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چرا انگشتانتان همیشه سردند؟واکسن هاى تزریقى هیچ عارضه اى براى سالمتى ندارندجادوگرى به نام «کریستوفر نوالن»بانک ها در اصفهان بیشتر از هرجا تخریب شدند پر هزینه ترین عروسى تاریخ یک فوتبالیست ایرانى سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

لیموشیرین 
فشار خون را 

کنترل مى کند

چهره چهارباغ به شکل فعلى نمى ماند
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همه دالیل گران شدن 
گوجه در اصفهان

آذرى و چرایى اسنادى که 
هرگز رو نمى شود!

مى گویند پول را
 خرج مترو که 

زیر زمین است نکنید
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آخـرین تالش 
براى گرفتن 
یارانه بنزیــن

یک محقق و پژوهشگر طب سنتى گفت: لیموشیرین یکى از 
میوه هاى پاییزى است که به دفع سموم از بدن و تقویت 

سیستم ایمنى بدن کمک مى کند.حیدر عظمایى، محقق و 
پژوهشگر طب سنتى درباره ویتامین ها و امالح معدنى موجود 
در لیموشیرین اظهار کرد: لیموشیرین میوه اى پاییزى است    ...

سخنگوى ستاد شناسایى مشموالن طرح حمایت 
معیشتى وزارت رفاه در پاسخ به اینکه چه کسانى 
بســته حمایتى را دریافت کرده اند و مالك هاى 
شمولیت این افراد چه بوده است، اظهار کرد: به 
عنوان مثال اگر شــما خودرویى خریدارى کنید، 
ملکى معامله مى کنید و یا به سفر خارجى مى روید، 
حقوقى براى شما واریز مى شود، جایى بیمه پرداز 
یا کارفرما هستید و... این اطالعات همگى ثبت 
شده اند و این داده ها از بخش هاى مختلف مبتنى 

بر کد ملى در پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان... 

یک درخت جلوى فاجعه را گرفتیک درخت جلوى فاجعه را گرفت
تصادف شدید دو اتوبوس روى پل چمرانتصادف شدید دو اتوبوس روى پل چمران
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پاسخ معاون میراث فرهنگى به انتقادات از قرار دادن گلدان هاى محصورکننده و میز و صندلى  در پیاده راه چهارباغ

هنوز تاریخ مصرف ما 
به پایان نرسیده!

سپاهان به دنبال متوقف کردن پیکان
ورزشگاه نقش جهان ســاعت 16 و 50 دقیقه امروز میزبان مصاف 
تیم هاى ســپاهان و پیکان خواهد بود. شــاگردان فرکــى و یاران 
قلعه نویى که در چارچوب مسابقات یک هشــتم نهایى جام حذفى 
برابر هم صف آرایى مى کنند، پیش از این و در یک شانزدهم نهایى 
به ترتیب با چهار و ســه گل تیم هاى شــهداى رزکان کرج و خیبر 

خرم آباد را پشت سر گذاشته اند. 
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در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

اگر بسته معیشتى نگرفته اید بخوانید

6000 واحــد 
مسکن ملى

 مرحله اول در اصفهان 
ارائه مى شود

چرا هواى اصفهان آلوده تر از پارسال است؟
یک کارشناس پاسخ مى دهد
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ماجراى اصلى تهدید ماجراى اصلى تهدید 
ویلموتسویلموتس

شرکت گاز استان اصفهان در نظر دارد مناقصه اى با موضوع و شرایط زیر برگزار نماید:
موضوع مناقصه: خرید مجموع تعداد 150 دستگاه تصحیح کننده ى الکترونیکى حجم گاز

میزان تضمین: 900/000/000 ریال (نهصد میلیون ریال)
کد فراخوان در سامانه تدارکات الکترونیکى دولت: 2098091138000010 

کد فراخوان در پایگاه ملى مناقصات: 3216658
نام و نشانى دستگاه مناقصه گزار: اصفهان، خیابان چهارباغ باال،  شرکت گاز استان اصفهان

مهلت اعالم آمادگى: حداکثر تا تاریخ 98/09/24
مناقصه گران مى توانند جهت کسب اطالعات بیشــتر به پایگاه اطالع رسانى الکترونیکى شرکت گاز استان 
اصفهان به آدرس www.nigc-isfahan.ir، www.iets.morg.ir یا با شــماره تلفن 38132- 031 

داخلى 2586 تماس حاصل فرمایند.

آگهى مناقصه عمومى
شماره مجوز (1398،5257)

روابط عمومى شرکت گاز استان اصفهان

نوبت دوم
شرکت گاز استان اصفهان

آقاى کیوان آقاسى فرزند احمد: اخراج از دستگاه متبوع
آقاى بیژن شیرانى فر فرزند جعفر: اخراج از دستگاه متبوع

آقاى مجتبى میرزائى نسب فرزند اصغر: اخراج از دستگاه متبوع
خانم سمیه مکتوبیان بهارانچى فرزند قدیرعلى: اخراج از دستگاه متبوع

خا نم بتول شیرعلى فرزند حسین: بازخرید با پرداخت 30 روز حقوق مبناى مربوطه در قبال هر ساله خدمت
نظر به اینکه بر اساس آرا شماره (به ترتیب) 98/25 و 98/22 و 98/23 و 98/21 و 98/24 هیأت بدوى رسیدگى 
به تخلفات ادارى کارمندان سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان به علت غیبت غیرموجه به مجازات فوق 
محکوم گردیده اید. لذا به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرســى مدنى یک نوبت در روزنامه منتشر مى گردد 
چنانچه به رأى مذکور اعتراض دارید حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ نشــر آگهى اعتراضیه خود را به 
کارگزینى سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان به آدرس: خیابان هزارجریب مدیریت امور ادارى، رفاه و 
پشتیبانى طبقه همکف تسلیم نمایند. در غیر این صورت به استناد تبصره یک ماده 4 قانون، رأى از تاریخ انقضاء 

مهلت یاد شده قطعى و الزم االجرا خواهد بود.

آگهى ابالغ

مدیریت امور ادارى، رفاه و پشتیبانى سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان
م الف: 673297

ى از 

جود 
ت    ...

بیژن بنفشه خواه با اشاره به
 استقبال از مجموعه «فوق لیسانسه ها»:
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شهردارى باغبادران باستناد مجوز شماره 272 مورخ 98/06/24 مورخ شوراى اســالمى شهر در نظر دارد نسبت به فروش دو قطعه زمین با کاربرى تجارى و 
مسکونى واقع در شهر باغبادران با قیمت کارشناسى به شرط ذیل اقدام نماید.

1- پیشنهاد دهندگان مى بایستى معادل 5٪ قیمت پایه کل را محاسبه و به صورت سپرده به حساب 3100005159008 این شهردارى نزد بانک ملى شعبه باغبادران 
واریز و یا معادل آن ضمانتنامه بانکى ضمیمه پیشنهاد خود نمایند.

2- متقاضیان مى توانند از روز ســه شــنبه مورخ 98/09/05 تا پایان وقت ادارى روز یک شــنبه مورخ 98/09/24 با واریز مبلغ 300/000 ریال به حساب 
0108075091002 نزد بانک ملى بنام شهردارى باغبادران نسبت به اخذ مدارك مزایده اقدام نمایند. 

3- پیشنهاد دهندگان باید پیشنهادات خود را تا آخر وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 98/09/25 در دو پاکت (الف و ب) الك و مهر و به دبیرخانه محرمانه حراست 
شهردارى تسلیم و رسید دریافت نمایند.

پاکت الف محتوى سپرده و برگ شرایط آگهى و اسناد مزایده که به امضاء پیشنهاد دهنده رسیده و پاکت ب محتوى پیشنهاد متقاضى که با عدد و حروف خوانا 
نوشته و زیر آن را امضاء و مهر کرده باشد.

4- پیشنهاد دهندگان باید رعایت منع مداخله کارمندان دولت را بنمایند.
5- پیشنهادات رسیده در ساعت 15 سه شنبه مورخ 98/09/26 در کمیسیونى که در دفتر شهردارى تشکیل مى گردد باز و قرائت و صورتجلسه خواهد شد.

6- کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و به پیشنهاداتى که بعد از موعد مقرر در آگهى مزایده رسیده و مبهم، مخدوش و یا مشروط 
مى باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

7- سپرده اول، دوم و سوم تا انجام معامله با نفر اول در شهردارى باقى خواهد ماند و چنانچه نفر اول از تاریخ ابالغ کتبى ظرف مدت هفت روز از انجام معامله 
خوددارى نماید، سپرده او به نفع شهردارى ضبط و معامله با نفر بعدى انجام مى گیرد و اگر نفرات دوم و سوم نیز ظرف مدت مقرر حاضر به انجام معامله نشوند 

سپرده آنان نیز در شهردارى ضبط خواهد شد.
8- انجام معامله قطعى بوده و به هیچ عنوان قابل فسخ نمى باشد.

9- هزینه هاى مربوطه شامل هزینه آگهى، عوارض، بیمه و مالیات و غیره به عهده برنده مزایده مى باشدو شهردارى در این زمینه هیچگونه تعهدى ندارد.
10- پیشنهاد دهندگان باید ذیل این ورقه را به منزله قبول کلیه شرایط مزایده مهر و امضاء نمایند.

11- افرادى که تحت هر عنوان بدهى به این شهردارى دارند مى بایست قبل از پایان مهلت مقرر در این مزایده نسبت به تسویه حساب خود اقدام نمایند، در غیر 
این صورت کمیسیون از قبول پیشنهادات این افراد معذور مى باشد.

12- سایر اطالعات مشخصات ملک مذکور پیوست مى باشد.

آگهى مزایده نوبت دوم

حجت ا... امینى باغبادرانى- شهردار باغبادران

چاپ اول

م الف: 673223
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سپاه
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به ترتیب
خرم آباد

هان

شرکت آب وفاضالب استان اصفهان درنظرداردعملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط 
واگذار نماید.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت ،اتاق292 : تا ساعت  15:30روزشنبه به تاریخ  98/09/16
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: ازساعت 08:00 صبح روز یکشنبه به تاریخ 98/09/17

دریافت اسناد: سایت اینترنتی
WWW.abfaesfahan.ir  شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن گویا:  6680030-8 3 -  031
(داخلی 395 )

 آگهی برگزاري مناقصه عمومی 

شرکت آب وفاضالب استان اصفهان
نام نشریه: روزنامه نصف جهان
تاریخ انتشار: 98/09/05

محل تامین موضوع مناقصهشماره مناقصه
مبلغ تضمینبرآورد(ریال )اعتبار

(ریال )

اجراى خط انتقال فاضالب و باقیمانده شبکه جمع آورى 98-3-164/6
11,770,376,127589,000,000جارىمحله سورچه منطقه مبارکه (با ارزیابى کیفى)

اجراى ایستگاه پمپاژ فاضالب ملک آباد باغبهادران98-3-200/3
7,819,336,143391,000,000جارى(با ارزیابى کیفى)

احداث یک باب ساختمان دو طبقه با مساحت زیر بناى 98-3-201/3
2,417,831,437121,000,000جارىحدود100 متر مربع در محدوده شهر اصفهان

عملیات زیر سازى و آسفالت محوطه مسابقات مهارت  98-3-224
5,093,076,612255,000,000جارىبختیار دشت

نوبت اول
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رئیس پلیس راهنمایى و رانندگى ناجا در پاسخ به سئوالى 
مبنى بر اجراى طرح مصرف سوخت و نتیجه این طرح 
در کاهش تصادفات و تردد وسایل نقلیه  خاطرنشان کرد: 
پس از اجراى این طرح فعًال کاهشى در مصرف سوخت 
روى نداده و تا روز شنبه مصرف 105 میلیون لیتر بنزین 
در روز به ثبت رسید، در صورتى که در شرایط طبیعى این 

رقم در حدود 94 میلیون لیتر بود.
ســردار ســیدکمال هادیانفر  افزود: در سال 96 پس از 
افزایش قیمت بنزین تقریبًا 3 درصد کاهش تصادفات 
فوتى رخ داد، یعنى حداکثر 551 نفر از تعداد جانباختگان 
در طول یکسال کاسته شد اما به مرور اثربخشى خود را 

از دســت داد، اکنون نیز زیاد امیدى نداریم که افزایش 
قیمت بنزین منجر به تحقــق برنامه پلیس راهور مبنى 
بر کاهش 2000 نفرى کشــته شدگان سوانح رانندگى

 شود.
هادیانفر تصادفات را معضل جدى کشور دانست و بیان 
کرد: با تحلیل 11 سال تصادفات اتفاق افتاده در کشور 
متوجه شــدیم با توجه به فراوانى خودرو در کشــور دو 
خودرو پراید و 405 بیشترین آســیب ها را در تصادفات 
مى بینند، یکى از مشــکالت پراید در تصادفات خارج 
کردن مجروحان و اجساد از آن عالوه بر آسیب دیدن این 

خودرو در تصادفات است.

 آمارهاى اولیه نشــان مى دهد بانک ها بیشترین زیان را در 
نتیجه ناآرامى هاى هفته گذشته متحمل شده اند. روزنامه 
«همشهرى» در گفتگو با برخى مقام هاى ارشد شبکه بانکى 
به اطالعاتى دست یافته که نشــان مى دهد در یک هفته 
اخیر دستکم 900 شعبه بانک در سراسر کشور دچار خسارت  
شده اند. همچنین تخمین هاى اولیه از تخریب کلى یا جزئى 
دستکم 3000 خودپرداز بانکى حکایت دارد. گمانه زنى هاى 
اولیه نشان مى دهد به کل شبکه بانکى تا 1000 میلیارد تومان 
خسارت وارد شده است.هنوز معلوم نیست شعب بانک هاى 
کدام استان ها یا شهرها بیشترین خسارت را متحمل شده اند 
اما پیش تر برخى خبرگزارى ها گزارش داده  بودند 63 شعبه 

بانک دولتى و خصوصى فقط در شهر اصفهان آسیب دیده 
و در خرم آباد 40 بانک به آتش کشــیده شده اند. حتى گفته 
مى شود در برخى شهرهاى حاشیه اى در استان هاى تهران و 
البرز هم اکثر شعب بانک ها تخریب شده اند. میزان خسارت در 
استان البرز به حدى بوده که معاون هماهنگى امور اقتصادى 
اســتاندارى البرز به تأکید اعالم کرده شــهروندان نگران 
سپرده هاى بانکى خود نباشــند.اما به نظر مى رسد یکى از 
آرام ترین استان ها براى بانک ها، خراسان رضوى بوده چنان 
که دبیر شوراى هماهنگى بانک هاى خراسان رضوى گفت: 
به هیچ کدام از بانک هاى استان خراسان رضوى در روزهاى 

اخیر آسیبى وارد نشده است. 

افزایش قیمت بنزین منجر به 
کاهش مصرف نشد

بانک ها در اصفهان 
بیشتر از هرجا تخریب شدند

یک سلبریتى دیگر هم 
مى رود؟

  آفتاب نیوز | على کریمــى که پیش 
از این برادرش به آمریکا کوچ کرده بود مدتى 
است خانواده اش را به کانادا فرستاده و خودش 
هم قصــد دارد به جمع اعضــاى خانواده اش 
بپیوندد. گفته مى شود او که در عرصه مربیگرى 
به توفیق چندانى در فوتبال ایران دست نیافت 
قصد دارد با مهاجرت به قــاره آمریکا کامًال از 
فضاى فوتبال ایران فاصله بگیرد و به خانواده و 

زندگى شخصى اش بیشتر رسیدگى کند. 

پگاه آهنگرانى عفو شد
بعــد از تدبیــر ابراهیم    سینماروزان|
رئیســى، رئیس دســتگاه قضا در رفع توقیف 
فیلــم «خانه پــدرى» و ایجاد شــرایط الزم 
براى اکران فیلم، حاال پــگاه آهنگرانى نیز با 
درخواســت رئیسى مشــمول عفو قرار گرفته 
است. پگاه آهنگرانى که زمانى به شدت حامى 
اصالح طلبان بود و حتــى در انتخابات92 هم 
حامى حســن روحانــى بود و اخیراً مشــغول 
ساخت یک مستند با همکارى سهیل کریمى 
اصولگراست(!) از جمله افرادى است که نامش 
در فهرســت محکومین امنیتى مورد عفو قرار 
گرفته به چشــم مى خورد. گویــا محکومیت 
امنیتى آهنگرانى بابت ماجراهــاى مرتبط با 
انتخابات88 به طور کامل بخشیده شده است.

جام جهانى کشتى فرنگى 
ایران لغو شد

در حالى که قرار بود رقابت هاى    مهر |
جام جهانى کشــتى فرنگى 2019 اواخر هفته 
جارى به میزبانى تهران برگزار شــود، کمیته 
اجرایى اتحادیــه جهانى کشــتى اعالم کرد 
برگزارى این مسابقات در ایران لغو شد. دلیل 
این تصمیم بــروز اتفاقات اخیــر در ایران و 
بر اســاس توصیه برخــى کشــورها و براى 
جلوگیرى از بروز هرگونه اتفاق احتمالى براى 
ورزشــکاران گرفته شده اســت. پیش از این 
تیم هاى ژاپن و مجارستان به عنوان تیم هاى 
شرکت کننده در جام جهانى از حضور در تهران 

خوددارى کرده بودند.

معاونان هم 
تدریس مى کنند

 ایلنا| معاون برنامه ریزى و توسعه منابع 
آموزش و پرورش در واکنش به صحبت هاى 
وزیر آموزش و پرورش مبنى بر اینکه در زمان 
کمبود معلــم مى توانیم از معاونان مدرســه 
اســتفاده کنیم، گفت: در طــرح طبقه بندى 
مشــاغل معلمان پیش بینى شــده، معاونان 
مدارس هم باید در هفته تا ده  ساعت تدریس 
را داشته باشــند. این طرح جدید نیست و قرار 
نیست اینطور فکر کنیم که چون معلم نداریم 
یک کار غیرقانونى انجــام دهیم. خیر، اینطور 
نیســت، بنابراین معاونان مدارس هم به طور 
قانونى یــک حجم تدریــس هفتگى خواهند 

داشت.

آغاز اعزام هاى عمره؛
 به زودى 

ون  معا   باشگاه خبرنگاران جوان |
سازمان حج و زیارت با اشاره به اینکه نزدیک 
به شش میلیون نفر در نوبت حج عمره هستند، 
اظهار کرد: با توجه به تقاضاى زیادى که افراد 
براى حج عمــره دارند، پیگیر ایــن موضوع 
هستیم. اکبر رضایى با بیان اینکه اعزام هاى 
حج عمره بــه زودى آغاز مى شــوند، گفت: 
مذاکراتى در این خصوص  با کشور عربستان 
داشتیم و در انتظار نهایى شدن این مذاکرات 
هستیم. وى همچنین گفت: ثبت نام حج تمتع 
99 نیز از بهمن ماه ســال جارى آغاز خواهد

 شد.

ماجراى نامه رئیسى 
به روحانى 

  صاحب نیوز| نماینده مردم نجف آباد از نامه 
آیت ا... رئیسى به روحانى درباره افزایش قیمت بنزین 
گفت. ابوالفضل ابوترابى بیان کرد: آیت ا... رئیســى 
سه روز قبل از افزایش قیمت بنزین وقتى در جریان 
قرار مى گیرد نامه اى کتبى به آقاى روحانى مى زند و 
خواستار توقف این طرح مى شود. او همچنین اعالم 
مى کند وضعیت حال حاضر کشــور بــراى این کار 
مناسب نیست و خواستار شــد این کار انجام نشود؛ 
البته آقاى روحانى هیچ توجهى بــه این نامه آقاى 

رئیسى نکردند.

جزئیات حمله به عسلویه
دبیر شوراى عالى امنیت ملى گفت: حمله    آنا|
برنامه ریزى شده دشمن به عسلویه خنثى شد. على 
شمخانى اضافه کرد: به نظر مى آید دشمن به دنبال 
این بود کارى که انصار ا... یمن در حمله به تأسیسات 
سعودى کرد را اینجا تالفى کند که نتوانست موفق 
شود.  على ربیعى، ســخنگوى دولت هم در حاشیه 
جلسه هیئت دولت از تالش براى انفجار تأسیسات 
خط لوله نفتى عسلویه و برنامه ریزى براى حمله به 
مراکز حساس مخابراتى در شــیراز و برخى از مراکز 

نظامى خبر داده بود.

