775 به سمت بازرس 
على البدل به مدت یک ســال مالى آقاى مجید احمدى محلى به شماره ملى 
5829753723 به سمت بازرس اصلى 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 (778990)

تاسیس
 شــرکت الماس نوین آوا ســهامى خاص به شماره 
ثبت 26839 و شناســه ملــى 10260475741 به 
اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فــوق العاده 
مورخ1398/11/08 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مرکز 
اصلى شرکت در واحد ثبتى اصفهان به نشانى استان 
اصفهان ، شهرســتان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر 
اصفهان، محله شمس آبادى ، خیابان آیت اله شمس 
آبادى ، کوچه کازرونى [30] ، پالك -76 ، ســاختمان 
بوستان ، طبقه اول ، واحد 4 کدپستى8135613881 
تغییر یافت و ماده مربوطه در اساســنامه بشرح فوق 
اصالح گردید. اداره کل ثبت اســناد و امالك اســتان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (778901)

شرکت تالشگران اندیشه ورز مهام سهامى خاص به 
شماره ثبت 60182 و شناسه ملى 14007492490 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ1397/12/19 موارد ذیل بــه موضوع فعالیت 
شــرکت الحاق گردید : «ثبت موضوع فعالیت به شرح 
ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد : تولید 
و توزیع و پخش، خرید و فــروش و صادرات و واردات 
کلیه تجهیزات پزشــکى و دندانپزشکى، بیمارستانى، 
آزمایشــگاهى و محصوالت آرایشى و بهداشتى ، پس 
از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیصالح» اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (778907)

 شرکت پترو عایق اسپادانا ســهامى خاص به شماره 
ثبت 49199 و شناســه ملــى 10260675155 به 
اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فــوق العاده 
مورخ1398/11/13 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل 
شرکت در واحد ثبتى اصفهان به آدرس استان اصفهان 
، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، 
محله وحید ، کوچه شهید غالمحسین جالئى غربى[51] 
، خیابان وحید ، پالك -2 ، ساختمان تجارى امین ، طبقه 
چهارم کدپســتى 8176667143 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 (779315)

 شــرکت الماس نوین آوا ســهامى خاص به شــماره 
ثبــت 26839 و شناســه ملــى 10260475741 به 
اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مورخ1398/11/06 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد 
: عبدالرحمان فتوحى ســرا کدملــى3760357466 و 
محســن فروغى ابرى کدملى1290564043 و پروانه 
پاك مهرکدملى2928880968 بســمت اعضاء اصلى 
هیئت مدیره براى مدت2ســال انتخاب شدند. شهین 
خسروى حاجى وند شماره ملى 6639917572 و مجید 
محققیان گورتانى بشماره ملى1756992029 بترتیب 
بعنوان بازرســین اصلى وعلى البدل براى مدت یکسال 
انتخاب شدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(778894)

 شــرکت صنایع تولیدى قیر سفت ســامان شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 29185 و شناسه ملى 
10260498534 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
فوق العاده مورخ1398/11/13 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : محل شــرکت به شهرســتان اصفهان ، بخش 
مرکزى ، شهر اصفهان، محله باغ دریاچه ، کوچه شهید 
غالمحســین جالئى غربى[51] ، خیابان وحید ، پالك 
-2 ، ساختمان تجارى امین ، طبقه چهارم و کدپستى 
8176667143 انتقال یافت و ماده 4 اساسنامه به شرح 
فوق اصالح شد. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (779323)

 شرکت سالمتیان خودرو محور شرکت 
سهامى خاص به شماره ثبت 42171 و 
شناسه ملى 10260599453 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده 
مــورخ1398/09/10 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : به موضوع شــرکت در ماده 
2 اساســنامه موارد ذیل اضافه گردید : 
ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله ى اخذ 
وصدور پروانه فعالیت نمى باشد : انجام 
کلیه امور خدمات کشاورزى از قبیل ( شبکه 
هاى آبیارى و زهکشــى، ایستگاه هاى 
پمپاژ، ســازه هاى آبخیزدارى، کانالهاى 
انتقال آب، احــداث گلخانه ) و دامپرورى 
و طیور و تاسیس باشــگاه سوارکارى و 
تولید انواع آجرها و بلوك هاى ســفالى 
و انواع ســرامیک پس از کسب مجوز از 
مراجع ذیصالح. اداره کل ثبت اســناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجــارى اصفهان 

