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سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان در نظر دارد نسبت به برگزارى مزایده عمومى 
یک مرحله اى تعدادى از محدوده هاى معدنى به شماره مزایده 5098003558000002 در سامانه 
تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir اقدام نماید. متقاضیان 
مى توانند از ساعت 7:30 صبح روز یک شنبه مورخه 98/07/28 لغایت ساعت 14:30 روز دوشنبه 
مورخ 98/08/20 نسبت به ارائه قیمت در ســامانه اقدام نمایند. متقاضیان محترم مى بایست 
جهت شرکت در مزایده نسبت به ثبت نام در سامانه کاداستر  و تهیه گواهى امضاء الکترونیکى 
(توکن) از دفاتر منتخب پیشخوان دولت اقدام و در مزایده به صورت الکترونیکى از درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکى دولت شرکت نمایند. متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر در خصوص 
این سامانه مى توانند با شماره تماس 41934- 021 پشتیبانى سامانه ستاد تماس حاصل نموده 
و "صرفًا جهت اطالع و مشاهده اطالعات مزایده" از روز یک شنبه مورخ 98/07/28 به آدرس 
اینترنتى http://esf.mimt.gov.ir سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان مراجعه 
نمایند. متقاضیان مى بایست پس از تکمیل اطالعات در سامانه ستاد و اخذ کد رهگیرى، تهیه و 
تکمیل مدارك و اسکن آنها در سامانه فوق، حداکثر تا پایان وقت ادارى ساعت 14:30 روز دوشنبه 
مورخ 98/08/20 با ارائه کد رهگیرى، مدارك کاغذى (شــامل پاکات الف- ب- ج) را در قالب 
یک پاکت از طریق پست سفارشى به نشانى اصفهان- خیابان 22 بهمن- مجتمع ادارى غدیر
 تلفن: 5- 32645870، کدپستى: 14181- 81587، ســازمان صنعت معدن و تجارت استان 
اصفهان ارسال نمایند. ضمنًا نقشــه محدوده ها بهره بردارى بر اساس کد کاداستر اعالم شده 
در مزایده در سامانه کاداستر معادن کشور به نشانى www.cadastre.mimt.gov.ir در 
قسمت نقشه معادن قابل مشاهده مى باشد و نقشه محدوده هاى شن و ماسه نیز در سایت سازمان 
صنعت معدن و تجارت استان اصفهان http://esf.mimt.gov.ir همراه با کلیه مدارك مزایده 

قابل مشاهده مى باشد.
تذکر: به پیشنهادات خارج از سامانه در زمان بازگشایى ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

شهردارى خمینى شهر در نظر دارد نسبت به انجام مزایده با مشخصات زیر از طریق آگهى اقدام نماید:
موضوع مزایده: فروش زمین پردیس

- مهلت ارائه پیشنهادهاى مزایده: پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 98/08/11
- محل دریافت اسناد: امور قراردادهاى شهردارى مرکزى خمینى شهر

- محل ارائه پیشنهادات: دبیرخانه شهردارى مرکزى خمینى شهر
- تاریخ بازگشایى پیشنهادات: ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 98/08/12

- مدت اعتبار پیشنهادها: روز چهارشنبه 98/08/22
- اصالح، جایگزینى و پس گرفتن پیشنهادها نیز در زمان مقرر و محل تسلیم پیشنهادها انجام نمى شود.

سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى خمینى شهر در نظر دارد نسبت به انجام مزایده با مشخصات زیر از طریق آگهى اقدام نماید.
1- اجاره محل پارکینگ شماره یک خیابان بوعلى، مقابل بیمارستان شهید اشرفى اصفهانى به مدت دو سال شمسى

- مبلغ پایه ماهیانه 85/000/000 ریال
مبلغ سپرده شرکت در مزایده: 102/000/000 ریال

2- اجاره پارکینگ شماره دو خیابان بوعلى، کوچه ارشاد سابق، جنب پایانه مسافربرى به مدت دو سال شمسى
- مبلغ پایه ماهیانه 15/000/000 ریال

- مبلغ سپرده شرکت در مزایده: 18/000/000 ریال
3- اجاره پارکینگ خیابان ولیعصر (عج)، پشت مسجد جامع فروشان، جنب دوشنبه بازار به مدت دو سال شمسى

- مبلغ پایه ماهیانه: 40/000/000 ریال
- مبلغ سپرده شرکت در مزایده: 48/000/000 ریال

مهلت ارایه پیشنهادهاى مزایده: تا ساعت 13 روز دوشنبه مورخ 98/08/13
محل دریافت اسناد: امور قراردادهاى سازمان

محله ارایه پیشنهادات: دبیرخانه سازمان
تاریخ بازگشایى پیشنهادات: ساعت 11 صبح روز سه شنبه مورخ 98/08/14

مدت اعتبار پیشنهادات: روز شنبه 98/08/25
اصالح، جایگزینى و پس گرفتن پیشنهادها نیز در زمان مهلت و محل تسلیم پیشنهادها انجام نمى شود.

جهت اطالعات بیشتر به امور رفاهى سازمان واقع در میدان شهداء، خیابان مدرس، کوچه شماره 14 خانه تاریخى مجیر مراجعه نمایید.

     

عالیمى که مى گویند همسرتان اضطراب داردآماده شدن زمین ساخت 4000 واحد مسکونى نقش هاى ماندگار مهران رجبى در سریال هایشمزاحمت هاى تلفنى عجیب ایراد تیم ذوب آهن، خود بازیکنان هستند سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

آیا  سیگار بر سالمت 
چشم کودکان 

تأثیر دارد؟

غوغاى رزمى کاران اصفهانى در شانگهاى
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یادواره سردار 
تک تیراندازى که

 3000 شلیک موفق داشت

«امید» ایران آمــد

جزئیات واژگونى 
اتوبوس زائران اصفهانى 

در ازنــا

5

شناسایى وسایل 
نقلیه آالینده 

در 15 نقطه شهر 

گروهى از متخصصان علوم پزشکى در هنگ کنگ 
در مطالعات خود دریافتند که قرار گرفتن در معرض 

دود سیگار با نازك شدن الیه مشیمیه  چشم 
(کوروئید) در کودکان شش تا هشت ساله مرتبط 

است.

رئیس پلیــس راهنمایى و رانندگــى فرماندهى 
انتظامى اصفهان گفت: برخورد بــا خودروها و 
وسایل نقلیه آالینده به شکل جریمه نقدى تا فک 

پالك در مرکز این استان اجرا مى شود. 
سرهنگ محمدرضا محمدى در گفتگو با «ایرنا» 
افزود: این طرح در طول سال اجرا مى شود ولى با 
توجه به نزدیک تر شدن به روزهاى سرد سال و 
افزایش آلودگى هوا،  از آبان تشدید مى شود. وى 

اظهار کرد: در این راستا...

4

منصوریان براى کامبک معجزه نــمى خواهد
به ذوب آهن خون تازه برسانیدبه ذوب آهن خون تازه برسانید

5

جوان 18 ساله خمینى شهرى و خواهران سمیرمى قهرمان جهان شدند

چرا خبرى از مهران مدیرى 
و رضا عطاران در 

سریال هاى تلویزیونى نیست؟

حاال در مسیر رباط دوم
عکاس هایى که کنار زمین شــاهد ســر خوردن داریوش شجاعیان روى 
توپ بودند، او را بعد از خروج از زمین تعقیب کردند، زمانى که او با نگرانى از 

مصدومیتش حرف مى زد.
 پریشب خبر رســید داریوش شــجاعیان دوباره از ناحیه رباط صلیبى دچار 
مصدومیت شده است، این تأیید خبرى است که بعد از پایان بازى استقالل و 

سایپا به سرعت در حاشیه این برد منتشر شد و ...
2
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

اقدامات پلیس راهنمایى و رانندگى اصفهان 
با توجه به نزدیک تر شدن به روزهاى سرد و 

افزایش آلودگى هوا

بازگشت هزینه
 26 میلیارد تومانى 
اینترنت به زائران

محمدجواد آذرى جهرمى خبر داد

افزایش قیمت برق ارتباطى با حذف قبوض ندارد
مدیرعامل شرکت توزیع برق اصفهان تأکید کرد

3

5

حمله نیازمندحمله نیازمند
 به رکورد حسینى به رکورد حسینى

روابط عمومى سازمان صنعت معدن و تجارتروابط عمومى سازمان صنعت معدن و تجارت

على اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهرعلى اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهر

سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى خمینى شهرسازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى خمینى شهر

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهانسازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان
آگهى مزایده عمومى محدوده هاى معدنى آگهى تجدید مزایده 

آگهى مزایده

م الف: 636346

 م الف: 633996 

م الف: 633909

قیمت پایه هر آدرسمساحت- مترمربعکاربرىردیف
مترمربع (ریال)

5٪ سپرده واریزى 
شرکت در مزایده (ریال)

میدان پردیس منظریه 50. 213مسکونى1
30/000/000320/250/000قطعه 32

چاپ دومچاپ دوم

نوبت دومنوبت دوم

نوبت دومنوبت دوم
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مهران رجبى در سریال هایش ماندگار
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تک درناِى سفید سیبرى به مازندران بازگشت
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در پى اعتراض زائریــن کربال به قیمــت اینترنت، وزیر 
ارتباطات اعالم کرد، از اپراتورها مى خواهد تا مصارف را در 
قالب بسته محاسبه و پول هاى اخذ شده به زوار بازگردانند. 
قرار بود این وعده از دیشب عملى  شود و اپراتورها 26 میلیارد 
تومان تفاوت نرخ اینترنت که در قالب بسته محاسبه شده 

است به کاربران بر گردانند.
محمدجــواد آذرى جهرمى چند روز قبل وعــده داده بود 
اپراتورها با کسب رضایت ســهامداران عمده خود، همه 
مصارف اینترنت زائران را در قالب بســته محاسبه کنند و 
پول هاى اخذ شده در قالب اینترنت آزاد را به زوار بازگردانند.

او روز شنبه از پوشش اینترنت در مراسم پیاده روى اربعین 

نوشت. کسانى که در این مراسم بودند به وزیر گالیه کردند 
که قیمت هاى اینترنت بسیار باال بوده است. وزیر ارتباطات 
براى پیگیرى این مسئله شنبه شب با 30 زائر صحبت کرد 
و در جریان مشــکل اصلى که نرخ اینترنت خارج از بسته 

بود، قرار گرفت.
او در توییتر خود نوشت:  «با 30 زائر درباره کیفیت خدمات 
ارتباطى صحبت کردم، گالیه اصلى اینترنتى اســت که 
خارج از بسته و با نرخ آزاد محاسبه شده است. از اپراتورها 
مى خواهم با کسب رضایت ســهامداران عمده خود، همه 
مصارف را در قالب بسته محاسبه کنند  و پول هاى اخذ شده 

را به زوار بازگردانند.»

ســخنگوى قوه قضاییه در دوازدهمین نشست خبرى 
خود با اصحاب رسانه در پاســخ به سئوالى درباره اینکه 
در فضاى مجازى ادعاهایى مطرح شــده که افرادى از 
ریاست جمهورى و قوه قضاییه با روح ا... زم و «آمدنیوز» 
در ارتباط بودند و دستگیر شدند،  آیا این موضوع صحت 
دارد؟ گفت: الزم است بار دیگر از این اقدام هوشمندانه، 
دقیق، اطالعاتى و عملیات فریبى که ســربازان گمنان 
امام زمان(عج) در ســازمان اطالعات سپاه انجام دادند 

تشکر کنم.
غالمحسین اسماعیلى  خاطرنشان کرد: تا امروز غیر از 
خود روح ا... زم فرد دیگرى از بخش هاى مختلف چه در 

دولت و چه در قوه و چه در نیروهاى مسلح بازداشت نشده 
است و بى جهت گمانه زنى نشود. توصیه ام این است که 
انگشت اتهام به سمت یکدیگر روانه نکنید. اجازه بدهید 
دستگاه هاى امنیتى و قضایى بررسى دقیق خود را انجام 
دهند، البته ما اطالعات ذى قیمتى در این حوزه به دست 
آوردیم اما بعد از دستگیرى زم هیچ دستگیرى جدیدى 

انجام نشده است.
وى یادآور شد: قبًال در بخش هایى که اطالع رسانى شد 
و مستند ایستگاه پایانى دروغ پخش شد، افرادى در آن 
فرایند دستگیر شده بودند و قبل از این قصه رسیدگى و 
محکوم شدند  اما در برهه اخیر دستگیرى جدید نداشتیم.

بازگشت هزینه 26 میلیارد 
تومانى اینترنت به زائران

بعد از «زم» دستگیرى جدیدى 
انجام نشده است

حامد زمانى 
ممنوع الفعالیت شد؟

شایعه اى در فضاى مجازى    افکارنیوز |
مبنى بر ممنوع الصدا شــدن حامد زمانى منتشر 
شده است. زهرا رضایى، مدیر برنامه حامد زمانى 
در خصوص انتشار خبرى مبنى بر ممنوع الفعالیت 
شــدن این خواننده، گفت: این خبر شایعه است 
و صحت ندارد. نمى دانم کجا این خبر را منتشــر 
کرده اســت. پیش از این ماجــراى درگیرى او با 
پلیس فرودگاه نیز سوژه رسانه ها و کاربران فضاى 

مجازى شده بود.

باال بودن میانگین 
مرگ هاى زودرس 

رئیس نهمین کنگــره اپیدمیولوژى    بهار |
ایران مرگ هاى زودرس یعنى مرگ هاى پیش از 
70 سالگى یکى از شاخص هاى مهم دنیاست که 
متأسفانه در کشور ما نسبت به میانگین جهان کمى 
باالتر است و عمده ترین دلیل آن نیز چند بیمارى 
اصلى مانند بیمارى هاى قلبى و عروقى، سوانح و 

حوادث و سرطان هاست.

آگهى از شبکه کودك حذف شد
  مهر | مدیر شــبکه کــودك در خبرى 
اعالم کرد کــه پخش آگهى هــاى بازرگانى در 
شــبکه کودك از امروز اول آبان متوقف خواهد 
شد. محمد سرشار طى چند ســال اخیر از پخش 
آگهى هاى بازرگانى در این شبکه انتقاد مى کرد. 
وى در صفحه رسمى خود در اینستاگرام نوشت: 
«بنا به مصوبه شوراى معاونان سازمان صدا و سیما 
و دستور معاون سیما، پخش آگهى هاى بازرگانى 

از شبکه کودك متوقف خواهد شد.» 

بى مهرى در مهر
سازمان هدفمندى یارانه ها در زمان    میزان |
واریز یارانه شهریور، یارانه بیش از 90 هزار خانوار 
را واریز نکرد که نزدیک به 70 درصد از این افراد در 
استان ایالم و گیالن بوده اند و جزو دهک هاى پایین 
درآمدى به حساب مى آیند. با توجه به رفع مشکل 
حســاب این افراد در مهر ماه، سازمان هدفمندى 
یارانه ها موظف اســت، یارانه شــهریور این افراد 
که رقمى حدود 14 میلیارد تومان مى شــود را به 
حساب آنها واریز کند که این امر در نوبت مهر ماه 

نیز محقق نشد.

کمک بانک رفاه به 
گردش اقتصاد 

  روابط عمومى بانک رفاه کارگران|
عضو کمیسیون اجتماعى مجلس شوراى اسالمى 
گفت: بانــک رفاه کارگران مى تواند مشــکالت 
بخش تولید را حل کند و گردش اقتصادى کشور 
را به حرکت در بیاورد. رســول خضرى با اشاره به 
نحوه فعالیت بانک رفاه کارگران در ارائه خدمات به 
بازنشستگان و امر تولید گفت: بانک رفاه به عنوان 
یک صندوق بین نسلى شناخته مى شود که تاکنون 
تکالیف خود را به خوبى انجام داده است. وى تأکید 
کرد: این بانک در امورى همچون بحث اشتغال و 
تولید پیشگام بوده و مى تواند تحوالت مؤثرى را در 

این بخش ایجاد کند . 

«قصه هاى مجید» 
صربى شد

گزیده اى از «قصه هــاى مجید» با    ایرنا |
ترجمه «الکســاندر دراگویچ» از سوى انتشارات 
«اسلوژبنى گالسنیک» (بزرگ ترین ناشر دولتى 
صربســتان) و در تیراژ 1000 جلد و 378 صفحه 
منتشر شــده و در شــصت و چهارمین نمایشگاه 
بین المللى کتاب بلگراد (28 مهر تا 5 آبان 1398) 
در اختیار عالقه مندان قرار گرفته است. این کتاب 
شامل 22 قصه از کتاب «قصه هاى مجید»  است 
که مراحل ترجمه و انتشــار آن بیش از یکســال 

طول کشید. 

منشى زن ممنوع است!
طبق ابالغیه روزهاى اخیر    روزنامه خراسان|
یک نهاد دولتى به مدیران زیرمجموعه خود در ستاد و 
ادارات استانى، تأکید شده حسب ابالغیه هاى صورت 
گرفته از سوى نهادهاى مهم کشورى در حوزه عفاف و 
حجاب و آغاز بازرسى از نحوه تحقق دستورات صادر شده 
در این خصوص، مخاطبان این دستور توجه داشته باشند 
مواردى چون تفکیک اتاق کار مردان و زنان در ادارات 
و استفاده نکردن از منشى خانم براى آقایان و بالعکس 
آن، از جمله موارد مهمى است که باید کامًال رعایت شود.

براى معافى گرفتن نبود
  تسنیم| مهدى ترابى، هافبک تهاجمى تیم 
فوتبال پرسپولیس با اشاره به خوشحالى بعد از گلش در 
بازى با پیکان در ارتباط با بحث خدمت سربازى اش و 
اینکه مى گویند با این شادى گل به راحتى کارت معافیت 
خود را دریافت خواهد کرد، گفت: من دانشجو هستم. اگر 
مى خواستم معافى بگیرم کارهاى دیگرى انجام مى دادم.

دیدید جنگ سوم نشد؟!
«دونالد ترامپ» در مصاحبه با شبکه    فارس|
«فاکس نیوز» با اشــاره به پاســخ ندادن دولت او به 
سرنگونى پهپاد گفت: «مى دانید که همه فکر مى کردند 
بعد از پیروزى من، جنگ جهانى سوم را خواهیم داشت و 
«هیالرى کلینتون» عادت داشت این حرف را بزند. باید 
بگویم که من واقعاً براى (حمله به ایران) تحریک شده 
بودم، اگر افراد دیگرى بودند (به ایران) حمله مى کردند 
اما من با حمله نکردن، سرمایه (سیاسى و حسن نیت) 

زیادى درست کردم.»

تماس بگیرید...
فرماندهى امنیت سایبرى سپاه در سایت    ایلنا |
منتســب به خود از افرادى که با «آمدنیوز» در ارتباط 
بوده اند خواست که خود را معرفى کنند تا مشمول محبت 
مردم و رأفت نظام اسالمى قرار گیرند. در بخشى از این 
بیانیه آمده اســت که «قبل از آنکه نوبت آنها فرا رسد و 
بخواهند با سرشکستگى عذرخواهى کنند، همین حاال 
به حقیقت روى آورند و به جاى نوکرى سرویس هاى 
اطالعاتى به صف ملت بپیوندند تا مشمول محبت مردم 

و رأفت نظام اسالمى گردند».

سفراى ما اقتصاد نمى دانند
  مهر | محمدرضا پورابراهیمى، عضو کمیسیون 
اقتصادى مجلس در خصوص عملکرد وزارت امور خارجه 
در اجراى دیپلماسى اقتصادى گفت: در حال حاضر این 
تمرکز در وزارت امور خارجه بر روى موضوعات اقتصادى 
وجود ندارد و بسیارى از ســفراى ما در این ده کشور به 
مبانى اقتصادى آشنایى ندارد. چطور ما انتظار داریم که 

در جنگ اقتصادى موفق شویم!

لیست ارسال شد
محمود صادقى، عضو کمیسیون    خانه ملت|
آموزش و تحقیقات مجلس شوراى اسالمى گفت: بعد از 
جلسه طرح سئوال بنده از وزیر علوم در مجلس مبنى بر 
صدور احکام بورسیه، به درخواست یکى از مسئوالن قوه 
قضاییه لیست 98 نفره از آقازاده هاى بورسیه اى در اختیار 

قوه قضاییه قرار گرفت و توضیحات الزم نیز ارائه شد.

اعتراض اردوغان به ایران
رئیس جمهور ترکیــه درباره مواضعى    انتخاب |
که در ایران علیه عملیات نظامى آنکارا در شمال سوریه 
گرفته شــده، ابراز ناخرســندى کرد و گفت: در ایران 
یادشان مى آید که ترکیه در مقابل مشکالتى که برخى 
کشــورهاى غربى در خصوص برنامه هسته اى ایران 
ایجاد کرده بودند، چطور بــه ایران کمک کرد... اما این 
سخنان از جانب روحانى صادر نشــده بلکه برعکس 
سخنان کسان دیگرى بوده اســت. اما روحانى باید به 
این افراد گوشزد کند که چنین حرف  هاى آزاردهند ه اى 

مى زنند. 