دلیل فلج شدن کشور
 جماران| آیت ا... جوادى آملى در دیدار رئیس 
سازمان عقیدتى سیاســى نیروى انتظامى گفت: به 
لطف الهى این کشور داراى امنیت است اما در بخش 
اقتصاد، دچار مشکالتى هستیم و علت اصلى آن این 
است که اختالس هاى نجومى، کشور را فلج کرده؛ 
درست اســت که خداوند روزى ما را به اندازه کافى 
و حتى بیش از نیازمان به مــا عطا کرده اما برخى در 
کشــور، دهه غارت و چپاول به راه انداختند که قهراً 
نتیجه آن، آسیب دیدن اقتصاد کشور است و کشورى 
که اقتصادش آسیب ببیند در معرض خطراتى چون 

غارت و ناامنى است.

نیم ساعت  کافى بود
رئیس دفتر رئیس جمهــور در رابطه با    مهر |
اینکه آیا رئیس جمهور قصد ندارد همانند زمانى که 
سند برجام امضا شد از طریق گفتگوى زنده تلویزیونى 
در مورد طرح اصالح قیمت سوخت با مردم صحبت 
کند؟ گفت: رئیس جمهور روز یک شنبه 26 آبان در 
جلسه هیئت دولت نیم ساعت با مردم سخن گفت و ما 
فکر کردیم کافى است. در برجام هم همینطور بود و 
یکطرفه با مردم صحبت کرد، در ارتباط با این موضوع 

(بنزین) هم یکطرفه توضیح دادند.

جزئیات دستگیرى 
پسر آخوندى

مقامات قــوه قضائیــه در حالى   رویداد24|
بازداشــت پســر وزیر ســابق را تأیید کرده اند که 
پیگیرى ها نشان مى دهد وى متهم به کارچاق کنى 
و دریافت مبالغى در وزارتخانه مربوطه بوده و به همراه 
یکى از مشاوران وزیر سابق بازداشت شده است. بر 
اساس گزارش ها، مهدى آخوندى به همراه شهرام 
اجتهادى بازداشت شده اند. شــهرام اجتهادى که با 
مهدى آخوندى و یکى دیگر از مسئوالن ارشد دولتى 
نیز نسبت فامیلى دارد مدت ها به عنوان مشاور وزیر 

سابق و دست راست وى فعالیت مى کرده است.

اشاره معنادار برادر امیر  قطر 
 نامه نیوز| برادر امیر قطر با انتشار تصویرى 
در اینستاگرام از حضور خود در ایران و شکار پرنده در 
جزیره ابوموســى خبر داده است. وى در این تصویر، 
کنار نام جزیره ابوموســى پرچم جمهورى اسالمى 
ایران را قرار داده است. انتشار پرچم ایران در کنار اسم 
ابوموسى در این استورى توجه کاربران را جلب کرده 
و آن را به معناى مردود شمردن ادعاى امارات درباره 

مالکیت بر جزیره ایرانى ابوموسى دانسته اند.

خبرخوان

سخنگوى ســتاد شناسایى مشــموالن طرح حمایت 
معیشتى وزارت رفاه در پاسخ به اینکه چه کسانى بسته 
حمایتى را دریافت کرده اند و مالك هاى شــمولیت این 
افراد چه بوده است، اظهار کرد: به عنوان مثال اگر شما 
خودرویى خریدارى کنید، ملکى معامله مى کنید و یا به 
سفر خارجى مى روید، حقوقى براى شما واریز مى شود، 
جایى بیمه پرداز یا کارفرما هســتید و... این اطالعات 
همگى ثبت شده اند و این داده ها از بخش هاى مختلف 
مبتنى بر کد ملى در پایگاه اطالعــات رفاه ایرانیان نیز 
وجود دارد و بــر مبناى آن، جمعیت ایران از نظر وســع 
مالى رتبه بندى و منظم شــده اند، یعنى اولین نفر وضع 
مالى خوب دارد و پایین ترین سطح جدول کمترین وسع 
مالى را دارد. ما از پایین به باال 60 میلیون را جدا کرده ایم 

و بسته معیشتى شان پرداخت شده است.
حسین میرزایى افزود: برمبناى ساختار خانواده، سرپرست 
و افراد ذیل او مشــخص هستند و وســع مالى مجموع 
اعضاى خانوار سنجیده مى شود. گاهى اوقات پدر فوت 
کرده و مادر سرپرست است و فرزندان به دالیل مختلف 
مانند تجرد یا عدم تفکیک یارانه پس از ازدواج از مسیر 
مادر یارانه مى گیرند. حال اگر همه این فرزندان شاغل 
هستند، حقوق هایى دارند و صاحب مسکن و خانه هستند، 
مجموع این دارایى ها به حســاب خانواده و مادر لحاظ 
مى شود و وسع کل خانواده را در نظر مى گیرند. بنابراین 
اگر زیرمجموعه پدر هستید و پدر سرپرست است؛ حتى 
اگر ازدواج کرده باشید ولى یارانه خود را تفکیک نکرده 

باشید، باز هم زیرمجموعه پدر هستید.
وى بــا بیان اینکــه افرادى کــه خودشــان را ذیحق

مى دانســته اند و بسته معیشــتى نگرفته اند درخواست 
خود را ثبت کنند، گفت: سرپرســت خانوار باید با شماره 
تلفن همراهى که متعلق به خودش اســت وارد شود و 
کدملى اش را در سامانه#6369* ثبت کند. بعد از ثبت 

درخواست، ظرف 24 ســاعت از زمان ثبت، یک پیامک 
براى سرپرست ارسال مى شود. اگر افراد مشمول باشند، 
پیامکى مبنى بر مشمول بودن دریافت مى کنند. اما اگر 
مشمول نباشند یک کد رهگیرى برایشان ارسال مى شود 
و فرد 48 ســاعت بعد از دریافت کد رهگیرى باید وارد 

سامانه اى بشود که اعالم خواهیم کرد. 

اما در صورتى که با شــماره موبایل سرپرســت خانوار، 
کد ملى سرپرست خانوار ارســال نشود، پیغامى مبنى بر 
اینکه این شــماره موبایل متعلق به این کد ملى نیست 
دریافت مى کنند و همین امر ســئواالتى را در پى داشته 
اســت. در این رابطه حامد شــمس، رئیس مرکز روابط 
عمومى و اطالع رسانى وزارت کار و رفاه اجتماعى گفت: 

سرپرستان متقاضى دریافت بســته حمایتى در صورت 
نداشتن سیمکارت تلفن همراه به نام خودشان حتمًا باید 
سیمکارتى براى خودشان و به نام خودشان تهیه کنند و 
هیچ راه چاره  دیگرى براى این کار وجود ندارد. اینگونه 
مى توان مطمئن شد که پول بســته به حساب شخص 

سرپرست واریز شده است.

در روزهاى گذشته خبرى مبنى بر افزایش جستجوى واژه 
«مهاجرت» در گوگل بین کاربران شــبکه هاى اجتماعى 
پخش شد. موضوعى که «اعتمادآنالین» هم در پیگیرى هاى 
خود به آن رسید و مشخص شد بیشترین میزان جستجوى 
این واژه نه تنها در این ماه بلکه طى پنج ســال گذشته بین 
مردم ایران بى سابقه بوده اســت. اما در شرایطى که ایران 
هفته پایانى آبان ماه 98 را ملتهب پشت سر گذاشت، پدیده 
مهاجرت حداقل در فضاى اینترنتى دوباره قوت گرفته است.

طبق پیگیرى هایى که «اعتمادآنالین» براى بررســى این 
موضوع در سایت مرجع Google Trends انجام داد، 
مشخص شد در شرایطى که مردم ایران دسترسى محدودى 
به اینترنت داشتند، درصد جستجوى واژه مهاجرت در این 
بازه زمانى به 100 رسیده اســت. بر این اساس، در حالى که 
جســتجوى این واژه تا 17 نوامبر 2019، یعنى 26 آبان ماه 
1398، صفر بوده، از 18 نوامبر روند صعودى را طى کرد و تا 

21 نوامبر به 100 درصد رسید.

ســید محمود علیزاده طباطبایى، عضو شوراى مرکزى 
حزب کارگزاران سازندگى اســت که  هفتم خرداد 98 با 
حضور در دادســراى جنایى تهران بزرگ و اخذ امضا از 
محمدعلى نجفى وکالت هم حزبى سابقش را در پرونده  
قتل همســرش، میترا اســتاد پذیرفت ولى سرانجام از 
ســوى نجفى از وکالت در این پرونده عزل شد. علیزاده 
طباطبایى درباره این پرونده با «تابناك» گفتگوى انجام 

داده که بخشى از اظهارات او را مى خوانید:
 وقتى من وکالت آقــاى نجفى را پذیرفتم و با ایشــان 

مالقــات کردم، بــه هیچ 
عنوان چهــره و رفتار آقاى 
نجفى، چهره و رفتار کسى 
که مرتکب قتل شده، نبود. 
این نکتــه را بگویم که در 
خصوص خودکشــى آقاى 
نجفى در هتل الله تهران، 
خانم تابشــیان (همسر اول 
محمدعلى نجفى) مى گفت: 
ما وقتى آقــاى نجفى را از 
هتل بــه منــزل آوردیم، 
خشاب و فشنگ کلت آقاى 
نجفى را برداشتیم. من نزد 

آقاى نجفــى رفتم و گفتم: آقاى نجفى شــما مطمئنید 
که مرحومه را خودتان کشــتید؟ گفــت: بله من خودم 
کشتم. پرسیدم: با کدام کلت کشتى؟ گفت: با کلت خودم 
کشتم. گفتم: کلت شما که خشــاب و فشنگ نداشت! 
گفت: چه کسى گفته که خشاب و فشنگ نداشته است؟ 
گفتم: خشاب و فشنگ االن نزد ماست. گفت: نه آن را 
قایمش کنید. گفتم: براى چــه باید قایمش کنیم. کلت 
شما خشاب و فشنگ نداشته است، اما شما مى گویید با 

همین کلت او را کشته اید؟ آقاى نجفى دوباره تکرار کرد: 
من با همین کلت کشته ام. در دادسرا ما اصرار کردیم که 
آقایان قتل صورت گرفته اســت. باید خون هایى که در 
آن منطقه ریخته شده است آزمایش شود. آقاى نجفى 
مدعى هستند که در حمام مرحوم استاد را کشته اند، اما 
ما مى بینیم که در اتاق خواب ملحفه خونى وجود دارد و 
حتى کف اتاق هم خون ریخته است. کمد هاى اتاق هم 
حتى خونى بود. هیچ کدام از اینها توجیه و توضیح ندارد. 
چرا باید دکمه پیراهن مردانه در محل جرم باشــد؟ این 

دکمه مربوط به پیراهن آقاى نجفى نبود. متأســفانه در 
ماجراى قتل مرحومه استاد، ابهاماتى وجود دارد. وقتى از 
آقاى نجفى مى پرسم شما اسلحتان 7.65 است، کلت 9 
میلیمترى از کجا آورده اى؟ مى گوید احتماًال هنگام جواز 
عوض شده است. گفتم مگر چنین چیزى ممکن است 
که عوض شــود؟ بنابراین معتقدم آقاى نجفى یکسرى 
چیز ها را پنهان مى کند. به ایــن دلیل من یقین دارم که 

نجفى قاتل نیست.

اگر بسته معیشتى نگرفته اید بخوانید

آخرین تالش براى گرفتن یارانه بنزین

ایرانى ها این کلمه را
 بیشتر از همیشه جستجو مى کنند: مهاجرت 

علیزاده طباطبایى: یقین دارم نجفى قاتل نیست

برخالف وعده مقام هاى دولت ایران مبنى بر حفظ ثبات 
قیمت کاالها و خدمات پس از سه برابر شدن بهاى بنزین، 
خبرگزارى رسمى جمهورى اسالمى از آغاز موج جدید 

گرانى ها خبر داد.
در ایــن گزارش آمــده، نرخ حمــل  و نقل مســافران 
درون شهرى و میوه  و تره بار گاهى بین 25 تا 50 درصد 
رشد داشته و بنابراین به طور غیرمستقیم بر هزینه تولید و 
در نهایت قیمت مصرف کننده تأثیر گذاشته  است. مطابق 
این گزارش، قیمت هر کیلوگرم گوجه فرنگى به رقمى 
بین 8/5 تا 13 هزار تومان رسیده است. همچنین قیمت 
نارنگى و پرتقال هم در روزهاى اخیر رشد قیمت داشته اند 
و بهاى هر کیلوگرم انار درجه یک از 9000 تومان به 12 

هزار تومان رسیده است.
این خبرگزارى پیش بینى کرده که در هفته جارى موج 
کوچکى از گرانى فراگیر شود. به طورى که مطابق ادعاى 
صاحب یک رستوران قیمت برنج ایرانى و مرغ، روز شنبه 
گذشته افزایش یافته و یک هایپر مارکت هم اعالم کرده 

که بر پایه فاکتور خرید روز شنبه گذشته، قیمت بسیارى 
از کاالها مانند ماکارونى یک برند خاص و همچنین یک 
نوع شــربت آماده باال رفته است. این گزارش همچنین 
تأیید کرده که در بازار آهن هم قیمت ها با افزایش70 تا 
80 هزار تومانى براى هر قطعه تیرآهن مواجه بوده  است.

در بخــش دیگرى از ایــن خبر ضمــن «هیجانى» و 
«غیرمنطقــى» خواندن موج جدیــد گرانى ها از تأ کید 
مجدد مقام هاى دولتى بر کنتــرل گرانى هاى هیجانى 

خبر داده است.

اولین موج گرانى پسا بنزین، لمس شد

رضا رحمانى، وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه دیروز 
مجلس گفته است: «ما مى دانستیم گرانى بنزین روى 
قیمت بقیه کاال ها تأثیر مى گذارد، آمار شکایت ها از روز 
گرانى بنزین بیش تر شده و 45 درصد بر پرونده هایى که 
به تعزیرات آمده، افزوده شده... ما فقط دنبال مبارزه با جو 

روانى گرانى بوده ایم.»
این اظهارات وزیر صنعت در حالى است که او 29 آبان 98 
با صراحت گفته بود دلیلى براى گرانى کاال ها وجود ندارد. 
او حتى تأکید کرده بــود: حتى براى حمل ونقل جاده اى 
و کامیون گازوئیل مصرف مى شود و دلیلى براى گرانى 

وجود ندارد. 
رحمانى این اظهارات را در همایش اتحادیه کشــورى 

فروشگاه هاى زنجیره اى عنوان کرده و گفته بود: نباید 
با اجراى سهمیه بندى بنزین، موج گرانى برجامعه سوار 
شود. او گفته بود: در گذشته این اتفاق افتاده و هر وقت 
بنزین گران شــده مردم فکر کردند همه چیز باید گران 
شود. در این چند روز بیشــترین تمرکز بر این بوده که 

جلوى بار روانى افزایش قیمت گرفته شود. 
همزمان با رحمانى، سایر مســئوالن وزارت صنعت نیز 
تأکید کرده بودند که هیچ خبــرى از گرانى نخواهد بود. 
به طور مثال، یدا...صادقى، رئیس سازمان صنعت، معدن 
و تجارت اعالم کرده بود: مردم نگرانى نداشته باشند. با 
تشدید نظارت بر بازار هیچ کاالى وارداتى یا داخلى رشد 

قیمت نخواهد داشت.

همسر «آندره آ اســتراماچونى»، سرمربى ایتالیایى تیم 
فوتبال استقالل که این روز ها براى همراهى شوهرش 
در ایران حضور دارد به قطعى اینترنت واکنش نشان داد.

«دلیله» در اینستاگرام نوشت: «در ابتدا من ناامید شدم، 
بســیار ناامید... اما من زنده ماندم و توانســتم کار هاى 
ارزشــمندترى انجام دهم، مانند خواندن کتاب، پخت و 
پز بدون جستجو در گوگل براى یافتن دستورالعمل آنها، 
شما مى توانید به نقشه هاى کاغذى نگاه کنید تا به بعضى 

جا ها بروید، روزنامه بخرید و اخبار را تماشا کنید، به خرید 
بروید و با مردم به گفتگو بپردازید.»

او ادامه داد: «بدون اینترنت، شما به جاى وقت گذاشتن 
براى گشت و گذار در اینستاگرام و فیسبوك، وقت خود 
را صرف تماشــاى زندگى دیگران مى کنید. شبکه هاى 
اجتماعى به ما امکان مى دهند احساس نزدیکى با مردم 
داشته باشــیم...، اما حقیقت این اســت که ما هر روز از 

یکدیگر فاصله مى گیریم.»

واکنش همسر استراماچونى به قطع اینترنت  

وزیر هفته پیش و وزیر این هفته! 
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پرداخت حق بیمه مددجویان
بیش از هشت میلیارد و 400 میلیون تومان در هفت ماهه 
سال جارى توسـط کمیته امداد اصفهان براى پرداخت 
حق بیمـه اجتماعـى ده هـزار و 654 خانـوار مددجوى 
اصفهانى هزینه شد. محمدرضا متین پور، مدیرکل کمیته 
امداد امام خمینى (ره) استان گفت: زنان سرپرست خانوار 
با رسیدن به 55 سالگى و داشـتن حداقل ده سال سابقه 
بیمه، مستمرى بازنشستگى تأمین اجتماعى را دریافت 
مى کنند و بر همین اسـاس کمیته امداد زنان سرپرست 
خانـوار بـاالى 45 سـال را تحت پوشـش بیمـه تأمین 
اجتماعى قرار مى دهد تا بعد از گذر ده سال و بهره مندى 
از مزایاى مسـتمرى بازنشسـتگى از چرخه حمایت این 

نهاد خارج شوند.

کشف 13 پراید در یک شب
فرمانده انتظامى شهرسـتان اصفهان گفت: در عملیات 
یک شنبه شـب مأموران این فرماندهى تعداد ده سارق 
حرفه اى و سابقه دار خودرو و داخل خودرو دستگیر شدند. 
سرهنگ محمدرضا خدادوست با اشاره به اینکه متهمان 
در بازجویى هاى انجام شـده به 13 فقره سـرقت خودرو 
از نوع پراید اعتـراف کردند، بیان کـرد: در همین رابطه 
تمامى مالباختگان شناسـایى و خودروهاى مسروقه به 

آنان بازگردانده شد.

250 بازرس
 بازار را رصد مى کنند

بیـش از 250 بـازرس، وضعیـت داد و سـتد، افزایـش 
احتمالى قیمت ها ناشى از سهمیه بندى بنزین و هرگونه 
اقـدام غیرقانونـى در ایـن پیونـد را در اسـتان اصفهان 
رصـد مى کننـد. رئیس اتـاق اصنـاف اصفهان بـا بیان 
این مطلب گفت: بـا هرگونه احتکار، امتنـاع از فروش و 
افزایش خودسـرانه قیمت برخورد مى شود و اگر بتوانیم 
جو هیجانى بـازار را کنترل کنیم، در گـذر زمان افزایش 
چشـمگیر قیمت ها ُرخ نخواهد داد. رسـول جهانگیرى 
نایاب شـدن برخى اجناس در روزهاى پیش رو را شایعه 
خواند و گفت: براى تأمین کاالهاى اساسـى با مشکلى 
مواجه نخواهیـم بـود و برنامه ریزى هـاى الزم صورت 

گرفته است.

هشدار آموزش و پرورش 
اداره کل آموزش و پرورش استان در پى افزایش آلودگى 
هـواى اصفهـان و 14 شـهر همجـوار آن، بـر ضرورت 
افزایـش مراقبت هاى پزشـکى در مـدارس تأکید کرد. 
رحمت ا... ممیز، مدیر روابط عمومـى  اداره کل آموزش 
و پـرورش اسـتان اصفهـان اظهار کـرد: زنـگ ورزش 
دانش آموزان در روزهاى اعالم شـده نیز نباید در محیط 

باز برگزار شود.

از سرگیرى رویدادهاى فرهنگى 
معـاون هنـرى و سـینمایى اداره کل فرهنگ و ارشـاد 
اسالمى اصفهان از بازگشت اجراى برنامه هاى فرهنگى 
و هنـرى بـه روال عادى خبـر داد. محمدعلـى جعفرى 
اظهار کرد: طـى روزهاى گذشـته، اجـراى برنامه هاى 
فرهنگى کمرنگ شده و برگزارى کنسـرت ها و اجراى 
تئاترها اندکى به تعویق افتاده بود اما خوشبختانه موانع 
گذشته برطرف شده و اجراى این برنامه ها به روال عادى 

بازگشته است.