(778769)

شــرکت الماس نوین آوا سهامى خاص 
به شــماره ثبت 26839 و شناســه ملى 
10260475741 به استناد صورتجلسه 
هیئــت مدیــره مــورخ1398/11/06 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : عبدالرحمان 
فتوحى ســرا(کدملى: 3760357466 ) 
بعنــوان مدیرعامــل و محســن فروغى 
(  1290564043 ابرى(کدملــى: 

بعنوان رئیس هیئت مدیــره و پروانه پاك 
مهر(کدملــى: 2928880968) بعنوان 
نایب رئیس هیئت مدیره براى مدت 2سال 
انتخاب شــدند. کلیه اوراق عادى وادارى 
شرکت واوراق واسنادمالى وتعهدات شرکت 
باامضاء مدیرعامل یــا رئیس هیئت مدیره 
منفرداًوبا مهرشــرکت معتبراست.ضمناً 
مدیرعامل شرکت مجرى مصوبات هیئت 
مدیره نیزمیباشــد اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجارى اصفهان (778897)

آگهى تغییرات آگهى تغییرات 
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5 نکته درباره کـرونا که بهتر است بدانید  میوه ایرانى 
ضد کرونا 

چرا عسل فاسد نمى شود؟
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آیا نگهدارى گیاهان در 
اتاق خواب 

خطرناك است؟
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آگهى مزایده عمومى اموال غیرمنقول
مدیریت شعب بانک کشاورزى استان اصفهان در نظر دارد امالك مشروحه ذیل را از طریق برگزارى 
مزایده عمومى به شــرح مندرج در جدول ذیل بصورت نقدى و اقساطى به فروش برساند. متقاضیان 
مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت بیست روز، همه روزه به استثناء روزهاى تعطیل از ساعت 
8 لغایت 14 جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق شرکت در مزایده به نشانى اصفهان خ مطهرى 

مدیریت شعب بانک کشاورزى استان اصفهان طبقه دوم واحد حقوقى مراجعه نمایند.
توضیحات:

1- اوراق شرکت در مزایده در واحد حقوقى به آدرس فوق الذکر موجود و پیشنهاد دهندگان باید یک 
نسخه از آن را دریافت و با قید قبولى امضاء کرده و به پیشنهاد خود ضمیمه و به انضمام فیش واریزى 
مربوط به 5 درصد قیمت پایه در پاکت الك و موم شده (با قید مربوط به ملک ردیف آگهى) تسلیم و 
رسید دریافت نمایند. براى هر ملک باید پیشنهاد و اوراق و پاکت مستقل تهیه و تنظیم و تکمیل و امضاء 
شده ارائه گردد. 2- مهلت ارائه پیشنهادات پس از انتشار آگهى به مدت 10 روز مى باشد. به پیشنهادات 
مبهم، مشروط و بدون سپرده و پیشنهاداتى که بعد از انقضاى مدت مقرر در آگهى واصل گردد ترتیب 