خبرخوان

شرایط مناسب آب و هوایى و فراهم بودن ذخیره غذایى 
کافى سبب شده است تا تک درناى سفید سیبرى امسال 
یک ماه زودتر از سال هاى پیش براى زمستان گذرانى 

وارد مازندران شود و در تاالب فریدونکنار فرود بیاید.
تک درناى سفید سیبرى که به نام «امید» معروف شده 
است، تنها بازمانده از این گونه در حال انقراض است که 
امسال براى دوازدهمین ســال، تنهایى براى زمستان 
گذرانى به تاالب فریدونکنار رسید. «امید» سال گذشته 

30 آبان و سال 96 نیز ماه آذر وارد مازندران شده بود.
رئیــس اداره حیات وحش محیط زیســت مازندران به 
«ایرنا» گفت که «امید» صبح روز 29 مهر ماه در تاالب 
فریدونکنار مشاهده شد. کوروس ربیعى با اظهار اینکه 
«امید» طى چند سال گذشته به علت تغییرات اقلیمى و 

شرایط آب و هوایى با تأخیر وارد مازندران مى شد، افزود: 
سفر زمستان گذرانى «امید» امسال به موقع انجام شد و 

زودهنگام تلقى نمى شود.
وى با بیــان اینکه همــه از درناى مازنــدران مراقبت 
مى کنند و تهدید انســانى متوجه این گونه نادر نیست، 
ادامه داد: از آنجایى که تیراندازى در دامگاه فریدونکنار 
ممنوع اســت و این پرنده نیز همواره در طى چهار ماه 
حضورش از تــاالب فریدونکنار از ایــن منطقه خارج 
نمى شــود، هر روز قابل مشــاهده بــراى مأموران و 

عالقه مندان به محیط زیست است.
«امید» آخرین بازمانده از درناهاى سفید سیبرى است 
که از 12 ســال پیش با وجود از دســت دادن زوجش 
«آرزو» (خیلى ها معتقدند که او نیز شــکار شده است) 

همچنان براى زمســتان گذرانى به مازندران مى آید. 
البته ســال 88 و 94 این درنا براى زمستان گذرانى به 
مازندران نیامــد که باعث نگرانى دوســتداران محیط 

زیست شده بود.
«امید» که هــم اکنون تنهاترین بازمانــده از نژاد خود 
در این مســیر پروازى است، هر ســاله به تاالب هاى 
فریدونکنار باز مى گردد. تک درناى ســفید ســیبرى 
براى رســیدن به مازندران باید مسیر 5000 کیلومترى 
از زیســتگاه اصلى اش در ســیبرى را با گذر از روسیه، 
قزاقســتان و آذربایجــان طى کند. مــدت ماندگارى 
«امید» در مازندران به طور معمول چهار ماهه است ولى 
سال گذشــته پس از 97 روز سفر زمستانى  اش را پایان

 داد.

تک درناِى سفید سیبرى به مازندران بازگشت

«امید» ایران آمد

دیروز دو شــناگر تیم ملى ایران مهمان برنامه «سالم 
صبح بخیر» در شبکه 3 سیما بودند و از رقم هاى عجیب 
قراردادهایشان در لیگ شنا پرده برداشتند. مهدى انصارى 
و بنیامین قره حسنلو دو ملى پوش شناى ایران در تالش 
هســتند تا مجوز حضور در رقابت هاى المپیک توکیو را 

به دست بیاورند.
انصارى درباره قرارداد ســالیانه اش در لیگ شنا گفت: 
«دو سال پیش قرارداد من 17 میلیون بود که چهار ماه 
آخر سال لیگ شروع مى شود و براى این چهار دوره باید 
یکســال تمرین کنیم.» قره حسنلو هم به قرارداد هفت 
میلیونى اش اشاره کرد و خبر داد: «مایوى حرفه اى هم 

هفت میلیون قیمت دارد!»

انصارى هم توضیح داد: «حقوق ماهیانه نداریم چند ماه 
در اردو هستیم و براى مســابقات قبل از اعزام یکى دو 
میلیون پاداش مى دهند.» انصارى درباره پیشــنهادات 
خارجى توضیح داد: «من و بنیامین یک پیشنهاد از لیگ 
مالزى داشتیم. 2017 هم که بازى کشورهاى اسالمى در 
باکو بود، با من صحبت کردند که براى باکو مسابقه بدهم 
و ماهیانه قرار بود 7/5 میلیون حقوق بدهند و اسکان و 
محل تمرین هم بر عهده آنها باشد.» در این لحظه حسنلو 
با کنایه گفت: «اندازه یک سال قرارداد من در لیگ!» او هم 
درباره پیشنهادات خارجى اش گفت: «براى تیم باشگاهى 
مالزى پیشنهاد داشتیم اما من و مهدى بابت عرق ملى یا 

هرچیزى که هست نتوانستیم این کار را بکنیم.»

رئیس اســبق سازمان هواپیمایى کشــورى اعالم کرد 
که اگر سازمان هواپیمایى اســتاندارد و صالحیت پرواز 
آنتونوف هاى 74 شرکت هواپیمایى «پویا» را صادر کرده 
است، مشکلى براى استفاده از آنها در پروازهاى مسافرى 
وجود ندارد. این در حالى اســت که ســال 1393 پرواز 
آنتونوف 74 و ایران 140 به دلیل ســوانح و سقوط هایى 
که اتفاق افتاد از سوى رئیس جمهور ممنوع اعالم شده

 بود. 
این اظهارات در حالى مطرح شده که پیش از آن  محمد 
على ایلخانى، مدیرعامل ســابق شرکت فرودگاه ها که 
سابقه ریاست سازمان هواپیمایى کشورى را هم در پرونده 
دارد، در این باره به «ایسنا» گفت: هواپیماهاى آنتونوف 

موفق نبودند و هم اکنون روس ها دیگر آنها را نمى سازند 
و خودشــان هم از ایرباس و بوئینگ استفاده مى کنند و 
مشخص نیست در شرایطى که رئیس جمهور پنج سال 
پیش پرواز هر دو آنتونوف 140 و 74 را ممنوع اعالم کرده 
بود، سازمان هواپیمایى کشــورى، چرا و بر اساس چه 
معیارى به این دو فروند هواپیماى شــرکت هواپیمایى 

«پویا» مجوز داده است.
هواپیمــاى آنتونوف 74 هواپیمایى بــا کاربرى ترابرى 
و نظامى اســت که اوکراینى ها براى این کاربرى آن را 
ساختند اما در ادامه ایران این هواپیما را که بعدها به دلیل 
وجود نواقصى ارتقا پیدا کرد خریــدارى و در پروازهاى 

مسافرى خود استفاده کرد.

سیامک  ره پیک، عضو حقوقدان شوراى نگهبان در گفتگو 
با «اعتمادآنالین» در پاســخ این ســئوال که «آیت ا... 
جنتى در صحبت هاى اخیر خود مطرح کردند از مدیران 
کنونى ناامید هستند و منتظرند جوانان بر سر کار بیایند 
و مشکالت کشــور را حل کنند، با توجه به اینکه ایشان 
خود 93 سال سن دارند و اکثریت افراد با سنین باال در این 
شورا حضور دارند، آیا شــوراى نگهبان جوانگرایى را در 
دستور کار خود دارد»، گفت: ابتدا اجازه دهید یک شوخى 
کنم. آیت ا... جنتى که روحیه جوانى دارند؛ یعنى خیلى از 
جوان ها که امروز مسئولیت دارند هر روز سر کار نمى روند، 
اما ایشان هر روز سر کار هستند. صبح زود مى آیند، بعضى 
از جلساتشان هم در پایان غروب برگزار مى شود، به  اضافه 

اینکه قم و جاهاى مختلف هم جلسه دارند.
این عضو حقوقدان شوراى نگهبان همچنین به انتخاب 
یک جوان در شوراى نگهبان اشاره کرد و گفت: در دوره 
جدید یک حقوقدان جوان به شوراى نگهبان وارد شد، که 
به قول خودش نه انقالب را دیده و نه امام(ره)  را، دیگر از 

این جوان تر نمى شد وارد شورا شود.

به دنبــال شــکایت و پیگیرى هــاى ســازندگان فیلم 
«رستاخیز»، یوتیوب نسخه اصلى این فیلم را از روى سایت 

خود حذف کرد.
شهریور امسال فیلم سینمایى «رستاخیز» به کارگردانى 
احمدرضا درویش به نام «القربان» به زبان عربى و به صورت 
اینترنتى و قاچاق روى اینترنت و یوتیوب منتشــر شد. به 
دنبال این مسئله احمدرضا درویش بیانیه شدیدى را نوشت 
و خواستار برخورد با انتشار غیرقانونى این فیلم شد. بعد از 
پیگیرى هاى سازندگان فیلم مشخص شد که این فیلم از 
طریق یکى از کشورهاى همسایه و بدون اجازه منتشر شده 

و در یوتیوب قرار گرفته است.
با شــکایت ســازندگان فیلــم «رســتاخیز»  در مجامع 

بین المللى، یوتیوب نسخه این فیلم را حذف کرد و همچنین 
برنامه ریزى صورت گرفته تا به محض آنکه دوباره این فیلم 
در این سایت بارگذارى شود، به صورت خودکار حذف شود.

هرچند این فیلم در برخــى کانال هاى تلگرامى همچنان 
وجود دارد سازندگان فیلم اعالم کردند تماشا، کپى بردارى 

و انتشار فیلم «رستاخیز» حرام و غیرقانونى است.

افشاگرى 2 ملى پوش ایرانى از 
دستمزدهاى عجیبشان

آنتونوف ها باز مى گردند؟ آیت ا... جنتى روحیه جوانى دارند

یوتیوب فیلم «رستاخیز» را از روى سایت خود 
حذف کرد

روزنامه «ایران» نوشــت: روز دوشنبه خبر 
عجیب درباره مزاحمت تلفنى منتشــر شــد 
که یکــى را رئیس مرکز مدیریت ســوانح و 
فوریت هاى پزشکى شهرســتان رفسنجان 
و دیگــرى را جانشــین فرمانــده انتظامى 
هرمــزگان اعالم کــرد. در نخســتین خبر 
دکتر سید محســن مرتضوى از دستگیرى 
یک نوجوان افغانســتانى خبر داد که در یک 
روز 70 بار براى مرکز اورژانس رفســنجان 
مزاحمت ایجاد کرد اما سرانجام با همکارى 
عوامل اورژانس رفسنجان و زیر نظر گرفتن 
کیوسک هاى تلفن سطح شهر این فرد تحویل 

عوامل انتظامى شد. 
وى همچنین بیان کــرده روزانه نزدیک به 
1400 تماس با مرکز اورژانس رفســنجان 
گرفته مى شود که حدود 400 مورد آنها و حتى 
برخى روزها تا نیمــى از تماس ها مزاحمت 

تلفنى است.
در خبر دیگرى نیز عباســعلى بهدانى فرد-

جانشــین فرمانده انتظامى هرمــزگان- از 
دســتگیرى فــردى کــه 2000 بــار براى 
پلیس110 ایجاد مزاحمت کرده بود خبرداد. 

وى گفت: این متهم با استفاده از شش شماره 
تلفن مختلــف حدود 2000  مرتبــه با مرکز 
فوریت هاى پلیســى تماس گرفتــه که این 
امر موجب اخــالل در مأموریت هاى محوله 
پلیس 110 شده اســت. پس از تالش هاى 
شبانه روزى و با هماهنگى مقام قضایى، متهم 
طى یک عملیات غافلگیرانه در مخفیگاه خود 
دستگیر و پس از بازجویى و اقدامات تکمیلى 
براى صدور حکم کیفرى به دادسراى عمومى 

و انقالب شهرستان بندرعباس معرفى شد. 

مزاحمت هاى تلفنى 
عجیب

گــروه راك بریتانیایــى «کلد پلــى» ویدیویى کوتاه و مرمــوز را در 
صفحه اینســتاگرام خود منتشــر کرده است که در گوشــه اى از آن 
بیت مشهور «بنى آدم اعضاى یکدیگرند» ســعدى به فارسى نوشته 
شده اســت. به نظر مى رســد این ویدیو، تبلیغ آلبوم جدید این گروه

 باشد.
به گزارش «ایران آرت»، در این تصویر، که پوسترش نیز در شهرهاى 
مختلف دنیا پخش شده است اعضاى گروه با لباس هاى بسیار قدیمى 

دیده مى شوند که گویى در یک ارکستر عروسى در کنار فردى شبیه به 
«فردریش نیچه» ، فیلسوف آلمانى که نوازنده ساکسوفون است اجرا 
مى کنند. تاریخى که روى صفحه مى آید 22 نوامبر سال 1919 را نشان 

مى دهد؛ روزى که در آن یک کسوف کامل رخ داد.
«کریس مارتین»، خواننــده این گروه، پس از جدایى از همســرش 
«گوئنت پالترو» اشــعار موالنا را خواند و با الهام از آن آلبومى را روانه 

بازار کرد.

تبلیغ گروه راك «کلد پلى» با شاه بیِت سعدى!
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رفع حادثه لوله آب 
 به گزارش روابط عمومی آبفا منطقه نایین بر اساس 
گزارش سـامانه 122 مبنی بر اعالم حادثـه  لوله آب 
در شـهرك عربـان بافـران، اکیپ حـوادث در محل 
حادثه حاضر شـده و اقدام به بسـتن والو و رفع حادثه 
کردند. این حادثه که توسـط حفاري بیـل مکانیکی 
شـهرداري رخ داده بـود  در مدت زمان سـه سـاعت 
و بـا تعویض دو عـدد رابـط پلی اتیلـن و 2 متـر لوله 
رفع شـد ومجدداً شـبکه در مـدار بهره بـرداري قرار

 گرفت.

اختالل موقت
 در شبکه مخابرات

روابـط عمومـى مخابـرات منطقـه اصفهـان در
 اطالعیـه اى اعـالم کرد به دنبـال اجـراى عملیات 
Down Time، سیسـتم هـاى تأمیـن اجتماعـى و 

دادگسـترى و همچنیـن DLC شـهرك آزادگان و 
BTS538 بـادرود بـه مـدت دو سـاعت از سـاعت

 8 صبـح روز چهارم آبان ماه سـال جـارى با قطعى و 
احتمال اختالل در شبکه به مدت یک ساعت مواجه 

خواهد شد.

آزادسازى حریم و 
بستر زاینده رود

منصور شیشـه فـروش، مدیـرکل مدیریـت بحران 
استاندارى اصفهان با موظف دانستن استعالم از حریم 
و بسـتر رودخانه توسط دسـتگاه هاى ذیربط تصریح 
کـرد: تاکنون بالغ بـر 514 کیلومتر از اراضى بسـتر و 
حریم رودخانه زاینده رود توسط شرکت آب منطقه اى 
استان اصفهان آزادسازى شده است که این آزادسازى 
در بستر و حریم رودخانه هاى دیگر استان اصفهان به 

395 هکتار مى رسد. 

پیاده روسازى خیابان مشتاق
مدیر منطقه 3 شهردارى اصفهان گفت: پیاده روسازى 
خیابان مشـتاق اول حـد فاصـل خیابان ابوالحسـن 
اصفهانى تـا میدان خواجـو به دلیـل ناهموارى هاى 
متعـدد و پیگیرى شـهروندان از طریق سـامانه 137 
در دسـتورکار منطقه قرار گرفته است. حسین کارگر 
اظهـار کـرد: در بخش هایـى از خیابـان مشـتاق که 
آزادسـازى انجـام شـده، سـنگفرش مرغـوب و در 
قسمت هایى که هنوز آزادساى نشده است موزاییک 
فـرش بـه کار مـى رود، هزینـه اجرایـى این پـروژه 
نیز چهـار میلیـارد و صـد میلیـون ریال برآورد شـده

 است.

هزینه بهبود تغذیه کودکان 
نیازمند

کمیته امداد اسـتان اصفهـان بیش از یـک میلیارد و 
212 میلیون تومان در شـش ماهه نخسـت امسـال 
براى بهبـود تغذیه کـودکان زیر پنج سـال و مادران 
باردار و شـیرده نیازمند هزینه کـرد. محمدرضا متین 
پور، مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان با بیان اینکه 
کمک به تغذیه مناسب کودکان نیازمند از برنامه هاى 
این نهاد است گفت: در راسـتاى پیشگیرى از عوامل 
اینچنینى کمیته امداد طرح هاى گوناگونى را تاکنون 

اجرا کرده است.

کاهش محسوس دما 
کارشـناس مسـئ ول پیش بینـى هـواى اداره کل 
هواشناسـى اسـتان اصفهـان گفت: تـا پایـان هفته 
وضعیت جوى اسـتان ناپایدار اسـت و بیشینه دماى 
هوا در اکثر مناطق اسـتان به ویـژه در مناطق غربى، 
3 تا 5 درجه کاهش خواهد داشت. آسیه آقایى اظهار 
کرد: بر این اسـاس وضعیت جوى به صورت قسمتى 
ابرى، گاهى افزایش ابر و وزش باد شدید (در مناطق 
مرکزى و شرقى گاهى همراه با گرد و خاك لحظه اى)، 
رگبارهاى متناوب گاهى همراه با رعد و برق به ویژه 
در مناطق غربى، جنوبى و ارتفاعات استان پیش بینى 

مى شود.

خبر

معاون سیاســى، امنیتى و اجتماعى اســتاندار اصفهان 
گفت: در قانون اساســى، جایگاه زن و نظام حقوق زن 
به خوبى تبیین شده و حتى شــاید از ظرفیت موجود در 
قانون اساسى به خوبى اســتفاده نکرده باشیم، تعصبات 
و تنگ نظرى هایى در جامعه وجود دارد که الزم اســت 
تا با حضور و مشارکت و مطالبه گرى منصفانه و دقیق،  

اصالح و برطرف شود.
حیدر قاســمى دیروز در دوازدهمین نشست تخصصى 
بانوان عضو شوراى اسالمى شهرهاى استان اصفهان، 
گفت: حضور خود خانم ها و مشارکت آنها، بیشتر جواب 
خواهد داد و نباید منتظر ماند تا افــراد دیگرى بیایند و 

عرصه حضور را براى آنها فراهم بکنند. نگاه هاى افراطى 
و بیش از حد نوگرایى و تفریطى و واپس گرایى، حرکت را 
با کندى رو به رو کرده و یکى از نکاتى که باید به آن نظر 
داشــت همین پرهیز از افراط و تفریط است. وى افزود: 
استان ما استانى تقریبًا پیشرو و حتى پا به پاى پایتخت 
است، اما هنوز راه بلندى در پیش داریم ولى شروع خوبى 

داشته ایم.
قاسمى گفت: مشــارکت در انتخابات کشــور، به طور 
میانگین از بعد از انقــالب 51 تــا 71/5 درصد بوده و 
میانگین مشــارکت مردم در اصفهان، 58 درصد بوده

 است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق اصفهان گفت: هیچ ارتباطى 
بین حذف قبوض کاغذى با افزایش وجوه مصرف برق در 

ماه هاى اخیر وجود ندارد.
حمیدرضا پیرپیران با اشاره به اینکه حذف قبوض کاغذى 
ارتباطى با افزایش تعرفه برق خانگــى ندارد، اظهار کرد: 
از خرداد ماه تا پایان شــهریور ماه شماره هاى تلفن هاى 
بیش از 97 درصد مشترکین دریافت شده است و 3 درصد 
باقیمانده به باغات و مکان هاى خالى از ســکنه مربوط 

مى شود.
مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان با بیان 
اینکه در اســتان اصفهان دو میلیون و 600 هزار مشترك 

وجود دارد و ساالنه در شش دوره، 16 میلیون قبض  کاغذى 
صادر مى شد، ابراز کرد: حذف قبوض کاغذى تأثیر مهمى 
در حفظ محیط زیست و پیشــرو بودن اصفهان در دولت 
الکترونیک داشته است. وى با بیان اینکه قبض مصرفى 
مشترکین خانگى از طریق ارســال پیامک اطالع رسانى 
مى شــود، ابراز کرد: پیامک قبض حاوى لینکى است که 
دسترسى به تمام جزییات مصرف مشــترکین را همانند 
قبض کاغذى برروى صفحه تماشــاگر نشان مى دهد؛ 
شناسه پرداخت و شناسه قبض ارسالى با توجه به رمزرایانه و 
شماره تلفن مشترك تعریف شده است و در امنیت کامل مى 
توان با استفاده از کارت هاى اعتبارى قبض را پرداخت کرد.

افزایش قیمت برق ارتباطى 
با حذف قبوض ندارد

نگاه هاى واپس گرایانه 
حضور زنان را ُکند کرده است

هلدینگ توکا فوالد، نماینده استان اصفهان مقام هاى 
اول تنیــس روى میز زنان و دوم مردان در مســابقات 

قهرمانى کارگران کشور در سال 98 را کسب کرد.
در بخش زنان 100ورزشــکار از 19 اســتان و در قالب 
19 تیم حضور داشتند که در پایان تیم روى میز بانوان 
کارگر هلدینگ تــوکا فوالد نماینده اســتان اصفهان 
مقام قهرمانى را کســب کرد. تیم قزوین نایب قهرمان 
شد، خوزستان مقام ســوم را به دست آورد و تیم تهران 
میزبان مســابقات به مقام چهارم اکتفا کرد. در بخش 
انفرادى مسابقات فاطمه حق شناس مقام نایب قهرمانى 
و همچنین شــیما صفر زاده مقام ســوم مشترك این 

مسابقات را کسب کردند. 
در بخش مردان مسابقات با حضور 21 تیم  از 20 استان 

کشور به میزبانى اســتان ســمنان برگزار شد. استان 
اصفهان در دور مقدماتى و در گروه یک با نتایج مشابه 
3 بر صفر تیم هاى ایالم و بوشهر را پشت سر گذاشت، 
در مرحله حذفى بر تیم اردبیل غلبه کرد و در نیمه نهایى 
تیم قدرتمند خراسان رضوى را شکست داد و در فینال در 
عین شایستگى نتیجه را به تیم معدن منگنز قم واگذار و 
به مقام نایب قهرمانى دست پیدا کرد. در بخش انفرادى 
محمدرضا تائبى پور مقام اول مسابقات تنیس روى میز 

قهرمانى کارگران کشور را کسب کرد.
رئیس هیئت و اداره امور ورزش کارگران استان اصفهان 
ضمن تبریک به مناسبت کســب مقام هاى ارزشمند 
نمایندگان استان در هر دو بخش زنان و مردان مسابقات 
تنیس روى میز کارگران کشــور اظهار کــرد: فعالیت 

کارخانجات بزرگ کشــور در اســتان پهناور اصفهان، 
وجود بالغ بر 60 شهرك صنعتى در اقصى نقاط استان و 
همچنین بزرگ ترین گروه جمعیتى کارگران کشور در 
استان اصفهان باعث شده تشویق کارفرمایان و صاحبان 
صنعت در اســتان در خصوص لزوم توجه بیشتر به امر 
ورزش کارگرى در اولویت امور هیئت و اداره امور ورزش 

کارگران استان اصفهان قرار گیرد. 
شــیرانى گفت: در ســال 98 هیئت و اداره امور ورزش 
کارگران استان اصفهان با تعداد زیادى از شهرك هاى
 صنعتــى اســتان ارتبــاط مســتقیم برقرار کــرده و 
بخشنامه هاى ورزشى کارگران و مشوق هاى مالیاتى 
بــراى کارفرمایــان این شــهرك ها اطالع رســانى 

مى شود.

