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اگر کسى روى اعصابتان هست بخوانیدورود «تى بى ام» قطر 9/5 متر به خط 2 متروشوخى جالب «حبیب» و رفقا با سریال «فوق لیسانسه ها»نرخ زاد و ولد به کمترین حد50 سال اخیر رسید سبقت سامورایى ها از تیم ملى ایران سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

بیمارى اى که 
با خوردن قهوه 

از شما دور مى شود 

توصیه به فعاالن اقتصادى اصفهـان
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اطالعـــات بانکى را
 شخم نمى زنیم

از درخت هاى کهنسـال 
ایران چه مى دانید؟

صرفه جویى
 19 هزار لیترى بنزین

5 در اصفهان 
آلودگى هواى 

اصفهان از بحران 
گذشته است

گزارشى که به تازگى از سوى مؤسسه اطالعات علمى در مورد 
قهوه منتشر شده از نقش بالقوه مصرف قهوه در کاهش خطر 

ابتال به سندرم متابولیک حکایت دارد. محققان
 بر این باورند که پلى فنول هاى موجود در قهوه،

 به ویژه اسیدهاى فنولیک و فالونوئیدها،... 

عضو هیئت علمى دانشگاه صنعتى اصفهان اظهار 
کرد: وضعیت اینقدر بد اســت که آمار هایى که 
مطرح مى شود مشکلى را حل نمى کند و معضل از 
بحران گذشته است و باید این موضوع را درست 

چاره اندیشى کرد.
آلودگــى  در  گفــت:  ســلیمانى  محســن 
هوا باید به ســمت پیشــگیرى حرکت کرد. او 
افــزود: در اصفهان یکى از منابــع مهم آلودگى 
هوا در ذرات معلق کوچک تــر از 2/5 میکرون 
اســت و اگر کم و زیاد شــود خــود را به خوبى

 نشان مى دهد.
4

جنگ صدرنشینى با نیم نگاهى به شهرخودروجنگ صدرنشینى با نیم نگاهى به شهرخودرو
سپاهانسپاهان – – استقالل؛ امروز در نقش جهان استقالل؛ امروز در نقش جهان

5

از مالیات بر ارزش افزوده تا صادرات به نقل از معاون وزیر «صمت»

خاطره جکوزى،رودخانه کرج
 وصحبت بامزه جمشید مشایخى

آقایى: براى دیدار مقابل استقالل انگیزه زیادى داریم
مدافع-هافبک تیم فوتبال ســپاهان از انگیزه باالى تیمش براى دیدار 

مقابل استقالل صحبت کرد.
سعید آقایى درباره دیدار امروز سپاهان مقابل استقالل اظهار کرد: انگیزه 
زیادى براى دیدار مقابل استقالل داریم. مى دانیم که دیدار سختى مقابل 
استقالل داریم اما همه تالش خود را به کار خواهیم گرفت تا 3 امتیاز این 

دیدار را به دست بیاوریم.
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

برف، گنبد مسجد
 شیخ لطف ا... را 
تهدید مى کند

گرفتارى جدید بعد از مرمت جنجالى

«مزه» ایران زیر دندان اینفلوئنسر کانادایى
جهانگردى که شیفته غذاهاى کشورمان شده است از تجربه سفرش به ایران مى گوید

2

5

شایان به نیمکتشایان به نیمکت
 سرد سپاهان سنجاق شد  سرد سپاهان سنجاق شد 

اداره امور شعب بانک ملى استان اصفهان در نظر دارد فراخوان ارزیابى کیفى جهت برگزارى مناقصه عمومى خرید 
و نصب صندوق هاى اجاره اى شعبه اصفهان به شماره 2098001195000004 را از طریق سامانه تدارك الکترونیکى 
دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزارى فراخوان ارزیابى کیفى از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابى کیفى تا 
ارسال دعوت نامه جهت سایر مراحل مناقصه ، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) به آدرس 
www.setadiran.ir انجام خواهد شد .الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در 
سایت مذکور و دریافت گواهى امضاء الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه تحقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در 
سامانه تاریخ 98/09/07 مى باشد .اطالعات و اسناد مناقصه عمومى پس از برگزارى فرآیند ارزیابى کیفى و ارسال 

دعوت نامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.
مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابى کیفى تا سه شنبه  مورخ 98/09/12
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابى کیفى تا سه شنبه    مورخ 98/09/26