اثر داده نمى شود. 3- در شرایط مساوى اولویت با مالک اولیه امالك خواهد بود. وجوه واریزى نفرات 
دوم و سوم تا تعیین تکلیف نهایى برنده مزایده مسترد نخواهد شد.4- اخذ کلیه مجوزها و پروانه هاى 
مربوطه در صورت دارا بودن شرایط از ادارات ذیربط بر عهده خریدار خواهد بود و هزینه هاى مربوطه 
و بدهى هاى انشعابات و شهردارى- داراى بر عهده خریدار است. 5- نحوه دریافت ثمن معامله پس از 
اعالم برندگان و همزمان با انعقاد قرارداد به صورت نقد یا اقساط است. در صورت ارائه پیشنهاد اقساطى 
پرداخت حداقل 20 درصد مبلغ به صورت نقد و مابقى حداکثر شصت ماهه با تعلق سود مربوطه خواهد 
بود ضمنًا اولویت با پیشنهاد نقدى اســت.6- کلیه امالك با وضعیت موجود و طبق مفاد اسناد انتقال 
اجرایى صادر شده واگذار مى گردند و در صورت وجود متصرف، تخلیه بر عهده خریدار مى باشد و در 
صورت نیاز به اقداماتى اعم از ادغام، تفکیک، افراز، تجمیع، دریافت سند ششدانگ، رفع مغایرت در 
حدود اربعه و مساحت امالك و غیره و طى کلیه مراحل آن به عهده و هزینه خریدار مى باشد و بانک 
هیچگونه هزینه اى ازاین بابت پرداخت نمى نماید و بانک هرگونه مسئولیتى را از خود سلب و اسقاط 
مى نماید.7- بازدید از امالك و مطالعه مدارك و سوابق مربوطه قبل از شرکت در مزایده براى تمامى 

شرکت کنندگان در مزایده الزامى مى باشد و امضاى اوراق مزایده و شرکت در مزایده به منزله بازدید از 
امالك و مطالعه مدارك و سوابق مربوطه توسط شرکت کننده بوده و هرگونه ادعایى برخالف آن مردود 
مى باشد.8- در امالکى که نیاز به تفکیکى و اصالح باشد در صورت بروز مشکالت در خصوص تفکیکى 
و قطعى شدن عدم امکان اســتفاده بدون تفکیک، وجوه واریزى عینًا به خریدار مسترد مى گردد و 
خریدار هیچگونه ادعایى نخواهد داشــت در این صورت وجوه واریزى شامل سود و یا خسارت تحت 
هر عنوانى نخواهد بود.9- قطعیت معامله منوط به موافقت بانک کشاورزى ایران (تهران) مى باشد.

10- براى شرکت در مزایده ارائه فیش واریزى به میزان 5 درصد قیمت پایه امالك به صورت نقدى نزد 
بانک کشاورزى شعبه محل وقوع ملک یا هر یک از شعب بانک کشاورزى در استان اصفهان به حساب 
بستانکاران بابت مزایده، الزامى اســت. هرگاه نفرات اول و دوم و سوم از عقد قرارداد امتناع نمایند 
سپرده آنها ضبط خواهد شد.11- شرکت کنندگان در مزایده مى توانند در موعد یاد شده با ارائه کارت 
شناسایى معتبر به همراه ارائه رسید تحویل پاکت مزایده، یا فیش واریز 5 درصد شرکت در مزایده در 

جلسه شرکت نمایند.