درخشش اصفهانى ها در مسابقات قهرمانى تنیس روى میز کشور

رئیس پلیــس راهنمایى و رانندگــى فرماندهى انتظامى 
اصفهان گفت: برخورد با خودروها و وسایل نقلیه آالینده 
به شــکل جریمه نقدى تا فک پالك در مرکز این استان 

اجرا مى شود. 
سرهنگ محمدرضا محمدى در گفتگو با «ایرنا» افزود: این 
طرح در طول سال اجرا مى شود ولى با توجه به نزدیک تر 
شدن به روزهاى سرد سال و افزایش آلودگى هوا،  از آبان 
تشدید مى شــود. وى اظهار کرد: در این راستا گشت هاى 
پلیس راهنمایى و رانندگى در راستاى تشدید طرح برخورد 
با وسایل نقلیه آالینده در 15 نقطه شهر اصفهان و در نقاط 

مختلف شهرهاى همجوار مرکز استان مستقر هستند.

رئیس پلیس راهور اصفهان با اشــاره به اینکه با مالکان 
وســایل نقلیه  دودزا و بدون معاینه فنى و دودزا بر اساس 
قانون برخورد مى شــود، گفت: اعمال قانون با این افراد از 
جریمه نقدى تا فک پــالك و نصب پالك تعمیرى روى 
وسایل نقلیه صورت مى گیرد. وى رقم جریمه خودروهاى 
آالینده را از 30 هزار تومان در سایر شهرهاى استان و 45 
هزار تومان در کالنشهرها و جاده هاى بین شهرى استان 

ذکر کرد.
سرهنگ محمدى چاره رفع مشکل آلودگى هوا را صرف 
برخوردهاى پلیسى ندانست و گفت: باید با رویکرد آموزش 
و فرهنگسازى در جامعه به طور اساســى براى رفع این 

مشکل چاره اندیشى شود. وى اجراى طرح اسقاط خودروها، 
جایگزینى موتورســیکلت هاى برقى به جــاى بنزینى و 
فرهنگسازى براى استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومى به 

جاى خودروهاى تک سرنشین را مؤثر برشمرد.
رئیس پلیس راهور اســتان اصفهان بــه عملکرد پلیس 
در شش ماهه امسال در برخورد با وســایل نقلیه دودزا و 
آالینده اشاره کرد و گفت: در این مدت حدود 3000 دستگاه 
خودروى آالینده در کالنشهر اصفهان شناسایى و نسبت 
به فک پالك و نصب پالك تعمیرى روى آنها اقدام شد. 
وى ادامه داد: همچنین اعمال قانون براى 63 هزار و  209 

دستگاه از کامیون هاى دودزا صورت گرفت.

شناسایى وسایل نقلیه آالینده 
در 15 نقطه شهر 

«یادواره سردار شهید عبدالرســول زرین و 1200 
شهید ورزشکار اســتان اصفهان امشب بعد از نماز 
مغرب و عشــاء در تاالر کوثر مجموعه ورزشى 22 
بهمن اصفهان با حضور مسئوالن کشورى و استانى 

برگزار مى شود.»
مسئول سازمان بسیج ورزشکاران استان اصفهان 
در جمع خبرنگاران با اعالم این مطلب گفت: سردار 
شهید عبدالرسول زرین هیچ سابقه ورزشى نداشت 
اما با توجه به اینکه در فدراسیون تیراندازى 36 رشته 
وجود دارد که تعدادى از آنها با تخصص این شهید 
واالمقام همخوانى دارد که اصابت شلیک به هدف 
با موفقیت از آن جمله است، سردار شهید زرین جزو 

شهداى شاخص ورزشکار است.
سرگرد حمید رجبى اظهار کرد: ما در سنوات گذشته 
یادواره شــهداى ورزش شــاخص همچون شهید 
شاخص حسن غازى فوتبالیست در سال 92، شهید 
شاخص قورچانى در رشــته تکواندو در سال 91 را 
برگزار کردیم و امسال نیز بر آن شــدیم تا یادواره 
سردار شــهید عبدالرســول زرین و 1200 شهید 

ورزشکار استان را برگزار کنیم.
وى با بیان اینکه شهید شاخص ورزشکار در سال 98 
شهید عبدالرسول زرین است، افزود: برنامه ریزى این 
یادواره از دو سال پیش با همکارى اداره کل ورزش 
و جوانان استان انجام و در طى این مدت مسابقات 
مختلف ورزشى به نام این شهید برگزار شد تا نسبت 
به معرفى و شناسایى این شهید در بین ورزشکاران 

بیش از پیش اقدام شود.
مسئول سازمان بسیج ورزشکاران استان اصفهان 
گفت: قرار بود ابتدا این یادواره در ســال 97 برگزار 
شود که زمان برگزارى مناسب نبود، سپس تصمیم 
گرفته شد سوم خرداد 98 برگزار شود که مقارن با ماه 
مبارك رمضان بود و در نهایت تصمیم به برگزارى 

این یادواره در هفته تربیت بدنى گرفته شد.
سرگرد رجبى از انتشــار کتاب «شهداى ورزشکار 
استان اصفهان» در شش ماه آینده خبر داد و گفت: 
براى جمع آورى اطالعات شهداى ورزشکار استان 
اصفهان اقدامات الزم صــورت گرفته و مصاحبه با 
خانواده شهدا آغاز شده و پیش بینى مى شود در شش 

ماه آینده این کتاب آماده شود.
وى در خصوص سردار شهید زرین مى گوید: سردار 
شهید عبدالرسول زرین در سال 1320 در شهرستان 
یاسوج به دنیا آمد و در سن چهار سالگى پدر و در سن 
شش سالگى مادرش را از دست داد، در نوجوانى به 
اصفهان عزیمت و در ســال 1342 ازدواج کرده که 
ثمره این ازدواج چهار پسر و ســه دختر بود. این در 

حالى اســت که کوچک ترین فرزند شهید در زمان 
شهادت 2/5 سال و بزرگ ترین فرزند وى 14 سال 
داشت که نشــان از ایثار و فداکارى این شهید دارد. 
شهید زرین در اسفند ســال 62 در منطقه عملیاتى 
طالئیــه و در عملیات خیبر بر اثــر اصابت ترکش 

خمپاره به شهادت رسید.
سرگرد رجبى خاطرنشان کرد: سردار شهید زرین فن 
تیراندازى را مى دانست و در دوران دفاع مقدس تک 
تیراندازى مى کرد و مأموریــت تک تیرانداز در رزم 

نیز، هدف قرار دادن فرماندهان جبهه مقابل است.
مسئول سازمان بسیج ورزشکاران استان اصفهان 
گفت: شهید حســین خرازى، این شــهید را به نام 

«گردان تک نفره» نامگذارى کرده بود.
وى ادامه داد: به گفته سردار سید احمد موسوى که 
مسئول اطالعات و عملیات لشکر 14 امام حسین(ع) 
بود او تا هفت ماه قبل از شــهادتش بیش از 2000 
شلیک موفق داشــته که طبیعتًا تا زمان شهادت به 
بیش از 3000 شــلیک موفق براى دفاع از دین و 

میهن رسیده است.
سرگرد رجبى بار دیگر تأکید کرد: در مراسم یادواره 
سردار شهید عبدالرســول زرین و 1200 ورزشکار 
اســتان اصفهان که همزمان با هفته تربیت بدنى 
است، فرمانده انتظامى کشور سخنرانى خواهد کرد. 
روایت گرى حاج حســین یکتا، برنامه هاى نمایش 
صحنه اى رزمى ورزشى از ابتداى انقالب تا امروز، 
تجلیل از خانواده ســردار شهید عبدالرسول زرین و 

رونمایى از تمبر یادبود شهید از دیگر برنامه هاست.
وى ادامه داد: ســازمان بسیج ورزشــکاران استان 
اصفهان یکى از اقشار سپاه صاحب الزمان(عج) است 
که در سال 82 تأسیس شده و مأموریت آن در حوزه 
ورزش، موضوعاتى فرهنگى اســت و به هیچ وجه 
به موضوعات فنى ورزشــى داخل نشده و کارى به 
مسائل فنى چون تیمدارى، اعزام ورزش و... نداریم. 
این در حالى است که امروز قریب 30 هزار ورزشکار 
در استان اصفهان عضو بسیج هســتند و ما در هر 
شهرستان یک کانون بسیج ورزشکاران داریم که 

مسئولیت عضوگیرى را عهده دار هستند.
مسئول سازمان بسیج ورزشکاران استان اصفهان 
اظهار کــرد: در کشــور نزدیک به 5000 شــهید 
ورزشکار داریم که یک چهارم آن مربوط به استان 

اصفهان است.
ســرگرد رجبــى از تهیه فیلم انیمیشــن شــهید 
عبدالرســول زرین در آینده خبر داد و گفت: فیلمى 
15 دقیقه اى به صورت انیمیشن از شهید در اصفهان 
تهیه شده که در مراسم یادواره پخش خواهد شد و از 

تمبر یادبود شهید زرین، رونمایى مى شو د. 

یادواره سردار تک تیراندازى که
 3000 شلیک موفق داشت

ساسان اکبرزاده

مدیرکل راه و شهرسازى اســتان اصفهان گفت: زمین 
ساخت 4000 واحد مسکونى طرح اقدام ملى مسکن در 

استان اصفهان آماده شده است.
حمیدرضا امیرخانى با اشــاره به اینکه از ابتداى شروع 
طرح اقدام ملى تولید و عرضه مسکن در استان اصفهان، 

زمین ساخت هفت پروژه آماده سازى شده است.
وى با اشــاره به اینکه در بحث آماده سازى زمین براى 

پروژه هاى طرح اقدام ملى تولید و عرضه مســکن در 
استان اصفهان نســبت به برنامه ریزى ها جلو هستیم، 
گفت: در این خصــوص هفت پروژه در اســتان آماده 
واگذارى به سرمایه گذار اســت و فراخوان هفت پروژه 
دیگر را نیز براى شــروع آماده ســازى به زودى اعالم 
خواهیم کــرد و فرایند آماده ســازى زمین در اســتان 

اصفهان به روال خوبى طى مى شود. 

مدیرکل راه و شهرسازى اســتان اصفهان با اشاره به 
اینکه سهمیه استان اصفهان از طرح اقدام ملى تولید و 
عرضه مسکن با احتساب شهرهاى جدید 70 هزار واحد 
مسکونى است، خاطرنشــان کرد: از این تعداد 21 هزار 
واحد در شهر جدید بهارستان، 2500 واحد در شهر جدید 
مجلســى و 18 هزار واحد نیز در شهر جدید فوالدشهر 

قرار دارد.

آماده شدن زمین ساخت 4000 واحد مسکونى 

24 مصدوم و یک کشته

جزئیات واژگونى اتوبوس زائران اصفهانى در ازنا
معاون امــداد و نجــات هالل احمر اســتان اصفهان از 
مصدومیت زائران اصفهانى به دلیل واژگونى اتوبوس در 

کیلومتر 9 ازنا خبر داد. 
داریوش کریمى اظهار کرد: حادثه واژگونى اتوبوس حامل 
زائران اصفهانى، دوشنبه شــب در کیلومتر 9 ازنا صورت 
گرفت، این اتوبوس 28 مسافر داشــت. وى با بیان اینکه 
شــدت حادثه زیاد نبوده، اضافه کرد: شرایط مصدومان 

وخیم نیست. 
این در حالى اســت که روابط عمومى اورژانس اســتان 

اصفهان فوت یک نفر (مرد 74 ساله) و مصدومیت 23 نفر 
را در حادثه واژگونى اتوبوس تأیید کرد.

در همین حــال عالءالدین شــیخى، رئیس ســازمان 
فوریت هاى پزشکى لرستان ساعت وقوع این حادثه را  21 
و 35 دقیقه دوشنبه شب و محل آن را در محور الیگودرز-

ازنا (سر جاده اشرف آباد) اعالم کرد.
شــبکه بهداشــت شهرســتان ازنا هم در اطالعیه اى 
اعالم کرد: در پى حادثه واژگونــى اتوبوس حامل زائرین 
اربعین در محــور ازنا که از مرز مهــران قصد عزیمت به 

اصفهان را داشــتند، تعداد 25 نفر از مصدومین توســط 
آمبوالنس هــاى اورژانــس 115 به بیمارســتان امام 
على (ع) منتقل شدند و پس از بسترى در اورژانس نسبت 
به رسیدگى به وضع مصدومین در اسرع وقت اقدام شد که 
تعداد 9 نفر به بخش هاى بسترى منتقل شدند.  شش  نفر از 
مصدومین پس از بسترى با رضایت شخصى ترخیص شدند 
و ده نفر از مصدومین و مجروحین بــراى ادامه درمان به 
بیمارســتان هــاى شــهرهاى هم جــوار منتقــل

 شدند.
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آگهى فقدان مدرك تحصیلى
مدرك فارغ التحصیلــى اینجانب ناصر 
فدائى فرزند على اکبر به شماره شناسنامه 
1799 صــادره از اصفهــان در مقطع 
کارشناسى رشــته الهیات- فقه و حقوق 
صادره از واحد دانشگاه نجف آباد با شماره
 8415066051- 84/9/19 مفقــود 
گردیده اســت و فاقد اعتبار مى باشد. از 
یابنده تقاضا مى شــود اصل مدرك را به 
دانشــگاه آزاد اســالمى واحد نجف آباد 

ارسال نماید. 

«آنجلینا جولى»، ســتاره هالیوود که پــس از جدایى از 
همسرش روابط بسیار صمیمانه اى با فرزندان خود دارد 
تصمیم گرفته از آنان تشکر کند. آنجلینا جولى از بچه ها 
بخاطر اینکه او را در سال هاى دشوار پشتیبانى کردند و با 
حمایت عاطفى اجازه ندادند افسرده شود سپاسگزارى کرد.
به نظر مى رسد جدایى آنجلینا جولى از «برد پیت» باعث 
شده وى متحمل فشار ســنگین عاطفى شود و روزهایى 
بسیار سخت را پشت ســر بگذارد. موضوعى که اخیراً نیز 
شایعه شده که زمینه ساز کاهش وزن شدید او شده است، 
اما در این مسیر سخت پس از جدایى، فرزندان آنجلینا جولى 
نقشى مؤثر و مثبت در بازگشت وى به روزهاى خوب بازى 

کرده اند.
در ســوى دیگر ماجرا برد پیت بخاطــر کاهش ارتباط با 
فرزندانــش غمگین اســت و حتى به نظر مى رســد با 
فرزندخوانده ارشد خود «مادوکس» به بن بست ارتباطى 
خورده است. این در حالى است که مادوکس رابطه اى بسیار 
صمیمى با مادرخوانده خود دارد و فیلم ورود او به دانشگاهى 

در کره جنوبى در کنار مادرش بسیار پربازدید شده است.
این زن و شــوهر ســابق هالیوودى که از ســال 2016 
راه هاى جداگانه اى براى زندگى خود انتخاب کرده اند و 
اخیراً نیز آخرین پل هاى ارتباطى قانونى خود را شکسته اند، 
شش فرزند (شــامل فرزندخوانده) دارند. به نظر مى رسد 
روابط آنجلینا جولى 44 ساله با  فرزندانش پس از جدایى 

محکم تر شده است.
آنجلینا در گفتگو با نشریه «سان» ضمن تقدیر از فرزندانش 
گفت: «همه ما(اعضاى خانواده) از این جدایى آسیب دیدیم. 
بچه ها به من نیاز داشتند و من قدرتم را از دست داده بودم. 
اما حمایت هاى فرزندانم باعث شد باز هم به قدرت کافى 
براى ادامه مسیر باز گردم. فرزندانم نیرویى به من دادند که 

تا پیش از این نداشتم.» 

مجموعه تلویزیونى «روشــن تر از خاموشــى» در 35 
قسمت به تهیه کنندگى حســن بشکوفه از امشب اول 

آبان ماه روى آنتن شبکه 4 سیما مى رود.
این مجموعه کــه از محتواى تاریخــى، علمى بهره 
مى برد، به زندگى فیلســوف نام آور اســالم، مالصدرا 
مى پردازد و ضمن بیان شــرایط سیاســى و فرهنگى 
آن دوران، بــه دیدگاه هــاى فلســفى وى پرداختــه 
و در واقــع بــه بهانــه پرداختــن بــه شــخصیت 
مالصدرا، نگاهى به دربــار صفویه و روابــط ایران با 
کشــور هایى که قصد تهاجــم به آن را داشــتند، زده

 است.
این سریال ضمن روایت داســتان زندگى مالصدرا از 
زمان تولد در شــیراز و علم آموزى در محضر میرداماد، 
تا زمان فوت او در راه برگشــت از ســفر حج در شهر 
بصره، به برخى از مهمتریــن وقایع دوره صفوى مانند 
روى کار آمدن شــاه عبــاس، بخش هــاى مختلف 
حکومت وى، حضور مستشــاران خارجــى در ایران،
. نیــز . جنــگ او بــا ازبک هــا و عثمانى هــا و.

مى پردازد.
حسین یارى در نقش مالصدرا، کتایون ریاحى در نقش 
همسر مالصدرا، محمود پاك نیت در نقش شاه عباس، 
على نصیریان در نقش میرداماد و بهاره رهنما، محمد 
على کشاورز، فریماه فرجامى، جمشید مشایخى، فخرى 
خوروش، ژالــه علو، على ســلیمانى، محمود عزیزى،  
رسول نجفیان و عنایت بخشى برخى از نقش هاى این 

سریال را ایفا مى کنند.
از اول آبان ماه هرشب سریال «روشن تر از خاموشى» 
از قاب شبکه دانایى و خردورزى پخش و روز بعد ساعت 

18 بازپخش مى شود.

مهدى آذرپندار پس از ورود على فروغى به شــبکه 3 تا 
مدیریت گروه فیلم و سریال این شبکه پیش رفته است. 
او اخیراً در گفتگو با روزنامــه «فرهیختگان» در توجیه 
کمبود کمدى خوب در رسانه ملى گفت: واقعًا پرداختن 
به کمدى در تلویزیون ســخت تر شده است. به هر حال 
در شرایطى هستیم که سینماى ما به سمت کمدى رفته 
و کمدى ها خیلى مى فروشــند، نمایش خانگى و حتى 
تئاترهاى ما به سمت کمدى رفته اســت و اینها، عدد 
و رقم هایى بــه کمدین ها پرداخــت مى کنند که اصًال 
نمى شود با آنها رقابت کرد. یعنى سال ها تلویزیون روى 
عده اى کمدین سرمایه گذارى کرده، اما حاال یا به دالیل 

مالى، نمى تواند با آنها کار کند و از عهده هزینه هاى باالى 
دستمزدهاى آنها در برابر عددهاى نجومى شبکه نمایش 
خانگى و سینما برنمى آید، یا آنکه به هر دلیلى نمى خواهد 
با برخى از آنها کار کند؛ از مهران مدیرى گرفته تا پیمان 
قاســمخانى. در نتیجه مى بینیم تعداد کمدى ها کمتر و 

تعداد ملودرام ها بیشتر مى شود.
وى ادامه داد: کمدى هــاى موفق تلویزیون 
روى دوش چه کســانى بوده؟ مى بینید که 
خیلى از متن ها را پیمان قاسمخانى نوشته، 
خیلى ها را مهران مدیرى کارگردانى کرده و 

رضا عطاران و اصغر فرهادى هم بوده اند. 