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار : نشانى اصفهان - میدان امام حسین(ع) - جنب هتل پیروزى اداره امور شعب 
بانک ملى استان اصفهان تلفن 031-32222137 

فراخوان ارزیابى کیفى جهت برگزارى
 مناقصه عمومى خرید صندوق امانات

بانک ملى ایران-    اداره امور شعب استان اصفهان
م الف: 677599

مدافع
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یک پژوهشــگر حوزه میراث طبیعى از شناسایى 1938 
درخت کهنســال در سراســر کشــور تاکنون خبر داد و 
گفت: برآوردهاى انجام شده نشان مى دهد تعداد درختان 

کهنسال ایران از این تعداد بیشتر است.
مصطفى خوشنویس تاریخچه شناسایى درختان کهنسال 
در جهان را به سال 1950 یعنى حدود 70 سال قبل مربوط 
دانست و ادامه داد: هر چند این پویش در ایران قدمتى 23 
ساله دارد اما در این مدت زمان کارشناسان موفق شده اند 
تا 70 ســال به جلو حرکت کننــد. وى همچنین درباره  
اهمیت مطالعه درختان کهنســال در ایران گفت: 1938 
درخت کهنسال تاکنون در ایران شناسایى شده اند که از 

این تعداد، هزار درخت عمرى بین 300 تا 3000 سال دارند. 
این پژوهشگر گفت:  بیش از صد درخت باالى 1000 سال 
در استان خراسان جنوبى وجود دارد و مردم این استان با 
وجود شرایط اقلیمى گرم و خشک به دلیل حرمتى که براى 
درختان قائل مى شوند تاکنون این درختان را حفظ کرده اند. 
خوشــنویس همچنین اظهار کــرد: درخت هاى موجود 
در ایران از گونه هاى مختلف بى نظیرِ دنیا ، مانند ســپیدار 
«نظرعلى» که قدیمى ترین سپیدار جهان است یا  بلوط 
روستاى «گاوزن محله» که بیش از 60 متر ارتفاع دارد و 
بلندترین درخت جهان محسوب مى شود و قابلیت ثبت در 

کتاب گینس را داراست، تشکیل شده اند.

سخنگوى ســتاد شناسایى مشــموالن طرح حمایت 
معیشتى وزارت رفاه در پاسخ به پرسش برخى مخاطبان 
مبنى بر اینکه «اگر آن دسته از افرادى که یارانه دریافت 
مى کنند اما مشمول بسته معیشتى نشده اند، اجازه بررسى 
ریز حساب هاى بانکى را به وزارت رفاه بدهند، با مشخص 
شدن اطالعات گردش مالى، احتمال حذف یارانه شان نیز 
وجود دارد یا خیر؟» اظهار کرد: ما حسابرسى نمى کنیم، 
بلکه درخواستى را به نظام بانکى کشور ارسال مى کنیم 
و این درخواســت به صورت سیستمى به بانک مرکزى 
مى رود.حسین میرزایى در گفتگو با «ایسنا» ادامه داد: این 
سئوال از بانک مرکزى صورت مى گیرد که آیا مجموع در 

آمدهاى اعضاى خانوار این فرد باالتر از حدى است که 
تعیین کرده ایم یا خیر؟ که جواب مى آید «بله» یا «خیر»، 

و بررسى در همین حد است.
سخنگوى ســتاد شناسایى مشــموالن طرح حمایت 
معیشــتى وزارت رفاه با بیان اینکه اینطور نیســت که 
اطالعات بانکى افراد را شخم بزنیم گفت: مردم نگران 
نباشند و درخواست بدهند. ثبت درخواست رسیدگى حق 

آنهاست و وظیفه ما ست که بررسى کنیم.
میرزایى اضافه کرد: بررسى اطالعات حساب هاى بانکى 
ارتباطى با یارانه ندارد و مــا در حال حاضر تنها موضوع 

حمایت معیشتى را پیش مى بریم.

از درخت هاى کهنسال ایران 
چه مى دانید؟

اطالعات بانکى را
 شخم نمى زنیم

شرط جدید 
پرداخت یارانه بنزین 

  تسنیم| وزارت تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعى شــاخص هاى جدیدى براى مشمول 
شــدن طرح حمایت معیشــتى اعــالم کرد.

بر این اســاس، خانوارهایى که به طور همزمان 
صاحب خانه، شغل و خودرو باشند، یا خانوارهایى 
که داراى دو واحد ملکى هستند مشمول دریافت 

سبد حمایت معیشتى نمى شوند!