امالك مزایده اسفند ماه (98)
نام ردیف

شعبه
شماره 
وضعیت قیمت پایهاعیانعرصهکاربرىنوع ملکپالك ثبتىآدرس ملکپرونده

ملک

5803اصفهان1
میدان احمدآباد اول خیابان جى غربى 
کوچه شماره 9 (شهید زیالبى) پالك 

50 کدپستى 8156834331

چهل هشت حبه از 
هفتاد و دو حبه پالك 

19331/15190
2/334/000/000-92/10آپارتمانآپارتمان

تخلیه و در 
تصرف بانک 

نیست

3382شهرضا2
اصفهان کوى هزارجریب خیابان 
شهید خسروپور کوى آزادگان ده 

مترى گل رز
15261/163

هجده و نیم حبه 
مشاع از هفتاد و 

دو حبه
2473055/395/833/000منزل

تخلیه و در 
تصرف بانک 

نیست

1667چادگان3
خمینى شهر بلوار الغدیر جاده 

اصفهان نجف آباد کوچه 63 فرعى 
سمت چپ بن بست یک

88/1172
پنجاه و چهار حبه 
مشاع از هفتاد و دو 
حبه از ششدانگ

278/431802/250/000/000مسکونى
تخلیه و در 

تصرف بانک 
نیست

دولت 4
5047آباد

گرگاب خیابان امام خمینى خیابان 
مطهرى کوچه شهید محمد 

بیدرام (19) پالك 39 کدپستى 
8338135184

سه و دو دهم دانگ 
مشاع از ششدانگ 
پالك 409/6132

263/58263480/000/000مسکونىمسکونى
تخلیه و در 

تصرف بانک 
نیست

5462مهاباد5
بادرود میدان معلم کوى اسفند کوچه 
شهید ابراهیمى پالك 39 کدپستى 

876616853
187/251303/800/000/000مسکونىششدانگ159/7008

تخلیه و در 
تصرف بانک 

است

نایین جنب دانشگاه آزاد نایین هتل 1122نایین6
گل نرگس نایین

سى و یک نیم حبه 
مشاع از هفتاد دو حبه 

پالك 4430/578
4961340042/595/000/000هتلهتل

تخلیه و در 
تصرف بانک 

نیست

بوستان 7
5323سعدى

خیابان عالمه امینى شرقى خیابان 
شهید محسن سلمانى نبش کوچه 

شهید
14/000/000/000-201مغازهششدانگ10353/3426

تخلیه و در 
تصرف بانک 

است

زرین 8
500011206/785/100/000گاودارىششدانگ3707باغبهادران جاده کچوییه هاردنگ5941شهر

تخلیه و در 
تصرف بانک 

نیست

آران و 9
اصلى 2657آران و بیدگل مزرعه فتح آباد5219بیدگل

چهل سهم و نیم 
سهم از یک سهم 
از نهصد سهم

6574/423587/520/200/000مرغدارى
تخلیه و در 

تصرف بانک 
نیست

گلخانه واقع در حجت آباد جاده 5746اصفهان10
جرقویه دهستان کیچى

بیست و هفت حبه 
مشاع از هفتاد و دو 
حبه پالك 2187/8

616001741324/805/865/250گلخانهگلخانه
تخلیه و در 

تصرف بانک 
نیست

4474اردستان11
اردستان در کنار جاده نیستان به 

نهوج و به فاصله 2 کیلومترى قریه 
نهوج

شانزده و چهل دو 
صدم حبه از هفتاد و 
دو حبه پالك 201/1

1548034281/931/850/000مرغدارىمرغدارى
تخلیه و در 

تصرف بانک 
نیست

102دهاقان مزرعه مهدى آباد4348دهاقان12

شش حبه و پانصد و 
بیست و پنج هزارم 
حبه از شانزده حبه 
مشاع از هشتاد و 

چهار حبه

زمین 
مزروعى 
و واحد 

پرورش 
بلدرچین

مساحت 
ششدانگ 
144300

ششدانگ 
 5513
مترمربع

21/915/937/935
تخلیه و در 

تصرف بانک 
نیست

مدیریت شعب بانک کشاورزى استان اصفهانمدیریت شعب بانک کشاورزى استان اصفهان م الف: 780925

109/3دهاقان الریچه مزرعه هفت یکى5546دهاقان13
یازده حبه و 

دویست و بیست 
و پنج هزارم حبه 
از هفتاد دو حبه

113594/852393/484/737/450مرغدارى
تخلیه و در 

تصرف بانک 
نیست

76/1740شهرضا مزرعه واقع در دشت مهیار4694شهرضا14
یک و هشت دهم 
دانگ مشاع از 
ششدانگ