برخى از اینها، رابطه شــان با تلویزیون قطع شده است. 
برخى مثل مهران مدیرى دیگر نمى تواند ســریال 90 
شبى بســازد، نه در تلویزیون ما، بلکه در نتفلی کس هم 
که باشد، نمى تواند. چون توان سابق را براى انجام این 
کارها ندارد. یعنى ناگهان مى بینید از میان گزینه هاى 
قبلى، آدمى که 90 شــبى کار کند، وجود 
ندارد. درباره رضا عطاران هم در سینما 
به جهت مالى موقعیت هایى دارد که 
خیلى به صرفه تر است؛ یعنى بازیگرى 
براى عطاران آنقدر به صرفه است که 
او خودش هم که بخواهد کارگردانى 

کند، باز نمى شــود و نوبت به خودش دیر مى رســد! یا 
اصغر فرهادى که موقعیت او تفاوت کرده اســت. شما 
نگاه که  بکنید مى بینید کار کردن با کمدین هاى چهره 
ســخت شــده اســت. بقیه هم همه موقعیت هایى در 
ســینما، اجرا، تئاتــر و... دارند. برخــى از این چهره ها 
کار نکننــد و فقــط فروشــگاهى را افتتــاح کنند یا 
در صفحه اینستاگرام شــان تبلیغ بگذارنــد، هم کلى 
درآمد دارند. حاال شــما در چنین فضایى مى خواهید با 
ملودرام  زدگــى مقابله کنید و به ســمت کمدى بروید. 
بنابراین باید به سمت ساخت کمدى آن هم با چهره هاى 

جدید رفت.

مهران رجبى، بازیگر طناز ســینما و تلویزیون است که 
نقش هاى ماندگار زیادى در کارنامه هنرى اش دارد. به 
بهانه نزدیک شدن به پخش سریال جدید مهران رجبى 

در تلویزیون مرورى بر نقش هاى ماندگار او داشتیم.
این بازیگر ســینما و تلویزیــون کشــورمان یکى از 
چهره هاى سرشــناس دنیاى هنر است که بازیگرى را 
از ســال 1375 با مجموعه «بچه هاى مدرسه همت» 
آغاز کرد و بعد از آن تجربه هاى موفقى را در ســینما و 

تلویزیون پشت سر گذاشت.
مهــران رجبى در روســتاى واریان کرج متولد شــد و 
ســال هاى دوران ابتدایى اش را در روســتا و در کنار

خانواده اى که به کشــاورزى و دامدارى مشــغول بودند 
گذراند تا اینکه براى تحصیل در دوران راهنمایى به همراه 
خانواده اش به کرج آمد و بعد از ازدواج هم همانجا ماندگار شد.

مهران رجبى با معرفى رضا میرکریمى از دوستان دوران 
دانشگاهش به دنیاى هنر راه یافت و اولین نقش آفرینى 
مهران رجبى در تلویزیون مربوط به بازى او در مجموعه 
«بچه هاى مدرسه همت» به کارگردانى رضا میرکریمى 
است که سال 75 و 76 از شبکه 2 سیما پخش شد. مهران 

رجبى در این مجموعه نوستالژیک ایفاگر نقش معلم در 
مدرسه همت است که دانش آموزان این مدرسه شبانه 
روزى هر روز با اتفاقاتى متفاوت در این مدرسه مواجه 

مى شوند.
مهران رجبى بعد از بازى در مجموعه «بچه هاى مدرسه 
همت» در سریال هاى دیگرى چون «دوران سرکشى»، 
«روزهــاى به یادماندنــى»، «مزرعــه آفتابگردان»، 
«زیرزمین»، «101 راه براى ذله کــردن پدر و مادر»، 
«صاحبدالن» و «یک وجب خــاك» ایفاى نقش کرد 
که نقش آفرینى هاى موفــق او راه را براى بازى هاى 
درخشــان بعدى اش باز کرد و مورد توجه بســیارى از 

کارگردان ها قرار گرفت.
سریال «راه بى پایان» به کارگردانى همایون اسعدیان 
یکى دیگر از ســریال هاى مهران رجبى اســت که در 
آن ایفاگر نقــش «میکائیل» مســتخدم خانه «بهزاد 
توتونچى» با بازى آتیال پســیانى بود. مهران رجبى به 
خوبى توانســت از عهده ایفاى این نقــش هم برآید و 
در کنار بازیگرانى چون آتیال پســیانى، فرهاد اصالنى، 
هومن ســیدى، آزاده صمدى، مهــرداد ضیایى و... به 

ایفاى نقش بپردازد.
نقش آفرینى هاى موفــق مهران رجبــى راه را براى 
بازى هاى بعدى او باز کرد و مقدمه اى شد تا در سریال 
«روزگار قریب» ایفاگر نقش «میــرزا على اصغر» پدر 
دکتر «محمد قریب» شود. «روزگار قریب» سریالى به 
کارگردانى کیانوش عیارى درباره زندگى «دکتر محمد 
قریب» بود که پخش آن از پاییز ســال 86 در شبکه 3 

سیما آغاز شد.
مهران رجبى بعد از بازى در ســریال «روزگار قریب» 
در سریال هایى چون «قرارگاه مســکونى»، «دریا در 
غربت» و «یک مشت پر عقاب» ایفاى نقش کرد و بعد 
از آن بازیگر سریال «سه در چهار» به کارگردانى مجید 
صالحى شد و با این ســریال از خردادماه 87 روى آنتن 

شبکه یک سیما رفت.
بازى مهران رجبى در نقش «سیروس املشى» در سریال 
«سه در چهار» مورد توجه بســیارى از مخاطبان این 
سریال قرار گرفت و حسابى به دل مخاطب نشست. «سه 
در چهار» داستانى از دو باجناق به نام هاى «سیروس» 
و «رحمان» است که تصمیم مى گیرند براى به دست 

آوردن درآمد خوب یک شرکت خدماتى راه اندازى کنند 
و همین کار و زندگى در کنار هم در یک خانه ماجراهاى 

این سریال را رقم مى زند.
از دیگر ســریال هاى مهران رجبى مى توان به «مثل 
هیچکس»، «عملیات 125 »، «دیدار»، «عبور از پاییز»، 
«چاردیوارى»، «لطفاً دور نزنیم»، «آسمان همیشه ابرى 
نیست»، «خوش نشین ها»، «از یاد رفته»، «سى امین 
روز»، «شوق پرواز»، «خانه اى روى تپه»، «روزهاى بد 

به در» و... مى توان نام برد.
مهران رجبى در سریال «گذر از رنج ها» به کارگردانى 
فریدون حســن پور ایفاگر نقش «عمو غفور» است که 
به اعتقاد خودش یکى از نقش هاى دوست داشتنى در 

طول سال هاى فعالیت در تلویزیون است.
یکى دیگر از بــازى هاى مهران رجبــى در تلویزیون 
مربوط به بازى او در سریال «معراجى ها» ساخته مسعود 
ده نمکى و نقش «قربانعلى» است که شهریور ماه سال 
93 از شبکه یک سیما پخش شد. «دردسرهاى عظیم» 
به کارگردانى برزو نیک نژاد یکى دیگر از سریال هاى 
مهران رجبى است که فصل اول آن سال 93 و فصل دوم 

آن سال 94 روى آنتن شبکه 3 سیما رفت.
بازى در نقش «آقاى میرزاده» در سریال «دردسرهاى 
عظیم» از مهران رجبى چهــره محبوب ترى نزد مردم 
ساخت و در کنار بازیگرانى چون مهدى هاشمى، جواد 
عزتى، الناز حبیبى، مریم سعادت، صفا آقاجانى، شهین 
تسلیمى و... دو فصل موفق از این سریال را روى آنتن 

برد.
سریال «لیسانســه ها» به کارگردانى سروش صحت 
یکى دیگر از ســریال هــاى مهران رجبى اســت که 
به زودى ســومین فصل این ســریال هــم روى آنتن 
خواهد رفــت. مهران رجبى در ســریال «لیسانســه 
ها» پاکبان بوستانى است که شــخصیت هاى اصلى 
این ســریال هر از چندگاهى به آنجا ســر مى زنند و از

 مشکالتشان به استخرى که در این بوستان است پناه 
مى برند.

«آچمــز»، «زوج یــا فــرد»، «87 متــر»، «کوبار»، 
«غیرعلنى»، «پرده نشین» و «سرزمین کهن»  از جمله 
سریال هایى هســتند که مهران رجبى در آنها به ایفاى 

نقش پرداخته است.

کیهان ملکى، بازیگر ســینما و تلویزیون، درباره حضور 
در فصل سوم ســریال «ســتایش» گفت: مهمترین 
دلیل حضور من در سریال، کارگردان بود و البته محبت 

نویسنده و تهیه کننده هم باعث شد که کار را بپذیرم.
وى ادامه داد: در ابتدا نقش دیگــرى براى من در نظر 
گرفته بودند که مطلوب من نبــود و دوباره به من نقش 
«سامان»، دوست «مهدى» (پســر خانم مظفرى) را 
پیشــنهاد دادند و بعد از صحبتى که داشتیم در این کار 
حضور پیدا کردم. ملکى در مورد کم کارى خود عنوان 
کرد: سال هاست که نقش مطلوب خودم را ندیدم البته 
یکى از دالیل حضور نداشتنم این است که بعد از اثبات 
خود در نقش هاى مختلف، نقش محورى به من پیشنهاد 
نمى شود.وى با اشاره به جذابیت «ستایش» توضیح داد: 
به نظرم جذابیت پروژه استفاده از بازیگران خاطره انگیز 
بود وکسانى که این ایده را اجرایى کردند، قابل تحسین 
هستند.ملکى در مورد نقشى که ابتدا قرار بود در سریال 
«ستایش» بازى کند، بیان کرد: تجربه نقش را در آرشیو 

خودم داشتم و براى من تازگى نداشت از این رو تصمیم 
گرفتم نقش «سامان» را بازى کنم.

وى افزود: از ده ســالگى فعالیت خــودم را در بازیگرى 
شروع کردم و نزدیک به 26 سال است که کار حرفه اى 
مى کنم، در این مدت نقش هایى را بازى کردم که قابل 

اعتنا و تأثیرگذار باشد.
ملکى در خصوص پیشنهادهاى اخیر خود توضیح داد: 
سال گذشــته چند پیشنهاد خوب داشــتم مثل سریال 
«بانوى عمارت» و «از یادها رفته» بهرام بهرامیان که 
درگیر یک تئاتر بودم و نتوانســتم در این کارها حاضر 

شوم.
این بازیگر با اشاره به وضعیت سینما بیان کرد: متأسفانه 
سینما هم مانند فوتبال دچار برند ســازى شده است و 
هزینه هاى بســیارى صرف ویترینى کردن بازیگران 
مى شود و برخى از بازیگران را به سوپراستارهاى دست 
نیافتنى تبدیل کرده اند، اما نمى دانم چه سیاستى پشت 

آن وجود دارد.

«خانه پدرى» بــه کارگردانى کیانــوش عیارى از 
امروز چهارشنبه یکم آبان ماه در سینماهاى کشور 

اکران مى شود.
غالمرضا فرجى، سخنگوى شوراى صنفى نمایش 
با تأیید این مطلب گفت: این فیلــم پیش تر هم در 
برنامه اکران بود و قرار اســت در سینماهاى کشور 

اکران شود.
ماجراى «خانه پــدرى» در یک خانــه قدیمى رخ 
مى دهد که داســتانى را از اواخر دوره قاجار تا اواخر 

دهه 70 در چند اپیزود روایت مى کند.
این فیلم چند ســال قبل به دلیل وجود یک صحنه 
خشن با مشــکالتى در اکران رو به رو و در روز اول 
اکران عمومى از پرده پایین کشیده شد. پیش از این 
هم مجوز نمایش آن در ســینماهاى هنر و تجربه 
صادر شــده بود که با مخالفت عیــارى همراه بود. 
اما االن با توجه به رده بندى ســنى و اینکه به گفته 
کیانوش عیارى تمامى اصالحات مورد نظر در این 

فیلم انجام شده و مشکلى براى اکران ندارد و پس از 
حدود  یک دهه توقیف از امروز در سینماها به نمایش 

درخواهد آمد. 
در این فیلم ناصر هاشــمى (نقش جوانى) و مهدى 
هاشمى (نقش میانســالى و پیرى) شخصیت اصلى 
این فیلم با نام «محتشم» را که روایت زندگى اش از 
15 تا 80 سالگى به تصویر کشیده شده است بازى 

مى کنند.
«خانه پدرى» برنده  تندیس بهترین فیلم، بهترین 
فیلمنامه و بهترین کارگردانى از هشــتمین جشن 
انجمن منتقدان ســینمایى است که با وجود داشتن 
پروانه  نمایش فقط یک روز در گروه هنر و تجربه در 

تهران اکران و بعد از پرده پایین کشیده شد.
این همــه در حالى اســت که ســایت اصولگراى 
«ســینماپرس» نوشــته «خانه پدرى» قرار است 
بدون اصالحیه و با همان تم و به قول این ســایت، 

«صحنه هاى خشن و زننده» اکران شود.

الهام غفــورى، تهیه کننده ســریال «پایتخت» درباره 
آخرین وضعیت ساخت سریال شــبکه نمایش خانگى 
«خواب زده» گفت: واقعیت امر سریال «خواب زده» به 
اواخر خود نزدیک شده، اما وضعیت روحى گروه پس از 
درگذشت طراح صحنه سریال به هیچ وجه در شرایطى 

نیست که بتوانیم کار را آغاز کنیم.
وى در همین راســتا ادامه داد: آنقدر حالمان بد است که 
به شخصه ترجیح مى دهم در مورد این سریال تا اطالع 
ثانوى هیچ حرفى نزنم  اما آنچه مشــخص است اینکه 
فیلمبردارى فعًال متوقف شــده و هنوز برنامه اى براى 

ادامه ساخت اثر را نداریم.
تهیه کننده ســریال «پایتخت» در مورد شروع ساخت 
فصل ششــم این مجموعه پرمخاطب خاطرنشان کرد: 
تمامى برنامه ریزى ها براى شــروع فیلمبردارى فصل 
ششم سریال تلویزیونى «پایتخت» صورت گرفته و همه 
چیز مشخص شــده، اما به دلیل بروز این سانحه آن کار 
هم تحت الشــعاع قرار گرفته است، بدون شک تا وقتى 
که گروه به آرامش روحى نرسد هیچکدام از آثار شروع 

نخواهند شد.

نقش هاى ماندگار مهران رجبى در سریال هایش

فیلمبردارى «خواب زده»
 فعالً متوقف است

«روشن تر از خاموشى» از 
امشب به شبکه 4 مى آید

کیهان ملکى: نقش محورى به من پیشنهاد نمى شود  «خانه پدرى» از امروز به سینماها مى آید

علت دور شدن تلویزیون از کارهاى کمدى و اشتیاق به ساختن ملودرام

چرا خبرى از مهران مدیرى و رضا عطاران در سریال هاى تلویزیونى نیست؟ 

تشکر «آنجلینا جولى»
 از فرزندانش

ینه هاى باالى 
 شبکه نمایش 
لى نمى خواهد 
گرفته تا پیمان 
مدى ها کمتر و 

یون
 که
ته،
 و

برخى از اینها، رابطه
م برخى مثل مهران
شبىبســازد، نه د
که باشد، نمى تواند
کارها ندارد. یعنى
قبلى،
ندار
به
خ
ب
او

مدیرى و رضا عطاران در سریال هاى تلو



ورزشورزش 05053609 سال  شانزدهمچهارشنبه  1آبان  ماه   1398

شهرخودرو در دیدارى سخت و نزدیک با حداقل گل 
موفق به کسب 3 امتیاز با ارزش در اصفهان شد.

تیم فوتبال شــهر خودرو که چند روز پیش در کمال 
ناباورى از جام حذفى کنار رفت، توانست در هفته هفتم 
رقابت هاى لیگ برتر تیم سبزپوش اصفهانى را در خانه 

حریف شکست دهد.
در این دیدار نمایش درخشــان دو ستاره شهرخودرو 
مهمترین علت ناکامى شاگردان منصوریان در کسب 
امتیاز بود. سید مهدى رحمتى درون دروازه و سروش 
رفیعى در میانه هاى میدان عملکــرد فوق العاده اى 

داشتند تا گل محمدى دست پر اصفهان را ترك کند.
درخشــش بوفون و مهار فوق العاده اش در ثانیه هاى 
پایانى دیدار تیم هاى یوونتــوس و بولونیا ثابت کرد 
سن و سال براى آمادگى دروازه بان نکته چندان مهم و 
تأثیرگذارى نیست. حاال شماره یک تیم مشهدى هم در 
پى اثبات همین موضوع حفاظت از دروازه شهر خودرو 
را در این فصل برعهده گرفته است. سید مهدى رحمتى 
در دیدار برابر ذوب آهن عالوه بر اینکه روى چند صحنه 
خطرناك دروازه تیمش را بسته نگه داشت باتجربه باال 
توانست فشار حمالت حریف را بگیرد. مسئله اى که 
بارها اعتراض منصوریان، دستیارانش و البته سبزپوشان 
اصفهانى را در پى داشت و موجب شد داور بازى نیز به 

رحمتى تذکر بدهد. البته گلر شهرخودرو آنقدر حواسش 
جمع بود که ایجاد تأخیرهایش در بازى کارتى براى او 

همراه نداشت.
تک گل دیدار روى ارســال دیدنــى هافبک خالق 
شهرخودرویى ها به ثمر رسید. در این صحنه سرتوپ 
تماشایى ســروش رفیعى بازیکن حریف را از جریان 
بازى محو کرد تا پاس گل سروش 3 امتیاز ارزشمند را 
نصیب گل محمدى و شاگردانش کند. رفیعى در جریان 
بازى نیز بارها مهارتش روى توپ را به رخ کشید. او که 
انگار از نظر بدنى هم به شرایط آرمانى رسیده تا دقیقه 
90 که جاى خود را به روح ا... باقرى داد در میانه میدان 
مثمر ثمر واقع شد و حتى روى حریف به خوبى پرس 
و فشار وارد مى کرد. ســروش که تنها بازیکن خالق 
و تکنیکى شهرخودرو نیســت و در کنار خود نفراتى 
چون ســعید صادقى و رضا صدرى را مى بیند، حاال با 
انگیزه هاى باال براى رقابت و حضور در تیم باشگاهى 
به هافبکى آماده تبدیل شده است که بتواند بار دیگر 

لباس تیم ملى فوتبال کشورمان را بر تن کند.
نمایش درخشان دو سین، سید و سروش شهر خودرو 
را 16 امتیازى کرد تا شاگردان گل محمدى رتبه سوم 
جدول را از آن خــود کنند. آنها امیدوارنــد بازى روز 
جمعه شان در مشهد و مقابل تیم قعرجدولى گل گهر 

برگزار شود تا روند امتیاز گیریشان مختل نشود.

ذوب آهن در هفت هفته ابتدایى بازى هاى این فصل 
صاحب بردى در بازى هاى لیگ برتر نشده است و 
این طبیعتاً یک کارنامه بد براى علیرضا منصوریان در 

تیم ذوب آهن به حساب خواهد آمد!
از طرفى علیرضا منصوریان بعد از یک فصل حضور 
در ذوب آهن شناخت کافى از این تیم پیدا کرده است 
و از سوى دیگر تیم این فصل تیمى است که خود او 
بسته است. اما عدم پیروزى ذوب آهن در بازى هاى 
لیگ برتر فقــط به هفت دیدار ایــن فصل خالصه 
نمى شود و ذوب آهن در شــش هفته پایانى فصل 
گذشته نیز برد نداشته است و به واقع 13 هفته است 
که ذوب آهن پیروز نشــده! البته نمى شود به علت 
این کارنامه حمایت باشــگاه ذوب آهــن از علیرضا 
منصوریان را مورد نقد قرار داد و گفت که تصمیم اتخاذ 
شده تصمیم اشتباهى است. به این دلیل که دستکم 
در تیم ذوب آهن چندین بار حمایت از سرمربى، بهتر از 
برکنارى او جواب داده است. قطعاً علیرضا منصوریان 
از آن دسته از مربیانى اســت که اگر به عدم کارایى 
خود در تیم ایمان بیــاورد اردوى تیم را ترك خواهد 
کرد. دوشنبه ذوب آهن در هفته هفتم لیگ برتر و در 
استادیوم فوالدشهر با یک گل نتیجه را به تیم شهر 
خودرو واگذار کرد. چیزى که معلوم است ذوبى ها فعًال 
واژه اى به نام برد را حسابى فراموش کرده اند و معلوم 

نیست این فراموشى تا کى ادامه دارد.

چیزى به نام برد هم 
وجود داره رفقا

قاســم حدادى فر در مورد باخت یک بــر صفر تیمش 
مقابــل شــهر خــودرو اظهار کــرد: نتوانســتیم 

موقعیت هاى خود را تبدیل به گل کنیم و باز هم 
شکست خوردیم، امیدوارم در هفته هاى آینده 
این نتایج را جبران کنیم. شرایط تیم بسیار سخت 

اســت و به نظر من ایراد تیم خود بازیکنان 
هستند و ســرمربى تیم مشکلى ندارد. 

باید همه دست در دست هم بدهیم 
تا این شرایط سخت تمام شود.
کاپیتان تیــم ذوب آهن در 
رابطه با ریشــه اصلى این 
نتایج ضعیــف گفت: من در 
این چند ســالى که در ذوب 

آهن بازى مى کنم شاهد چنین 
نتیجه اى نبــودم زیرا هم تیم 
و هم بازیکنان داراى شــرایط 

خوبى هستند و تعجب مى کنم که نتایج 

ضعیف کسب مى کنیم اما مطمئن هستم دلیل اصلى 
این باخت ها بازیکنان تیم هستند، ما بازیکنان باید 

خودمان را درست کنیم.
حدادى فر اضافــه کرد: از گزارشــگر بازى 
دربى اصفهان گله دارم، طورى گزارش بازى 
را انجــام داد که تیم ذوب آهن غریبه اســت. 
در بازى گذشــته دروازه بان مــا در هیچ کدام از 
گل ها تقصیرى نداشت اما گزارشگر بازى براى او 
مشکالتى را ایجاد کرد و کلمه چالش مانکن را به 
کار برد. وى ادامه داد: تیم ما دچار مشکل شده 
بهتر اســت که کمک کنیم که 
این تیم به روزهــاى اوج خود 
بازگردد نه اینکه بیشتر به این تیم 
ضربه وارد کنیم، تیم ذوب آهن از نظر امکانات و 
شرایط هیچ شباهتى به تیم سپاهان ندارد 
و مقایســه کردن تیم ما با سپاهان 

اشتباه است.