فاجعه 99/9/9 در راه است
معاون امــور بین الملــل و حقوق   ایمنا|
بشر وزیر دادگسترى با اشــاره به سزارین هاى 
نابهنــگام و تاریخــى تقویمى رند بــراى تولد 
نوزادان بیان کرد: باید دید در تاریخ 99/9/9 چه

فاجعه اى درکشور رخ خواهد داد؟ کار مطالعاتى در 
این راستا آغاز شده است، اما نکته مهم اینجاست 
که تولد زودهنگام نوزاد در تاریخى خاص یا دیر 
از زمان اصلى تولد، ظلم آشــکار و نقض حقوق 
کودك اســت. ده روز پایانى عمر جنین در رحم 
مادر معادل سه ماه پایانى زندگى جنین در رحم 
اســت و حق نداریم که این شرایط را دستکارى 
کنیــم اما متأســفانه درگیر چنیــن رفتارهایى 

شده ایم که مصداق فروپاشى اخالقى است.

من سلبریتى نیستم
فاطمه معتمدآریا، بازیگر ســینما و   پانا|
تلویزیون که مهمان فرش قرمز برنامه پشــت 
صحنه رادیو تهران بود در بخشى از این گفتگو 
به حاشیه هاى مراسم افتتاحیه فیلم ها و برگزارى 
فرش قرمز اشاره کرد و گفت: فرش هاى قرمز را 
براى سلبریتى هایى نگه دارید که احتیاج به فرش 
قرمز دارند یا در فضاهاى مجازى به فرش قرمز 
متداول شــده و با حضور بازیگران مترادف شده 
است. مى خواهم بگویم من یک بازیگر سینما، 

تئاتر و تلویزیون هستم و سلبریتى نیستم.

وسط اپیدمى هستیم
 ایلنا| رئیس مرکز مدیریت بیمارى هاى 
واگیر وزارت بهداشت در ارتباط با شیوع بیمارى 
آنفلوآنزا در کشور گفت: در حقیقت باید گفت که 
ما در وسط یک اپیدمى آنفلوآنزا قرار گرفته ایم و 
موارد این بیمارى در سراسر کشور افزایش پیدا 
کرده است. محمدمهدى گویا با اشاره به اینکه 
شیوع آنفلوآنزایى که از آن صحبت مى کنیم، موج 
اول آنفلوآنزاست، گفت: متأسفانه امسال شدت 
ویروس بیمارى آنفلوآنزا نسبت به سال گذشته 
بیشتر است و اینکه این موج چه زمانى به پایان 

مى رسد نیز قابل پیش بینى نیست.

شرط صدور کارت
 پایان خدمت

مشاور عالى و ســخنگوى قرارگاه   مهر |
مرکزى مهــارت آمــوزى گفت: بنا بــه گفته 
فرمانده قرارگاه مهارت آموزشى از سال 1401 
صدور کارت پایان خدمت بدون داشتن مهارت 
ممنوع مى شــود. سردار موســى کمالى گفت: 
همه ســربازان باید پنج  نوع آموزش عمومى و 
اجتماعى، امداد و نجات، کسب و کار و حقوقى، 
ســبک زندگى- مالى و فضاى مجازى کسب 
و کار و حداقل یک مهارت منجر به اشــتغال را 

فرا گیرند.

بخشش پس از 24 سال 
 میزان| خانــواده اولیــاى دم در جنوب 
اســتان کرمان با اعالم رضایت خود، به فردى 
که 24 ســال قبل مرتکب قتل شده بود حیاتى 
دوباره بخشــیدند. این گذشت از قصاص نفس، 
هنگام اجراى حکــم محکوم علیــه در زندان 
کهنوج صورت پذیرفت. متهم در سال 1374 بر 
اثر ناتوانى در کنترل خشم و با وارد کردن ضربه 

چاقو منجر به قتل شده بود.

من نمى دونستم...!
حسن روحانى، رئیس جمهور در   برترین ها|
سخنان خود در ارومیه بیان کرد که تاریخ دقیق طرح 
مدیریت مصرف سوخت را نمى دانسته است و مانند 
مردم صبح جمعه از آن باخبر شده است! این صحبت، 
سوژه کاربران توییتر شد. از جمله رضا رشیدپور نوشته: 
«من خودم هم نمى دونستم که رئیس جمهورم. تازه 

جمعه صبح فهمیدم.»