کاهش 21 درصدى تولد نوزاد
معـاون فنـاورى اطالعـات و آمـار جمعیتـى اداره کل 
ثبت احوال اسـتان اصفهان از کاهش 21 درصدى تولد 
نوزادان در استان طى هشت ماهه سال جارى خبر داد و 
گفت: در این مدت 42 هزار و 44 نوزاد در استان اصفهان 
متولد شـده اند. مجتبى یکتامنش اظهار کرد: در هشت 
ماهه سال گذشته 50 هزار و 911 نوزاد در استان اصفهان 
متولد شدند. وى اظهار کرد: نسبت جنسى هشت ماهه 
امسال 105 است، یعنى به ازاى هر صد دختر، 105 پسر 
متولدشده اند. یکتامنش افزود: نسبت جنسى نرمال 104 
است اما اگر تعداد پسـرها کمتر و یا برابر با دختران شود 
امتیاز منفى براى جمعیت است و در آینده مى تواند بحران 

جمعیتى ایجاد کند.

خبر

شهردار اصفهان با بیان اینکه براى هر کیلومتر خط 2 
قطار شهرى 700 میلیارد تومان هزینه مى شود، افزود: 
انسان هاى خیراندیش به ما مى گویند این میزان پول 
را در زیر زمین که کسى نمى بیند هزینه نکنید و بخش 
از آن را هزینه پروژه هایى کنید که روى زمین است و 
مردم مى توانند آن را مشاهد کنند، در حالى که این نگاه 
ما نیست زیرا ما این شــهر را تا ابد و براى همه تاریخ 

مى خواهیم.
قدرت ا... نوروزى با اشــاره به حلقــه چهارم حفاظتى 
شهر اصفهان، تأکید کرد: در تاریخ اصفهان تا انقالب 
اسالمى دو رینگ ساخته شده اســت. پس از انقالب 

رینگ سوم ساخته شــده و رینگ چهارم هم اکنون با 
طول 80 کیلومتر که 50 کیلومتر آن در شهر اصفهان 
اســت در حال ســاخت اســت، این رینگ داراى 23 
تقاطع غیرهمســطح است که کار ســاخت تنها یکى 
از آنها در مجاورت کارخانه قنــد 130 میلیارد تومان 

هزینه دارد. 
نوروزى با بیان اینکه براى آزادسازى کنار کارخانه قند 
تا جاده فرودگاه در پروژه رینــگ چهارم 400 میلیارد 
تومان باید هزینه شــود، تصریح کرد: ایــن اقدام کار 
بسیار بزرگى است اما نمى دانم تا چه میزان شهروندان 

اصفهانى از این حرکت بزرگ اطالع دارند.

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر اصفهان گفت: 
12 پایگاه از 42 پایگاه این استان فاقد تجهیزات کافى 

براى امداد و نجات و کمک به حادثه دیدگان است.
داریوش کریمى روز یک شــنبه در گفتگــو با «ایرنا» 
اظهار کرد: پایگاه هــاى مذکور از خــودروى نجات و 
مجموعه(ِست) نجات و امدادى بى بهره اند و نیاز است 

که براى بهبود در امدادرسانى این نقیصه رفع شود.
وى اضافه کرد: خرید هر مجموعــه لوازم و تجهیزات 
امداد و نجات به دستکم هشت میلیارد ریال نیاز دارد و 
خرید 12 مجموعه به تأمین حدود یکصد میلیارد ریال 
اعتبار وابسته است و متأســفانه این میزان اعتبار تأمین 

نشده است.
معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر با بیان اینکه 
ایران جزو کشورهاى بالخیز در جهان به شمار مى رود، 
تصریح کرد: با توجه به اینکه اصفهان در مرکز کشــور 
قرار دارد، بسیارى از مسافران از این استان عبور مى کنند، 
بنابراین الزم است که وضعیت امدادرسانى در این منطقه 
به خصوص در سوانح جاده اى ارتقا پیدا کند که مستلزم 

برخوردارى از لوازم مورد نیاز است.
کریمى افزود: خارجى بودن لوازم مذکور باعث مى شود 
که نتوانیم به موقع و به راحتــى آنها را خریدارى کنیم، 

زیرا نوسانات ارز بر قیمت آنها تأثیر مى گذارد.

12 پایگاه هالل احمر اصفهان 
تجهیزات کافى ندارد

مى گویند پول را خرج مترو 
که زیر زمین است نکنید

مدیرکل راه و شهرســازى اصفهان گفت: در مرحله 
نخســت اجراى طرح اقدام ملى مسکن 6213 واحد 
مسکونى در شــهرهاى این اســتان ارائه مى شود. 
حمیدرضا امیرخانى در گفتگو با «ایرنا» افزود: 4273 
واحد مســکن ملى در شــهرهاى زیر صدهزار نفر و 
1940 واحد در شهرهاى باالى صد هزار نفر جمعیت 

به متقاضیان داده مى شود.
وى با اشــاره به اینکه ثبت نام در طــرح اقدام ملى 

مســکن هنوز در استان آغاز نشــد، ادامه داد: سهم 
اصفهــان از طرح یاد شــده 70 هــزار و 780 واحد 
مســکونى یعنى حدود 15 درصد از سهم کل کشور 
است که 29 هزار و 280 واحد از این تعداد، توسط راه 
و شهرسازى، بنیاد مسکن اســتان و یا در بافت هاى 
فرسوده احداث خواهد شد. وى بیان کرد: شهرهاى 
بهارستان، مجلسى و فوالدشهر براى ساخت مسکن 

ملى در نظر گرفته  شد.

6000 واحد مسکن ملى مرحله اول در اصفهان 
ارائه مى شود

پیش از ظهر دیروز تصادف دو دستگاه اتوبوس در محدوده 
پل (بزرگراه) چمران کالنشهر اصفهان چهار مصدوم بر 

جاى گذاشت.
سخنگوى سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى 
اصفهان درباره این حادثه به «ایرنــا» گفت: این حادثه 
ســاعت 11 و 55 دقیقه ظهر روز دوشــنبه (دیروز) به 
آتش نشانى اعالم شد و نیروهاى امدادى ایستگاه شماره 

6 این نهاد به محل حادثه اعزام شدند. 
فرهاد کاوه آهنگــران با بیان اینکه این ســانحه در دور 
برگردان پل چمران اصفهان اتفاق افتــاد، افزود: وجود 
درختان و دیگر حفاظ، مانع از سقوط اتوبوس بین شهرى 
به محور پایینى بزرگراه و بروز حادثه اى تلخ تر شــد. وى 

اضافه کرد: مصدومان این ســانحه خوشبختانه جراحت 
جدى نداشــتند و براى مداواى ســرپایى به بیمارستان 
منتقل شدند. سخنگوى ســازمان آتش نشانى اصفهان 
خاطرنشــان کرد: دیگر مســافران نیز از هر دو دستگاه 

اتوبوس به بیرون منتقل شدند.
همچنین شاهدان عینى به خبرگزارى صداوسیما گفتند 
که در این حادثه یک دستگاه اتوبوس مسافربرى برون 
شهرى با  یک دستگاه اتوبوس واحد شهرى در پل چمران 
اصفهان برخورد کرد و اتوبوس مسافربرى برون شهرى از 
کنارگذر این پل منحرف شد و سقوط  کرد. گفته مى شود 

این اتوبوس بیش از 20 مسافر داشته است. 
رئیس پلیس راهور شهرستان اصفهان هم گفت: در این 

حادثه یک دستگاه اتوبوس شهرى با اتوبوس برون شهرى 
برخورد کرد که منجر به واژگونى و سقوط اتوبوس برون 
شهرى از کنار گذر پل چمران شــد.  سرهنگ ابوالقاسم 
چلمغانى افزود: این اتوبوس برون شهرى در مسیر خوانسار 
به ترمینال کاوه در حرکت بود که بــه علت کار نکردن 
چراغ راهنمایى چهار راه چمران به علت ناآرامى ها اخیر با 
اتوبوس درون شهرى برخورد کرد و از مسیر منحرف شد.

این در حالى است که سخنگوى سازمان آتش نشانى در 
گفتگو با خبرگزارى «فارس»، سقوط یکى از اتوبوس ها 
از پل را تکذیب کرد و افزود: یکى از اتوبوس ها در آستانه 
سقوط قرار داشته است اما به درختى گیر کرده و سقوط 

نکرده است.

تصادف شدید 2 اتوبوس روى پل چمران

یک درخت جلوى فاجعه را گرفت

با آغاز پرداخت یارانه حاصل از گران شدن بنزین که به عنوان 
مبلغ کمک معیشتى از آن نام برده مى شود، مردم اصفهان نیز 
همانند دیگر شهرهاى کشور در انتظار دریافت مبلغ مورد نظر 
در حساب هاى خود بودند. براساس اعالم مسئوالن استانى 
حدود چهار میلیون نفر در استان اصفهان مشمول دریافت 
این مبلغ هستند اما با پایان سومین مرحله از واریزهاى کمک 
معیشتى به حساب سرپرستان خانوار، بسیارى از شهروندان 

اصفهانى موفق به دریافت این مبلغ نشده اند و این در حالى 
است که اگر پاى صحبت خیلى از این افراد بنشینیم مشخص 
مى شــود که از نظر تمکن مالى نیز در شرایط ایده آلى قرار 
ندارند. از کاسب و کارگر تا دبیر بازنشسته آموزش و پرورش 
و کارمند فعال و بازنشسته در بین کسانى قرار دارند که نسبت 

به پرداخت نشدن مبلغ کمک معیشتى اعتراض دارند.  
به گزارش «تسنیم»، در استان اصفهان بیش از چهار میلیون 

نفر مشمول دریافت بسته کمک معیشتى دولت هستند و 
آنطور که گفته شد در هر مرحله بیش از یک میلیون نفر این 
کمک را در حســاب  هاى خود خواهند دید، اما حاال با پایان 
سه مرحله پرداخت از سوى دولت، بسیارى از شهروندان در 
محافل خود از دریافت نکردن این مبلغ صحبت مى کنند. 
براى رســیدگى به اعتراض مردم حاال باید منتظر پاســخ 

دولت بود.

حسن کامران دســتجردى، نماینده مردم اصفهان 
در مجلس شوراى اسالمى در راســتاى شفافیت و 
اعالم دارایى هاى مســئوالن کشــور، لیست کامل 
اموال و دارایى هاى خود را به صورت عمومى اعالم 

کرد. این عضو با ســابقه 
مجلس شوراى اسالمى 
که در تمامى ادوار چهارم 
تا دهم مجلس شــوراى 
اسالمى، به استثناى دوره 
ششــم، نماینده اصفهان 
شــوراى  مجلــس  در 
اســالمى بوده است، نامه 
خود خطاب به ریاســت 
قوه قضاییــه را در اختیار 

خبرنگار «ایرنا» قرار داد.
در لیســت اموال این نماینده اصولگرا چهاردانگ از 
یک واحد آپارتمان 115 مترى در منطقه 11 تهران، 
سه دانگ از خانه اى به مساحت 115 متر در منطقه 5 
اصفهان، یک دستگاه پژوه 405 مدل سال 89، چهار 

ساعت آب قنات روستاى یخچال و یک منزل قدیمى 
در روستاى دستجرد جرقویه ذکر شده است.

کامران بــا تأکید بــر اینکه به عنــوان عضو هیئت 
علمى دانشــگاه تهران، از هیچ امتیازى اعم از وام، 

مســکن، ســفر خارج، خودرو، زمین، پاداش و حق 
مأموریت اســتفاده نکرده، برخى از امــوال خود را 
هم مربوط به ســهم االرث پدربــزرگ خود عنوان

 کرده است.

حسن کامران لیست اموال خود را اعالم کرد

ما بسته حمایتى نگرفتیم، شما چطور؟!

اصفهانى ها در هشت ماه نخست امسال به دلیل افزایش 
غلظت آالینده ها 46 روز هواى آلــوده تنفس کردند در 
حالى که مدت مشابه سال گذشته شمار روزهاى ناسالم 
18 روز بود؛ این آمار حاکى از افزایش بیش از 2/5 برابرى 

روزهاى ناسالم اصفهان در سال جارى است.
در همین ارتباط محمود مزارع، کارشناس کیفیت هواى 
اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان به «ایمنا» 
مى گوید: عوامل طبیعى ســبب افزایش روزهاى ناسالم 
در سال جارى شده است زیرا در ابتداى سال بارش هاى 
بهارى و سیالب را داشتیم که وضعیت کیفى هوا نیز در 

آن مدت در شرایط پاك و مطلوب بود اما تابستان به دلیل 
خشک شدن سیالب ها گرد و غبار را شاهد بودیم. 

این کارشــناس با بیان اینکه انسان در آلودگى هوا نقش 
بسزایى دارد، مى گوید: تردد انبوه خودروها در سطح شهر 
عاملى مهم در آلودگى هواست؛ وجود خودروهاى فرسوده، 
نبود کاتالیزور در خودروها به دلیل تحریم ها و همچنین 
نوع ســوخت مصرفى همه اینها بر آلودگى هوا تأثیر مى 
گذارد. از سوى دیگر کارخانه ها و کارگاه هاى صنعتى به 
ویژه آنها که درون شهر فعالیت مى کنند از جمله عوامل 

ثابت آلودگى هوا محسوب مى شوند.

چرا هواى اصفهان آلوده تر از پارسال است؟

هفته گذشته، نوزاد شش ماهه اصفهانى پس از واکسیناسیون 
دچار تب و تشنج شد و همان روز با مراجعه به بیمارستان فوق 
تخصصى کودکان امام حسین (ع)  تحت مراقبت هاى ویژه 

قرار گرفت.
«صابرى»، پدر این نوزاد به «ایســنا» گفت: ســاعت 2 
بعدازظهر ســه شــنبه 28 آبان فرزندم را به دلیل تشنج به 
بیمارستان امام حسین(ع) رســاندم. در بیمارستان پس از 
گرفتن آب کمر نوزاد، دســتگاه هاى مختلف به او متصل 
کردند و تحت مراقبت ویژه قــرار گرفت. وى با بیان اینکه 
حال عمومى پسرم بهتر از چند روز گذشته است، افزود: پسرم 
اکنون در بخش مراقبت هاى ویژه بیمارستان بسترى است. 
پزشک معالج علت مشکل را احتمال سرماخوردگى یا بیمارى 
خاص اعالم کرد اما من نگران آلوده بودن واکسن هستم، 

چراکه  درحال حاضر چند مورد به دلیل تزریق واکســن در 
بیمارستان بسترى هستند و حتى نوزادى فوت شده است.

مدیر روابط عمومى دانشــگاه علوم پزشکى اصفهان نیز 
در این رابطه گفت: بر اساس نتیجه کمیته بررسى شرایط 
کودك شش ماهه مشخص شــد که این کودك از پایگاه 
بهداشــتى کوجان واکســن پنتاواالن دریافت کرده که 
شامل واکسن هاى دیفترى، کزاز، سیاه سرفه، هپاتیت و 
هموفیلوس است. آرش نجیمى با بیان اینکه از همان ویال 
واکسن به 9 کودك دیگر تزریق شده اســت، افزود: این 
کودکان سالم هستند و دچار هیچ عارضه اى نشده اند. وى 
تصریح کرد: در این کمیته مشخص شد که ابتالى کودك 
به تشنج، مربوط به شرایط زمینه اى او بوده و واکسن در این 

شرایط دخیل نبوده است. 

واکسن هاى تزریقى
 هیچ عارضه اى براى سالمتى ندارند

رئیس اتحادیه میادیــن میوه و تره بــار اصفهان با 
اشاره به افزایش 100 درصدى نرخ گوجه در بازار در 
خصوص دالیل تداوم افزایش نرخ گوجه، اظهار کرد: 
سرمازدگى و بارش هاى امسال موجب از بین رفتن 
بخشى از محصول گوجه شد؛ کشــاورزان هر ساله 
پیش از فصل سرما و بارندگى، گوجه هاى دزفول را به 
صورت سبز برداشت و با نگهدارى در انبار، بعد از قرمز 

شدن آن وارد بازار مى کردند.
ناصر اطرج در گفتگو با «ایســنا» بــا بیان اینکه هر 
سال در این مقطع زمانى 30 درصد گوجه هاى میدان 
میوه و تره بار از این طریق تأمین مى شد، افزود: بعد 
از بارش هاى امسال در دزفول امکان برداشت گوجه 
و به دنبال آن رنگ آورى آن در انبار وجود نداشــت 
که این موجب از بین رفتن 30 درصد گوجه کشــور 
شد. وى ادامه داد: به دلیل بارندگى و سرما در بوشهر 
بخشــى از بار گوجه این منطقه نیز از بین رفت که 
موجب کاهش ورود این محصول به بازار شده است. 
رئیس اتحادیــه میادین میــوه و تره بــار اصفهان 

همچنین تأکید کرد: با وجود کم شــدن بار گوجه در 
بازار، متأسفانه این محصول و حتى گوجه هاى سبز 
رنگ از مبادى تولید به پاکســتان صادر مى شود اما 
در صورت جلوگیرى از صادرات، شــرایط بازار بهتر 
مى شود. اطرج با تأکید بر اینکه قیمت گوجه نسبت 
به پیش از گرانى، 100 درصد افزایش یافته اســت، 
خاطرنشان کرد: تا 20 روز آینده گوجه برخى مناطق 
با تغییــر فصل وارد بازار خواهد شــد که این موجب 
شکسته شــدن قیمت این محصول مى شود. وى با 
بیان اینکه در حال حاضر قیمت هــر کیلو گوجه در 
میدان میوه و تره بار بین چهار تا هشــت هزار تومان 
است، افزود: در سطح عرضه قیمت گوجه با 30 درصد 
افزایش عرضه مى شــود، به نحوى کــه اکنون هر 
کیلو گوجه باید با نرخ 11 هزار تومان فروخته شــود. 
اطرج درباره اینکه در بازار اصفهان گوجه حتى با نرخ 
کیلویى 12 هزار تومان و بیشــتر فروخته مى شود، 
توضیح داد: همواره تخلفات و گرانفروشــى در بازار 

وجود دارد که باید با آن برخورد شود.

همه دالیل گران شدن گوجه در اصفهان

فعالیت متروى اصفهان بعد از حدود یک هفته از 
ســاعت 6 و 30 دقیقه به طور کامل از سر گرفته 
شد. هفته گذشته با دو روز تعطیلى کامل فعالیت 
مترو، خدمت رسانى بخشى از خط یک، از ایستگاه 
دفاع مقدس (صفه) تا ایستگاه کاوه از سر گرفته 
شد اما با آماده سازى ایستگاه هاى خسارت دیده، 
از  دیروز دوشــنبه چرخه کامل فعالیت متروى 
اصفهان از ســر گرفته شــد. به دنبال خسارات 
ناشى از تخریب زیرساخت هاى شهرى به دست 
اغتشاشگران ایستگاه هاى شهید علیخانى، شهید 
مفتح، جابر انصارى و شــهید باهنر، شریعتى و 
تختى در خط یک متروى اصفهان دچار خسارات 

بسیارى شده و از چرخه فعالیت خارج شده بود.

معــاون اداره کل میــراث فرهنگى، صنایع دســتى و 
گردشگرى استان اصفهان با تأکید بر اینکه گلدان هاى 
محصورکننده و حتى میز و صندلى هایى که در پیاده راه 
چهارباغ قرار داده شده، دائمى نیست، گفت: در حال حاضر 
اتمام پروژه کف سازى محور میانى چهارباغ اولویت دارد و 

سپس به مباحثى همچون ساماندهى منظر، مشاغل و... 
در این محور تاریخى خواهیم پرداخت.

ناصر طاهرى در گفتگو با «ایســنا» بــا تأکید بر اینکه 
گلدان هاى محصورکننده و حتــى میز و صندلى هایى 
که در پیاده راه چهارباغ قرار داده  شــده، دائمى نیست، 

خاطرنشــان کرد: ما با شــهردارى اصفهان در این باره 
صحبت کرده و بــه آنهــا گفته ایم که ایــن طرح ها 
دائمى نخواهد بود، چراکــه خیابان هاى تاریخى محل 
رویدادهاى موقت هستند؛ به این معنى که باید در یک 
بازه زمانى مشــخص، یک برنامه متناسب با این مکان 
در آن برگزار و سپس تمام 

شود.
معــاون اداره کل میــراث 
فرهنگى، صنایع دســتى و 
گردشگرى استان اصفهان 
اعــالم کــرد: از نظــر ما 
گلدان هاى محصورکننده 
فعلى، ســایبان و همچنین 
میز و صندلى هــاى چیده 
شــده در پیاده راه چهارباغ، 
همه موقت اســت و چون 
هنوز طرح یکپارچه اى براى چهارباغ وجود ندارد آن را 
پذیرفته ایم. درواقع این افزونه ها به دلیل برگشت پذیر 
بودن خطرآفرین نیســتند و مجوز حضور در چهارباغ را 
دارند وگرنه از اقدامات برگشــت ناپذیر حتماً جلوگیرى 

خواهیم کرد.