این 2 سین 
علیمنصور را 

عذاب دادند

ســرمربى جدید ذوب آهــن اصفهان یــک مربى نام 
آشناست.

به گزارش خبرنگار «ایلنا»، پس از نتایج ضعیف علیرضا 
منصوریان در ذوب آهن اصفهان و جلسه چندین ساعته 

با مدیران این باشگاه مبنى بر ادامه همکارى، من حیث 
المجموع بازى ذوب آهن و پدیده شــهرخودرو آخرین 
فرصت منصوریان بود تا بتواند ســطح فنى اش را ثابت 
کند اما شکست مقابل مشهدى ها براى سرمربى اسبق 
استقالل تهران گران تمام شد و وى طبق ادعاى مطرح 

شده از اصفهان رفتنى شد.
از گوشه و کنار خبر مى رسد که مجتبى حسینى به عنوان 
جدى ترین گزینه هدایــت ذوب آهن اصفهان قلمداد 

مى شود. ســرمربى کنونى مس کرمان مشتاق است تا 
مجدداً به لیگ برتر بازگردد و حاال که پیشــنهاد از تیم 
سابقش به دست وى رسیده، بعید نیست که در همین 
روزها کرمان را به مقصــد اصفهان ترك کند و هدایت 

ذوب آهن را قبول کند.
چنانچه مجتبى حســینى مس کرمــان را ترك کند، 
گزینه هاى هدایت مس کرمان ســرمربیانى همچون 
اکبر میثاقیان، على مرزبان و رحمان رضایى خواهند بود.

ناکامى یاران منصوریان تمامى ندارد. لیگ برتر نوزدهم در 
دور رفت به نیمه هاى راه رسیده در حالى که ذوبى ها هنوز 
نتوانسته اند در هیچ یک از مسابقات خود طعم پیروزى را 
بچشند. سبزپوشان این روزها «اصل نباختن» که سرمربى 
شــان به آنها گوشــزد کرده بود را هم به کلى فراموش 
کرده اند. شــاگردان علیمنصور پس از اینکه در شهرآورد 
اصفهان در نقش جهان تن به شکســت دادند، دو بار در 
فوالدشهر در برابر مهمانان خود تسلیم شده اند؛ یک بار 
4 بر 2 در برابر حریف دسته یکى خود مس کرمان در جام 
حذفى مغلوب شدند و از دور رقابت ها کنار رفتند و بار دیگر 
هم همین روز دوشنبه بود که هر 3 امتیاز دیدار هفته هفتم 
لیگ را به رقیب مشــهدى تقدیم کردند آن هم در برابر 
چشم معدود هواداران خود؛ طرفدارانى که برخى از آنها از 
سوى سرمربى تیم اصفهانى متهم به خراب کردن بازى 

تیم محبوب خود شدند.
 به عقیده علیمنصور، «چند پسر بچه» درست در دقایقى 
که تیمش نیاز به کمک دارد جو سکوها را ملتهب مى کنند. 
پسربچه هایى که به زعم سکاندار فعلى سبزپوشان در زمان 
سرمربیگرى گل محمدى، مجتبى حسینى و قلعه نویى در 
ذوب هم همین مأموریت را داشته اند. حاال اینکه از آن زمان 
تاکنون این پسربچه ها چرا بزرگ نشده اند و چرا مسئوالن 
باشگاه فکرى براى رفع این معضل نکرده اند، سئوالى است 
که جواب آن را نه کسى مى داند و نه خیلى کمکى به حال 

و روز این تیم مى کند!
نقش سکوها و هواداران در خراب کردن بازى یک تیم یا 
بالعکس، روحیه دادن به بازیکنان براى برگشت به بازى را 
نمى شود منکر شد اما این مســئله براى تیم هایى صدق 
مى کند که طرفداران پرشــمارى دارند و در روزهایى که 
به میدان مى روند حداقل نیمى از سکوهاى ورزشگاه را پر 
مى کنند، نه تیمى مثل ذوب آهن که همین علیمنصور فصل 
گذشته از اصفهانى ها مى خواست به عنوان یار دوازدهم به 
ورزشگاه بیایند و مشوق و کمک حال تیم شهرشان باشند. 
همین ذوب با هواداران کم تعداد اما سال پیش در مسابقات 
آســیایى خوب نتیجه گرفت و تیم هاى َقَدرى را پشــت 
ســر گذاشــت. پس این یار دوازدهم خیلى نمى تواند در 
نتایج ضعیف این روزهاى سبزپوشــان نقش داشته باشد 
همانطور که نمى توان نقش چنــدان تأثیرگذارى هم در 
کارنامه درخشان فصل برگشــت لیگ هجدهم ذوبى ها 

براى آنها قائل شد.  
اینکه عطش گلزنى مهاجمان سبزپوش اصفهان کم شده 
و مدافعان و دروازه بان هاى این تیــم هم به راحتى گل 
مى خورند علل مختلفى دارد که کشف آنها به عهده کادر 
فنى این تیم اســت. اما بى شــک یکى از آنها جدا شدن 
دروازه بان باتجربه اى مثل رشید مظاهرى است. گلر ملى 
پوشى که در هفت هفته گذشته اجازه نداده هیچ توپى از 
چهارچوب دروازه تیم جدیدش رد شود و جدایى او از جمع 
شاگردان علیمنصور ضربه سختى به این تیم زد. هرچه هم 

طرف اصفهانى زیر بار این مسئله نرود فرقى به حال اصل 
موضوع نمى کند. هیچ یک از ســنگربان هاى جانشین 
مظاهرى نتوانســته اند جاى او را پرکننــد. از آن طرف، 
دیگر بازیکنان ذوب هم عملکــرد خوبى در زمین ندارند. 
مسئوالن این تیم هر هفته قول مى دهند یاران منصوریان 
به تدریج هماهنگى الزم را به دست مى آورند و اوضاع این 
تیم رو به بهبود مى رود. اما چند هفته اى است که سربازها 
هم به جمع ذوبى ها اضافه شده اند و آسیب دیدگانى چون 
خلعتبرى هم از چنگال مصدومیت رهایــى یافته اند و با 

وجود این، باز هم ذوب نتیجه نمى گیرد. 
گره کار ذوب آهن جاى دیگرى است. گره اى که اگر هرچه 
زودتر فکرى اساسى براى بازکردن آن نکنند به مرور زمان 
کور و کورتر مى شود و باز کردن آن «گاو نر مى خواهد و 
مرد کهن». هنوز یادمان نرفته که ذوبى ها ابتداى فصل 
پیش هم با همین مشکالت دست و پنجه نرم مى کردند. 
آن زمان علیمنصور، ناجى این تیم شــد و سبزپوشان با 
هدایت او توانستند خودشان را در جدول لیگ باال بکشند 
طورى که در نیم فصل دوم یکى از تیم هاى صدرنشین 
جدول رقابت ها بودند. به نظر مى آید این تیم که به گفته 
مدیرعامل تازه کارش فقط با 45 میلیارد تومان بسته شده 
این روزها به تغییراتى اساســى نیاز دارد. شاید این بار نیاز 
است تا محمدى دست به جیب شود و با اضافه کردن چند 
مهره باتجربه به جمع شاگردان جوان منصوریان، براى نیم 

فصل دوم خون تازه اى در رگ این تیم جارى کند.

به ذوب آهن خون تازه برسانید

منصوریان براى کامبک 
معجزه نمى خواهد

1- سپاهان نمى خواهد صدر جدول را رها کند. آنها 
مثل تراکتور نه تن به شکســت  داده اند و نه در 630 
دقیقه اى که از شــروع لیگ مى گذرد گلى دریافت 
کرده اند. سپاهانى ها روز دوشنبه در سیرجان هم با 
صالبت در زمین ظاهر شــدند و با دو گل مهاجمان 
سابق استقالل، سجاد شــهباززاده و على قربانى از 
گل گهر هر 3 امتیاز را گرفتند. نکته قابل توجه بازى 
براى سپاهانى ها این بود که هر دو پاس گل آنها را 
محمد محبى داد. او که در چند هفته گذشته به دلیل 
رسیدن به ترکیب فیکس تیم ملى حسابى مورد توجه 
بوده، همچنان دارد به درخشش ادامه مى دهد و این 

به نفع امیر قلعه نویى و شاگردانش است.
2- شهر خودرو پنجمین پیروزى اش را در اصفهان 
جشن گرفت. مقابل ذوب آهن بحران زده که حاال از 
هفت بازى تنها 4 امتیاز دارد. یحیى گل محمدى که 
تیمش دوباره روى غلتک افتــاده، با گل 3 امتیازى 
امین قاسمى نژاد به پیروزى رسید. البته بازى آنها برابر 
ذوبى ها مثل روزهایى که در مشهد به میدان مى روند 
چنگى به دل نمى زد. خود گل محمدى در پایان بازى 
با این گــزاره موافق بود و گفــت: «از نظر فنى باید 
بگویم که این بازى چندان زیبا نبود و شــاید نتیجه 

مهم بود که به آن رسیدیم.»
3- این روزها آســمان ورزشگاه فوالدشهر ملتهب 
است. ذوب آهنى ها که همشهرى شــان را در صدر 
مى بینند، تیمشــان یکى از بدترین نتایج تاریخش 
در شروع لیگ برتر را به دست آورده و با این وضعیت 
حتى ممکن است کاندیداى سقوط شوند.  بعد از عقب 
افتادن نماینده اصفهان، ذوبى ها حسابى از خجالت 
على منصوریان در آمدند. او هم در پایان بازى بخشى 
از دالیل شکست تیمش را به دوش هواداران انداخت 
و گفت معترضینش «خط مى گیرند». با این همه به 
نظر مى رسد ذوب آهن در این فصل آنقدر بد نتیجه 
گرفته که هر هوادار عادى اى هم دل خوشى از تیم 

منصوریان نداشته باشد.

رخدادهاى هفته هفتم
 در تیم هاى اصفهانى

آسمان فوالدشهر 
ملتهب تر شد

ى
گذش
ذ که
این
منص
شده
در تی
برکن
از آن
خود
کرد
استا
خود
واژه

نیست

اظهار کــرد: نتوانســتیم  ـل شــهر خــودرو
یت هاى خود را تبدیلبه گل کنیم و باز هم 
ست خوردیم، امیدوارم در هفته هاى آینده 
ایج را جبران کنیم. شرایط تیم بسیار سخت 

ت و به نظر من ایراد تیم خود بازیکنان 
د و ســرمربى تیم مشکلى ندارد. 

همه دست در دست هم بدهیم 
 شرایط سخت تمام شود.
ان تیــم ذوب آهن در 
این ه با ریشــه اصلى

 ضعیــف گفت: من در 
چند ســالى که در ذوب 

 بازى مى کنم شاهد چنین 
ه اى نبــودم زیرا هم تیم 
 بازیکنان داراى شــرایط 

ى هستند و تعجبمى کنم که نتایج

این باخت ها بازیکنانتیم هستند، ما بازیکنان باید
خودمان را درست کنیم.

حدادى فر اضافــه کرد: از گزارشــگر بازى
دربى اصفهان گله دارم، طورى گزارش بازى
را انجــام داد که تیم ذوب آهن غریبه اســت
در بازى گذشــته دروازه بان مــا در هیچ کدام از
گل ها تقصیرى نداشت اما گزارشگر بازى براى او
مشکالتى را ایجاد کرد و کلمه چالش مانکن را به
برد. وى ادامه داد: تیم ما دچار مشکلشده کار
بهتر اســت که کمک کنیم که
این تیم به روزهــاى اوج خود
بازگردد نه اینکه بیشتر به این تیم
ضربه وارد کنیم، تیم ذوب آهن از نظر امکانات و
شرایط هیچ شباهتى به تیم سپاهان ندارد
و مقایســه کردن تیم ما با سپاهان

اشتباه است.

ایراد تیم ذوب آهن، خود بازیکنان هستند

عکاس هایى که کنار زمین شــاهد سر خوردن داریوش 
شجاعیان روى توپ بودند، او را بعد از خروج از زمین تعقیب 
کردند، زمانى که او با نگرانى از مصدومیتش حرف مى زد.
 پریشب خبر رسید داریوش شجاعیان دوباره از ناحیه رباط 
صلیبى دچار مصدومیت شده است، این تأیید خبرى است 
که بعد از پایان بازى استقالل و سایپا به سرعت در حاشیه 
این برد منتشر شد و شب شــیرین استراماچونى را تحت 

تأثیر قرار داد.
هافبک استقالل در آن دیدار در دقیقه 36 بازى با سایپا در 
وسط زمین سرنگون شد و نتوانست به بازى ادامه دهد تا 
به این ترتیب سازنده تک گل استقالل در نیمه اول دچار 

مصدومیت شود.
مصدومیت این بازیکن به شــکلى بود که استراماچونى 
تصمیم گرفت تا او را از زمین خارج کند و بعد از این اتفاق 
بود که سجاد آقایى جانشین این بازیکن در ترکیب شد تا 
به نوك خط حمله برود و در کنار قائدى، خط آتش آبى ها 

را تشکیل دهد.
شجاعیان وقتى در حال ترك زمین بود با نگرانى 

به پزشک تیم مى گفت زانویش «تق» صدا 
کرده و این کابوسى است که بازیکنان 

حرفه اى فوتبال را همواره تعقیب 
مى کنــد. ایــن بازیکن در 
ساعات پایانى دوشنبه شب 

در صفحه شخصى خود با انتشار تصویرى از عکس تیمى 
استقالل که صورت خود را در آن محو کرده بود نوشت که 
«همین جورى ادامه بدید، واسه این تیم باید جنگید» تا به 

این ترتیب مصدومیت خود را تأیید کند.
شجاعیان یک بار و براى بار اول در بازى رفت برابر ذوب 
آهن در مرحله یک هشتم نهایى لیگ قهرمانان آسیا به 
شکل مشابهى دچار مصدومیت از ناحیه رباط صلیبى شد. 
او در آن بازى پایش روى توپ سر خورد و به قول وینفرد 
شــفر در حالى که در اتوبوس تیم ملى را براى حضور در 

باز کرده بود به بداقباالنه ترین جام جهانى 
شکل ممکن از این پرش 
بزرگ محروم شد. و 
حــاال او بعــد از آن 
اتفاق تلخ در مســیر 
دومیــن پارگى رباط 
قرار گرفته. بدشانسى 

بزرگى است.

حاال در مسیر رباط دوم

ر یپ زىب 36ب ی ر ار 6ی
د و نتوانست به بازى ادامه دهد تا 
ک گل استقالل در نیمه اول دچار 

 به شــکلى بود که استراماچونى 
زمین خارج کند و بعد از این اتفاق 
شین این بازیکن در ترکیب شد تا 
و در کنار قائدى، خط آتش آبى ها 

ل ترك زمین بود با نگرانى 
 زانویش «تق» صدا 

ت که بازیکنان 
ره تعقیب 

کن در 
 شب

ى جه م رینج ب ا ب ب بو ر ز ب
شکلممکن از این پرش

بزرگ محروم شد. و 
حــاال او بعــد از آن 
اتفاق تلخ در مســیر 
دومیــن پارگى رباط 
قرار گرفته. بدشانسى 

بزرگى است.

 لیگ نوزدهــم تا هفته هفتم پیــش رفته و دو تیم 
ســپاهان و تراکتور با 17 امتیاز در صدر جدول قرار 
دارند. نکته مشترك این دو تیم گل نخوردن در هفت 
هفته ابتدایى است. پیام نیازمند دروازه بان سپاهان 
عالوه بر این هفت بازى در دو بازى آخر تیمش در 
لیگ هجدهم هم گلى دریافت نکرده و با احتساب 
دو بازى فصل قبل 805 دقیقه است که گلى دریافت 
نکرده و در صورتى که در 
بازى سپاهان و سایپا در 
اصفهان تــا دقیقه 67 
گلى دریافت نکند رکورد 
سیدحســین حسینى 
خواهــد  را 

شکست.

حمله نیازمند
 به رکورد حسینى

رقابت هاى ووشــو قهرمانى جهان در شانگ هاى چین با 
درخشش خیره کننده قهرمانان اصفهانى تیم ملى همراه 
بود. در این میان بى شــک مهم ترین نتیجه اى که این 
ورزشکاران به دست آوردند متعلق به  جوان 18 ساله اى از 

خمینى شهر بود که ورزش ایران را تاریخ ساز کرد. 
دیروز (سه شنبه) در ادامه پانزدهمین دوره مسابقات ووشوى 
قهرمانى جهان در شانگهاى چین، رقابت هاى فرم «نن 
دائو» برگزار شد و محمدعلى مجیرى که به تازگى به رده 
سنى بزرگساالن آمده، با نمایشى خیره کننده و کسب امتیاز 
9.63 باالتر از تمامى حریفان مطرح خود ایستاد و قهرمان 
شد تا نامش در تاریخ ثبت شود . این نخستین بار است که 
تالوکاران ایران در بخش انفــرادى به مدال طالى جهان 

دســت مى یابند.  تقریبًا تمام خبرگزارى هاى کشور روز 
گذشته این خبر را در صدر اخبار خود منعکس کرده و از آن 

به عنوان یک اتفاق تاریخى یاد کردند.
مجیرى دیروز بعد از کسب مدال طالى پانزدهمین دوره 
مسابقات قهرمانى جهان در فرم «نن دائو» گفت: با انگیزه 
باال و بدون اســترس فرم را اجرا کرده وخوشــحالم که 
تالش ها جــواب داد. ایــن تالوکار جوان که نخســتین 
حضورش در رقابت هاى بزرگســاالن را تجربه مى کند؛ 
اظهار داشت: شرایط این رده متفاوت است و شاید چند روز 
پس از مســابقات، به ارزش واقعى مدال طالى جهان پى 

ببرم. من هنوز ابتداى راه هستم.
اما در کنار این قهرمان خمینى شهرى، خواهران منصوریان 

هم در چین خوش درخشــیدند. بعد از آن که روز دوشنبه 
شــهربانو منصوریان نماینده وزن 70 کیلوگرم ســانداى 
زنان در فینال این رقابت ها نماینده برزیل را شکســت داد 
 و نخستین طالى ایران را کسب کرد، دیروز هم خواهر او 
الهه منصوریان نماینده وزن 65 کیلوگرم تیم ملى سانداى 
بانوان در فینال این رقابت ها به مصاف نماینده ترکیه رفت و 
با شکست این ووشوکار به سومین مدال طالى بانوان دست 
یافت. روز دوشنبه در وزن 75 کیلوگرم مریم هاشمى نماینده 
سانداى زنان در فینال این رقابت ها با شکست نماینده هند 
مدال طالى این رقابت ها را از آن خود کرده بود. هاشمى در 
مسابقات مقدماتى تیم ملى، با غلبه بر سهیال منصوریان، 

سومین خواهر سمیرمى به تیم ملى راه یافته بود.