چرایى اجبارى بودن شئونات
 ایکنا| آیت ا... جوادى آملى در دیدار ســیما 
ســادات الرى، معاون فرهنگى و دانشجویى وزیر 
بهداشت در پاســخ به چرایى اجبارى بودن رعایت 
برخى شئونات اسالمى در دانشگاه ها بیان کرد: گرچه 
دین حریم شخصى انسان است و انسان باید خود از 
حریم شخصى خود محافظت کند اما دانشجویان باید 
بدانند وجود برخى از الزامات به مثابه فشــار نیست، 
بلکه مانند آن اســت که کودکى در حــال رفتن به 
سمت خیابان و تصادف با ماشین است و مادر او به هر 
قیمتى مانع او مى شود، لذا این اجبار، اجبار ممدوح و 

محمودى است.

زخمى هاى ما بیشتر بود
 انتخاب| نماینده ولى فقیه درســپاه پاسداران 
گفت: باید مراقب باشیم دشــمن جاى  شهید و قاتل 
را عوض نکند، در این حــوادث تعداد زخمى هاى ما 
بیشتر از زخمى هاى اغتشاشگران بود. حجت االسالم 
و المسلمین عبدا... حاجى صادقى  گفت: به مردم باید 
یک چیز را سفارش کنیم و آن اینکه چرا اینقدر گرفتار 
فتنه مى شویم؟ بدون دخالت در هیچ جناح بندى، در 
نظام والیى باید براى والیت ســرباز تأمین کرد نه 
سربار، باید در مجلس و ریاست جمهورى و مسئوالن 
دیگر کمى هم بــه این فکر کنیــم، در نظام والیى 
ُحکم ا... عمل مى کند آن هــم ُحکمى که ولى فقیه 
مى دهد. وى اظهار کرد:  َسر و آبرو مى دهیم، فحش 
تحمل مى کنیم اما مرگ انقالب را شاهد نخواهیم 

بود، تا مرگ استکبار پیش مى رویم.

چیزهایى که مردم را 
خوشحال مى کند

غالمرضا حیدرى، نماینده    اعتمادآنالین|
تهران در مجلس مى گوید: مشــکل قشــر وسیعى 
از مردم بحث معیشــت اســت... به تبــع آن اینکه 
سرچشمه هاى فســادهاى مالى خشــکانده شود و 
اموال به خزانه ملت برگردانده شود. اینکه فرد را اعدام 
کنند، چه نفعى براى ملــت دارد؟ ما که نه کینه اى و 
نه انتقام گیر هســتیم. پولى را که فــرد چپاول کرده 
اســت برگردانند و مردم حس کنند برگشــته است. 
دســتگاه هاى امنیتى واقعًا براى مردم منجى باشند 
نه لولو خورخوره. نه یک چیز مخوف که در بین مردم 

ایجاد وحشت کند.

آن جدا و این جدا!
مسئول سیاســت خارجى اتحادیه   انتخاب|
اروپا در سخنانى در پارلمان اروپا تأکید کرد که موضع 
اتحادیه اروپا در قبال اعتراضات چند روز گذشته در 
ایران هیچ ارتباطى به اجراى توافق هسته اى با ایران 
ندارد و نباید داشته باشد. «فدریکا موگرینى» تصریح 
کرد: ما همچنان به طور کامل به ارزش دیپلماتیک و 
امنیتى برجام باور داریم اما بر هیچکس پوشیده نیست 

که حفظ این توافق به شدت دشوار شده است.

مظاهر تناقض
عباس عبدى، فعال سیاسى اصالح طلب   ایرنا|
گفته: سیاست در ایران ملى نیست و به همین دلیل، 
کسى مترو مى سازد و دیگرى مونوریل مى سازد تا با 
آن مخالفت کند یا یک دولت، مسکن مهر مى سازد و 
دیگرى آن  را رد مى کند. وى، وجود تناقض و تعارض 
در ساختار قدرت در ایران را یادآور شد و گفت: تصمیم 
درست را کارشناس مى  گیرد و کار سیاستمدار تجمیع 

نیرو است.

خبرخوان

رئیس جمهور آمریکا طى مراسمى در کاخ سفید 
بوقلمون جشن شکرگزارى را عفو کرد.