210000333013/910/162/400مزرعه
تخلیه و در 

تصرف بانک 
نیست

76/1739شهرضا مزرعه واقع در دشت مهیار4695شهرضا15
یک و دانگ 

مشاع از 
ششدانگ

2100004170/46/817/744/890مزرعه
تخلیه و در 

تصرف بانک 
نیست

کاشان روستاى چنار مزرعه 5524کاشان16
معین آباد

سه دانگ و هفتصد و 
نود چهار هزارم دانگ 
مشاع از ششدانگ 

پالك 215/11
2732426808/399/239/909مرغدارىمرغدارى

تخلیه و در 
تصرف بانک 

نیست

کاشان جاده برزك جنب کارخانه 1260کاشان17
سیمان

یک و هشتصد و 
پنجاه و هفت هزارم 

دانگ مشاع از 
ششدانگ پال 241/1

1/188/168/953-10000مرغدارىمرغدارى
تخلیه و در 

تصرف بانک 
نیست

کاشان بلوار راوند خیابان نگارستان 1257کاشان18
بعد از مرغدارى اکرمیان

پانصد و نود و پنج هزارم 
دانگ مشاع از ششدانگ 

پالك 1/3569
9567155868/253/750گلخانهگلخانه

تخلیه و در 
تصرف بانک 

نیست

گلپایگان انتهاى خیابان اردیبهشت 4399گلپایگان19
4572/2کوچه دو مترى بوستان گلپایگان

یازده سهم 
مشاع از 45 

سهم
39107021/090/386/000دامدارى

تخلیه و در 
تصرف بانک 

نیست

181/12شهرضا دشت مهیار2633شهرضا20

تمامیت هشتصد و 
هشتاد و هفت سهم 

و هفتصد و پنجاه 
و یک هزارم سهم 
مشاع از 1450 
سهم ششدانگ

زراعى
مساحت 

ششدانگ 
بیست و یک 

هکتار
-14/468/220/000

تخلیه و در 
تصرف بانک 

نیست

265/1قریه شهرضا جاده هوك2166شهرضا21
شش حبه و نود و 
پنج هزارم حبه از 
هفتاد دو حبه

55944510/205/431/380باغ
تخلیه و در 

تصرف بانک 
است

امتداد جاده شهرضا بعد از سه راه 3844شهرضا22
76/279مبارکه دشت مهیار

یک سهم و سى 
و سه سهم مشاع 

از ششدانگ
38750048579/619/717/950مرغدارى

تخلیه و در 
تصرف بانک 

نیست

5813شهرضا23
جاده اصفهان شهرضا بعد از 

افتخاریه دشت مهیار جاده ایران 
سرسبز

76/61
پنجاه و یک 

صدم دانگ از 
ششدانگ

155000024586/090/039/270مرغدارى
تخلیه و در 

تصرف بانک 
نیست

 

براى اولین بار دستگاه عرض ســنج لیزرى با توان اندازه گیرى اسلب داغ به دست 
توانمند کارشناسان مکانیک، برق و اتوماسیون و ابزار دقیق فوالد مبارکه طراحى و 

ساخته شده و با موفقیت در خط نورد گرم مورد بهره بردارى قرار گرفت.
 على حاجیان نژاد، مدیر ناحیه نورد گرم فــوالد مبارکه ضمن تأیید این خبر گفت: 
توان باالى تیم مهندسى فوالد مبارکه به ویژه مهندسان بلندهمت نورد گرم باعث 

افتخار و غرور است.
وى افزود: ضخامت سنج مذکور که کار طراحى، ساخت و نصب آن به دست تواناى 
کارشناسان داخلى انجام شد، بعد از قفسه هاى فینیشینگ نصب شد و هم اکنون با 
موفقیت در حال بهره بردارى است. ساخت عرض سنج لیزرى که توانایى اندازه گیرى 
عرض تختال خروجى از کوره هاى پیشگرم در دماى باال را دارد، نویدبخش دستیابى 

به موفقیت هاى ارزشمندتر و باعث افتخار ناحیه نورد گرم و فوالد مبارکه است.
کارشناس تعمیرات سیستم هاى اندازه گیرى نورد گرم نیز در این خصوص افزود: 
دستگاه هاى اندازه گیرى نقش بسیار مهمى در سیستم اتوماسیون ایفا مى کنند. در هر 
قسمت از خط نورد گرم متناسب با مشخصات محصول، محاسبات انجام مى شود و 
تجهیزات با این محاسبات کنترل مى شوند. به عنوان مثال، فاصله بین فک هاى ساید 
گایدها متناسب با عرض محصول تنظیم مى شوند؛ لذا اندازه گیرى عرض محصول 
در چندین قسمت از خط نورد گرم انجام مى شود. طول و ضخامت تختال در خط 
نورد گرم ثابت، ولى عرض متناسب با سفارش مشترى متغیر است و امکان دارد در 