چهره چهارباغ به شکل فعلى نمى ماند

فعالیت کامل مترو
 از سر گرفته شد
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سکانس هایى که بدون جلوه هاى ویژه ساخته شدند

جادوگرى به نام 
«کریستوفر نوالن»
«کریســتوفر نوالن» از کارگردان هاى مشــهور 
سینماست که در دهه اخیر با فیلم هایش محبوبیت 
زیادى را به دســت آورده اســت. او از آن دسته 
کارگردان ها و فیلمساز هایى است که هزینه  زیادى 
را روى دست استودیو ها مى گذارد تا فیلم هاى خود 
را به آن نحو که مى خواهد بســازد و نمایش دهد. 
بســیارى از کار هاى او شــاهکار هاى کارگردانى 
محسوب مى شوند و بر خالف این روز ها که جلوه هاى 
ویژه در سینما ها استفاده مى شود، او سیستم هاى 
آنالوگ را به دیجیتال ترجیح مى دهد؛ به همین دلیل 
به جلوه هاى طبیعى نسبت به خلق تصاویر کامپیوترى 
اهمیت بیشترى مى دهد. براى آنکه با این روحیه او 
بیشتر آشنا شویم مواردى از فیلم هاى او را که به طور 
ناباورانه اى جلوه هاى ویژه ندارند، مرور مى کنیم.

چپ کردن کامیون در «شوالیه تاریکى»
کمکى که فیلم سینمایى «شوالیه تاریکى» به فیلم هاى 
اقتباسى از کتاب هاى کمیک با موضوع «بتمن» کرد را 
نمى توان نادیده گرفت. نوالن در این فیلم تالش کرده 
است که تا حد ممکن همه چیز واقعى جلوه کند. یکى از 
سکانس هاى هیجان انگیز این فیلم چپ کردن کامیون 
است که کامًال بدون دخالت جلوه هاى ویژه ساخته و 
تنها براى حذف ســطحى که کامیون را پرتاب کرده، 

استفاده شده است.

ســیاره یــخ زده در «میان 
ستاره اى»

در عصرى که جلوه هاى ویژه مرتبًا 
در فیلم هاى علمى تخیلى استفاده 
مى شود، در فیلم «میان ستاره اى» 
شاهد اســتفاده از جلوه هاى ویژه 
عملى هستیم. سکانسى که شاهد 
حضور فضانوردان در یک ســیاره 
یخى هستیم، در ایسلند فیلمبردارى 
شده جایى که کمتر کسى به آنجا 

مى رود.

ماکت هاى کاغذى در فیلم «دانکرك»
گاهى اوقات، مشکالت پیچیده راه حل هاى 
ســاده اى دارند. در حالــى که تعــدادى از 
سکانس هاى شــلوغ این فیلم با جلوه هاى 
ویژه ساخته شده اســت، سازندگان این فیلم 
تعداد زیادى سیاه لشکر استخدام کرده بودند 
و حتى از ماکت ها نیــز براى پر کردن صحنه 
استفاده کرده اند. در حالى که خیلى ها جسم دو 
بعدى و بى جان را قبول ندارند  اما این حرکت 
به قدرى هنرمندانه انجام شد که کمتر کسى 

به آن توجه کرد.

 قطار در فیلم «تلقین»
به دلیل اینکه فیلم در رؤیا رخ مى دهد شاهد اتفاق افتادن 
چیز هاى عجیبى هســتیم. در یکى از ســکانس ها یک 
قطار از وســط خیابان هاى لس آنجلس عبور مى کند که 
با جلوه هاى ویژه ساخته نشده و نتیجه ابتکار نوالن بود. 
این وسیله قطار نبود و در واقع یک کامیون به شکل قطار 
درست شده بود تا از وسط شهر عبور کند. ایده اى ساده، اما 
وقتى به فیلم نگاه مى کنیم براى ما کامًال باورناپذیر است.

 زمین هاى ذرت در «میان ستاره اى»
در دنیاى رو به انحطاط این فیلم، تنها چیزى که 
کشت مى شود ذرت است. سکانس ابتدایى این 
فیلم که عبور شخصیت ها از یک مزرعه ذرت 
را نشــان مى دهد، وقت زیادى گرفت و نوالن 
هیچوقت فکر نمى کرد براى ساخت فیلم مجبور 
به کشاورزى شود. به جاى استفاده از جلوه هاى 
ویژه کامپیوترى، عوامل این فیلم ساخت زمین 

ذرت خود را ترجیح دادند.

مبارزه عجیب در فیلم «تلقین»
در بین تمامى صحنه هاى اکشــن فیلم «تلقین»، سکانس 
مبارزه در یک اتاق چرخان از همه نفسگیر تر است. وقتى که 
در اولین الیه خواب تصادفى رخ مى دهد در الیه بعدى خواب 
تمامى دنیا شروع به چرخش مى کند و جاذبه معکوس مى شود. 
نکته این سکانس این بود که واقعًا اتاق ها طورى ساخته شده 
بودند که معکوس شــوند. نه تنها ساخت آن سخت بود؛ بلکه 

ممکن بود خطرات جدى نیز براى بازیگران به وجود بیاورد.

 طوفان شن در «میان ستاره اى»
در این سکانس شاهد طوفانى بزرگ از گرد و خاك هستیم؛ تیم سازنده با کارگذاشتن تعداد 
زیادى از فن ها به جاى استفاده از جلوه هاى ویژه این گرد و خاك را خلق کرده اند. نکته 
دیگر این سکانس نیز این اســت که به جاى گرد و خاك واقعى از افزودنى هاى خوراکى 

استفاده شده بود تا ضررى براى بازیگران و بقیه نداشته باشد. سرقت از هواپیما در «شوالیه تاریکى بر مى خیزد»
«شوالیه تاریکى» با سکانسى آغاز مى شــود که شخصیت «بین» 
و همدســتانش یک دکتر را از داخل هواپیما مى ربایند. در پایان این 
سکانس هم شاهد الشه یک هواپیما هســتیم که واقعًا سقوط کرده 
است و باعث شده شاهد یک فیلم سرگرم کننده از ابتدا تا پایان باشیم.

سیاره دریا در «میان ستاره اى»
یکى دیگر از لوکیشن هاى معروف فیلم «میان ستاره اى» سیاره اى است که به طور کامل 
توسط آب پوشیده شده است. زمانى که بازیگران فرود مى آیند یک موج بسیار بزرگ به 
سمت آنها مى آید. به غیر از این سونامى بزرگ و سفینه فضایى آنها تمام جزئیات دیگر فیلم 
کامًال طبیعى هستند. براى این کار نوالن به همراه تیم فیلمسازى اش به یخچال هاى ذوب 

شده رفته بودند که مکان راحتى نیست اما براى دستیابى به جلوه هاى طبیعى مى ارزید.

بیژن بنفشه خواه بازیگر سریال «فوق لیسانسه ها» از حضور خود در 
این سریال و همکارى دوباره با سروش صحت گفت.

بنفشه خواه درباره حضور خود در این مجموعه تلویزیونى گفت: 
من در این سریال نقش «دکتر مهاجر» را بازى مى کنم؛ بازى در 
سریال «فوق لیسانســه ها» را خیلى دوست دارم. چون به نظرم 
یکى از بهترین نقش هایى است که در آن بازى کرده ام. در «فوق 

لیسانسه ها» شاهد اتفاقات پیش بینى نشده خواهیم بود.
وى ادامه داد: من در بیشــتر کار هاى آقاى صحت بازى کرده ام 
چرا که قلم، شــخصیت و کارش را دوست دارم. البته تهیه کننده 
کار هم برایم مهم بود؛ آقاى جودى یکى از تهیه کنندگان مطرح 

تلویزیون است.
این بازیگر درباره فیلمنامه سریال «فوق لیسانسه ها» توضیح داد: 
پایه و اساس سریال از ابتدا به خوبى گذاشته شده و شخصیت ها 
به خوبى شکل گرفته اند. ارتباط بین شخصیت هاى سریال هم به 
خوبى برقرار شد. امیرحسین رستمى دو سال از من کوچک تر است؛ 
اما نقش داماد من را به خوبى بازى مى کند. گریم در این سریال 
بسیار تأثیرگذار است اما شــخصیت پردازى نویسندگان «فوق 
لیسانسه ها» باعث شده، مخاطب کاراکتر ها را بهتر قبول مى کند.

بازیگر سریال «پژمان» با اشــاره به استقبال مخاطبان از «فوق 
لیسانسه ها» عنوان کرد: دلیل استقبال مردم این است که سریال 
خیلى به روز است. من خود وقتى برخى از کار هایى که همین چند 
سال اخیر کار کردم را مشاهده مى کنم، فکر مى کنم براى 20 سال 
پیش است؛ اما «فوق لیسانسه ها»کارى امروزى و به روز است. 
سریال «فوق لیسانســه ها» در بازگو کردن مشکالت جامعه 
به روز ظاهر شده است؛ نویسنده، تهیه کننده و کارگردان آن 

دغدغه بیان مشکالت جوانان امروز را به شکل طنز دارند.
بنفشه خواه در پایان اظهار کرد: اینکه جوانان با سریال ارتباط 
برقرار کنند، خیلى خوب است؛ ما سال هاست کار مى کنیم و 
برخى  با ما خاطره دارند و سریال را دنبال مى کنند. زمانى که 
نسل امروز با سریال ارتباط برقرار کنند، حس خوبى دارد و 
نشان مى دهد هنوز تاریخ مصرف ما به پایان نرسیده است 

و مى توانیم دوباره کار کنیم.

پخش «فوق لیسانسه ها» به سال آینده 
کشیده شد

در همین حال گفته شده است که ادامه سریال «فوق 
لیسانسه ها» به کارگردانى ســروش صحت در سال آینده از 

شبکه 3 سیما پخش مى شود.
از ابتدا قرار بر این بود تا مجموعه تلویزیونى «فوق لیسانسه ها» 
در 40 قسمت از شبکه 3 سیما پخش شود، اما به دلیل پخش زود 
هنگام این سریال در زمانى که مشخص شده بود، تنها 30 قسمت 
از آن به پخش در سال 98 رســید. بنا بر این گزارش، ده قسمت 
باقیمانده از این سریال قرار است در سال آینده و بعد از پایان پخش 
سریال هاى نوروزى 99 و قبل از آغاز ماه رمضان به روى آنتن رود. 
بر همین اساس ده قسمت به این سریال اضافه شده است که در 

مجموع ادامه «فوق لیسانسه ها» در 20 قسمت 
پخش خواهد شد.

رى  ا د بــر یر تصو
بخشــى از این 
ســریال به پایان 
رسیده است و در 
حال حاضر گروه 

ل  مشــغو

استراحت هستند و ادامه تصویربردارى از اوایل دى ماه آغاز خواهد 
شد. همچنین ساخت ادامه این سریال در فصل هاى آتى معلوم 
نیست و بخشــى از این به بازخوردهاى مخاطبین و درخواست 

شبکه بستگى دارد.
فصل اول سریال «لیسانســه ها» در دى ماه سال 95 از شبکه 3 
سیما پخش شد و در آذر ماه 96 فصل دوم این سریال پخش شد. 
از بازیگران این مجموعه مى توان به هوتن شکیبا، بهنام تشکر، 
کاظم سیاحى، امیرحسین رستمى، امیر کاظمى، 
هوتن شکیبا، متین ستوده، بیژن بنفشه خواه 

و ... اشاره کرد.

بیژن بنفشه خواه با اشاره به استقبال از مجموعه «فوق لیسانسه ها»:

سلمان خطى، بازیگر رادیو، تئاتر و تلویزیون درباره حضورش در «رادیو هنوز تاریخ مصرف ما به پایان نرسیده!
نمایش» عنوان کرد: از سال 75 به رادیو آمده ام و اکنون 23 سال است که 
در رادیو نمایش حضور دارم و پیــش از این نیز در مرکز مازندران فعالیت 
داشتم. این بازیگر با اشاره به فضاى متفاوت رادیو و تلویزیون بیان کرد: 
حضور در رادیو با تلویزیون کامًال متفاوت است. شما اگر سال ها در رادیو 

کار کنید نه دیده مى شوید و نه زندگیتان از این رو به آن رو مى شود.
وى که پیش از این با نقش «تقى» به عنوان بــرادر «نقى معمولى» در 
ســریال «پایتخت» حضور یافته بود، درباره اولویت هاى خود نیز گفت: 
براى خود من رادیو جذاب تر است و بعد از تئاتر، رادیو را از سینما و تلویزیون 
بیشتر دوست دارم و برایم ارجحیت بیشترى دارد. به هر حال من سال ها در 
رادیو کار کرده ام و فکر مى کنم شنیدن کار رادیویى جذابیت بیشترى دارد.
این بازیگر درباره فصل ششم سریال «پایتخت» نیز در توضیحاتى بیان 
کرد: قرار بود پنجم یا ششــم آذر ســریال «پایتخت» کلید بخورد و من 
دوباره نقش «تقى» برادر «نقى معمولــى» را دارم. وى درباره متن این 

سریال گفت: هنوز متن سریال را دریافت نکرده ام و بیشتر صحبت هایى 
کلى درباره شروع کار داشته ایم و من چون خودم اهل مازندران هستم در 

لوکیشن شمال نیز حضور دارم.
بازیگر «پایتخت» درباره حضورش در این ســریال و تأ ثیر آن بر زندگى 
حرفه اى خود نیز یادآور شد: من پیش از این چندین سریال کار کرده  بودم 
اما با «پایتخت» بیشتر دیده شدم و مى توان گفت این سریال براى ما مثل 

یک سکوى پرش بود.

«مصائب شــیرین 2» فیلمى به کارگردانى علیرضا داودنژاد است که سال 
گذشته در انگلیس مقابل دوربین رفت و به زودى در سینماهاى کشور اکران 

مى شود.
در حالى که زمان هاى مختلفى براى اکران این فیلم سینمایى مشخص شده 
بود، علیرضا داودنژاد، کارگردان این فیلم خبر از اکران فیلمش در آذر ماه داد. 
این فیلم که قرار بود مهرماه و بعد از آن آبان در سینماهاى کشور اکران شود به 

زودى در سینماهاى کشور به اکران در مى آید.
رضا داودنژاد، ترالن پروانه، نیکى کریمى، مونا داودنژاد، زهرا داودنژاد، على 
داودنژاد، همایون کاظمى، سارا لوئیز کاظمى و محمدرضا داودنژاد در فیلم 
«مصائب شیرین 2» به ایفاى نقش پرداختند. «مصائب شیرین 2» ماجراى 
جشن تولد دخترى 18 ساله است که مستقل از پدر و مادرش براى خودش 

تولدى ترتیب داده و پدر و مادر را به این جشن تولد دعوت مى کند. پدر و مادر 
در فاصله آمدن از منچستر به لندن براى جشن تولد دخترشان گذشته اى که 

موجب فاصله انداختن میان آنها و فرزندشان شده است را مرور مى کنند...
علیرضا داودنژاد در سال 77 «مصائب شیرین 1 » را ساخت و بعد از گذشت چند 

سال اقدام به ساخت دومین فصل این فیلم سینمایى کرد.

«پایتخت» برایم سکوى پرش بود

اکران «مصائب شیرین 2» 
به زودى در سینماها

انتشار تیزر همکارى مهناز افشار با یک شوى استعدادیابى  که بناست از 
یک شبکه ماهواره اى روى آنتن برود با واکنش نیوشا ضیغمى، بازیگر 

زن سینما مواجه شد.
ضیغمى در واکنش به مهاجرت مهناز افشار گفت: درباره کارى که مهناز 
افشار انجام داده است، در حال حاضر من هیچ اطالعى ندارم و باید نظرات 

خودش در این باره را شنید و از قضاوت عجوالنه پرهیز کرد.
ضیغمى که آخرین کارهاى اکران شــده اش، کمــدى هاى «ما خیلى 

باحالیم» و «دخترعمو پســرعمو» بــوده، ادامه داد: اعتقاد شــخصى 
خودم درباره مهاجرت، منفى اســت چون اینجا بوده ام، اینجا مانده ام و 
در اینجا خواهم ماند. با همه اتفاقات عجیــب و غریبى که مى افتد و هر 
روز هم درگیرش هستیم ترجیح مى دهم و دوست دارم اینجا باشم. من 
اینجا جوانى ام را بر کار بازیگرى گذاشــته ام و با تــالش به این جایگاه 
رســیده ام و ترجیح مى دهم که همین جا بمانــم و کارم را در وطن ادامه

 دهم.

اظهارنظر نیوشا ضیغمى درباره مهاجرت مهناز افشار 
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ورزشگاه نقش جهان ســاعت 16 و 20 دقیقه امروز میزبان 
مصاف تیم هاى سپاهان و پیکان خواهد بود. شاگردان فرکى 
و یاران قلعه نویى که در چارچوب مسابقات یک هشتم نهایى 
جام حذفى برابر هم صف آرایى مــى کنند، پیش از این و در 
یک شــانزدهم نهایى به ترتیب با چهار و سه گل تیم هاى 
شهداى رزکان کرج و خیبر خرم آباد را پشت سر گذاشته اند. 
این دو تیم در حالى پس از حدود سه هفته استراحت به مصاف 
یکدیگر مى روند که هر دو، 3 امتیاز آخرین دیدارشان در لیگ 

برتر را نیز از آن خود کرده اند. 
اما آخرین تقابل ســپاهان و پیکان که زمستان سال پیش 
برگزار شد با تک گل ســیاوش یزدانى، مدافع اسبق طالیى 
پوشان به نفع اصفهانى ها تمام شد. بازیکنان سپاهان با این 
برد توانستند طلسم چهارساله پیروز نشدن در برابر پیکانى ها 
را هم بشــکنند. هدایت تیم پیکان در آن دیدار را هم مانند 
امروز، فرکى به عهده داشت و در سوى دیگر میدان نیز امیر 
قلعه نویى بر روى نیمکت طالیى پوشان نشسته بود. جالب 
آنکه فرکى هم در آن رقابت به دنبال شکستن دو طلسم بود؛ 
طلسم 5 بازى بدون برد برابر سپاهان و 6 بازى بدون برد برابر 
قلعه نویى. اما در آخر، نتیجه دوازدهمین دوئل این دو مربى به 
نفع امیرخان رقم خورد. حسین فرکى که سابقه کسب عنوان 
قهرمانى با طالیى پوشان در لیگ چهاردهم را نیز در کارنامه 
خود دارد این بار مصمم تر از پیش به اصفهان آمده است. به 
هر حال او امروز در صورت شکست دادن شاگردان قلعه نویى 

عالوه بر جبران ناکامى هاى گذشته اش برابر این سرمربى 
و طالیى پوشان، مى تواند رکورد نباختن آنها در 11 مسابقه 

رسمى را نیز بشکند. 
به غیر از سکاندار پیکانى ها، چهار بازیکن هم در این تیم دیده 
مى شوند که سابقه حضور در جمع سپاهانى ها را داشته اند و 
انگیزه باالیى براى رویارویى با تیم سابق خود دارند: مهدى 
امینى، امیرحســین کریمى، على حمــودى و جالل الدین 
على محمدى. به خصوص مهدى امینى، گلر پیکانى ها که 
در دیدار پیشین این دو تیم متهم به کم کارى برابر سپاهان 
شد و وینگر آنها جالل على محمدى که علیرغم بازى هاى 
درخشانش در جمع طالیى پوشان در لیگ هفدهم، در فصل 
گذشته و با حضور قلعه نویى در سپاهان به نیمکت تبعید شد 
و امروز مى خواهد با بازى خوبــش توانایى هایش را به رخ 
سرمربى سابقش بکشد. او امسال به ماشین گلسازى پیکان 
تبدیل شده و توانسته در بسیارى از گل هاى تیمش تأثیرگذار 

ظاهر شود.
البته تیم پیکان به غیر از على محمدى در خط آتش خود از 
مهاجم زهردارترى هم بهره مى برد؛ شهریار مغانلو. مهاجم 
24 ســاله اى که تا بدینجاى رقابت هاى لیگ برتر با 6 گل 
زده به تنهایى در صدر جدول گلزنان ایســتاده و هیچ بعید 
نیست قصد داشته باشد با گشودن دروازه پیام نیازمند بر تعداد 
گل هاى خود بیافزاید و فاصله اش با سایر رقبا را به بیش از 

یک گل افزایش دهد.
در کل مدافعان سپاهان که تا بدینجا فقط یک بار دروازه خود 

را باز شده دیده اند امروز بیش از پیش باید حواسشان باشد از 
سوى مهاجمان پیکان غافلگیر نشوند، چرا که یاران فرکى 
با 16 گل زده توانسته اند در جدول لیگ برتر بعد از آبى هاى 
پایتخت رده دوم بهترین خط حمله را از آن خود کنند. ضمن 
اینکه همانطور که گفته شد در نخستین دیدار حذفى شان هم 

چهار بار دروازه حریفشان را فتح کرده اند.
از طرفى شاگردان ژنرال تاکنون، هم در حمله عملکرد موفقى 
داشــته اند، هم در دفاع. آنها در لیگ فقط ســه گل کمتر از 
پیکانى ها زده اند و در جام حذفى هم یک گل. به همه اینها 
این نکته را اضافه کنید که سنگربان و خط دفاع طالیى پوشان 
در مجموع رقابت هاى رسمى امسال فقط یک بار برابر رقبا 
تسلیم شده اند. اما در مقابل تیم تحت هدایت حسین فرکى 
15 بار دروازه خود را باز شــده دیده است. به این ترتیب مى 
توان پیش بینى کرد که خط دفاع پیکان در این بازى نیز مثل 
گذشته پاشنه آشیل این تیم باشد و در صورتى که مهاجمان 
سپاهان مثل دیدارهاى گذشته قدر موقعیت هاى به دست 
آمده را بدانند با گشودن دروازه پیکانى ها زمینه را براى صعود 
تیمشان به مرحله یک چهارم نهایى جام حذفى فراهم کنند. 
این درحالى اســت که نباید فراموش کرد کسب برد در این 
جدال براى شاگردان قلعه نویى به راحتى امکانپذیر نخواهد 
بود چرا که روى نیمکت تیم حریف، سرمربى زخم خورده اى 
نشسته که به این راحتى ها تن به شکست نمى دهد. فرکى 
مى خواهد با عبور دادن شاگردانش از این خوان سخت، با یک 

تیر سه نشان بزند و طلسم سه گانه را بشکند.