در این مراسم «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور و 
«مالنیا ترامپ»، بانوى اول آمریکا حضور داشتند 
و بوقلمونى که «کره» نام داشت مورد عفو رئیس 

جمهور قرار گرفت.
در این مراســم دو بوقلمون به نام هاى «کره» 
و«نان» حضــور داشــتند که از مزرعــه اى در 
کارولیناى شــمالى به کاخ ســفید آورده شدند. 
هرچند تنها یک بوقلمون رسماً مقام بوقلمون عید 
شکرگزارى ملى را نصیب خود مى کند، اما بوقلمون 
رقیب او نیز کــه در جایگاه دوم قــرار مى گیرد، 
مشمول عفو ریاست جمهورى مى شود و همراه 
با برنده اول، به محل زندگــى دایمى اش منتقل 
مى شود. این دو پرنده پیش از حضور در کاخ سفید 

در هتل لوکس ویالرد واشنگتن اقامت داشتند.
در آمریکا، بوقلمون بخش ثابتى از روز شکرگزارى 
است و بیشــتر مردم براى غذاى شــام خوراك 
بوقلمون تهیه مى کنند. هر سال در این روز تقریبًا 
46 میلیون بوقلمون کشته مى شوند، اما هر سال 
رئیس جمهور یک بوقلمون را از کشــتن معاف 
مى کند.«نان» و «کره» قرار است باقى زندگیشان 
را در مزرعــه اى در ویرجینیا و در کنار همقطاران 

عفو شده سال هاى  پیش بگذرانند.

تقریبًا 250 تا 300 روز از کل ســال را در سفر است. غذا 
مى خورد و درباره فرهنگ آن فیلم و محتوا تولید مى کند. 
شیفته چشیدن طعم غذاهاى خیابانى و محلى است. به 
تازگى به ایران آمده و شانس چشیدن طعم غذاهایى را 
پیدا کرده که نصیب کمتر توریســتى شده است. وقتى 
درباره تجربه اش حرف مى زند نمى تواند روى واژه خاصى 
متمرکز شود؛ رنگ ها و طعم ها شگفت زده اش کرده اند. به 

نظرش طعم غذاها در ایران «یونیک» است.
«تِرُور جیمز» تبعه کاناداســت. حدود پنج سال است در 
چین زندگى مى کند تا زبان مردم این کشور را یاد بگیرد. 
ماجراجوى خوراك بوده و نزدیک به شش سال است که 
درباره آن محتوا تولید مى کند. حدود سه میلیون و 600 
هزار دنبال کننده در یوتیوب دارد و 586 هزار کاربر هم در 

فضاى اینستاگرام پیگیر او هستند.
او در شبکه هاى مجازى به عنوان یکى از شخصیت هاى 
اثرگذار در زمینه فرهنگ غذایى شناخته مى شود که به 
تازگى به ایران دعوت شده است و در این باره مى گوید: 
«ایران را واقعًا دوســت دارم و مطمئنــم دوباره به آن 
برمى گردم. مى دانم مناطق بى نظیرى در این کشور وجود 

دارد که باید آنها را ببینم.»
صورت شاد و خندان مردم ایران، تصویرى است که در 
ذهن «ترور» حک شده و مطمئن است مى تواند با آن، 
چهره واقعى ایران را نشان دهد. «ترور» در یک روز سرد 
پاییزى درحالى که پایان سفرش در ایران فرارسیده بود 
با خبرنگار «ایسنا» به گفتگو نشست و با هیجان درباره 
کله پاچه، آلبالوپلو، ته چین، کباب کوبیده، قورمه سبزى و 
طعم ها، رایحه ها و رنگ هایى که او را حیرت زده کرده اند، 
صحبت کرد. بیشتر از غذا، برخورد مردم ایران و فرهنگ 
آنها او را درگیر کرده اســت؛ مى گوید: «خوشــرویى و 
مهمان نوازى مردم ایران هرگز از خاطرم نخواهد رفت 

و مطمئناً نقطه تأکیدى ویدیوهایم از ایران خواهد بود.»
ترور اظهار مى کند: «اگر کســى در دنیا تهچین، کباب 
کوبیده، دمنوش، آلبالوپلو و یا زعفران را چشــیده باشد 
متوجه مى شود ایران چه مزه اى است. ایران یعنى بوى 
خوش غذاهاى رنگارنگ و خوشمزه که مى تواند با اینها 
در دنیا زبانزد باشد. وقتى به ایران فکر مى کنم غذاهاى 
رنگارنگ، فرهنگ و طبیعِت شــگفت انگیز آن در ذهنم 

موج مى زند.»  