صورتى نکرده و در
س بازى سپاهان و
اصفهان تــا دق
گلى دریافت نکن
سیدحســین
خ را 
ش

مجتبى به خانه سبز 
باز مى گردد؟

جوان 18 ساله خمینى شهرى و خواهران سمیرمى قهرمان جهان شدند

غوغاى رزمى کاران اصفهانى در شانگهاى

احمد خلیلى

مرضیه غفاریان

سعید نظرى

رسول مجیدى

محمد احمدى



0606آگهىآگهى 3609 سال شانزدهمچهارشنبه  1آبان  ماه   1398

مزایده اموال منقول
اجراى احکام حقوقى شعبه ششم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالسه 980958 ج/6 له خانم طاهره رئیســیان و علیه آقاى معین امیرى مبنى بر 
مطالبه مبلغ 14 عدد سکه بهار آزادى و نیز مبلغ 160611535460 ریال بابت سایر مطالبات 
و حق االجراى دولتى بابت م حکوم به در تاریخ 98/8/22 ســاعت 10/30 صبح در محل 
اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش اموال توقیفى که 
توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده و نظریه وى مصون از تعرض 
طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به 
نشانى اصفهان پارکینگ غدیر اصفهان نزد حافظ اموال پارکینگ غدیر اصفهان مراجعه و 
از اموال بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن 10 ٪ درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین 
شده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده 
باالترین قیمت برنده مزایــده خواهد بود. هزینه هاى اجرایى بــر عهده محکوم علیه مى 
باشــد. و مابقى ثمن را ظرف حداکثر یک ماه پرداخت و اال ده درصد واریزى به نفع دولت 
ضبط خواهد شد. لیست اموال مورد مزایده: سوارى پژو 405- 226 ط 46 ایران 53- رنگ 
مشکى- مدل 1384- شــمار موتور 12484167289- شماره شاسى 14261607 نظریه 
کارشناسى: از وســیله فوق در پارکینگ غدیر اصفهان بازدید گردید برابر سوابق از مورخه 
98/5/13 توقیف مى باشد- اسناد و مدارك وسیله رویت نشد- موتور و گیربکس خاموش 
بود- دربهاى وسیله بسته بود- شماره موتور و شاسى رویت نگردید- اصالت خودرو مشخص 
نگردید- مشخصات وسیله از روى مستندات موجود در پرونده ثبت شده است- شیشه جلو 
شکسته- الستیکها 20٪ سالم- اینه بغل سمت راست شکسته- رنگ سقف دو پوسته و آثار 
صافکارى داشــت- رنگ درب صندوق عقب دو پوسته- درب عقب سمت راست و گلگیر 
عقب سمت راست خوردگى داشت- قیمت پایه کارشناسى وسیله با توجه به مدل و وضعیت 
ظاهرى وسیله در بازار روز امروزز جهت فروش بصورت مزایده حدوداً مبلغ 220/000/000 
ریال ارزیابى مى گردد. م الف: 585018 مدیر و دادورز اجراى احکام حقوقى اصفهان /6/367

مزایده اموال غیرمنقول
اجراى احکام حقوقى شعبه یازدهم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالسه 961548 ج/11 له خانم منیژه مداحى و علیه 1- فاطمه- طاهره- حبیب- 
حمید- جمشید- زهرا خلیل پرور (وراث مرحوم شــکرا... خلیل پرور) مبنى بر مطالبه مبلغ 
511114261 ریال بابت محکوم به و هزینه هــاى اجرایى و حق االجراى دولتى در تاریخ 
98/8/21 ساعت 9:30 صبح در محل اجراى احکام دادگســترى اصفهان طبقه زیرزمین 
اتاق 18 جهت فروش 17/951، حبه مشاع از 72 حبه 6 دانگ ملکى و پالك ثبتى شماره 12 
فرعى از 2128 اصلى بخشى در اصفهان با مشخصات مندرج در نظریه ى کارشناسى که 
ذیال درج شده است ملک آقاى مرحوم شکرا... خلیل پرور و اکنون در تصرف استیجارى وراث 
مى باشد توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده و نظریه وى مصون 
از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید طالبین خرید میتوانند ظرف 5 روز قبل از جلسه 
مزایده به نشانى فوق مراجعه و از ملک بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن ده درصد بها 
به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده 
شرکت نماید. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. هزینه هاى اجرایى 
بر عهده محکوم علیه مى باشد. و مابقى ثمن را ظرف حداکثر 1 ماه پرداخت و اال 10 درصد 
واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شد. اوصاف ملک مورد مزایده: واقع در اصفهان، خیابان 
مسجد سید، بازارچه بیدآباد، کوچه شیخا، کوچه میخک، پالك 32 بازدید کرده و با توجه به 
ابهامات موجود در وضعیت ثبتى پالك و ضمن درخواست استفاده از همکارى کارشناس 
ثبتى، آقاى محمد زارع از طرف کانون کارشناسان رســمى دادگسترى در رشته امور ثبتى 
به این منظور انتخاب شدند. در این رابطه مشخصات ثبتى پالك به استناد گزارش شماره 
98/14 مورخ 98/3/11 کارشناس محترم ثبت به شرح بند الف اعالم مى گردد (این گزارش 
در پرونده طرح موجود مى باشد). الف) وضعیت ثبتى پالك: سوابق ثبتى موجود در اداره ثبت 
اسناد و امالك منطقه مرکزى اصفهان نشان مى دهد که ششدانگ یک باب خانه قطعه دوم 
تفکیکى به مساحت 46/93 مترمربع، تحت پال ثبتى 12 فرعى از 2128 اصلى واقع در بخش 
2 ثبت اصفهان به نام آقاى شــکراله خلیل پرور مارچینى فرزند محمد به شناسنامه شماره 
1332 صادره از اصفهان متولد 1310 ســابق ثبت و سند داشته و سند مالکیت آن با شماره 
ثبت 9361 در صفحه 199 دفتر جلد 89 امالك بخش 2 ثبت اصفهان به نام وى ثبت و صادر 
شده است (ملک فوق قبال داراى پالك ثبتى 2128/2 باقیمانده بوده که در راستاى بخشنامه 
استانداردسازى شماره امالك به پالك ثبتى 2128/12 تغییر یافته است. حدود اربعه ملک 
مورد نظر به صورت مشروح در گزارش 98/14 مورخ 98/3/11 کارشناس محترم ثبت آورده 
شده است. آقاى شکراله خلیل پرور مارچینى به موجب سند قطعى غیرمنقول شماره 14375 
مورخ 93/3/24 تنظیمى در دفتر اسناد رسمى شماره 436 مبارکه، میزان دو دانگ مشاع از 

شش دانگ ملک مرقوم را به نام خانم منیژه مداحى فرزند على انتقال داده است. سند مالکیت 
دو دانگ مزبور به شماره چاپى 499108 سرى د/91 در صفحه 362 دفتر جلد 221 امالك 
بخش 2 ثبت اصفهان به نام وى ثبت و صادر شــده اســت. به موجب گواهى حصر وراثت 
شماره 5670 مورخ 94/10/30 شوراى حل اختالف شعبه دهم حصر وراثت اصفهان، آقاى 
شکراله خلیل پرور مارچینى در تاریخ 93/11/12 فوت شده است و وراث وى عبارتند از: خانم 
منیژه مداحى (زوجه)، آقایان جمشید، حبیب، حمید و محمد و خانم ها زهرا، فاطمه و طاهره، 
همگى خلیل پرور یا خلیل پرور مارچینى که به موجب گواهى حصر وراثت فوق الذکر یک 
هشتم از اموال منقول و قیمت اموال غیرمنقول ســهم زوجه متوفى و مابقى ترکه به بازده 
سهم مساوى تقسیم و بین سایر وراث به قاعده ذکور دو برابر اناث تقسیم مى گردد. مطابق 
محتویات پرونده ثبتى و بر اساس دســتور مندرج در نامه شماره 1397009000287866 
مورخ 97/3/2 شعبه 11 اجراى احکام حقوقى دادگسترى اصفهان، در تاریخ 97/3/2 سهم 
االرث احتمالى آقایان جمشید، حبیب، حمیدو محمد و خانم ها زهرا، فاطمه و طاهره، همگى 
خلیل پرور یا خلیل پرور مارچینى (وراث مرحوم شکراله خلیل پرور مارچینى) از چهار دانگ 
مشاع از ششدانگ ملک مرقوم در قبال مبلغ 482966840 ریال به نفع خانم منیژه مداحى 
بازداشت گردیده است. ب) مشخصات پالك: پالك فوق یک ساختمان دو طبقه قدیمى 
و داراى زیرزمین با قدمتى بالغ بر 50 ســال مى باشد. مســاحت عرصه ساختمان مطابق 
موارد مندرج در کپى سند مالکیت ابرازى 93/46 مترمربع و مساحت قسمت اعیانى حدود 
65 مترمربع و زیرزمین حدود 18 مترمربع اســت. ورودى ساختمان داالنى به طول حدود 
12 متر و عرض 5/1 متر است که کوچه را به حیاط پالك متصل مى کند. اسکلت اصلى بنا 
دیوار باربر آجرى و سقف تیرآهن و طاق ضربى با پوشش کاهگلى است. دیوارهاى داخلى 
ساختمان گچ و خاك و رنگ آمیزى و دیوارهاى حیاط با نماى شسته سیمانى اجرا شده است. 
کف داخلى ساختمان از مالت ترمه ماسه سیمان و کف حیاط با موزاییک ایرانى فرش شده 
است. درب و پنجره هاى ســاختمان از پروفیل فلزى و سیستم گرمایش بخارى گازسوز و 
سیستم سرمایش کولر آبى دستى است. ساختمان داراى انشــعابات آب، برق  و گاز بوده و 
فاقد پارکینگ مى باشد. در حال حاضر ســاختمان در تصرف خانم منیژه مداحى و برخى از 
فرزندان نام برده است. ج) نتیجۀ ارزیابى: با توجه به معاینات فنى انجام شده و در نظر گرفتن 
موقعیت ملک، ابعاد پالك، نوع ملک، قدمت ســاختمان، وضعیت بنا، و استعالم از چندین 
مشاور امالك واقع در حوالى ساختمان و همچنین وضعیت عرضه و تقاضا و جمیع عوامل 
موثر در قیمت، ارزش شش دانگ عرصه و اعیان ملک موصوف بدون در نظر گرفتن دیون 
و بدهى هاى احتمالى به شــهردارى، دارایى، بیمه و غیره 2/050/000/000 ریال معادل 
دویست و پنج میلیون تومان برآورد مى گردد. با توجه به برآورد فوق میزان مالکیت و سهم 
ریالى هر یک از وراث پالك ثبتى فوق به شرح جدول زیر مى باشد. در نتیجه ارزش 17/951 
ج مشــاع آن به مبلغ 511114261 ریال ارزیابى که مقدار 777- 1000 حبه مشاع آن به 
مبلغ 22/147/421 ریال بابت حق االجرایى دولتى و مقدار 17/174 حبه مشاع آن به مبلغ 
488/966/840 ریال بابت مطالبات محکوم علیه ارزیابى مى گردد. م الف: 609728 مدیر 

و دادورز اجراى احکام حقوقى اصفهان /7/227
مزایده اموال غیرمنقول

به موجب ماده 114 قانون اجراى احکام مدنى در رابطه با پرونده اجرائى به شماره 980153 
مطروحه در شعبه 20 اجراى احکام مدنى اصفهان شش دانگ یک باب منزل مسکونى به 
نشانى اصفهان خیابان رودکى- کوچه شهید محمد سلیمى بین بن بست فروزان و کوچه 
بهار که حسب نظریه کارشناس رسمى دادگسترى ارزیابى و توصیف گردیده است با در نظر 
گرفتن شرایط ذیل از طریق مزایده به فروش مى رسد. 1- ملک مورد مزایده داراى سابقه 
ثبتى به شماره پالك 3163/33 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان مى باشد. 2- مالکان پالك 
ثبتى مذکور خانم طاهره پور رنجبر نصرآباد فرزند اکبر (مالک سه دانگ مشاع از شش دانگ 
عرصه و اعیان)، خانم معصومه کاکاوند قطعه نویى فرزند غالمرضا (مالک دو دانگ مشاع از 
شش دانگ عرصه و اعیان به استثناى بهاى ثمنیه اعیانى)، ورثه مرحوم محمد تقى پور فرزند 
غالم (مالک یک دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان به استثناى بهاى ثمنیه اعیانى) 
مى باشد. 3- اوصاف و مشــخصات مورد مزایده وفق نظریه کارشناس رسمى دادگسترى 
ملک فوق عبارت است از یک منزل مســکونى دو طبقه و یک زیرزمین به صورت انبارى 
طبق کروکى پیوست با زیربناى اعیانى کل حدود 220 مترمربع شامل طبقه همکف و طبقه 
اول جمعا" دو واحد مسکونى مجزا با سیستم باربر به صورت نیم اسکلت فلزى و دیوارهاى 
باربر و ســقف از آهن و آجر از نوع طاق ضربى کف حیاط موزاییک آشپزخانه اپن با کابینت 
فلزى، درب و پنجره هــاى خارجى فلزى و آلومینیوم و درب هاى داخلى چوبى، سیســتم 
گرمایش بخارى گازى و سیستم سرمایش کولر آبى پیش بینى شده است، داراى انشعاب 
آب، برق و گاز مى باشــد، قدمت اعیانى احداث شده بر روى ملک فوق در طبقه زیرزمین و 
همکف حدود 40 سال و طبقه اول حدود 20 ســال برآورد مى گردد. الزم به ذکر است که 

در زمان بازدید امکان ورود به طبقه اول وجود نداشت و گزارش بر اساس مشخصات طبقه 
همکف که امکان ورود وجود داشت و مشاهدات از بیرون و موقعیت محلى ساختمان فوق 
تنظیم گردیده است. نظریه کارشناســى: با توجه به موارد صدراالشاره و موقعیت، قدمت، 
انشــعابات، امکانات، کاربرى، متراژ و دیگر عوامل موثر در قضیه على الخصوص عرضه و 
تقاضاى ملک در زمان مباشرت قیمت روز شش دانگ عرصه و اعیان ملک فوق در صورت 
بالمعارض بودن جهت نقل و انتقال و بدون در نظر گرفتن سوابق ثبتى و تعهدات و  دیونى 
که ممکن است وجود داشته باشد، 8/500/000/000 ریال (برابر هشتصد و پنجاه میلیون 
تومان) برآورد و اعالم نظر مى گردد. 4- فروش و مزایده از قیمت پایه (8/500/000/000 
ریال) شروع و برنده کسى است که باالترین مبلغ را پیشنهاد نماید. 5- متقاضیان شرکت 
در مزایده باید ده درصد از قیمت پایه را پس از اخذ شناسه واریز ازاین اجرا به حساب سپرده 
دادگسترى پرداخت (و یا به صورت چک تضمین شده بانکى الزاما" در وجه شعبه 20 اجراى 
احکام مدنى اصفهان واریز و اصل فیش واریزى و یا چک تضمین شــده بانکى را به همراه 
تقاضاى کتبى و رونوشت کارت ملى را به این شعبه ارائه نمایند، در ضمن برنده مزایده مکلف 
خواهد بود حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده نسبت به پرداخت مابقى ثمن معامله 
اقدام نماید در غیر این صورت مبلغ ده درصد واریزى بــه نفع دولت ضبط و مزایده تجدید 
خواهد شد. 6- پرداخت بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى (در صورتى که مورد مزایده 
داراى بدهى هاى مذکور مى باشــد) تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده 
باشد یا نه به عهده مالک مى باشد. 7- ملک مورد مزایده داراى مستأجر مى باشد. 8- پس 
از پرداخت تمام ثمن معامله و صدور دستور تملیک مورد مزایده به نام خریدار منقول خواهد 
شد. 9- متقاضیان در صورت تمایل مى توانند حداکثر ظرف مدت 5 روز قبل از شروع زمان 
مزایده با دریافت مجوز قبلى از این اجرا از ملــک موصوف بازدید نمایند.10- زمان مزایده 
روز پنجشنبه مورخ 98/8/23 ساعت 9 الى 10 و مکان مزایده شعبه 20 اجراى احکام مدنى 
اصفهان واقع در مجتمع قضایى شهید مطهرى مى باشد. م الف: 611214 دادورز شعبه 20 

اجراى احکام مدنى اصفهان /7/284
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم- ســید هاشم حجازى زد دادخواستى به 
مبلغ الزام به انتقال ســند ریال بطرفیت مریم فرخى که اعالم شده مجهول المکان است 
تقدیم و به کالسه 765/98 در شعبه 4 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 دادرســى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار نشــر و از نامبرده دعوت مى شود در روز شــنبه مورخ 98/9/2 ساعت 8:30 
صبح در جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت وقت رســیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیابًا 
رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 633661 شعبه 4  حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /7/446
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)

شــماره آگهى: 139803902004000247 تاریخ آگهى: 1398/07/28 شــماره پرونده: 
139404001013003179 آگهى مزایده پرونده اجرایى به شماره بایگانى: 9401918- 
تمامى و همگى ششدانگ یکباب دفتر کار به شماره 7994 (هفت هزار و نهصد و نود چهار) 
فرعى از 15194 (پانزده هــزار و صد و نود چهار) اصلى واقع در  قطعه 13 طبقه ششــم به 
مســاحت 156/59 مترمربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان بــه آدرس: اصفهان بر خیابان 
عالمه امینى بعد از بن بست طالقانى پالك 273. که سند مالکیت آن در صفحه 323 دفتر 
550 امالك به شــماره ثبت 109968 به مالکیت آقاى محمد حسن عمادى اندانى ثبت و 
سند مالکیت شماره چاپى 622866 د/91 صادر گردیده است. با حدود و مشخصات: شماًال: 
در دو قسمت، بطول هاى سه متر و پنجاه و پنج سانتیمتر، چهار متر و ده سانتیمتر، اول دیوار 
و پنجره است، دوم نیم دیوار جلوى بالکن، اول و دوم به فضاى معبر شرقًا: در شش قسمت، 
که قسمت پنجم آن شمالى، قسمت ســوم آن جنوبى، است بطول هاى یک متر و پنجاه و 
یک سانتیمتر، سیزده متر و سیزده ســانتیمتر، دو متر و ده سانتى متر، بیست سانتى متر، دو 
متر و ده سانتى متر، هفت متر، اول دیواریست پیشرفتگى، دوم تا ششم دیواریست، اول به 
فضاى معبر دوم به فضاى ملک مجاور شــماره 377 فرعى از شماره 15194 اصلى سوم تا 
پنجم به داکت ششم به فضاى ملک مجاور شــماره 377 فرعى از 15194 اصلى جنوبًا: در 
چهار قسمت، که قسمت سوم آن غربى، است. بطول هاى سه متر و نود سه سانتیمتر، سه 
متر و بیست و پنج سانتى متر، چهل و سه سانتى متر، شانزده سانتى متر، اول دیوار و پنجره 
است، دوم نیم دیوار جلوى بالکن، سوم دیواریست به صورت مورب، چهارم دیواریست، اول 
تا چهارم به فضاى پشت بام غربًا: در یازده قسمت، که قسمت هاى سوم و پنجم آن شمالى، 
قسمت هاى هفتم و نهم آن جنوبى، است. بطول هاى چهل و نه سانتیمتر چهار متر و نود 

و سه سانتیمتر، شصت و پنج سانتى متر، یک متر و سى و نه سانتیمتر، پنجاه و یک سانتى 
متر، پنج متر و دوازده سانتى متر، بیست سانتى متر، یک متر و هفتاد و شش متر، یک متر و 
دوازده سانتى متر، شش متر و بیست و هشت سانتى متر، یک متر و پنجاه سانتى متر، اول 
و دوم دیواریست مشترك، سوم تا پنجم دیواریست، ششم درب و دیوار است، هفتم تا نهم 
دیواریست، دهم و یازدهم دیواریست مشترك، اول و دوم به آپارتمان قطعه 12 سوم و چهارم 
به داکت پنجم تا نهم به راه پله و آسانسور مشاعى دهم و یازدهم به آپارتمان قطعه 12 حدود 
انبارى قطعه 7: شماًال در دو قسمت، به طول هاى بیست سانتى متر، یک متر و بیست چهار 
سانتى متر، اول دیواریست به انبارى زیر پله قطعه یک دوم درب و دیوار به محوطه پارکینگ 
شرقًا: بطول هاى دو متر و بیست و پنج ســانتى متر، دیواریست مشترك، به انبارى قطعه 
8 جنوبًا: یک متر و چهل و پنج سانتى متر، دیواریســت، به راه پله و آسانسور مشاعى غربًا: 
بطول دو متر و بیست و پنج سانتى متر، دیواریست، به رمپ حدود پارکینگ قطعه 7 شماًال: 
بطول دو متر و بیست و پنج سانتى متر، خط فرضى به محوطه مشاعى است، شرقًا: بطول 
پنج متر خط فرضى به محوطه مشاعى است، جنوبًا بطول دو متر و بیست و پنج سانتى متر، 
خط فرضى به محوطه مشاعى است، غربًا پنج متر خط فرضى به محوطه مشاعى است. که 
طبق نظر کارشناس رسمى ملک مذکور ششدانگ عرصه و اعیان آپارتمانى است مسکونى 
به مســاحت 156/59 مترمربع دو کله واقع در ضلع شرقى طبقه ششم یک مجموعه شش 
طبقه روى پیلوت با اسکلت بتنى و ســقف تیرچه و بلوك (8 سقف) بر خیابان عالمه امینى 
مى باشد. ملک مذکور داراى سه خواب کف سرامیک درجه 3 (آماده نصب پارکت)، کابینت 
MDF، آشپزخانه اوپن، گاز رومیزى و هود نصب، داراى کناف کارى در سقف، دیوارها حدود 
6 متر طول روکوب شده و بقیه زیر رنگ (آماده کاغذ دیوارى) داراى آیفون تصویرى، قفل در 
ورودى کارتى، در و پنجره آلومینیوم، شیشه دو جداره، رنگ سقف مولتى کالر و داراى ترك 
در پذیرایى، دارى سیستم اعالم و اطفاء حریق، داراى گرمایش و سرمایش مرکزى فن کوئل 
زمینى (چیلر و موتورخانه) داراى انشعابات آبو فاضالب، برق و گاز، ضلع شرقى طبقه همکف 
این مجموعه شعبه اى از بانک شهر داراى فعالیت مى باشد. در هر طبقه دو واحد شرقى و 
غربى موجود مى باشد. واحدها کًال تخلیه بوده و فاقد سکنه مى باشد. داراى آسانسور، دیواره 
پله سنگ تا سقف، کف پله سنگ با قدمت حدود 6 سال نماى کل ساختمان از ترکیب سنگ 
و آجر مى باشد. که طبق سند رهنى شماره 8177 تنظیمى در دفترخانه اسناد رسمى شماره 
815 تهران در قبال بدهى شرکت دریک پرشین در رهن بانک دى مى باشد و طبق اعالم 
بانک ملک فوق داراى بیمه نامه مى باشد. و از ساعت 9 الى 12 روز یکشنبه مورخ 98/8/19 
در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقى چهارراه اول شهید 
صداقتى ابتداى خیابان الهور سمت چپ طبقه ســوم به مزایده گذارده مى شود. مزایده از 
مبلغ پایه 15/300/000/000 ریال (پانزده میلیارد و ســیصد میلیون ریال) شروع و به هر 
کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت 
بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى 
که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ 
مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن 
آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد 
به برنده مزایده مسترد مى گردد. ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ 
اصفهان مورخ 98/8/1 درج و منتشــر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد 
موکول مى گردد. توضیحاً جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ پایه مزایده طى چک تضمین 
شده بانک ملى در وجه اداره اجراى اسناد رسمى بابت پرونده کالسه فوق به همراه تقاضاى 
کتبى و ارائه کارت شناسایى معتبر الزامى است. ضمنًآ برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا 
پایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالك سپرده 

نماید. م الف: 636849 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /7/448
فقدان سند مالکیت

شــماره: 23014073- 98/7/21 بخشــنامه به کلیه دفاتر اســناد رســمى- چون هدا 
سادات سجادى فر با تســلیم دو برگ استشــهادیه محلى که امضاء شهود آن ذیل شماره 
139802150333000322 مورخ 1398/07/16 به گواهى دفترخانه 113 اصفهان رسیده 
مدعى مفقود شدن سند مالکیت ششــدانگ پالك ثبتى 3638/20 واقع در بخش 1 ثبت 
اصفهان در دفتر ثبت و سند بشماره چاپى 160610 صادر و تسلیم شده است و اکنون اظهار 
داشته اند که س ــند مالکیت مرقوم در اثر جابجایى منزل مفقود شده و تقاضاى صدور سند 
مالکیت المثنى نموده است چنانچه ســند مالکیت اولیه جهت انجام هرگونه معامله به آن 
دفترخانه ارائه شــد از انجام معامله خوددارى و سند مالکیت را جهت اعمال مقررات به این 
اداره ارسال دارید بعد از انجام هر نوع معامله با سند مالکیت المثنى موکول به استعالم قبلى 
از این اداره مى باشــد. م الف: 635511 صفائى- رییس منطقه ثبت اسناد و امالك منطقه 

مرکز اصفهان /7/454

آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال 1398 مربوط به قسمتی از امالك مهردشت 
بخش 15 ثبت اصفهان ،  علویجه 1 اصلی ، هسنیجه 2 اصلى ، دهق 4 اصلى 
که به موجب مــاده 11 قانون ثبت و ماده 59 اصالحــی آئین نامه مربوط به 
امالکی است که در سه ماهه دوم سال 1398 تقاضاي ثبت آن پذیرفته شده 
و یا قبًال از قلم افتاده و یا طبق آراء هیئت نظارت ثبت اصفهان باید آگهی آن 

تجدید شود و در ردیف الف 90 روز و ردیف ب 30 روز مهلت اعتراض دارد .