اثر اشتباهات انسانى، تختال اشتباه وارد خط تولید شود. اگر عرض بیشتر از مقدار 
برنامه ریزى شده باشد، باعث گیرکردن در تجهیزاتى مثل ساید گایدها مى شود. اگر 

کمتر باشد نیز تأثیرات منفى در عملکرد ماشین آالت مى گذارد.
حسن اصغرى پور با تأکید بر اینکه عرض سنج نقش مهمى در افزایش دقت تولید 
ورق حین نورد دارد، ادامه داد: در خروجى کوره هاى پیشگرم و ورودى نورد مقدماتى 

نیاز است که عرض و میزان انحراف از مرکز تختال کنترل شود.
او در تشریح روند ساخت این تجهیز افزود: پس از اینکه نیاز به این تجهیز محرز شد 
و شرکت سازنده خارجى نیز به دلیل تحریم ها از فروش آن سرباز زد، بومى سازى آن 
در دستور کار قرار گرفت. به همین منظور پس از طراحى اولیه، تجهیزات موردنیاز 
تأمین و نمونه آزمایشگاهى آن ساخته شد و مورد آزمایش قرار گرفت. در ادامه تجهیز 
بومى سازى شده با همکارى واحد تعمیرات نورد مقدماتى و کارکنان تعمیرات برق و 
مکانیک تجهیز در خط نصب شد و برنامه محاسبات و طراحى صفحات HMI آن 

نیز به دست کارکنان کنترل پروسس انجام شد.
به گفته کارشناس تعمیرات سیستم هاى اندازه گیرى نورد گرم تجهیز بومى سازى 
شده براى مدتى به صورت آزمایشــى و در ادامه پس از حصول اطمینان از عملکرد 
آن، براى استفاده مستمر در اختیار تولید و تعمیرات کوره و نورد مقدماتى قرار گرفت.

اصغرى پور خاطرنشــان کرد: عالوه بر مزایاى یادشــده با اســتفاده از اطالعات 
به دست آمده از عرض ســنج مى توان موقعیت تختال در خروجى کوره ها را اصالح 
کرد. ضمن اینکه هدف گذارى و به ثمر رساندن این قبیل پروژه ها، نتیجه همدلى و 
مشارکت افراد متعدد با تخصص هاى گوناگون است. شایسته است در اینجا از همه 
همکاران، ازجمله همکاران گرامى در تعمیرات سیستم هاى اندازه گیرى نورد گرم، 
کنترل پروسس، تعمیرات و تولید نورد مقدماتى، کوره هاى پیشگرم، تعمیرات برق 

تکمیل نورد گرم و تعمیرگاه مرکزى و حمایت هاى مدیریت ناحیه قدردانى کنیم.
در همین خصوص غالمرضا خلیلى، کارشــناس کنترل پروســس نورد گرم نیز 
اظهار کرد: باال بودن عرض تختال نســبت به عرض نامى باعث وارد شدن فشار 
بیش ازحد به ساید گایدها و Edger مى شود و نهایتًا در صورت عبور از آن به دلیل 
کاهش عرض زیاد، ســر تختال بیش ازحد باال مى آید و به تجهیزات بعدى مانند 
رمپ هاى پوسته شویى آسیب وارد مى شود که باعث توقف خط تولید خواهد شد و با 

اندازه گیرى عرض مى توان از  این گونه توقفات جلوگیرى کرد.