سپاهان به دنبال متوقف کردن پیکان

شــایعات پیرامون تیــم ملى و 
سرمربى آن پیش از بازى عراق 
افزایش یافت و این موضوع باعث 
شد تیم ملى قبل از برگزارى حتى 
یک تمرین در حاشــیه غرق شود. 
بعد از گذشــت حدود دو هفته از آن 
روزها حاال شایعه جدیدى در مورد آینده 
تیم ملى نقل مى شود که مطرح کنندگان 
آن مى گویند علتى که سرمربى تیم ملى 
براى بازى تصمیم گرفت تا فدراســیون 
وارد درگیــرى شــود، این بــود که این 
ســرمربى بندى در قرارداد خود داشت 
که طبق آن مى توانســت در بازى عراق 
به علت ناامنى حاضر نشود. اما با بررسى 
رفتارهاى ویلموتــس از زمان حضورش 
در ایران مى توان فهمید که او به طور کلى 
از حضور در خاورمیانه ترس دارد و براى 
همین است که در روزهاى اول حضورش 
در تیم ملى ایران با یک محافظ در ایران 
حاضر شده بود و همیشه او را همراه خود 

داشت.
البته به  نظر نمى رســد ادعاى کسانى که 
شــایعه تهدید شدن فدراســیون توسط 
ویلموتس را مطرح کرده اند درست باشد 
و دلیــل اصلى رفتارهاى این ســرمربى 
بلژیکى مســائل مالــى بوده 

است.

شــا
سرمر
افزایش
شد تیم
یک تمر
بعد از گذش
روزها حاال شا
م تیم ملى نقل
آن مى گویند
براى بازى تص
وارد درگیــرى
ســرمربى بند
که طبق آن مى
به علت ناامنى
رفتارهاى ویلم
در ایران مى تو
از حضور در خ
همین است که
در تیم ملى ایر
حاضر شده بود

داشت.
البته به  نظر نم
شــایعه تهدید
ویلموتس را م
و دلیــل اصلى
بلژیک
است

ماجراى اصلى 
تهدید 
ویلموتس 

مدیرعامل سابق باشگاه ذوب آهن سه روز قبل از بازى 
فوالد در مقابل شــاگردان علیرضا منصوریان صحبت 
از اسنادى کرده که مى تواند مخالفان او را در رسانه ها 

رسوا کند.
به گزارش «ایمنا» هرچند برترى ذوب آهن در مقابل 
فوالد یک برد در ظاهر 3 امتیازى براى نماینده فوتبال 
اصفهان بود امــا هوادارانى که فوتبــال را به صورت 
حرفه اى دنبال مى کنند حتماً مى دانند که بازگشت دوباره 
سعید آذرى به استادیوم فوالدشهر و تقابل دوباره او با 
تیم مدیریتى که چند ماه قبل عذرش را از باشگاه ذوب 
آهن خواسته بودند مى تواند بسیار پیچیده تر از یک بازى 
ساده باشد. آنطور که از گزارش چند رسانه ورزشى هم بر 
مى آید در استادیوم فوالدشهر برخورد آنچنان مناسبى 
با سعید آذرى به عنوان مدیرعامل سابق باشگاه صورت 
نگرفته و این یعنى اهمیت 3 امتیاز این بازى چیزى فراتر 

از زمین چمن فوالدشهر هم بوده است.
با وجود این، آذرى بازى اول را به مدیران مقابل خودش 
باخت تا شاید فوالد در بازى برگشت بتواند جبران مافات 
کند اما شکى نیســت که این باخت مى تواند به عنوان 
یک برگ برنده در کارنامه مدیریــت فعلى ذوب آهن 
به ثبت برســد که 3 امتیاز بازى مقابل فوالد حتى از 3 
امتیاز بازى مقابل ســرخابى ها و سپاهان هم برایشان 

مهمتر بود.
مصاحبه هفته گذشته سعید آذرى با «رادیو جوان» که 
در خبرگزارى «مهر» منتشر شد و صحبت هاى 
او در ارتبــاط بــا اینکه بازى فــوالد مقابل 
ذوب آهن سخت ترین تقابل دوران 
اش  ورزشــى 
است به خوبى 
مى دهد  نشان 

ى هــا که چــرا دوئل  د ال فو
اینقدر داغ و با اهمیت شده بود ولى از طرف دیگر آذرى 
در واکنش به صحبت هاى مدیران فعلى ذوب آهن در 
ارتباط با کارنامه مالى و عملکــرد آذرى در ذوب آهن 

هم وعده داده کــه به زمان خودش دســت همه را رو 
خواهد کرد.

سابقه عملکرد ســعید آذرى در فوتبال ایران و باشگاه 
ذوب آهن نشــان مى دهد که او مدیرى رك و بى پرده 
اســت و معموًال در حوزه کارى خــودش با هیچکس 
شوخى ندارد. او در زمان خودش در مصاحبه هایى آتشین 
از خجالت یحیى گل محمدى، محمد صلصالى و رشید 
مظاهرى در مى آید و در زمان دیگرى در آغوش قاسم 
حدادى فر مصدوم و مرتضى تبریزى جدا شــده اشک 
مى ریزد. با این حال معموًال در این سال ها هرگاه تهدید 
افشاگرى علیه رقیبان خودش را مطرح کرده در نهایت 
خبرى از انتشار مستنداتى که همیشه از آن حرف مى زند 

نبوده و فقط در قالب حرف و سخن باقى مانده است.
او در ســال گذشــته و در آبان ماه ســال 97 که امید 
نمازى، سرمربى ذوب آهن بود در گفتگو با خبرگزارى 
«ایســنا» اعالم کرد در نیم فصل و در زمان خودش با 
ارائه مســتندات الزم به همه مى فهمانم که این افراد 
از حب على انتقاد نمى کنند و از روى بغض معاویه این 
کار را انجام مى دهند. باید بگویــم که انتقادها به دلیل 
نبود خودشــان اســت و این گونه افراد نان به نرخ روز 

خور هستند.
که البته این اتفاق هیچگاه نیافتــاد و آذرى دوباره در 
این فصل هم تهدید به ارائه مســتندات و افشــاگرى 
علیه مخالفانش کرده که بعید به نظر مى رسد به مرحله 
اجرا و عمل برســد. به هر حال اى کاش ســعید آذرى 
به عنوان یک مدیر موفق در فوتبال ایران براى یکبار 
هم که شده در این حوزه دســت از مصلحت اندیشى 
و رودربایســتى بردارد و این اســنادى را که قرار است 
رونمایى کند به رسانه ها نشان دهد تا همگان بدانند که 
دلیل مخالفت و حاشیه سازى علیه سعید آذرى چیست 
و از طرف کدام شخص یا اشخاص مدیریت مى شود. در 
آن زمان با صحت بیشترى مى توان در ارتباط با اتفاقات 
اطراف باشگاه ذوب آ هن و فوالد خوزستان اظهار نظر و 

تصمیم گیرى کرد.

آهن خواسته بودند مى تواند بسیار پیچید
ساده باشد. آنطور که از گزارش چند رسان
آ مى آید در استادیوم فوالدشهر برخورد
با سعید آذرى به عنوان مدیرعامل سابق
3نگرفته و این یعنى اهمیت3 امتیاز این با
از زمین چمن فوالدشهر هم بوده است.
با وجود این، آذرى بازى اول را به مدیران
باخت تا شاید فوالد در بازى برگشت بتوا
کند اما شکى نیســت که این باخت مى
یک برگ برنده در کارنامه مدیریــت
3به ثبت برســد که 3 امتیاز بازى مقابل
امتیاز بازى مقابل ســرخابى ها و سپاه

مهمتر بود.
مصاحبه هفته گذشته سعید آذرى با «ر
در خبرگزارى «مهر» منتشر شد
او در ارتبــاط بــا اینکه بازى
ذوب آهن سخت تری
ور

فکه چــرا دوئل 
داغو با اهمیت شده بود ولى از ط اینقدر
فعل در واکنش به صحبت هاى مدیران

ارتباط با کارنامه مالى و عملکــرد آذرى

آذرى
 و چرایى 

اسنادى که 
هرگز 

رو نمى شود!

قاســم حدادى فر پس از پیروزى یک بر صفر تیمش برابر فوالد خوزســتان در هفته 
یازدهم لیــگ برتر فوتبال در جمع خبرنــگاران اظهار کرد : بازى خیلى ســختى بود، 
فوالد تیم خوب و بابرنامه اى اســت و خوشــبختانه موفق شــدیم در زمان مناسب 
گل بزنیــم و برخــالف بازى هاى گذشــته ایــن گل را حفــظ کنیم و بــه 3 امتیاز 
ارزشــمند این بازى که در این شرایط حســاس خیلى به آن نیاز داشــتیم دست پیدا 

کنیم.
کاپیتان تیم فوتبال ذوب آهن ادامه داد: خدا را شکر مى کنم که بازى با فوالد با کسب 
نتیجه همراه شد. در بسیارى از دقایق منطقى دفاع کردیم. در خیلى از بازى ها با اینکه 
زیبا بازى مى کردیم نتیجه را از دست دادیم ولى هوشیارانه بازى کردیم و موفق شدیم 

3 امتیاز دیدار با فوالد را کسب کنیم.

تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان یک شنبه شــب توانست با برترى یک بر صفر مقابل 
فوالد خوزستان و دومین برد خود را در فصل جارى، تا اندازه اى فرارى رو به جلو براى 

خروج از بحران داشته باشد.
تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان که در فصل جارى لیگ برتر نتوانســته است رضایت 
مســئوالن و هواداران خود را به دست بیاورد، توانست در ورزشــگاه خانگى مقابل 
فوالدخوزستان به برترى یک برصفر دست یابد و خود را تا رده دوازدهم لیگ 16 تیمى 

ایران بکشاند و کمى فرارى رو به جلو داشته باشد.
علیرضا منصوریــان به عنوان ســرمربى تیــم ذوب آهن اصفهــان در هفته هاى 
اخیــر در متن اخبار قــرار داشــت و حتى صحبت هایــى از برکنــارى وى به زبان 
آمد که بــا تصمیم هیئت مدیره باشــگاه مشــروط هدایــت سبزپوشــان را ادامه 
داد و به گفته خــود منصوریان متعهد شــد در پنج دیــدار آینده 10 امتیاز کســب 

کند.
در هفته دوازدهم این رقابت ها تیم ذوب آهن اصفهان روز جمعه 8 آذر، مهمان دیگر 
تیم جنوب کشور یعنى نفت مسجد سلیمان است که تاکنون در رقابت هاى لیگ برتر 
باختى نداشته و با 17 امتیاز در مکان ششــم این رقابت ها قرار دارد. باید منتظر ماند 
و دید که آیا تیم ذوب آهن در خارج از خانه نیز مى تواند با  دســت پر و گرفتن امتیاز به 

اصفهان برگردد یا خیر.

لژیونرهاى فوتبال ایران در اروپا هفته خوبى را 
پشت سر گذاشــتند و چهار نفر از آنها موفق به 

گلزنى شدند.
در یکى از مســابقات جام حذفــى پرتغال یک 
شنبه شــب تیم ریوآوه با حضور مهدى طارمى 
به مصاف تیم آلــورکا رفت که این بازى با یک 
گل به سود ریوآوه به پایان رسید. تک گل این 
مســابقه را مهدى طارمى در دقیقه 16 به ثمر 
رساند تا ریوآوه به مرحله یک هشتم نهایى این 

مسابقات صعود کند.
در هفته شــانزدهم ژوپرلیگ بلژیک هم یک 
شــنبه شــب تیم شــارلوا با حضور على قلى 
زاده و کاوه رضایى دو بازیکــن ایرانى خود به 
مصاف ســنت ترویدن رفت و با درخشش ملى 
پوشــان ایرانى با نتیجه 3 بر یــک به پیروزى

 رسید.
على قلــى زاده (50) و کاوه رضایى (60 و 90) 
براى شارلوا گلزنى کردند تا این تیم با 28 امتیاز 

و یک بازى کمتر  در رده پنجم جدول رده بندى 
قرار بگیــرد. قلى زاده در دقیقــه 91 و رضایى 
هم در دقیقه 93 با نظر ســرمربى تیم شــارلوا 

تعویض شدند.
روز شــنبه هم تیم زنیت ســنت پترزبورگ با 
حضور ســردار آزمون در هفتــه هفدهم لیگ 
روسیه توانســت روبین کازان را با نتیجه 2 بر 
یک شکست بدهد. گل اول زنیت را سردار وارد 

دروازه روبین کازان کرده بود.

درخشش 4 لژیونر

پر هزینه ترین عروسى تاریخ یک فوتبالیست ایرانىحدادى فر: در زمان مناسبى گل زدیم

فرار به جلوى ذوب آهن

این روزها همه جا صحبت از ازدواج نجومى و پر هزینه کریستیانو رونالدو 
اســت. فکر مى کنید در فوتبال ایران آیا ازدواجى نجومى مانند عروسى 
ستاره پرتغالى گرفته شده؟ پاسخ مثبت است و این ازدواج نجومى متعلق 

به کسى نیست جز آقاى گل جهان یعنى على دایى.
على دایى که در سال 82 در یک مهمانى خانوادگى با همسر آینده خود 
آشنا مى شــود و به گفته خود در همان مهمانى تصمیم مى گیرد تا پس 
از ســال ها ازدواج کند. دایى و مونا فرخ آذر در بهمن ماه 83 به عقد 
یکدیگر درآمدند و سه ماه بعد نیز مراســم ازدواج الکچرى خود را 

برگزار کردند.
مراسم ازدواج برترین گلزن جهان در یکى از تاالرهاى مجلل شمال 

تهران با هزاران مهمان برگزار شد و بســیارى از چهره هاى سرشناس 
عرصه هنر و ورزش در این مراسم حضور داشتند. 

اما بشنوید از هزینه هاى نجومى مراسم عروسى آقاى گل جهان؛ گفته 
شده سال 83 دایى بیش از 200 میلیون براى این مراسم الکچرى هزینه 
کرده اســت. در کنار این هزینه گزاف باید اضافه کــرد که قیمت کت و 
شــلوار على دایى سه میلیون تومان بوده اســت، از قیمت لباس عروس 

هم که بگذریم!
البته این مراسم پر سر و صدا چندان بى حاشیه هم نبود چرا که چند وقت 
بعد از عروسى، عکس ها و فیلم هایى از این مراسم در اینترنت پخش شد 

که باعث خشم على دایى هم شد. 

مرضیه غفاریان
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آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در اداره ثبت 

اسناد و امالك مهردشت
1.برابــر راى شــماره 139860302177000681 مورخــه 1398/08/13هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى 
مهرداد خدابخشــى دهقى فرزند خداداد بشماره شناســنامه 152نجف آباد و شماره ملى 
1092069232در ششدانگ یکباب خانه ششدانگ و مغازه بر روى قسمتى از پالك 1483 
فرعى  واقع دردهق 4اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 53/22 مترمربع انتقالى از 

مالک رسمى آقاى مرتضى مال احمدى محرز گردیده است.
2. برابر راى شماره 139860302177000682 مورخه 1398/08/13هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى على 
اسماعیلى فرزند فرج آقا بشماره شناســنامه 11نجف آباد و شماره ملى 1092073388در 
ششدانگ یکباب مغازه بر روى قسمتى از پالك 1483 فرعى  واقع دردهق 4اصلى بخش 
15 ثبت اصفهان به مســاحت 53/58 مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى مرتضى مال 

احمدى محرز گردیده است.
3. برابر راى شماره 139860302177000683 مورخه 1398/08/13هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى على 
اسماعیلى فرزند فرج آقا بشماره شناســنامه 11نجف آباد و شماره ملى 1092073388در 
ششدانگ یکباب مغازه بر روى قسمتى از پالك 1483 فرعى  واقع دردهق 4اصلى بخش 
15 ثبت اصفهان به مساحت 75 مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى مرتضى مال احمدى 

محرز گردیده است.
4. برابر راى شماره 139860302177000684 مورخه 1398/08/13هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى على 
اسماعیلى فرزند فرج آقا بشماره شناســنامه 11نجف آباد و شماره ملى 1092073388در 
ششدانگ یکباب مغازه بر روى قسمتى از پالك 1483 فرعى  واقع دردهق 4اصلى بخش 
15 ثبت اصفهان به مســاحت 59/10 مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى مرتضى مال 

احمدى محرز گردیده است.
5. برابر راى شماره 139860302177000630 مورخه 1398/08/08هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم رعنا 
خسروشاهى فرزند منوچهر بشماره شناسنامه 556نجف آباد و شماره ملى 1092339256در 
ششدانگ یکبابخانه  بر روى قســمتى از پالك 1640 فرعى  واقع دردهق 4اصلى بخش 
15 ثبت اصفهان به مساحت 82/13 مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى لطفعلى مومنى  

محرز گردیده است.
6 . برابر راى شماره 139860302177000680 مورخه 1398/08/13هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى ولى اله 
مومنى دهقى فرزند على بشماره شناسنامه 231نجف آباد و شماره ملى 1091836531در 
ششدانگ یکبابخانه  بر روى قسمتى از پالك 2097فرعى  واقع دردهق 4اصلى بخش 15 
ثبت اصفهان به مســاحت382/85 مترمربع انتقالى از مالک رسمى ولى اله مومنى  محرز 

گردیده است.
7. برابــر راى شــماره 139860302177000678 مورخــه 1398/08/13هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض 
آقاى على مومنى دهقى فرزند ولى اله بشــماره شناســنامه 3829 اصفهان  و شماره ملى 
1292191112در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  احداثى بر روى قسمتى از پالك 
2097فرعى  واقع دردهق 4اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت139/25مترمربع 

انتقالى از مالک رسمى ولى اله مومنى  محرز گردیده است.
8. برابر راى شماره 139860302177000679 مورخه 1398/08/13هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم ندا 
پایسته فرزند محمدعلى بشــماره شناسنامه و شــماره ملى 1080122338در سه دانگ  
مشاع از ششــدانگ یکبابخانه احداثى بر روى قسمتى از پالك 2097فرعى  واقع دردهق 
4اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 139/25 مترمربع انتقالى از مالک رسمى ولى 

اله مومنى  محرز گردیده است.
9. برابــر راى شــماره 139860302177000633 مورخــه 1398/08/08هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى 
حسینعلى مال احمدى دهقى فرزند نصراله بشماره شناسنامه 2433نجف آباد و شماره ملى 
1090541457در ششدانگ یکبابخانه احداثى بر روى قسمتى از پالك 1927فرعى  واقع 
دردهق 4اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت129/25مترمربع انتقالى از مالک رسمى 

آقاى علیرضا خسروى دهقى  محرز گردیده است.
10. برابر راى شماره 139860302177000631 مورخه 1398/08/08هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى محمد 
خسروى دهقى فرزند اکبر بشماره شناسنامه 849نجف آباد و شماره ملى 1092342184 در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه احداثى بر روى قسمتى از پالك 3119فرعى  واقع 
دردهق 4اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت220مترمربع انتقالى از مالک رسمى 