آگهی نوبتی ردیف الف :
بخش 15 ثبت اصفهان
علویجه یک اصلى

پالك 1733 فرعى- آقاى حسین صادقى فرزند رضا ششدانگ یکدرب باغ 
مشجر محصور به مساحت 1402/7 متر مربع.

هسنیجه دو اصلى 
پالك 1104  فرعى – آقاى رضا ماضى فرزند غالمعلى و دانیال ذاکرى فرزند 

داوود بالسویه ششدانگ یک درب باغ به مساحت 1351/40 متر مربع .

دهق چهار اصلى
پالك 720 فرعى – آقاى اسداهللا تراشنده دهقى فرزند محمدعلى و خانم معصومه 

مجنونى دهقى فرزند حسین بالسویه دو دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه .
پالك 4077 فرعى – خانم سمیه راعى دهقى فرزند محمد على ششدانگ 

یک باب خانه به مساحت 212/76 متر مربع.

آگهى نوبتى ردیف ب :
دهق چهار اصلى

پالك 254 فرعى از 4 اصلى – آقاى رحمت اله نظرى فرزند محمد ششدانگ 
یکبابخانه که در آگهى هاى سابق شماره پالك فرعى اشتباهاً 204 فرعى قید 
گردیده و بموجب نامه شماره 11328- 1320/04/17 هیأت نظارت بایستى 

تجدید گردد. 
پالك 4696 فرعى مجزى شده از 2079 فرعى از 4 اصلى- آقاى قدرت اهللا 
مؤمنى دهقى فرزند اسداهللا و خانم زهرا مال احمدى دهقى فرزند محمدعلى 
بالسویه ششدانگ یکباب خانه بر روى قسمتى از پالك 2079 واقع در دهق 4 
اصلى بخش 15 ثبت اصفهان انتقالى مع الواسطه از مستدعیان اولیه ثبت که 
در آگهى هاى نوبتى و تحدیدى سابق نوع ملک اشتباه منتشر شده و شماره 
اصلى آن از قلم افتاده ، لذا باید آگهى هاى نوبتى و تحدیدى آن تجدید گردند.

بموجب ماده 16- قانون ثبت اسناد و امالك ثبت اسناد و امالك و ماده واحد 
مصوب 1373 چنانچه کسی نســبت به امالك ثبت شده ردیف الف از تاریخ 

اولین انتشار ظرف مدت 90 روز و همچنین نسبت به امالك ثبت شده ردیف 
ب ســی روز گواهی اعتراض از مراجع صالحه اخذ و تسلیم نماید اعتراضات 
و یا گواهی طرح دعوي مطابق قســمت اخیر مــاده 16- و تبصره ذیل ماده 
17 – قانون ثبت رفتار خواهد شد این آگهی نسبت به ردیف الف در دو نوبت به 
فاصله سی روز و نسبت به ردیف ب فقط یک نوبت در روزنامه منتشر خواهد 
شد.  نشانى :سایت ادارى مهردشــت – اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت 

تلفن:42319010
تاریخ انتشار نوبت اول:    چهار شنبه  1398/08/01 

تاریخ انتشار نوبت دوم:     شنبه     1397/09/02
 م الف 637285  

روح اهللا موسوى- کفیل اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت
 7/450/ 

 آگهى نوبتى سه ماهه دوم سال 1398

بموجب ماده 11 قانون ثبت اســناد و امالك و مــاده 59 اصالحى آئین نامه 
مربوطه امالکى که در سه ماهه دوم ســال 1398  تقاضاى ثبت آنها پذیرفته 
شده و همچنین شماره هاى از قلم افتاده و نیز آنچه طبق آراء هیأت نظارت ثبت 

آگهى آنها باید تجدید شود مربوط به بخش نه را آگهى مى نماید : 
الف ) شماره پالك و مشــخصات مالک و نوع ملک و محل وقوع امالکى که 
اظهارنامه آنها در سه ماهه مربوطه قبل تنظیم و جهت انتشار آگهى در ردیف 

منظور گردیده اند: 
اول : ابنیه و امالك واقع در کارالدان یک اصلى و فرعى زیر :

436 فرعى : خانم فاطمه نصر اصفهانى فرزند عبداله 19 حبه مشاع از 72 حبه 
ششدانگ یک باب خانه بمساحت 228/19 متر مربع 

دوم : ابنیه و امالك واقع در فالورجان 15 اصلى و فروعات زیر :
426 فرعى : آقاى محســن ســلیمى  فرزند اسداله ششــدانگ یک بابخانه  

بمساحت 148/12 متر مربع 

2824 فرعى : خانم عفــت کیانى فالورجانى  فرزند براتعلى ششــدانگ یک 
بابخانه منتزع شده از پالك 607 فرعى بمساحت 241/60 متر مربع 

2831 فرعى : خانم اختر فاضل  فرزند قاسم ششدانگ یک بابخانه منتزع شده 
از پالك 774 فرعى بمساحت 189/70 متر مربع 

سوم: ابنیه و امالك واقع در اراضى باغوحوش(مینادشت) 430 اصلى و فرعى 
زیر : 

1689 فرعى : آقاى مسعود شــفیع زاده  فرزند قربانعلى ششدانگ یک بابخانه 
منتزع شده از پالك 315 فرعى بمساحت 163/39 متر مربع 

چهارم : ابنیه و امالك واقع در خیابان نیروگاه 690 اصلى و فروعات زیر :
28 فرعى : آقاى محســن میرزائى فرزند بختیار ششــدانگ یک قطعه زمین  

بمساحت 159/10 متر مربع 
29 فرعى : آقاى محمد شهباز گهروئى فرزند معصومعلى ششدانگ یک بابخانه 

بمساحت 103/03 متر مربع 

30 فرعى : آقاى عبدالحســین عربى نره فرزند حاصل ششدانگ یک بابخانه 
بمساحت 219/28 متر مربع 

پنجم : ابنیه و امالك واقع در فرتخون 534 اصلى و فرعى زیر :
621 فرعى : خانم مریم مرادى فرتخونى فرزند محمود ششدانگ یک بابخانه 

مجزى شده از پالك 353 فرعى بمساحت 153/30 متر مربع 
بموجب ماده 16 قانون ثبت امالك چنانچه کســى نســبت به امالك مندرج 
در این آگهى واخواهى داشته باشــد باید از تاریخ انتشار اولین نوبت  نسبت به 
آنهائى که تقاضاى ثبت شده  ظرف مدت 90 روز دادخواست واخواهى خود را به 
این اداره تسلیم و طبق تبصره دو ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هاى 
معترضى ثبت معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره 
بایستى با تقدیم دادخواست بمرجع ذیصالح قضائى گواهى تقدیم دادخواست 
را اخذ و به این اداره تسلیم نماید و در صورتیکه قبل از انتشار این آگهى دعوائى 
اقامه شده باشد طرف دعوى باید گواهى دادگاه را مشعر بر جریان دعوى ظرف 

مدت مرقوم تســلیم نماید . اعتراضات یا گواهى طرع دعوى که بعد از انقضاء 
مدت مرقوم واصل شود بالاثر است و مطابق قسمت اخیر ماده 16 و تبصره ماده 
17 قانون ثبت رفتار خواهد شد . ضمناً طبق ماده 56 آئین نامه قانون ثبت حقوق 
ارتفاقى در موقع تعیین حدود در صورتمجلس قید و واخواهى صاحبان امالك و 
مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقى مطابق ماده 20 قانون ثبت و تبصره 2 

ماده واحد قانون تعیین تکلیف پرونده هاى معترضى ثبت پذیرفته خواهد شد .
این آگهى ردیفهاى اول تا چهارم  در دو نوبت بفاصله 30 روز از تاریخ انتشار در 
روزنامه مربوطه و ردیف پنجم به علت اشتباه در شماره اصلى ملک فقط یک 

نوبت درج و منتشر میگردد.   
تاریخ انتشار نوبت اول  چهارشنبه 1398/8/1 

تاریخ انتشار نوبت دوم  شنبه 1398/9/2   
 م الف 625369 

حسین زمانى علویجه - رئیس اداره ثبت فالورجان/7/425

آگهى نوبتى سه ماهه دوم  سال 1398 قسمتى از امالك بخش نه ثبت اصفهان شهرستان فالورجان 
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گروهى از متخصصان علوم پزشکى در هنگ کنگ در 
مطالعات خود دریافتند که قرار گرفتن در معرض دود 
سیگار با نازك شدن الیه مشیمیه  چشم (کوروئید) در 

کودکان شش تا هشت ساله مرتبط است.
محققان بــه مطالعه روى 1400 کودك و بررســى 
ارتباط بیــن ضخامت الیه مشــیمیه و قرار گرفتن 
در معرض دود ســیگار پرداختند و در این باره اظهار 
داشــتند که 32/8 درصد از کودکان در معرض دود 
سیگار قرار گرفته بودند و 67/2 درصد از آنان تماسى 

با دود سیگار نداشتند.
محققان با در نظر گرفتن فاکتورهایى از قبیل سن، 

جنسیت، شاخص توده بدنى و وزن کودك در زمان 
تولد مشاهده کردند قرار گرفتن در معرض دودسیگار 
با نازك تر شدن الیه مشیمیه چشم کودکان مرتبط 
است. همچنین این مطالعات نشــان داد بین نازك 
شدن ضخامت الیه مشیمیه و تعداد افراد سیگارى 
در خانواده و افزایش میزان قرار گرفتن در معرض دود 

سیگار ارتباط وجود دارد.
محققان با توجه به نتایج این آزمایش ها متذکر شدند: 
یافته هاى به دست آمده بر اثرات مضر قرار گرفتن در 
معرض دود سیگار براى سالمت چشم هاى کودکان 

تأکید دارد.

آیا  سیگار بر سالمت چشم کودکان تأثیر دارد؟

نتایج یک مطالعه نشــان مى دهد که یک یا دو بار 
در هفته، خواب نیــم روزى مى تواند خطر ابتال به 
بیمارى هاى قلبى از جمله نارســایى قلب و سکته 

مغزى را حدود 50 درصد کاهش دهد.
این مطالعه نشان داد که خطر ابتال به بیمارى هاى 

قلبى و عروقى در افرادى که یک یا دو بار در هفته 
چــرت مى زنند در مقایســه با افــرادى که چرت 

نمى زدند، 48 درصد کاهش داشت. 
اما مدت زمان خواب نیم روزى و یا چرت زدن هاى 
بیشتر هیچ تأثیرى در ابتال به بیمارى هاى قلبى و 
عروقى نشــان ندادند. محققان خاطرنشان کردند 
با اینکه مســیرهاى دقیق فیزیولوژیکى که چرت 
زدن هاى نیــم روزى را به خطر ابتــال به بیمارى 
قلبى و عروقى ربط مى دهند مشخص نیستند اما 
این مطالعه به بحث در مورد پیامدهاى ســالمتى 
چرت زدن کمک مى کند و نشــان مى دهد که نه 
تنها طول مدت چرت زدن بلکه تکرار آن نیز ممکن 

است مهم باشد.

خواب نیم روزى خطر حمله قلبى را 50 درصد 
کاهش مى دهد

((آگهى تحدید عمومى مرحله  دوم  سال 1398))
پیرو آگهی هاى نوبتی سه ماهه اول سال 1398 مربوط به قسمتی از امالك  نجف آباد 
بخش 11 ثبت اصفهان اینک تحدید حدود امالك مورد نظر به موجب ماده 14 قانون 

ثبت به شرح ذیل آگهى مى شود:
بخش 11 ثبت اصفهان

قطعه 3 نجف آباد
پالك 785 – ناهید اجاللى رزمى فرزند حسین  تمامت پنج – هشتم یک سهم مشاع 

از 13 سهم ششدانگ.
پالك 550/7– رسول آقا شــاه جالل آبادى فرزند محمد ششدانگ  یک قطعه زمین 

محصور  بمساحت 118/20 متر مربع 
قطعه 5 نجف آباد 

پالك 374- الهه یوسفیان نجف آبادى فرزند حسنعلى نسبت به چهار دانگ مشاع و 
یوسف جوالیى فرزند محمد نسبت به دو دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 

120 متر مربع.
پالك 937/10-  مریم خانى نجف آبادى فرزند حســینعلى  ششــدانگ یکبابخانه  

بمساحت 85/63 متر مربع .
قطعه 6 نجف آباد 

پالك 1014/848- عصمت نمازیان  نجف آبادى فرزند حســن ششدانگ یک قطعه 
زمین محصور  بمساحت 900 متر مربع.

پالك 1014/849- محسن عبدانى فرزند ابوالقاسم ششدانگ یک درب باغ   بمساحت 
510/70 متر مربع.

پالك 1014/876- غالمرضا صالحى نجف آبادى ششدانگ یک درب باغ    بمساحت 
1564/50 متر مربع.

پالك 1014/879- ناصر چهارده معصومى نجف آبادى فرزند رمضانعلى به نســبت 
چهار دانگ مشاع  و حکیمه موحدى نجف آبادى فرزند سعید به نسبت دو دانگ مشاع 

از ششدانگ یکدرب باغ بمساحت 1185/60 متر مربع.
پالك 1014/880- اکبر حب على موچانى فرزند محمد و رضا غالمى فرزند رجبعلى 

بالسویه ششدانگ یکباب مغازه  بمساحت 85/12 متر مربع.
پالك 1014/894- بهرام حاجى علیخانى فرزند اســداله  ششدانگ یک قطعه زمین  

بمساحت 1908/50 متر مربع.
پالك 1014/896 – محمد على احمد رضایى فرزند حســن ششدانگ یکباب کارگاه 

بمساحت 626/50 متر مربع .
پالك 1014/911 – حسن فاضل نجف آبادى فرزند غالمحسین  ششدانگ یکباب 

کارگاه بمساحت 742/56 متر مربع .
پالك 1014/919 – یداله ابراهیمى فرزند عباس ششدانگ یک قطعه زمین محصور 

محل احداث کارگاه بمساحت 497/94 متر مربع .
شنبه 1398/9/16

پالك 1124 – حسنعلى ســلیمانى نجف آبادى فرزند احمد ششــدانگ یکدرب باغ  
بمساحت 1146/50 متر مربع .

پالك 1301– ناصرخاکى نجف آبادى فرزند اسداله به نسبت دو و دو سوم دانگ مشاع  
و فاطمه خاکى فرزند اسداله  به نسبت یک و یک سوم دانگ مشاع و معصومه منتظرى 
فرزند رضا به نسبت دو دانگ مشاع از ششدانگ کوچه متروکه  بمساحت 22/40 متر 

مربع .
قطعه 7 نجف آباد

پالك 2684- مهرى نجفى نژاد فرزند ابراهیم  ششــدانگ یکدرب باغ  بمســاحت 
503/95 متر مربع .

پالك 2685- على پور جوادى  فرزند عباسعلى به والیت پدرش عباسعلى پور جوادى 
ششدانگ یکدرب باغچه بمساحت 134/85 متر مربع .

قطعه 8 نجف آباد
پالك 431/24- بتول مجیدپور فرزند براتعلى و قدسیه مجیدپور فرزند براتعلى بالسویه  

ششدانگ یکباب خانه و زمین متصله  بمساحت 304/40 متر مربع.
پالك 844/16- غالمرضا خیرى  نجف آبادى  فرزند یداله ششــدانگ یک درب باغ 

بمساحت 1535/6 متر مربع.
پالك 1340- علیرضا عظیمى یانچشمه فرزند حسین ششدانگ یکبابخانه   بمساحت 

98/52 متر مربع.
قطعه 9 نجف آباد

پالك 259/1 – على اکبر سمندرى  نجف آبادى فرزند حسنعلى  ششدانگ یک قطعه 
زمین بمساحت 1197 متر مربع. 

قطعه 10 نجف آباد
پالك 110/4 – غالمرضا یزدانى فضل آبادى فرزند ابراهیم  ششــدانگ یکبابخانه و 

زمین متصله   بمساحت 241/65 متر مربع 
پالك 115/8 – احسان مهربان فرزندپرویز ششــدانگ یکباخانه  بمساحت 128/60 

متر مربع .
پالك 2014 – غالمرضا مهدیه فرزند یداله ششــدانگ یکبابمغازه  بمساحت 29/61 

متر مربع .
پالك 2023 – مهدى ســورانى فرزند خداداد ششــدانگ یک قطعه زمین  بمساحت 

200/80 متر مربع .
یکشنبه 1398/9/17

تحدید حدود پالك مذکور در روزهاى فوق به ترتیب از ساعت 8صبح به بعد در محل 
شروع وانجام خواهد شد . لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالك ومجاورین 
اعالم مى شود که در روز و ساعت مقرر در محل حضور به هم رسانند چنانچه که هر یک 
ازصاحبان امالك و یا نماینده قانونى آنها در موقع تحدید حدود حاضر نباشــند مطابق 
ماده 15 قانون مزبور ،ملک آنها با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد 
اعتراضات مجاورین وصاحبان امالك که در موعد مقرر حاضر نبودند مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حــدود فقط تا 30 روز پذیرفته خواهد 
شــد وطبق تبصره 2 ماده واحد قانون تعیین تکلیف پرونده هاى معترضى ظرف یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره باید با تقدیم داد خواست به مرجع ذى صالح 
قضایى گواهى تقدیم را اخذ وبه این اداره تســلیم نمایند./.  تاریخ انتشار : 1398/8/1 
شــماره  :م/الف 639493  مهدى صادقى  وصفى- رئیس  اداره ثبت اسناد و امالك 

نجف آباد /7/468
مزایده اموال منقول نوبت دوم

به موجب ماده 114 قانون اجراى احکام مدنى در رابطه با پرونده اجراى به شماره 971034 
مطروحه در شعبه 20 اجراى احکام مدنى اصفهان خودروى سوارى چرى به شماره انظامى 
163 ى 53 ایران 43 که حسب نظریه کارشناس رسمى دادگسترى ارزیابى و بازدید گردیده 
اســت با در نظر گرفتن شــرایط ذیل از طریق مزایده به فروش میرسد 1- نام مالک آقاى 
محسن حاتمى قهدریجانى فرزند رجبلى میباشد. 2- اوصاف و مشخصات مورد مزایده وفق 
نظریه کارشناس رسمى دادگسترى: اتومبیل سوارى Tiggo 5 به شماره انتظامى 163 ى 
53 ایران 43 مشکى متالیک مدل 1397 شماره موتور 134415 شماره شاسى 1030033- 
وضعیت ظاهرى مناسب سپر جلو شکسته الستیک ها ٪50 قابل استفاده است. با توجه به 
شرح فوق و نوع مدل و کاربرى در صورت موجود بودن اسناد و مدارك معتبر به نرخ روز در 
بازار فعلى مبلغ یک میلیارد و نهصد میلیون ریال معادل یکصد و نود میلیون تومان قیمت پایه 
کارشناسى اعالم میگردد. 3- فروش و مزایده از قیمت پایه (1/900/000/000 ریال) شروع 
و برنده مزایده کسى است که باالترین مبلغ را پیشنهاد نماید. 4- متقاضیان شرکت در مزایده 
٪10  از قیمت پایه را پس از اخذ شناسه واریز از این اجرا به حساب سپرده دادگسترى پرداخت 
و یا به صورت چک تضمین شده بانکى الزاما در وجه شعبه 20 اجراى احکام مدنى اصفهان و 
اصل فیش واریزى و یا چک تضمین شده بانکى را به همراه تقاضاى کتبى و رونوشت کارت 
ملى به این شــعبه ارائه نماید. در ضمن برنده مزایده مکلف خواهد بود حداکثر ظرف مدت 
یکماه از تاریخ مزایده نسبت به پرداخت مابقى ثمن معامله اقدام نماید در غیر اینصورت مبلغ 
٪10 واریزى به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. 5- پرداخت بدهى هاى مالیاتى 
و عوارض شهردارى و جرائم راهنماى و رانندگى مربوطه (در صورتیکه مورد مزایده داراى 
بدهى هاى مذکور باشد) تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده باشد یا نه بر 
عهده مالک میباشد 6- متقاضیان در صورت تمایل میتوانند حداکثر ظرف مدت 5 روز قبل 
از شروع زمان مزایده با دریافت مجور قبلى از این اجرا از مورد مزایده بازدید نمایند. 7- زمان 
مزایده روز پنج شنبه مورخ 98/8/16 ساعت 9 الى 10 و مکان مزایده شعبه 20 اجراى احکام 