تفاهم نامه تأمین 5 هزار تن ریل ملى جهت راه آهــن چابهار- زاهدان در حضور  
رضــا رحمانى، وزیــر صنعت، معــدن و تجارت، محمد اســالمى، وزیــر راه و 
شهرســازى و ســعید محمد، فرمانده قرارگاه ســازندگى خاتم االنبیاء (ص) به 
امضاى منصور یزدى زاده، مدیر عامل ذوب آهن و حمیــد خیرخواه، مدیر پروژه 

مذکور رسید. 
این تفاهم نامه در مراســم افتتاحیه نمایشــگاه توانمندى هاى فنى و مهندسى 
ایران با محوریت رونق تولید در روز شــنبه ســوم اســفند ماه در مصالى تهران

 امضا شد. همچنین تفاهم نامه اى نیز بین قرارگاه سازندگى خاتم االنبیاء (ص)، 
وزارت صنعت، معــدن و تجارت و وزارت راه و شهرســازى جهــت همکارى و 
حمایت از تولید ریل ملى به امضاى ســعید محمد، رضا رحمانى و محمد اسالمى

 رسید. 
وزیر راه و شــهر ســازى در این مراســم گفت: تفاهم نامه اى که امروز بســته
 مى شــود براى تأمیــن ریل از ســوى ذوب آهــن اصفهان، نمــاد خودباورى

 و تکیه بر توان داخلى اســت و در واقع با تولید ریل ملى از واردات آن جلوگیرى 
شده است. 

وى افزود: جهت راه آهن چابهار - زاهدان با موافقت مقام معظم رهبرى از محل 
صندوق توسعه ملى به این پروژه رقمى تخصیص یافت که نشان دهنده اهمیت 

آن است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این مراســم گفت : در ســال 97 بیش از 12 
میلیارد دالر واردات کاهش یافت و طبق برنامه 10 میلیارد دالر دیگر تا سال آینده 

کاهش مى یابد. 
وى افزود: امســال روح جدیدى در صنعت دمیده شــده و هر روز شــاهد افتتاح 
پروژه هاى مربوط به ساخت داخل هستیم. ظرفیت هاى زیادى در کشور داریم و 

در همه زمینه ها قادر به توسعه و افزایش تولید هستیم.
رحمانى اظهار داشت: در پروژه هاى تولیدى، قطع وابستگى در اولویت است و بعد 

از آن توجیه اقتصادى مورد توجه است.
وزیر صمت با اشاره به اقدامات گسترده در صنعت فوالد جهت قطع وابستگى گفت: 
در این حوزه نهضت ســاخت داخل اهمیت بسیارى دارد و مرکز حمایت از ساخت 

داخل در وزارت صمت راه اندازى شده است. 
وى افزود : در هر حوزه اى ســاخت داخل اتفاق مى افتد، با تمام توان واردات آن 
مدیریت مى شود . االن 31 درصد واردات کاهش یافته است و در1600 ردیف تعرفه 

واردات ممنوع شده است. 
ســعید محمد، فرمانده قرارگاه ســازندگى خاتم االنبیاء (ص) نیز در افتتاحیه این 
نمایشگاه گفت: جذب سرمایه در بخش تولید و تسهیالت جهت صادرات غیرنفتى 

از جمله خواسته هاى بخش تولید کشور است.
 وى افزود: قرارگاه ســازندگى خاتم االنبیاء (ص) توانسته زیر ساخت هاى کشور 
را توســعه دهد و به هیچ عنوان رقیب بخش خصوصى نیست بلکه از این بخش 

حمایت مى کند.
شایان ذکر است محمد اسالمى وزیر راه و شهرسازى از غرفه ذوب آهن اصفهان 
در نمایشــگاه توانمندى هاى فنى و مهندســى ایران با محوریــت رونق تولید 

بازدید نمود.
گفتنى اســت ذوب آهن اصفهان با برپایى غرفه اى در نمایشگاه توانمندى هاى 
فنى و مهندســى ایران با محوریت رونق تولید، محصــوالت جدید را در معرض 
دید بازدیدکنندگان قرار داد. این نمایشــگاه تا هفتم اسفند ماه در مصالى تهران 

برپاست.

طراحى و ساخت عرض سنج لیزرى طراحى و ساخت عرض سنج لیزرى 
در واحد نورد گرم فوالد مبارکهدر واحد نورد گرم فوالد مبارکه

تأمین تأمین 55 هزار تن ریل ملى جهت هزار تن ریل ملى جهت
 راه آهن چابهار- زاهدان توسط ذوب آهن  راه آهن چابهار- زاهدان توسط ذوب آهن 