خانم نسرین هاشمى  محرز گردیده است.
11. برابر راى شماره 139860302177000632 مورخه 1398/08/08هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم طاهره 
محمد بیگى دهقى فرزند مصطفى بشماره شناسنامه و شماره ملى 1080188061 نجف 
آباد در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه احداثى بر روى قسمتى از پالك 3119فرعى  
واقع دردهق 4اصلى بخــش 15 ثبت اصفهان به مســاحت220مترمربع انتقالى از مالک 

رسمى خانم نسرین هاشمى  محرز گردیده است.
12. برابر راى شــماره 139860302177000629 مورخــه 1398/08/08هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض 
خانم منور علیخانى دهقى فرزند حسین بشــماره شناسنامه 4497 نجف آباد و شماره ملى 
1090562128 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه احداثى بر روى قسمتى از پالك 
4512فرعى  واقع دردهق 4اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت165/25 مترمربع 
انتقالى از مالک رسمى آقاى نوروز على راعى و محمد رضا راعى و حسین راعى و براتعلى 

کالنترى  محرز گردیده است.
13. برابر راى شماره 139860302177000627 مورخه 1398/08/08هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى على 
کالنترى فرزند براتعلى بشماره شناسنامه 117 نجف آباد و شماره ملى 1091970793 در 
یکدانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه احداثى بر روى قسمتى از پالك 4512فرعى  واقع 
دردهق 4اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت165/25 مترمربــع انتقالى از مالک 
رسمى آقاى نوروز على راعى و محمد رضا راعى و حسین راعى و براتعلى کالنترى  محرز 

گردیده است.
14. برابر راى شماره 139860302177000628 مورخه 1398/08/08هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى مصطفى 
کالنترى دهقى فرزند براتعلى بشماره شناسنامه 96 نجف آباد و شماره ملى 1092036539 
در یکدانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه احداثى بر روى قسمتى از پالك 4512فرعى  
واقع دردهق 4اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت165/25 مترمربع انتقالى از مالک 
رسمى آقاى نوروز على راعى و محمد رضا راعى و حسین راعى و براتعلى کالنترى  محرز 

گردیده است.
15. برابر راى شماره 139860302177000626 مورخه 1398/08/08هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى غالمرضا 
کالنترى فرزند براتعلى بشماره شناســنامه 78 نجف آباد و شماره ملى 1091998574 در 
یکدانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه احداثى بر روى قسمتى از پالك 4512فرعى  واقع 
دردهق 4اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت165/25 مترمربــع انتقالى از مالک 
رسمى آقاى نوروز على راعى و محمد رضا راعى و حسین راعى و براتعلى کالنترى  محرز 

گردیده است.
 در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند 
رسمى و برحســب ماده 3 قانون مذکور، آرائى که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال 

عادى و یا سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده و در دو نوبت به فاصله 15 روز منتشر مى 
شود تا شخص یا اشخاصى که به آراء مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارائه گواهى مبنى بر طرح دعوى 
اقدام نمایند و ادامه عملیات ثبتى منوط به ارائه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت 
انقضاء مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادر خواهد شد و صدور 
سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. تاریخ انتشار نوبت اول: سه شنبه 
1398/09/05 - تاریخ انتشار نوبت دوم: پنج شنبه 1398/09/21-  670689/م الف سید 
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مزایده اموال غیرمنقول

اجراى احکام حقوقى شعبه دوم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالسه 961822 ج/2 له محمدحســین جوانمرد پاقلعه و على خواندگان 1- اصغر 
2- قاسم 3- شــمس الضحى 4- جعفرعلى 5- على -6 حســین همگى جوانمرد پالقعه 
7- نصرت فرخ پور 8- مرتضى اطرج مبنى بر فروش (دستور فروش) شش دانگ (72 حبه) 
ملکى با مشخصات ذیل در تاریخ 98/09/30 ساعت 11:30 صبح در محل اجراى احکام 
دادگســترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش 72 حبه مشاع از (شش دانگ) 
ملکى به پالك ثبتى شــماره 2040 بخش 4 ثبت اصفهان با مشخصات مندرج در نظریه 
کارشناسى که ذیال درج شده است ملکى وراث آقاى مرحوم نعمت ا... جوانمرد پاقلعه اکنون 
در تصرف (فاقد سکنه و تخلیه شده) مى باشد توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح 
ذیل ارزیابى شده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین 
خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى فوق مراجعه و از ملک بازدید و 
در روز مزایده با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى در 
وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت 
برنده مزایده خواهد بود هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد. مابقى ثمن را 
ظرف حداکثر یکماه پرداخت و اال ده درصد واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شد. اوصاف 
ملک مورد مزایده: الف) آدرس ملک: ملک مورد نظر واقع در اصفهان- چهارراه نقاشى- 
ابتداى خیابان نشاط- مقابل داروخانه برزمهرى مى باشد. ب) مشخصات ثبتى: طبق نامه 
اداره ثبت اســناد و امالك مرکزى اصفهان به شــماره نامه 139506002023000600 
مورخ 1395/11/16 به ریاست محترم شعبه پنجم دادگاه عمومى حقوقى اصفهان اسامى 
مالکین شش دانگ پالك 2040 بخش 4 اصفهان با توجه به توضیحات صفحه 354 و 357 
دفتر 314، مرتضى اطرج فرزند على به میزان هیجده حبه و شش دهم حبه، صفحه 234 
دفتر 4 متمم، جعفرعلى، قاسم، اصغر و شــمس الضحى همگى به شهرت جوانمرد پاقلعه 
فرزندان نعمت اله، سه نفر اول هر کدام 12 حبه و چهاردهم حبه و نفر آخر شش حبه و دو 
دهم حبه، على، محمدحسین و حسین همگى به شهرت جوانمرد پاقلعه فرزندان اکبر هر 
کدام 3 حبه مشاع باستثناى بهاى ثمنیه اعیانى آن و مالک ثمنیه اعیانى 10 حبه مشاع، خانم 
نصرت فرح پور همسر مرحوم اکبر جوانمرد پاقلعه مى باشد. ضمنا با توجه به کپى  سند تک 
برگى ارائه شده توسط آقاى محمدحسین جوانمرد (پیوست 1) نوع ملک، خانه اعالم شده 
است. ج) مشخصات ساختمان: ملک فوق الذکر شامل دو باب مغازه با زیر بناى کل حدود 
106 مترمربع مى باشد و با توجه به نامه شماره 3/96/11152 مورخ 1396/6/15 صادره 
از شهردارى منطقه 3 اصفهان (پیوست 2) در خصوص پالك ثبتى 2040 واقع در بخش 4 
ثبت اصفهان اعالم نموده که به صورت دو باب تجارى قدیمى به مساحت 43/5 مترمربع و 
40/85 مترمربع مورد تایید است. یکى از مغازه ها در زمان بازدید به صورت فروشگاه مواد 
غذایى با مصالح قدیمى خشت و چوب، نماى خارجى آجرنما، کف سرامیک و با سقف کاذب 
از جنس pvc، با درب شیشه سکوریت با حفاظ نرده اى آکاردئونى مشاهده گردید. مغازه 
نیز داراى انشعابات آب و برق مى باشــد. مغازه دیگر نیز به صورت فروش کباب و بریانى 
مورد اســتفاده قرار مى گرفته لکن در زمان بازدید مجدد به صورت تخلیه مشاهده گردید. 
این مغازه داراى یک زیرزمین به مساحت زیر بناى حدود 25 مترمربع و داراى راه ورودى 
بصورت یک دریچه مى باشــد. این مغازه با مصالح آهن و آجر، نماى خارجى آجرنما، کف 
سرامیک، بدنه کاشى، درب شیشه سکوریت با حفاظ نرده اى آکاردئونى و داراى انشعابات 
آب، برق و گاز مى باشد. ضمنا قدمت مغازه ها حدود 60 سال مى باشد که حدود 16 سال 
پیش تعمیر و بازسازى شده اند. یک باب مغازه در زمان بازدید بصورت تخلیه بود و یک باب 
مغازه در اجاره سوپر مواد غذایى بدون پرداخت سرقفلى اعالم گردید.) د) ارزیابى: با توجه 
به توضیحات فوق الذکر، موقعیت محل، ابعاد، مساحت و کلیه عوامل موثر در قضیه، ارزش 
شش دانگ ملک مذکور شامل عرصه و اعیان و تجارى مورد قبول شهردارى و اشتراکات 
منصوبه در باب مغــازه بصورت تخلیه و بدون بدهى به اشــخاص حقیقى و حقوقى، مبلغ 
28000000000 ریال (بیست و هشــت میلیارد ریال) ارزیابى و اعالم مى گردد. م الف: 

639685 مدیر و دادورز اجراى احکام مدنى دادگسترى اصفهان /8/182
ابالغ

شماره: 58746- 1398/8/21آقاى محســن باقرى دوست فرزند على چون حکم طالق 
همسر شما خانم سمیه سادات بهرام زاده باجگیرانى فرزند سید سیاوش از دادگاه اصفهان 
شــعبه 24 با شــماره 2233-97، 1397/12/1 صادر و طى حکم شــماره 2114- 98، 
1398/5/14 دیوانعالى کشــور ابرام گردیده و حکم به الزام زوج بــه طالق زوجه نموده 
است از شــما براى آخرین بار دعوت به حضور و اجراء حکم مزبور میگردد بدیهى است در 
غیر اینصورت پس از انقضاء مهلت قانونى اقدامات الزمــه بعمل میآید. م الف: 660584 
مرتضى حجتى- ســردفتر ازدواج 109 و طالق 12 زرین شهر- اداره ثبت اسناد و امالك 

زرین شهر  /9/125
وقت اجراى قرار تحریر ترکه

بدینوسیله اعالم مى نماید به موجب درخواســت خدا دوست صالحى- صدیقه کاظمى به 
طرفیت الهام خواجه ورنامخواســتى امیرمهدى صالحى- تینــا صالحى قرار تحریر ترکه 
مرحوم داود صالحى طى شــماره 98- 1117 ح 4 در شــوراى حل اختالف شعبه چهارم 
صادر و وقت اجراى قرار ســاعت 11 مورخه 98/9/25 تعیین گردیده اســت لذا از ورثه یا 
نماینده قانونى آنها بســتانکاران و مدیونین به متوفى و کســان دیگرى که حقى بر ترکه 
متوفى دارند دعوت مى شود در موعد مذکور در محل این شورا واقع در شهرستان لنجان به 
آدرس شوراى حل اختالف زرین شهر حاضر شوند. عدم حضور مدعوین مانع اجراى قرار 
نخواهد بود. م الف: 659364 شعبه چهارم شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع 

شماره یک)  /9/126
ابالغ رأى

شماره پرونده: 386/97 شــماره دادنامه: 736- 97/12/27 مرجع رسیدگى: شعبه هشتم 
حقوقى شوراى حل اختالف لنجان خواهان: 1- محمد جهانى قلعه فرزند باباجان 2- بى 
بى الل سلطان پورقلعه فرزند نادرقلى- نشانى: زرین شهر خ سجاد ك ثاراله جمیل 2 پ 
13 خواندگان: محمدتقى ناجى فرزند محمود- نشانى: مجهول المکان کرمعلى یعقوب وند 
فرزند محمدعلى- نشانى: فوالدشهر مقابل A 6 نبش نجف آباد نمایشگاه اتومبیل عدل 
خواسته: انتقال سند گردشکار: شورا با بررسى جمیع اوراق و محتویات پرونده و با توجه به 
نظریه مشورتى اعضاء ختم رسیدگى را اعالم و بشــرح ذیل مبادرت بصدور رأى مینماید. 
رأى قاضى شورا: درخصوص دادخواســت آقاى محمد جهانى قلعه فرزند باباجان و خانم 
بى بى الل سلطان پور قلعه فرزند نادرقلى بطرفیت آقایان محمدتقى ناجى فرزند محمود 
و کرمعلى یعقوب وند فرزند محمدعلى بخواســته الزام به انتقال سند قطعى سند مالکیت 
یک دستگاه خودرو روآ به شماره انتظامى 853 س 47 ایران 23 مقوم به سى میلیون ریال 
و مطالبه خسارات دادرسى، شورا نظر به شــرح دادخواست تقدیمى و اظهارات خواهانها و 
خوانده ردیف دوم مبنى بر وقوع عقد بیع نسبت به خودرو فوق و اینکه پالك خودرو از نام 
مالک آقاى محمدتقى ناجى فک و بنام خانم بى بى الل سلطان پور پالك جدید صادر شده 
است و تأیید به نقل و انتقال خودرو موضوع خواسته با شماره 12161331850841 مورخ 
91/10/25 از سوى راهنمایى رانندگى صادر و فروشنده محمدتقى ناجى و خریدار بى بى 
الل سلطان پور قلعه قید شــده اند و خوانده بنام محمدتقى ناجى در قبال دعوى مطروحه 
دفاعى ننموده اســت خواسته خواهان بنام خانم بى بى الل ســلطان پور  قلعه را نسبت به 
خوانده بنام محمدتقى ناجى وارد و با اســتناد به مواد 220 و 362 قانون مدنى و مواد 515 
و 519 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و با در نظر داشتن 
نظریه مشورتى اعضاء شورا حکم به الزام آقاى محمدتقى ناجى به حضور در یکى از دفاتر 
اسناد رسمى و انتقال رسمى خودرو و موضوع خواسته به خانم بى بى الل سلطان پور قلعه 

صادر و نیز حکم به حکم به محکومیت وى به پرداخت سیصد و هفتاد و پنج هزار ریال به 
عنوان هزینه دادرسى در حق خواهان صادر مى نماید. شورا دعوى خواهان مذکور به طرفیت 
آقاى کرمعلى یعقوب وند به جهت اینکه وى مالک رسمى خودرو نمى باشد وارد ندانسته و 
قرار رد دعوى خواهان را نســبت به وى صادر و دعوى آقاى مجید جهانى قلعه را به جهت 
اینکه نامبرده ذینفع در خواسته نمى باشد وارد ندانسته و با استناد به بند 10 ماده قانون آیین 
دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى قرار رد دعوى خواهان مذکور را صادر 
مى نماید. رأى صادره در قسمت محکومیت غیابى و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل 
واخواهى در همین شورا و پس از آن ظرف مدت 20 روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم 
عمومى حقوقى لنجان مى باشد. د/2/12 م الف: 659591 شعبه هشتم شوراى حل اختالف 

شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /9/127
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

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

خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شماره 139860302023000592 مورخ 98/07/29 دولت جمهورى 
اسالمى ایران به نمایندگى وزارت آموزش و پرورش- اداره کل آموزش و پرورش استان 
اصفهان به شناسه ملى 14000290195 نســبت به ششدانگ یکباب مدرسه به مساحت 
2222/76 مترمربع مفروزى از پالك شــماره 1 فرعى از 4564- اصلى واقع در بخش 4 
ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت ر سمى مشاعى اولیه محرز گردیده است. بدیهى است در 
صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/09/05 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/09/20 م الف: 

670548 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /9/128
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

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

خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شماره 139860302023000573 مورخ 98/07/29 دولت جمهورى 
اسالمى ایران به نمایندگى وزارت آموزش و پرورش- اداره کل آموزش و پرورش استان 
اصفهان به شناسه ملى 14000290195 نســبت به ششدانگ یکباب مدرسه به مساحت 
879/75 مترمربع مفروزى از پالك شماره 957- اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که 
در ازاى مالکیت ر سمى مشاعى اولیه محرز گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاى 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1398/09/05 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/09/20 م الف: 670522 

صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /9/130
مزایده 

اجراى احکام شعبه 17 دادگاه عمومى (حقوقى) اصفهان در نظر دارد مزایده اى در خصوص 
پرونده کالسه 972381 ج 17 محکوم له: حمیدرضا فرهادى نژاد، علیه منوچهر جاللت فر، 
در روز 98/09/25 از 10 صبح در محل این شهید بهشتى جهت فروش اموال تعرفه شده 
از محکوم علیه منوچهر جاللت فرد اوصاف مورد مزایده طبق نظریه کارشناسى: با سالم 
احترامًا عطف به ابالغ شماره 1/21809/00 مورخ 1398/06/20 با موضوع برآورد ماشین 
آالت نجارى بر اســاس نامه شــعبه 17 احکام مدنى اصفهان در خصوص پرونده اجرائیه 
کالسه 97238 به استحضار مى رساند که در مورخ 1398/06/27 به اتفاق خوانده جناب 
آقاى جاللت فرد از محل تجهیزات به آدرس شهرك صنعتى جى خیابان چهارم- فرعى 
4- کارگاه نجارى- روبه روى رســتوران بازدید به عمل آمد که بدین وســیله بر اساس 
بررسى هاى به عمل آمده ماشین آالت و قیمت ارز نظریه خود را بر مبناى قرار کارشناسى 
مربوطه به شرح ذیل به استحضار مى رساند: 1- ماشین نوارزن PVC زیر و رو به شماره 
کارخانه 342 و سال ساخت 2006 با مارك WINMA یکدستگاه 160/000/000 ریال 
2- ماشین سوراخ زن نجارى 42 مته با مارك MZY 73213 با شماره سازنده 061105 
کارکرده (الیت) یکدستگاه 270/000/000 ریال 3- ماشین نوازن PVC گرد به شماره 
ســریال 07031727 از نوع SMFB -50 کارکرده یکدســتگاه 170/000/000 ریال 
4- پانل بر فاقد پالك دســت دستساز یکدســتگاه 25/000/000 ریال 5- پانل بر مدل 
MJ -6130 سال ساخت 2006 به ابعاد 900*2500*3100 یکدستگاه 22/000/000 
ریال جمع اقالم مذکور 845/000/000 ریال (هشتصد و چهل و پنج میلیون ریال) نظریه 
کارشناسى: که ت وسط کارشناس رسمى دادگسترى ارزیابى وى مصون از تعرض طرفین 
واقع گردیده برگزار نماید لذا طالبین به از آن بازدید و تودیع 10٪ قیمت پایه برنده مزایده 
خواهد بود. پیشــنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. محل مزایده اجراى 
احکام شعبه 17 مجتمع شهید بهشــتى تاریخ مزایده 98/09/25 ساعت 10 صبح مکان: 
خیابان جى- خیابان شهداى ستار- مجتمع قضائى شهید بهشتى- طبقه دوم- شعبه 17- 
اجراى احکام مدنى. طالبین خرید مى توانند 5 روز قبل از مزایده ضمن هماهنگى با این اجرا 
از ملک دیدن کرده و با سپردن 10 درصد قیمت پایه به شماره حساب 2171290210008 
بانک ملى دادگسترى اصفهان با شناسه 97035110051501257 واریز و با ارائه فیش به 
این اجرا در جلسه مزایده شرکت کنند. مزایده از قیمت پایه شروع مى شود. پیشنهاد دهنده 
باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. م الف: 663973 شریفى مقدم- اجراى احکام شعبه 

17 دادگاه حقوقى اصفهان /9/132
مزایده 

شــماره آگهى: 139803902004000279 تاریخ آگهى: 1398/08/29 شماره پرونده: 
139604002004000587 آگهى مزایده پرونده اجرایى کالسه: 9602246، 1- ششدانگ 
پالك یکصد و پنج فرعى از چهار هزار و ســیصد و هفتاد و دو اصلى واقع در بخش 4 ثبت 
اصفهان به آدرس: اصفهان- خ آراســته- بن بست نشــاط- پ 134 که سند مالکیت آن 
در صفحه 457 دفتر 83 امالك به شــماره ثبتى 11011 و با شماره چاپى 612443 ثبت و 
صادر شده است ملکى حســین ایزدى فرزند احمد با حدود: شماًال: بخط مستقیم مفروض 
بطول 8 متر به شماره 48 فرعى از 4372 اصلى شرقًا: بخط مستقیم مفروض بطول 8 متر 
به شــماره 49 فرعى از 4372 اصلى جنوبًا: دیواریست بطول 8 متر به شماره یک فرعى از 
15191 اصلى غربًا: بخط مســتقیم مفروض بطول 8 متر به شماره باقیمانده 47 فرعى از 
4372 اصلى و 2- ششدانگ قطعه زمین پالك چهل و هشت فرعى از چهار هزار و سیصد 
و هفتاد و دو اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان به آدرس مذکور که سند مالکیت آن در 
صفحه 201 دفتر 122 امالك ذیل ثبت 17958 به شماره چاپى 612397 ثبت و صادر شده 
است ملکى حسین ایزدى فرزند احمد با حدود: شماال در امتداد خط مستقیم مفروض بطول 
8/30 متر به کوچه جدیداالحداث شرقا: در امتداد خط مستقیم مفروض بطول 26/7 متر به 
قطعه زمین 4372/49 جنوبا: در امتداد خط مستقیم مفروضى بطول 8 متر به قطعه زمین 
4372/47 (این قسمت در شرق مجاور تعریف شده است) غربا: به خط مستقیم مفروضى 
بطول هاى 26 متر به قطعه زمین. حقوق ارتفاقى ندارد. طبق نظر کارشناس رسمى پالك 
فوق مجتمع مسکونى در 4 واحد با کاربرى مسکونى با قدمت 6 سال به مساحت 278/75  
مترمربــع (214/75 مترمربع و 64 مترمربــع) و اعیانى 635/5 متــر مترمربع در 4 طبقه 
(مسکونى- انبارى و پارکینگ) نوع اسکلت ساختمان بتنى دیوارها با آجر و پوشش گچ و 
خاك و گچ رویه و کاغذ دیوارى کف ساختمان از نوع ســنگ سرامیک و سقف با پوشش 
تیرچه و بلوك و رویه گچ و سقف کاذب درب خارجى و پنجره هاى آلومینیومى و دربهاى 