این اینفلوئنســر خوراك که با یک شــخصیت ایرانى 
مشــابه خودش در این سفر همراه شــده، براى ساخت 
ویدیو و عکس پولــى نگرفته و تولید سفارشــى براى 
رستوران ها نداشته است. البته راهنماى او یادآور مى شود 
در برخى جاها براى آنکه غذاى مخصوصى آماده کنند 
تا ترور فیلمش را بســازد، پول داده اند. خیلى جاها هم 

مهمان نوازى مردم مانع از پذیرفتن پول شده است.  
تمرکز «ترور» بیشــتر در آشــپزخانه هاى محلى بوده 
است. او سراغ رستوران هاى شــیک و الکچرى نرفته، 
با خانواده اى در شــمال ایران زیر کرسى نشسته و آش 
رشــته خورده، در اقامتگاهى بومگردى در چابهار طعم 
کباب هاى بلوچى را چشیده و پاى گارى به لبوى سرخ و 

باقالى داغ ناخنک زده است.

ترور شیفته طبخ نان در ایران شده و یک ویدیو کامل از 
یک نانوایى تهیه کرده و معتقد است پختن نان در تنور 
مى تواند براى توریست ها جذاب باشد. او در این دو هفته 
به تهران، مازندران،  گرگان، مشهد و چابهار رفته است، 
هم چهار فصل ایــران را دیده و هم بــا تنوع فرهنگى، 
طبیعت و مردم آن آشنا شده است؛ ترور تعریف مى کند 
که در شمال ایران با شیوه طبخ بره شکم پرى آشنا شده 

که تا به حال نمونه آن را در هیچ کشورى ندیده است.
او درباره انگیزه سفرش به ایران مى گوید: «درباره غذاى 
ایران بسیار شنیده بودم، اطالعاتى را از فیلم ها و عکس ها 
داشتم، از توریســت ها هم چیزهایى شنیده بودم، براى 
همین عالقه مند شدم به ایران سفر کنم تا ویدیوهایى از 
فرهنگ غذایى این کشور بسازم. معتقدم رسانه ها در همه 

جاى دنیا درحال ایجاد تفرقه و جدا کردن مردم از یکدیگر 
هســتند، من مى خواهم با این ویدیوها خالف آن اقدام 
کنم.» ترور درباره آثار منفى اخبار رسانه ها اظهار مى کند: 
«تبلیغات منفى درباره ایران بسیار زیاد است و متأسفانه 
توریســت ها از این اخبار تأثیر مى گیرند. من به رسانه ها 
هرگز اعتماد نداشــته ام، باور داشتم در ایران خالف این 
تبلیغات را مى بینم، براى این سفر اشتیاق و در عین حال 
دلهره هم داشتم، وقتى به ایران رسیدم دنیایى بیشتر از 

انتظارم را پیدا کردم.»
او ادامــه مى دهــد:  «فکــر مى کنــم ایــران یکى از 
دوستانه ترین و مهمان نوازترین مردم جهان را دارد. اینها 
را هرگز فراموش نخواهم کرد. هر توریســتى مى تواند 

بدون دغدغه و نگرانى به ایران سفر کند.» 

«باشــگاه خبرنگاران جوان» تصاویرى از حاشیه هاى 
جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر کرده که 
محمود احمدى نژاد هم در آن حضور داشته است. اینطور 
که از تصاویر بر مى آید، او انتخاب مى کند که کنار سعید 
جلیلى و غالمعلى حداد عادل بنشــیند و سوژه عکاسان

 مى شــود. حالت هاى چهره دو فعال اصولگرا در زمان 
حضور احمدى نژاد در کنارشــان را عکاس «باشــگاه 

خبرنگاران»  ثبت کرده است.

کارشناس مسائل مذهبى صداوسیما که در اظهارنظرى 
عجیب، استدالل خود را در برخورد با معترضان به گرانى 
بنزین مطرح کرده و گفته بود: «حکم برخورد با معترضان 
بریدن دست و پا و زجرکش کردن است»، حاال مى گوید 
من آیه قرآن را تفسیر کردم و مقصد من محاربین است 

نه مخالفان.
از چند روز پیش یک ویدیوى چند دقیقه اى در شبکه هاى 
مجازى دست به دست مى شود که در آن یک استاد علوم 
قرآنى و کارشناس صدا و سیما، در شبکه اول تلویزیون 
در اظهاراتى عجیب مى گوید کسانى که در حوادث اخیر 