مدنى اصفهان واقع در مجتمع قضایى شهید مطهرى میباشد. م الف: 639646 دادورز شعبه 
20 اجراى احکام مدنى اصفهان /7/460

تحدید حدود اختصاصى
شماره: 139821702023013952- 98/7/29 چون تحدید حدود ششدانگ یک باب مغازه 
پالك شماره 619/1 واقع در بخش چهار ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام علیرضا 
رئیسى فرزند اسماعیل در جریان ثبت اســت و به علت عدم امکان حضور و مسدود بودن 
محل به عمل نیامده اینک بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى 
نامبرده تحدید حدود پالك مرقوم در روز چهارشــنبه 98/08/29 ساعت 9 صبح در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهى به کلیه مجاورین اخطار مى گردد که در 
روز و ساعت مقرر در این آگهى در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود تا 30 روز پذیرفته خواهد 
شد. تاریخ انتشار: 98/08/01  م الف: 639426 صفایى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك 

مرکزى اصفهان /7/461
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 ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت. لذا مشــخصات 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 رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 

خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شماره 139860302023000487 مورخ 98/06/27 خانم زهرا پرورش 
به شماره شناسنامه 54870 کدملى 1280974966 صادره از اصفهان فرزند لطف اله نسبت 
به         10 سهم مشــاع از 72 سهم ششــدانگ از یکباب خانه به مساحت 89/09 مترمربع 
مفروزى از پالك شماره 4452- اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که به صورت عادى 

از طرف لطف اله پرورش واگذار گردیده است. 
ردیف 2- برابر رأى شماره 139860302023000489 مورخ 98/06/27 خانم مینا پرورش 
به شماره شناسنامه 1270910930 کدملى 1270910930 صادره از اصفهان فرزند لطف اله 
نسبت به        10 سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ از یکباب خانه به مساحت 89/09 مترمربع 
مفروزى از پالك شماره 4452- اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که به صورت عادى 

از طرف لطف اله پرورش واگذار گردیده است. 
3- برابر رأى شماره 139860302023000492 مورخ 98/06/27 خانم صفورا پرورش به 
شماره شناسنامه 57594 کدملى 1281002984 صادره از اصفهان فرزند لطف اله نسبت 
به        10 سهم مشــاع از 72 سهم ششدانگ از یکباب خانه به مســاحت 89/09 مترمربع 
مفروزى از پالك شماره 4452- اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که به صورت عادى 

از طرف لطف اله پرورش واگذار گردیده است.
4- برابر رأى شماره 139860302023000495 مورخ 98/06/27 آقاى محمدرضا پرورش 
به شماره شناسنامه 72590 کدملى 1282466615 صادره از اصفهان فرزند لطف اله نسبت 
به          20 سهم مشاع از 72 سهم ششــدانگ از یکباب خانه به مساحت 89/09 مترمربع 
مفروزى از پالك شماره 4452- اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که به صورت عادى 

از طرف لطف اله پرورش واگذار گردیده است.
5- برابر رأى شماره 139860302023000497 مورخ 98/06/27 خانم هاجر پرورش به 
شماره شناســنامه 4058 کدملى 1288342799 صادره از اصفهان فرزند لطف اله نسبت 
به          10 سهم مشاع از 72 سهم ششــدانگ از یکباب خانه به مساحت 89/09 مترمربع 
مفروزى از پالك شماره 4452- اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که به صورت عادى 

از طرف لطف اله پرورش واگذار گردیده است.
6- برابر رأى شماره 139860302023000500 مورخ 98/06/27 خانم نفیسه پرورش به 
شماره شناسنامه 58765 کدملى 1281016292 صادره از اصفهان فرزند لطف اله نسبت 
به         10 سهم مشــاع از 72 سهم ششــدانگ از  یکباب خانه به مساحت 89/09 مترمربع 
مفروزى از پالك شماره 4452- اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که به صورت عادى 

از طرف لطف اله پرورش واگذار گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1398/08/01 تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1398/08/14 م الف: 639409 صفائى- رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /7/464
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششــدانگ یک قطعه زمین با بناى احداثى پالك  4662فرعى مجزى 
شده از پالك 1330 واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به 
نام خدیجه توکلى دهقى  فرزند فتحعلى در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى 
ثبت تحدید حدود به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق 
تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزپنج شنبه مورخ 98/8/23 ساعت 8 صبح 
در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز 
بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در 
روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون 
ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: 
1398/8/1- 634382/ م الف سید روح اله موسوى- کفیل اداره ثبت اسنادوامالك بخش 

مهردشت /7/431
 مزایده

آگهى  شــماره پرونده : 1398009001511736 شــماره بایگانــى :980293در پرونده 
کالسه 980293 اجرایى و به موجب دادنامه 9609973730201031 صادره از شعبه دوم 
حقومى نجف آباد خواندگان اجرایى اجرایى آقایان اصغر و نوراله و خانمها فاطمه و جهان و 
زهرا(همگى محمدى قلعه سفیدى ) وراث سهراب ملزمند به فروش اموال و ما ترك متوفى 
و تقسیم بین ورثه با در خواست خانمها طیبه و مرجان محمدى با وکالت خانم فهیمه خلیلى 
که اموال و ماترك متوفى به شرح ذیل توسط کارشناسان حسین پیرمرادیان و مانده على 
بارانى ارزیابى گردیده است: 1- یکباب منزل مســکونى واقع در قلعه سفید خ ولیعصر بن 
بست فرمان 8 کد پستى 93935-85841 با مساحت حدود 283 متر مربع  و داراى حدود 
213 متر مربع اعیانى مى باشد که مصالح به کار رفته قسمتى آهن و آجر و قسمتى تیر چوبى 
به مقدار 4 دانگ مشاع به 1/620/000/000 ریال و ارزش انشعابات 70/000/000 و داراى 
امتیازات آب و برق و گاز و تلفن 2- یک باب پارکینگ به آدرس قلعه سفید خ ولیعصر جنب 
بن بست آزادى 13 کد پستى 13981-85841 به مساحت کل زمین داراى 32 متر مربع زیر 
بنا با مصالح آهن و آجر و تیر چوبى به مبلغ 560/000/000 ریال 3- قسمتى از یک قطعه 
باغ محصور و مشــجر واقع در باغات جنوب قلعه سفید به آدرس انتهاى خ محمد منتظرى 
کوچه جنب کارخانه لبنیات ذنوبى با حدود 5550 متر مربع عرصه و داراى درختان مثمر که 
قسمتى از درختان خشک شده اند با 6 ســاعت آب چاه در هفته به مبلغ 6/937/500/000 
ریال 4- قســمتى از یک باغ محصور و مشجر واقع در باغات شــمال محدوده قبرستان 
قلعه ســفید خ محمد منتظرى کوچه فرعى با حدود 1143 متر مربع عرصه به همراه آب به 
ارزش 2/800/350/000 ریال که با توجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نســبت 
به نظریه کارشناسى اموال توقیف شــده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 
98/08/14ساعت 10 صبح و در محل اجراى احکام به فروش میرسد. برنده مزایده شخصى 
است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى المجلس به 
حساب شماره 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن 
اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى 
گردد. ضمناً خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید 

به عمل آورد. 640938/م الف مدیراجراى احکام حقوقى دادگسترى نجف آباد /7/467 
وقت اجراى قرار تحریر ترکه

بدینوسیله اعالم مى نماید به موجب درخواست ســید ابراهیم موسوى به طرفیت (صغرى 
باقرى- سید سجاد موسوى- سید محمد موسوى- سید جواد موسوى و خانم اعظم موسوى) 
قرار تحریر ترکه مرحوم سید کمال موسوى طى شماره 1028/98 در شوراى حل اختالف 
شعبه 4 زرین شهر صادر و وقت اجراى قرار ساعت 9 صبح مورخه 98/9/10 تعیین گردیده 
اســت لذا از ورثه یا نماینده قانونى آنها بســتانکاران و مدیونین به متوفى و کسان دیگرى 
که حقى بر ترکه متوفى دارند دعوت مى شــود در موعد مذکور در محل این شورا واقع در 
شهرستان به  آدرس حاضر شوند. عدم حضور مدعوین مانع اجراى قرار نخواهد بود. م الف: 

515026 شعبه چهارم شوراى حل اختالف لنجان (مجتمع شماره یک) /7/452
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عالیمى که مى گویند 
همسرتان اضطراب دارد

برخى از عادت هــاى رفتارى به ما کمک مى کننــد تا همواره نظم 
ویژه اى را بر زندگى خود حاکم کنیم. امــا عادت هاى معمولى هم 
وجود دارد که ناخواسته و بدون آنکه متوجه آن باشیم هر روز آنها را 
تکرار مى کنیم. بروز این عادت ها  و کارهاى به ظاهر پیش پا افتاده 
که ممکن است آنها را در افراد مختلف از جمله همسرتان مشاهده 

کنید، مى تواند در اثر اضطراب ایجاد شده باشد. 
هر صبح، همان صبحانه را مى خورد

اگر در ابتداى هــر روز با وجود انواع دیگــرى از مواد غذایى، 
همســرتان خود را به خوردن دقیقًا همــان وعده غذایى که 
روز پیش مصرف کرده است وادار مى کند و تغییر آن به یک 
شــکنجه واقعى  براى او تبدیل مى شود و ممکن است باعث 
عصبى شدن وى شود، این حالت مى تواند نشانه یک اضطراب 

پنهان باشد.
براى تضعیف این حالت و کاهش اضطراب، به او پیشنهاد دهید 
سعى کند برخى از مواد جدید را به صورت مرحله به مرحله به غذاى 
خود اضافه کند. به عنوان مثال مقدارى شکالت را روى نان تست 

ساده  اى که هر روز مى خورد، بیافزاید.
گاز گرفتن لب 

اضطراب احساس تنشى در فرد ایجاد مى کند که این حس تنش باید 
آزاد شــود. عالیمى مانند جویدن ناخن و گازگرفتن لب یا پیچاندن 
مو ها به دور انگشتان، اضطراب درونى را نشان مى دهد که با انجام 
این کار ها به طور ناخودآگاه در تالش هستیم از شر آن خالص شویم.

نمى تواند خارج از یک برنامه عمل کند
هر نوع برنامه خاصــى که فرد را منظم نگه مــى دارد و به او کمک 
مى کند تا بر روى کار هاى خود متمرکز شوید بسیار عالى است. اما اگر 
فعالیت هاى روزانه براى مدتها به مواردى که بیش از حد سختگیرانه 
است تبدیل شده، به گونه اى که هرگونه انحراف از آن باعث حمله 
پانیک یا هراس مى شود، این حالت مى تواند نشانه اضطراب با عملکرد 
باال در او باشد. براى رهایى از این حالت به او پیشنهاد دهید سعى کند 
با تغییر برنامه زندگى این چارچوب را بشکند و در اجراى آن انعطاف 

پذیر باشد.

متوجه زمان نمى شود
اگر فرد زمان زیادى را صرف انجــام کار ها مى کند و به عنوان مثال 
براى مرتب کردن اتاق و قرار دادن هر چیزى در جاى خود وقت زیادى 
صرف مى کند و توجه بیش از حد به این موارد باعث مى شود که متوجه 
گذر زمان نشود، این عالیم نشان مى دهد که او مبتال به سطح باالیى 

از اضطراب است.
تمام شب بیدار مى ماند

اگر اواخر شب است و شما در رختخواب هستید و همه چیز براى 
داشتن یک خواب مناسب آماده است، اما هنوز نمى توانید بخوابید، 
قطعًا اضطراب یکــى از دالیل اصلى این حالت اســت. افرادى 
که دائمًا نگران چیزى هســتند و مبارزات درونى دارند و این امر 
باعث مى شود نتوانند ذهن خود را آرام کنند، در حقیقت اضطراب 

عملکردى دارند.
قبل از زنگ ساعت از خواب بیدار مى شود

هنگامى که فرد به طور مداوم و بدون نیاز به زنگ ساعت صبح زود 
از خواب بیدار مى شود، این حالت مى تواند عادى باشد، زیرا برخى از 
ما به خواب کمترى نیاز داریم. به عالوه این حالت، مى تواند به وجود 

استرس روانى هم اشاره کند.
به تعویق انداختن کار ها

هر کسى به دلیل تنبلى، ممکن است هر چند وقت یک بار وظایف خود 
را کنار بگذارد، اما براى افراد مبتال به اضطراب، تعلل به یک عادت 
تبدیل مى شود. افراد داراى اضطراب با عملکرد باال بهانه مى گیرند که 
«همه چیز به این شکل پیش مى رود»، در حالى که دلیل واقعى آن 

ترس از انجام اشتباه کار یا حتى عدم انجام آن است.
در مورد مسائل جزیى مشاوره مى خواهد

همه ما به مشاوره نیاز داریم و این امرى کامًال طبیعى است، اما نیاز 
مستمر به یک مشــاور حتى در مواردى که چندان ضرورى نیست 
نشان مى دهد که ممکن است فرد مبتال به اضطراب عملکردى باشد. 
از طرف دیگر، این حالت ممکن است نشانه اعتماد به نفس پایین و 
ترس از تصمیم گیرى به تنهایى باشد که مى تواند نشانه دیگرى از 

اضطراب باشد.
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خدا را! خدا را! اى جمعیت انسان ها پروا کنید! حال که تندرستید 
نه بیمار و در حال گشایش هستید نه تنگدست، در آزادى خویش 
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شــب زنده دارى و پرهیز از شــکمبارگى به اطاعت برخیزید، 
با اموال خود انفــاق کنید، از جســم خود بگیرید و بــر جان خود 

موال على (ع)بیافزایید و در بخشش بخل نورزید.
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شــرکت فرودگاه ها و ناوبرى هوائى ایران- اداره کل فرودگاه هاى استان اصفهان در نظر دارد به منظور اجراى 
طرح هاى توسعه و عمرانى بر اساس طرح و نقشه مصوب نســبت به خرید و تملک قسمتى از اراضى بخش 18 
پالك 10 اصلى موسوم به سلیمانیه را به استناد الیحه نحوه خرید و تملک اراضى و امالك براى اجراى برنامه هاى 

عمومى، عمرانى و نظامى دولت مصوب 1358/11/17 اقدام نماید.
بدینوسیله به کلیه مالکان محدوده فوق الذکر اعالم مى گردد حسب تبصره 2 ماده 4 الیحه قانون مذکور ظرف 
مدت یک ماه با در دست داشتن مستندات مالکیت رسمى و مدارك شناسایى معتبر به این اداره کل به آدرس 

ذیل مراجعه نمایند.
بدیهى است در صورت عدم مراجعه در زمان مقرر مطابق ماده 8 الیحه مذکور اقدام الزم معمول خواهد گردید.

زمان انتشار در روزنامه: روز چهارشنبه مورخ 1398/08/01
مهلت مراجعه: پانزده روز پس از تاریخ انتشار روزنامه

آدرس: میدان الله- اتوبان شهید اردستانى فرودگاه بین المللى شهید بهشتى اصفهان-
 اداره کل فرودگاه هاى استان اصفهان- واحد امور حقوقى

تلفن تماس: 33998220
شرکت فرودگاه ها و ناوبرى هوائى ایرانشرکت فرودگاه ها و ناوبرى هوائى ایران

خرید و تملک اراضى فرودگاه بین المللى شهید بهشتى اصفهانخرید و تملک اراضى فرودگاه بین المللى شهید بهشتى اصفهان
اطالعیــه

م الف: 640972

چند ترفند ساده قبل  از خواب 
که شما را الغر مى کند

برخى از عادت هاى روزانه اگر 
به طور منظــم و برنامه ریزى 
شده قبل از خواب انجام گیرند، 
مى توانند به کاهــش وزن در 

خواب کمک کنند.
بدن در طول شب بین 300 تا 
400 کالرى مى ســوزاند. این 
تقریباً برابر بــا مقدار انرژى در 
مدت زمان یک ساعت است، اما 
کارشناسان ادعا مى کنند خواب 
با کیفیت مى تواند درست مانند 
تمرینات بدنى در کاهش وزن 

نقش داشته باشد.
رعایــت عادت هــاى خاصى 
مى تواند متابولیســم شــما 
را در خــواب تقویــت کند. در 
ادامه نکاتى وجود دارد که اگر 
مى خواهید بــا کمترین تالش 
وزن خود را کاهش دهید، ممکن 

است مفید باشد.

احترامًا شهردارى تیران به استناد موافقتنامه شماره 98/100/913 
مورخ 98/05/01 شوراى اسالمى شــهر تیران در نظر دارد نسبت به 
واگذارى و اجاره پارك ســاعتى بلوار امام و خیابان طالقانى مرکزى 
واقع در تیران اقدام نماید. متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات 
بیشتر و اخذ و تحویل فرم شرکت در مزایده از تاریخ چاپ این آگهى 
به شهردارى مراجعه نمایند. الزم به ذکر است مهلت تحویل اسناد به 
دبیرخانه محرمانه شهردارى تیران پایان وقت ادارى روز پنج شنبه 

مورخ 98/08/16 مى باشد.
حسن شفیعى- شهردار تیرانحسن شفیعى- شهردار تیران

آگهى مزایده نوبت اول

م الف:641291

چاپ اولچاپ اول

متخصصان توصیه مى کنند دماى اتاق خواب را در شب در حدود 18 
درجه سانتیگراد نگه دارید تا سوخت و ساز بدن تقویت شود. مطالعات 
نشان داده است که یک محیط خنک تر سلول هاى چربى قهوه اى 
را که مسئول حرارت دهى هستند فعال مى کند. وقتى در یک اتاق 
سرد مى خوابید، بدن شما براى حفظ گرما شروع به سوزاندن انرژى 
بیشترى مى کند. به همین دلیل مى تواند به کاهش وزن کمک کند.

بنابر مطالعات، برنامه خواب تنظیم نشده با افزایش وزن 
بیش از حد مرتبط اســت. به طور معمــول این هورمون 
مالتونین اســت که به ما مى گوید کى باید به رختخواب 
برویم، همچنین به فعال شدن سلول هاى چربى قهوه اى 

که به سوزاندن کالرى کمک مى کنند.

نور زیاد برخى وســایل تولید مالتونین را مختل مى کند و 
موجب مى شود که نتوانیم به درســتى بخوابیم. ثابت شده 
است که نور آبى تلفن هاى هوشــمند تولید مالتونین را به 

تأخیر مى اندازد.
سعى کنید قبل از خواب به مدت دو ساعت از کار با این وسایل 
خوددارى کنید و صفحه هاى نمایش آن ها را در حالت شب 
قرار دهید. یک تبلت را با یک کتاب جایگزین کنید، به زودى 
احساس خواهید کرد که مالتونین شما را به خواب مى خواند.

ورزش بدنى بهترین راه براى از بین بردن استرس و تقویت متابولیسم 
قبل از خوابیدن است. ثابت شده اســت که هر دو تمرینات قلبى و 
هوازى کارایى دارند، اما ورزش مقاومتى یکى از مواردى است که به 

شما در سوزاندن چربى کمک مى کند.
شنا یا وزنه بردارى مى توانند بهترین گزینه از ورزش هاى استقامتى 
در اواخر شب باشند که سوزاندن کالرى را تحریک مى کنند به طورى 

که حتى بعد از خوابیدن هم ادامه پیدا مى کند.

انواع خاصى از چاى مى تواند به شما در کاهش وزن در شب کمک 
کند. ما در اینجــا در مورد چاى هاى رژیمى مشــکوك صحبت 
نمى کنیم که نتایج جادویى را در یک شب مى دهد. چاى هاى گیاهى 
طبیعى در واقع مى توانند به روش هاى مختلف سالمتى را بهبود 
بخشند. دارچین با التهاب مبارزه مى کند و از نفخ صبح جلوگیرى 
مى کند. نعناع باعث کاهش اشتها مى شود و به شما کمک مى کند 
تا از میان وعده خوددارى کنید و بابونه هضم را بهبود مى بخشد و 

باعث آرامش اعصاب مى شود.

در اتاق سردترى بخوابید

چاى طبیعى بنوشیدورزش مقاومتى انجام دهید

با برنامه ریزى به رختخواب بروید و وسایل خود را قبل از خواب کنار بگذارید
بیدار شوید
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 به ســراغ غذا هایــى  مانند ماســت 
یونانى، پنیر کم چرب، بوقلمون بدون 
کره و کره بادام زمینى که سرشــار از 
پروتئین هستند، بروید. این مواد سرعت 
متابولیسم شما را افزایش مى دهند و به 

رشد عضالت کمک مى کنند.

یک میان وعده پروتئینى 
بخورید