داخلى چوب سرویس بهداشتى و آشپزخانه با کف سرامیک و بدنه کاشى و کابینت ام دى اف 
و پوشش بام قیر گونى و سیستم سرمایش کولر آبى و گرمایش پکیج و نماى اصلى ساختمان 
نیز از آجر و سنگ داراى کلیه امتیازات آب و برق و گاز مى باشد و طبق سند رهنى شماره 
24697- 1392/10/30 تنظیمى در دفترخانه اسناد رسمى شماره 124 اصفهان در رهن 
بانک رفاه کارگران واقع مى باشد و طبق اعالم بانک بســتانکار ملک فاقد بیمه مى باشد 
از ساعت 9 الى 12 روز دوشنبه مورخ 1398/09/25 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان 
واقع در خیابان هشت بهشت شرقى چهارراه اول ابتداى خیابان الهور سمت چپ به مزایده 
گذارده مى شود. مزایده از مبلغ پایه نوزده میلیارد و پانصد و یازده میلیون و هشتصد و هفتاد 
و پنج هزار 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 اســت ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه 
پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد مى گردد ضمنا این 
آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 1398/09/5 درج و منتشر 
مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحا جهت شرکت 
در جلسه مزایده باید مبلغ پایه مزایده پس از اخذ شناسه واریز از این اداره و طى فیش سپرده 
در وجه اداره اجراى اسناد رسمى بابت پرونده کالسه فوق پرداخت گردد و ارائه اصل فیش 
واریزى به همراه تقاضاى کتبى و کارت شناسایى معتبر الزامى است. ضمناً 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: 667166 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /9/133
مزایده اموال منقول 

شــماره : 980893  اجراى احکام حقوقى فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره اجرائى 
980893  موضوع علیه شرکت متین سبز زاینده رود و له آقاى اصغر حاجى باقرى زفره در 
تاریخ 09/18/ 98 به منظور فروش یک دســتگاه وانت بار سایپا تیپ 151 مدل 1396 به 
شماره موتور 5927025 و شماره شاسى 4966996 و به شماره انتظامى 61 ى 913 ایران 
43 از ساعت 10 الى 11 صبح جلسه مزایده در دفتر اجراى احکام دادگاه حقوقى فالورجان 
اتاق  318 برگزار نماید . مال مورد موضوع مزایده توسط کارشناس رسمى دادگسترى به 
مبلغ 340/000/000 ریال ارزیابى شده اســت . متقاضیان خرید مى توانند پنج روز قبل از 
مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شوند مزایده از قیمت ارزیابى شده 
شروع و برنده کسى است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید ضمنًا کلیه هزینه هاى مزایده 
برعهده برنده خواهد بود و کسانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده 
درصد قیمت ارزیابى شده را به  حساب ســپرده دادگسترى به شماره 2171290288005 
واریز و فیش آن را ارائه و در صورت برنده شدن فى المجلس مابه تفاوت ده درصد از قیمت 
پیشنهادى را به حســاب مذکور واریز و فیش آن را ارائه نمایند و در صورت انصراف برنده 
مزایده  ده درصد قیمت پیشنهادى ایداعى به نفع دولت ضبط خواهد شد.م/الف : 670047  

- اجراى احکام حقوقى فالورجان / 9/134 
مزایده اموال غیر منقول

شماره : 980544- اجراى احکام دادگاه حقوقى شهرستان فالورجان در نظر دارد در پرونده 
شماره اجرائى  980544 موضوع علیه آقاى محمد آبدار اصفهانى فرزند حسین و له آقاى 
مهدى ترکیان فرزند حسین در تاریخ 1398/09/24 به منظور فروش 6 دانگ یک قطعه 
زمین مزروعى واقع در ایمانشهر محله مینادشت خیابان شهید بهشتى داراى سند مالکیت 
به شماره ملک 1281/430 بخش 9 اصفهان متعلق به وثیقه گذار امیر حسین امانى بابادى، 
ملک مذکور مشــاع نمى باشد و متعلق حق غیر مى باشــد ملک توسط کارشناس رسمى 
دادگسترى به مبلغ 6/982/200/000 ریال ارزیابى شده است از ساعت  10 الى 11 صبح 
جلســه مزایده در دفتر اجراى احکام حقوقى فالورجان اتاق 320 برگزار نماید .متقاضیان 
خرید مى توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محــل این اجرا از موقعیت اموال مطلع 
شوند . مزایده از قیمت ارزیابى شده شروع و برنده کسى است که باالترین قیمت را پیشنهاد 
نماید. ضمنًا کلیه هزینه هاى مزایده برعهده برنده خواهد بود و کسانى مى توانند در جلسه 
مزایده شرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت ارزیابى شده را  به حساب سپرده دادگسترى 
به شماره 2171290288005  ایداع و درصورت برنده شدن فى المجلس ما به التفاوت تا 
ده درصد از قیمت پیشنهادى را به حساب مذکور واریز و فیش آن را ارائه نمایند و در صورت 
انصراف برنده ده درصد ایداعى به نفع دولت ضبط خواهد شــد  م/الف : 669277  قاضى 

اجراى احکام مدنى دادگسترى فالورجان  /9/135 
فقدان سندمالکیت

نظر به اینکه بنیاد مستضعفان انقالب اسالمى استان اصفهان طبق مدارك مرتبط تقاضاى 
صدور سند المثنى ششــدانگ پالك 1412 /406  واقع در بخش 16 حوزه ثبتى  اصفهان 
( شــاهین شــهر ) که در صفحه 314 دفتر77امالك بنام بنیاد مرقوم سابقه ثبت داشته را 
نموده و با تسلیم 2 برگ استشهاد شهود مدعى و اعالم داشته که اصل سند مالکیت اولیه 
بشماره چاپى 411170 مفقود گردیده اســت لذاطبق تبصره یک اصالحى ماده 120آ . ق 
. ث مراتب آگهى مى گردد که هرکس مدعى انجام معامله یا وجود ســند مزبور نزد خود 
باشد از تاریخ انتشــار آگهى تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه 
نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضى نرسد یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مرقوم صدر و 
به متقاضى تسلیم خواهد شد . 665188 /م الف عباسعلى عمرانى – مدیر واحد ثبتى حوزه 

ثبت ملک شاهین شهر/ 9/136 
ابالغ قرارتأمین

قرارتامین خواسته- کالسه پرونده :98 / 457 شماره قرار : 451- 22/ 8 / 98 تاریخ رسیدگى 
: نظربه اینکه خواهان امین محمدزاده شــاهین شهر شــهرك میالد خ ابرارفرعى 5 پ 5  
باتقدیم درخواست تقاضاى صدورقرارتامین خواسته وقبض سپرده شماره 329832مورخ 
97/3/2نموده است چون ارکان وشرایط درخواست فراهم مى باشد لذاشورابه استنادماده 
292قانون  به طرفیت اقاى منوچهر شتابى مجهول المکان با بررسى محتویات پرونده در 
وقت فوق العاده و اینکه خواهان ضمن تقدیم دادخواســت درخواست تامین خواسته نیز 
نموده است با توجه به مراتب فوق و مالحظه نظریه مشورتى اعضاى شورا ختم رسیدگى 
اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور قرار مى نماید .با توجه به محتویات پرونده و نظریه 
مشورتى شورا و مالحظه مستندات خواهان و با عنایت به این که خواهان به موجب فیش 
سپرده به شماره 729816 مورخه 15 / 11 / 95 به مبلغ 000 / 000 / 200 ریال عهده بانک 
پارسیان کرمانشاه  خسارت احتمالى طرف دعوى را تودیع نموده است لذا درخواست وى 
وارد تشخیص و مستندا به ماده 11 قانون شوراى حل اختالف مصوب 29 / 2 / 87 مجلس 
شوراى اسالمى بندج  ماده 108 و 115 – 116 –قانون آئین دادرسى دادگاه هاى عمومى 
و انقالب در امور مدنى قرار تامین خواســته معادل مبلغ 000 / 000 / 200ریال توقیف از 
اموال بال معارض خوانده صادر و اعالم مى گردد قرار صــادره ظرف مدت ده روز از ابالغ 
قابل اعتراض در این شعبه مى باشد همچنین قرار صادره پس از ابالغ قابل اجرا مى باشد 
665184/م الف. مجتبى رضوانى – قاضى شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین 

شهر/ 9/137 
اخطار اجرایى

 مشــخصات محکوم علیه جامدســازه نقش جهان با مدیریت میثــم محمدى مجهول 
المکان - مشخصات محکوم له :سیدنوذر شهبازى فرزند سید محمد به نشانى فالورجان 
محله باغ خ المهدى کوچه زاگرس 1 محکوم به- به موجب رأى شماره 1067/98  تاریخ 
98/05/28 حوزه فالورجان شوراى حل اختالف شهرســتان فالورجان ( راى غیابى ) که 
قطعیت یافته است محکوم علیه محکوم است به  محکومیت متضامنا خواندگان به پرداخت 
مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواسته پرداخت مبلغ دویست و یک هزار تومان بابت 
هزینه دادرسى و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک 98/03/02 تا زمان اجراى 
حکم ونیم عشر دولتى.  34 قانون اجراى احکام همینکه اجراییه به محکوم علیه ابالغ شد 
محکوم است ظرف 10 روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاى محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى 
که خود را قادر به اجراى مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود 
را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد صریح اعالم نماید . م الف 669282 دفتر شعبه 

دوم مجتمع شماره یک شوراى حل اختالف شهرستان فالورجان/ 9/142 



سالمتسالمت 07073632 سال شانزدهمسه شنبه  5 آذر  ماه   1398

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

شماره: 139821702023015737- 98/8/16 برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد 
ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا 
مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضى داشته باشند. مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شماره 139860302023000594 مورخ 98/07/29 آقاى اکبر بهرامى 
اصفهانى به شماره شناســنامه 1450 کدملى 1285618505 صادره از اصفهان فرزند رضا 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 308/89 مترمربع مفروزى از پالك شماره 39 
فرعى از 205 - اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که درازاى مالکیت رسمى مشاعى اولیه 
محرز گردیده است. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/08/20 تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1398/09/05 م الف: 655554 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك 

مرکزى اصفهان /8/249
مزایده اموال منقول 

شــماره : 980491  اجراى احکام دادگاه حقوقى فالورجان در نظر دارد در پرونده شــماره 
980491 اجرائى موضوع علیه شرکت سهند تازان اســپادانا و له مهدیه مومنى افجدى در 
تاریخ 09/30/ 98 به منظور فروش 1- یکدستگاه کامپیوتر الکس viea همراه با مانیتور 19 
LG به مبلغ 13/000/000 ریال 2- یکدستگاه پرینتر HP مدل B20 به مبلغ 3/500/000 
ریال 3- یکدستگاه کپى شارپ مدل AR – 5516 با اتمام گارانتى 22/000/000 ریال از 
ساعت 10 الى 11 صبح جلســه مزایده در دفتر اجراى احکام دادگاه حقوقى فالورجان اتاق  
318 برگزار نماید . مال مورد موضوع مزایده توســط کارشناس رسمى دادگسترى جمعًا به 
مبلغ 38/500/000 ریال ارزیابى شده است . متقاضیان خرید مى توانند پنج روز قبل از مزایده 

با حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شوند مزایده از قیمت ارزیابى شده شروع و 
برنده کسى است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید ضمنًا کلیه هزینه هاى مزایده برعهده 
برنده خواهد بود و کسانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت 
ارزیابى شده را به  حساب سپرده دادگسترى به شماره 2171290288005 ایداع نموده باشند 
و در صورت انصراف برنده مزایده  ده درصد ایداعى به نفع دولت ضبط خواهد شــد.م/الف : 

670438  - اجراى احکام حقوقى فالورجان / 9/143 
ابالغ قرار تأمین

قرارتامین خواسته- کالسه پرونده :98 / 456 ش 5 ح شــماره قرار: 459 - 22/ 8 / 98 در 
خصوص درخواست اقاى / خانم امین محمدزاده شاهین شهر شهرك میالد خ ابرارفرعى 5 
پ 5  آقا / خانم مجید شتابى مجهول المکان گردشکار : خواهان دادخواستى به خواسته فوق 
به طرفیت خوانده در این شعبه اقامه و در خواســت رسیدگى و صدور قرار تامین خواسته  به 
استناد مدارك موجود در پرونده را نموده است که پس از قبول دادخواست در وقت فوق العاده 
با توجه به محتویات و مستندات پرونده به شرح زیر مبادرت به صدور قرار مى نماید قرارتامین 
خواسته نظر به اینکه خواهان با تقدیم دادخواست تقاضاى صدور قرار تامین خواسته به استناد 
73336 وقبض سپرده شماره 000 / 4/500 ریال را نموده اســت چون ار کان و شرایط در 
خواست فارهم مى باشد لذا شورا به استناد ماده 292 قانون تجارت و ماده 108 و ماده 117 
قانون آیین دادرسى مدنى قرار تامین خواسته معادل 000 / 000 / 30 ریال از اموال خواندگان 
سى میلیون ریال تا پایان رســیدگى صادر و اعالم مى دارد قرار صادره ظرف مدت ده روز از 
ابالغ قابل اعتراض در این شعبه مى باشد665167 /م الف مجتبى رضوانى – قاضى شعبه 

پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر / 9/138 
فقدان سندمالکیت

نظر به اینکه بنیاد مستضعفان انقالب اسالمى استان اصفهان طبق مدارك مرتبط تقاضاى 
صدور سند المثنى ششــدانگ پالك 1413 /406  واقع در بخش 16 حوزه ثبتى  اصفهان 
( شاهین شــهر ) که در صفحه 10 دفتر138 سابقه ثبت داشــته را نموده و با تسلیم 2 برگ 
استشهاد شهود مدعى و اعالم داشته که اصل ســند مالکیت اولیه بشماره چاپى 411171 
مفقود گردیده است لذاطبق تبصره یک اصالحى ماده 120آ . ق . ث مراتب آگهى مى گردد 
که هرکس مدعى انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهى تا ده روز 

اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل 
سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا درصورت اعتراض 
اصل سند ارائه نشود المثنى سند مرقوم صدر و به متقاضى تسلیم خواهد شد . 665193 /م الف 

عباسعلى عمرانى – مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شاهین شهر/ 9/139 
فقدان سندمالکیت

خانم زهرا حق شناس فرزند اصغر با ســتناد یک برگ استشهادیه محلى که هویت و امضاء 
شهود رسما گواهى شده است مدعى است ســند مالکیت خود به شماره چاپى 562111 را 
که به میزان شش دانگ به شماره پالك ثبتى 13529 / 406 واقع در بخش 16 حوزه ثبتى  
اصفهان ( شاهین شهر ) در صفحه 134 دفتر544 ذیل ثبت 117948  بنام  زهرا حق شناس  
فرزند اصغر ثبت و صادر و تسلیم گردیده که  بموجب سند انتقال به شماره 4820 مورخ 18  / 
9 / 1387 دفتر203 به او انتقال قطعى یافته و معامله ى دیگرى هم انجام نشده  و طبق سند 
رهنى شماره 28591مورخ 13/ 8 /1394 در رهن بانک مسکن قرار داشته و نحوه گم شدن 
جابجائى اعالم شده ، چون درخواست صدور سند المثنى گردیده ، طبق تبصره یک اصالحى 
ماده 120آ . ق . ث مراتب آگهى مى گردد که هرکس مدعى انجام معامله یا وجود سند مزبور 
نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهى تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را 
ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضى نرسد یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مرقوم صدر و به 
متقاضى تسلیم خواهد شد . 667774 /م الف عباسعلى عمرانى – مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت 

ملک شاهین شهر /9/141 
تحدید حدود اختصاصى

شماره نامه : 139885602007003316- تاریخ ارسال نامه : 1398/08/30 نظر به اینکه 
تحدید حدود ششدانگ گاودارى پالك شــماره 44 فرعى از 8/1 واقع در دشتچى بخش نه 
ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتى به نام خانم مریم عبدالهى قهفرخى فرزند هرمز 
در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونى آن به عمل نیامده است . اینک بنا به 
دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود پالك مرقوم در 
روز یک شنبه مورخ 1398/10/01  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 تحدیدى تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار :1398/09/05- م الف 

/ 670589 -  مدیر واحد ثبتى ملک فالورجان /9/144 
تحدید حدود اختصاصى

شماره نامه : 139885602007003318- تاریخ ارسال نامه : 1398/08/30 نظر به اینکه 
تحدید حدود ششدانگ خانه پالك شماره 15/2839 واقع در فالورجان بخش 9 ثبت اصفهان 
که طبق سوابق و پرونده ثبتى به نام آقاى حسین بیرامى فرزند محمدعلى در جریان ثبت است 
و عملیات تحدید حدود قانونى آن به عمل نیامده است . اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 
15 قانون ثبت و طبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود پالك مرقوم در روز چهارشــنبه مورخ 
1398/09/27  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 
تحدیدى تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. تاریخ انتشــار :1398/09/05- م الف / 670596 

-  مدیر واحد ثبتى ملک فالورجان/ 9/145 
حصر وراثت

آقاى زرین تاج میرزایى  به شــماره شناسنامه 456 با استناد شــهادتنامه و گواهى فوت و 
رونوشت  شناسنامه ورثه ، درخواستى بشماره 98 / 607  تقدیم این شورا نموده چنین اشعار 
داشته است که شادروان خسرو تاجدیوند فرزند مسعود  بشناسنامه شماره  14 در تاریخ 7/22/ 
1398 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشــت عبارتند از 1 – زرین تاج میرزایى نام پدر 
نصرت اله  شماره شناسنامه 456 نسبت با متوفى همسر 2- نکیسا تاجدیوند نام پدر خسرو  
شماره شناسنامه 10609 نسبت با متوفى فرزند 3- شایسته تاجدیوند  نام پدرخسرو شماره 
شناســنامه 1272445811 نســبت با متوفى فرزند 4- ندا تاجدیوند  نام پدر خسرو شماره 
شناسنامه 29876  نسبت با متوفى فرزند 5- آرینا تاجدیوند نام پدر خسرو شماره شناسنامه 
1271930811 نسبت با متوفى فرزند اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهى مى نماید تا هرکسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از 
تاریخ نشر نخستین آگهى ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد 

گردید . 665294/م الف - شعبه ویژه حصر وراثت شاهین شهر /9/140 

افیوژن مفصل هنگامى اتفاق مى افتد که مقدار بیش ازحدى مایع در یک مفصل جمع 
شــود. هنگامى که این وضعیت در زانو رخ مى دهد، معموًال تورم زانو یا آب آوردن زانو 
نامیده مى شود. این مشکل مى تواند درنتیجه یک آسیب یا بیمارى باشد. همه انسان ها 
مقدارى مایع در مفاصل خود دارند. این مایع مانند یک سیستم روان کننده عمل مى کند 

که ساییدگى را کاهش مى دهد و به حرکت روان مفصل کمک مى کند.
در اغلب اوقات، آب آوردن زانو تنها یک زانو را تحت تأثیر قرار مى دهد. در این وضعیت، 
فرد ممکن است احساس سنگینى در مفصل خود کند. همچنین این زانو در مقایسه با 
زانوى دیگر متورم تر به نظر مى آید. دیگر عالیم و نشانه ها عبارت اند از تورم و قرمزى 
پوست در اطراف کشکک زانو، سفتى مفصل و مشــکل در راست یا خم کردن پا، درد و 
حساسیت به لمس مخصوصًا در هنگام قرار گرفتن وزن بر روى زانو و گرم تر بودن زانو 

نسبت به زانوى دیگر.
آب آوردن زانو، راه رفتن، باال رفتن از پله ها یا انجام فعالیت هاى روزانه را با مشکل همراه 
مى کند. چندین دلیل براى تجمع آب در زانو وجود دارد. برخى از این دالیل عبارت اند از 
استفاده بیش ازحد از زانو (آسیب مکرر)، پارگى رباط یا منیسک، شکستگى استخوانى، 
عفونت باکتریایى، التهاب بورس جلوى زانو آرتروز و التهاب مفصل، نقرس، کیست ها 

یا تومورها.
هنگامى که فرد به آســیب زانو مبتال مى شود پاســخ طبیعى بدن، تولید مایعات براى 
محافظت از آن اســت. گاهى اوقات، بیش ازحد مایع تولید مى شود. در بسیارى از موارد 
باال نگهداشتن زانو، استراحت، استفاده از یخ و مصرف مسکن هاى بدون نسخه عالیم 

را بهبود مى دهند.
عالیم نشان دهنده ضرورت مراجعه به پزشک شامل موارد زیر مى شوند: 

آسیب دیدن زانو، ناتوانى در خم یا راست کردن زانو، احساس ناراحتى پس از چند دقیقه 
ایستادن یا راه رفتن، قرمزى، گرم بودن هنگام لمس و بزرگ تر بودن زانو نسبت به زانوى 

دیگر، بهبود نیافتن درد و حساسیت به لمس در زانو.
در چنین مواقعى پزشک یک معاینه فیزیکى کامل از جمله بررسى محدوده حرکتى زانو را 
براى بیمار انجام خواهد داد و گاه پس از آن مقدارى از مایع زانو را بیرون مى کشد. به این 
کار آسپیراسیون مفصل نیز گفته مى شودکه به وسیله واردکردن یک سوزن باریک و بلند 
انجام مى شود. آسپیراسیون مفصل مى تواند ظرف چند دقیقه در مطب پزشک صورت 

گیرد. مایع کشیده شده مى تواند براى  بررسى مورد آزمایش قرار گیرد.

برخى همیشه دست و پاى ســردى دارند و این موضوع 
ربطى به فصل و سرماى هوا ندارد و با پوشیدن دستکش 

و جوراب ضخیم هم سردى از بین نمى  رود.
متخصصان مى  گویند عوامــل مختلفى مثل کم  کارى 
تیروئید، کم  خونى، فشــار خون پایین، کشیدن سیگار 
و... به کند شــدن جریان خون و احساس سردى و حتى 

سوزش در نواحى دست و پا منجر خواهد شد:
 کم خونى: کم خونى زمانى اتفاق مى افتد که بدن 
قادر به تولید گلبول هاى قرمز کافى نیســت و یا زمانى 
که تولید هموگلوبین خون کمتر از حد نرمال است. این 
وضعیت مــى تواند منجر به کاهش اکســیژن در خون 
و ســردى اندام ها شــود. کم خونى به دالیلى از قبیل 
کمبود آهن، مشکالت گوارشــى، خونریزى داخلى و... 

رخ مى دهد. 
 ســندرم رینود: افراد مبتال به این بیمارى داراى 
رگ  هاى خونى غیرعادى در دست  ها هستند و شدت بروز 

نشانه  هاى رینود به میزان تنگ شدن عروق بستگى دارد. 
وقتى این تنگى به طور متناوب و طوالنى اتفاق بیافتد، 
عالیم هم به شکل شدیدترى دیده مى  شوند، اما به هر 
حال سه عالمت حتمًا در یک حمله رینود دیده مى  شود: 
سرد شدن انگشتان دســت و پا، تغییر رنگ و بروز رنگ  
پریدگى انگشتان، احساس خواب رفتن و سوزن سوزن 

شدن عضو پس از قرار گرفتن مجدد در محیط گرم.
 لوپوس: لوپوس تا حدود زیادى مرموز است و تحت 
شرایطى بروز مى کند که سیستم ایمنى بدن به اشتباه به 

بافت هاى خود حمله مى کند.
 مشکالت سیستم گردش خون: محدود شدن 
جریان خون به هر بخشى از بدن به ویژه اندام هایى مانند 
انگشتان پا و یا دست، منجر به احساس سرد شدن آنها 
مى شود. مشکالت گردش خون حاکى از شروع عوارض 

قلبى بوده و بیشتر در مردان باالى 50 سال شایع است.
سیگار کشــیدن: اگر هنوز دالیل تــرك سیگار 

براى تان کافى نیست، باید بدانید که نیکوتین موجود در 
سیگار منجر به انقباض سلول هاى خونى مى شود و مى 
تواند باعث ایجاد پالك در عروق خونى شود. این روند 
کاهش جریان خون به اندام هاى پایانى مانند انگشتان 

را بیشتر مى کند.
کمبود ویتامین B12: فقر ویتامین B12 در رژیم 
غذایى منجر به احساس سرماى بیش از حد در انگشتان 
مى شــود. اما چرا؟ مصرف ناکافى ویتامین B12 منجر 
به کاهش تولید ســلول هاى قرمز مى شــود. اگر شما 
گیاهخوار هستید ممکن است ســردى انگشتان ناشى 
از فقر ویتامین B12 را بیشــتر حس کنیــد. با مصرف
 مکمل هاى ویتامین B12  این مشکل برطرف مى شود.

مصرف داروها: داروهاى شــما مى  تواند انگشتان 
شما را سرد کند. داروهاى بسیارى وجود دارد که مى تواند 
سلول  هاى خونى به  ویژه عروق خونى را منقبض کند. 
برخى از این داروها شامل بتا بالکرها (تجویز شده براى 

تنظیم فشــار خون)، برخى داروهاى سرطان، داروهاى 
میگرن و ضد احتقان  هاى بدون نسخه هستند. 

 کم کارى تیروئید: اگر انگشــتان تان در یک روز 
گرم سرد اســت، ممکن اســت این وضعیت به فعالیت 

غده تیروئید بستگى داشته باشد و نه درجه حرارت بدن 
یا عملکرد سیستم گردش خون شما. غده تیروئید نقش 
مهمى در کمک بــه تنظیم دماى بــدن دارد. در اصل 

تیروئید ترموستات بدن ماست. 

یک محقق و پژوهشگر طب ســنتى گفت: لیموشیرین 
یکى از میوه هاى پاییزى است که به دفع سموم از بدن و 

تقویت سیستم ایمنى بدن کمک مى کند.
حیدر عظمایى، محقق و پژوهشــگر طب سنتى درباره 
ویتامین ها و امالح معدنى موجود در لیموشیرین اظهار 
کرد: لیموشیرین میوه اى پاییزى است که طبع سرد و  تر 
 A ،C دارد و حاوى انواع ویتامین ها مانند ویتامین هاى
E،، گروه ویتامین هاى B، آنتى اکسیدان ها، فالونوئید ها 
و امالح معدنى مانند کلسیم، آهن، پتاسیم، اسید فولیک، 

فسفر، منیزیم، سدیم، پروتئین و مواد قندى است.
این محقق و پژوهشگر طب سنتى بیان کرد: لیموشیرین 
به علت خاصیت آنتى اکسیدانى که دارد، تأثیر چشمگیرى 

در تقویت سیستم ایمنى بدن و محافظت بدن در 
برابر انواع بیمارى ها دارد. لیموشیرین از نگاه 
طب سنتى میوه اى خنک و مفید است که به 
رفع التهابات بدن و تشنگى کمک مى کند. 
لیموشیرین به علت داشتن اسید سیتریک و 

ویتامین C فراوان براى مبتالیان به سرماخوردگى بسیار 
مفید است. مصرف روزانه دو عدد لیموشیرین نیاز روزانه 

بدن را به ویتامین C تأمین مى کند.
عظمایى افزود: لیموشــیرین سرشــار از پتاسیم است 
به همین علت این میوه براى مبتالیان به فشــارخون 

و عروقى بســیار مفید اســت. و اختــالالت قلبــى 

لیموشیرین بین آب و الکترولیت هاى بدن تعادل برقرار 
مى کند و به علت داشــتن اســیدفولیک مصرف آن به 

مبتالیان به کم خونى و زنان باردار پیشنهاد مى شود.
او تأکیــد کرد: لیموشــیرین نقش مؤثــرى در تقویت، 
جوان ســازى و زیبایــى پوســت دارد. مصــرف این 
میوه همچنین به دفع ســموم از بدن از طریــق ادرار و 
مدفوع کمک مى کند. لیموشــیرین براى مبتالیان به 
سرماخوردگى، گلو درد، آنفلوآنزا، تب، التهابات همراه با 

تب، غلظت خون و سرگیجه مفید است.
ســنتى طــب  پژوهشــگر  و  محقــق  ایــن 

 تصریح کرد: لیموشــیرین از چســب ندگى عروق 
جلوگیرى مى کند و به علت داشتن انواع ویتامین ها 
و امالح معدنى مانند کلســیم، منیزیم و فسفر 
براى مبتالیان به پوکى استخوان بسیار مفید 
است. این میوه خاصیت ضدعفونى کنندگى 
دارد و به تقویت ماهیچه ها هم بسیار کمک 

مى کند.

پیازچه عالوه بر خوش طعم کردن غذاها خواص درمانى 
بسیارى دارد؛ این نوع ســبزى در حفظ سالمت قلب و 
تقویت استخوان ها بسیار مفید است. همچنین پیازچه 
 براى پوســت، درمان ســرماخوردگى، حفظ سالمت 
چشــم ها، کاهش ریسک ســرطان، کنترل قند خون، 
ســالمت گوارش، برطرف کردن عفونت ها بسیار مفید 

است و مى توان از آن بهره هاى زیادى برد.

پوست مرغ آلودگى هاى محیطى خیلى زیادى را مى تواند 
منتقل کند. چربى هاى اشباع شده اى که گردن مرغ دارد، 
مى تواند میزان کلسترول را باال ببرد و به کبد آسیب برساند، 
اگر زندگى سالم مى خواهید بهتر اســت از خوردن چربى 
حیوانى تا حد امکان پرهیز کنید، حتى پوســت ماهى هم 

مى تواند بسیارى از آلودگى ها و بیمارى ها را منتقل کند.

یک متخصص طب ســنتى به هموطنــان توصیه کرد که 
سرماخوردگى هاى ساده ویروســى را تحمل کرده و درمان 
نکنید. رضایى پور گفــت: یکى از بیمارى هاى شــایع در 
فصل پاییز سرماخوردگى اســت که براى پیشگیرى از آن 
نوشیدن دمنوش ها مانند عسل آبلیمو، آویشن ، به و... توصیه 
مى شود که در شربت عسل و آبلیمو، عسل به دلیل خاصیت 
ضدباکتریایى، ضدویروسى و ضدقارچى و آبلیمو با خاصیت 
آنتى اکسیدانى و ضدعفونى کننده اى که دارد تأثیرات خوبى 
در مقاوم ســازى بدن در برابر این بیمارى ایجادمى کند.این 
متخصص طب سنتى توصیه کرد: سرماخوردگى هاى ساده 
ویروسى را باید تحمل کرد و درمان نشود چرا که باعث دفع 
مواد زائد از ناحیه مغز و سینوس ها مى شود، آب ریزش بینى و 
ترشحات را نباید درمان کرد اما اگر بیش از سه یا چهار روز طول 

کشیده شود باید به پزشک مراجعه کنند. 

چرا انگشتانتان همیشه سردند؟

یک سبزى خوش طعم 
براى کنترل  قند خون

خوردن ماهى و مرغ 
مى تواند خطرناك باشد 

سرماخوردگى هایى که 
نیازى به درمان ندارند 

لیموشیرین فشار خون را کنترل مى کند

نشانه هاى آب آوردن زانـــو
دىمایع در یک مفصلج
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شانه هاى آب آوردن

ماکروویو ها چندین دهه است که به عنوان اصلى ترین 
عضو آشپزخانه ها هســتند و به شما امکان مى دهند 
همه چیز را از سبزیجات منجمد گرفته تا وعده هاى 
بسته بندى شده در عرض چند دقیقه آماده کنید. اما در 
حالى که غذاى خود را تهیه مى کنید، ممکن است فکر 
کنید که چقدر مى توانید با خیال راحت کنار مایکروویو 
بایستید و اینکه آیا هرگونه تشعشــع مى تواند از آن 
ساطع شود یا به طور بالقوه به شــما آسیب برساند؟ 
آیا واقعًا باید نگران این موضوع باشــید؟ پاسخ این 
اســت که صدمات ناشى از اشــعه مایکروویو بسیار 

نادر است.
به گفتــه FDA، مایکروویو ها نوعــى پرتو هاى 
الکترومغناطیســى یــا امــواج انــرژى هســتند 
کــه در فضــا حرکــت مى کننــد. پرتو هــاى 
الکترومغناطیســى اشــکال مختلفى از جمله امواج 
رادیویى، نور مرئى، اشــعه ایکس و اشعه گاما دارند. 
FDA مى گوید، مایکروویو ها، مانند امواج رادیویى 
نوعــى «پرتو هاى غیــر یونیز کننده» هســتند، به 
این معنى که آنهــا انرژى کافى بــراى جدا کردن 
الکترون هــا از اتم ندارند. به گفته انجمن ســرطان 
آمریــکا، مایکروویو ها به DNA درون ســلول ها 

آسیب نمى رسانند.
در مقابــل، پرتو هاى X و اشــعه گاما بــه عنوان 
«تشعشــعات یونیزه کننده» طبقه بندى مى شــوند 
که انرژى کافى براى خارج کردن الکترون ها از اتم ها 

دارد و مى تواند به سلول ها و DNA آسیب برساند.

اما حتى اگر مایکروویو ها خطرات ســالمتى مشابه 
اشعه X نداشــته باشــند هم به این معنا نیست که 
بى خطرند. مایکروویو ها با ایجاد لرزش مولکول هاى 
آب، مواد غذایــى را گرم مى کننــد. از نظر تئورى، 
مایکروویو ها مى توانند بافت بدن را به همان روشى 
که مواد غذایى را گرم مى کنند، گرم کنند و در مقادیر 
زیاد، مایکروویو ها مى توانند باعث ســوختگى و آب 
مروارید شــوند. FDA مى گوید این نوع صدمات 
بسیار نادر است و در کل براى افرادى اتفاق مى افتد 
کــه در معرض مقادیر زیــادى از تابش این اشــعه

 باشند.
این دستگاه ها به شکل مشخصى ســاخته شده اند 
که تشعشعات خارج نشوند، در نتیجه نگرانى زیادى 
درباره خروج این تشعشــعات وجود ندارد مگر اینکه 
ساختار دستگاه به هم بخورد. FDA توصیه مى کند 
که مایکروویو خود را به دقت بررسى کنید و اگر در آن 
به درستى بسته نشده است، خم  شده، پیچ خورده یا 

آسیب دیده است از آن استفاده نکنید.
شایع ترین راه آسیب دیدگى افراد با مایکروویو ناشى 
از تماس با گرماى ظروف داغ یــا غذا هاى بیش از 
گرم است. مثًال هنگام اســتفاده از مایکروویو براى 
گرم کردن آب، مدت گرم کــردن آب نباید از زمانى 
که در دفترچه راهنما مایکروویو نوشــته شده است 
بیشتر باشــد، زیرا هنگامى که آن را لمس مى کنید 
ممکن است آب به دست و صورت شما پاشیده شود و 

سوختگى یا صدمات پوستى ایجاد کند.

آیا ایستادن کنار مایکرویو خطرناك است؟ 
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صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان
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برابر دنیا خویشــتندار و برابر آخرت دلباخته باشید. آنکس را که 
تقوا بلندمرتبه کرد خوار نشــمارید و آن را که دنیــا عزیزش کرد

گرامى ندارید. برق درخشنده دنیا شما را خیره نکند و سخن ستاینده 
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همانا برق دنیاى حرام بى فروغ اســت و ســخنش دروغ و اموالش به 

موال على (ع)غارت رفتنى و کاالى آن تاراج شدنى است.
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روابط عمومى شرکت آب وفاضالب استان اصفهان 
در نخستین جشــنواره دوساالنه انتخاب محصوالت 
فرهنگى روابط عمومى شــرکت هاى آب وفاضالب 
شهرى و روستایى کشور در بخش هاى فیلم کوتاه و 
بلند،برنامه هاى ترکیبى ،کتاب و یک مقام قابل تقدیر 

در بخش پوستر حائز رتبه برگزیده گردید.
مدیر روابط عمومى و آموزش همگانى شــرکت آب 
وفاضالب استان اصفهان گفت: روابط عمومى شرکت 
آبفا اســتان اصفهان در بین 64 شرکت آبفا شهرى و 
روستایى که در این جشنواره شرکت کردند توانست در 

4 بخش رتبه برگزیده را به خود اختصاص دهد.
ســید اکبر بنى طباء با بیان اینکه چگونگى سازگارى 
مردم وتشــکل ها ، مهمترین  محتواى برنامه هاى 
فرهنگى روابط عمومى شــرکت آبفا استان اصفهان 
مى باشد عنوان کرد: در چند سال اخیر روابط عمومى 
شرکت آبفا استان اصفهان به منظور نهادینه نمودن 
فرهنگ مصرف بهینــه آب برنامه هــاى فرهنگى 
بسیارى در دستور کار قرار داد که در این زمینه مى توان 
به ایجاد تشکل هاى مردمى پیرامون سازگارى با کم 

آبى اشاره کرد.

وى با اشاره به اســتفاده از ظرفیت هنرمندان و رسانه 
در ترغیب مردم به مصرف درســت آب تصریح کرد: 
روابط عمومى شرکت آبفا استان اصفهان در نخستین 
جشــنواره محصــوالت فرهنگى روابــط عمومى 
شرکت هاى آب وفاضالب شهرى و روستایى کشور 
در بخش فیلم کوتاه و بلند حائزرتبه برگزیده شد این 
موفقیت از آنجایى حاصل گردید که روابط عمومى آبفا 
استان اصفهان توانست به خوبى ازظرفیت هنرمندان 
بنام ملى و استانى درراستاى فرهنگ سازى مصرف 

بهینه آب بهره مند شود. 
بنى طباء به ادامه تولید برنامــه هاى فرهنگى روابط 
عمومى آبفا استان اصفهان  در زمینه مدیریت مصرف 
بهینه آب براى تمام اقشار جامعه پرداخت و تصریح کرد: 
در نخستین جشــنواره دوساالنه انتخاب محصوالت 
فرهنگى روابط عمومى شــرکت هاى آب وفاضالب 
شهرى و روستایى کشــور، تولیدات فرهنگى 2 سال 
شرکتها مورد ارزیابى قرار گرفت این در حالیست که 
روابط عمومى شرکت آبفا استان اصفهان در دوسال 
اخیر تولید انــواع برنامه هاى فرهنگى را در دســتور 

کار قرار داد.

مدیر روابــط عمومى شــرکت آب وفاضالب اســتان 
اصفهان به تولید برخى از محصوالت فرهنگى در ســال 
97 اشــاره کردو خاطر نشان ســاخت: در سال گذشته 
79 عدد موشــن گرافى ،26 کلیپ مدیریت مصرف ،42 
انیمیشــن ،12 تیزر مدیریت مصرف ،75 قسمت برنامه 
تلویزیونى خط تعارف ،116 قســمت برنامــه رادیویى 
جارى حیات ،25 قســمت برنامه اســتند آپ کمدى در 
زمینه فرهنگ صحیــح آب ، 10 برنامه طنــز رادیویى 
قند عســل ،11 فیلم کوتــاه ،3 فیلم مســتند از جمله 
برنامه هاى تولیدى پیرامون مصرف درست آب بوده است.
بنى طباء افزود:در ســال گذشــته 64 عدد پوستر ،6 
عنوان کتاب ،انتشار 11 نشــریه الکترونیک خبرى 

آبفا بوده است.
وى ادامه داد: از زمان تاســیس خانــه فرهنگ آب تا 
کنون در ســال تحصیلى همه روزه بین 150 تا 200 
دانش آموز در مقطع پیش دبستانى تا دوم دبیرستان 
تحت آموزش مصرف بهینه آب توسط مربیان مجرب 
در خانه فرهنگ قرار مى گیرند که این امر نقش موثرى 
در فرهنگ صحیح  مصرف آب در بین آینده ســازان 

کشورقرار دارد.

کسب 4 مقام توسط 
روابط عمومى آبفا  استان اصفهان 