بازداشت شده اند باید «زجرکش» بشوند. علنى هم باید 
این مجازات اتفاق بیافتد. او مى گوید من قبول ندارم که 
یک عده جوان احساساتى شده اند و اشتباه کرده اند و حاال 
رهایشان کنیم؛ نه! باید دست و پایشان بریده شود تا دیگر 

هوس اینگونه کارها (اعتراض) به مغزشان خطور نکند.
اما این کارشناس کیســت؟ ابوالفضل بهرام پور، متولد 
1320 شمسى در شهر زنجان اســت. کارشناسى ارشد 
ادبیات و علوم قرآنى از دانشکده الهیات دانشگاه تهران 
دارد. او مدرس روش ترجمه و تفسیر بوده، مؤسس دفتر 
ترجمه و تفسیر دار القرآن و ســازمان تبلیغات اسالمى 

تهران است. بهرام پور از ســال هاى پیش از انقالب در 
تألیف کتب درسى با شهید آیت ا... محمدحسین بهشتى 
و شهید باهنر در زمینه مســائل قرآنى و دینى همکارى 

داشته  است. 
او چند سال قبل به خبرگزارى «فارس» گفته بود که  یکى 
از علت هاى استقبال مردم از کالس تفسیرش این است 
که او عامیانه و آسان تفسیر قرآن را بیان مى کند. استاد 
مى گوید: «من خودم را اهل بهشت مى دانم، اهل جهنم 
نمى دانم، خدا را مفتاح حساب مى دانم، منتها پر رو نیستم 

که عذر پیدا کنم.»

جهانگردى که شیفته غذاهاى کشورمان شده است از تجربه سفرش به ایران مى گوید

«مزه» ایران زیر دندان اینفلوئنسر کانادایى

حال حداد و جلیلى در کنار احمدى نژاد!

ترامپ بوقلمون
 جشن شکرگزارى را عفو کرد!

مفسر جنجالى که مى گوید باید دست و پاى معترضان را قطع کنند از خودش دفاع کرد

استاد خودش را اهل بهشت مى داند!

شــوراى عالى انقالب فرهنگى گزارشــى از وضعیت فعلى 
جمعیت و میزان موالید کشور در شــش ماهه اول سال 98 

منتشر کرد.
در این گزارش آمده است که از سال 1380 تا سال 1394 در 
کشــور افزایش موالید در حال رخ دادن بوده است اما پس از 
سال 1394 به علت خالى شــدن توان درونى جمعیت تعداد 
تولدها با شیب تقریباً تندى شروع به کاهش کرده و در سال 
1397 میزان موالید کشور نسبت به سال قبل با کاهش بیش از 
8 درصدى مواجه شده که در دو دهه اخیر بى سابقه بوده است، 

ضمن آنکه در شــش ماهه اول امسال نسبت به شش ماهه 
اول سال گذشــته این تعداد با 13 درصد کاهش مواجه بوده 

که کاهش بیش از 92 هزار تولدى را به همراه داشته است.
تخمین زده مى شود در پایان امســال میزان تولد کشور به 
رقم 1205954 تولد برسد که کاهش بى سابقه اى نسبت به 

سال هاى گذشته داشته است.
مرکز خبر شوراى عالى انقالب فرهنگى در این گزارش آورده 
است که میزان موالید از حدود 20 در هر 1000 نفر جمعیت 
در سال 1394 با کاهشى محسوس به 16/7 در هر 1000 نفر 

جمعیت در سال 1397 رســیده و تخمین زده مى شود که در 
سال 1398 نرخ زاد و ولد با 14/5 تولد به ازاى هر 1000 نفر 
جمعیت به کمترین حد خود در طى 50 سال گذشته رسیده 
باشد. طبق برآوردهاى انجام شده بر مبناى نتایج سرشمارى، 
نرخ رشد جمعیت ایران از 1/29 درصد در سال 1390 به 1/24 
درصد در سال 1395 رسیده و برآوردها نشان مى دهد که نرخ 
رشد جمعیت در حال حاضر به حدود یک درصد رسیده باشد 
ضمن آنکه پیش بینى مى  شود در سال هاى آینده با کاهش 

بیشتر نرخ رشد جمعیت مواجه باشیم.

نرخ زاد و ولد به کمترین حد50 سال اخیر رسید
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در اصفهان فوتى نداشتیم
مدیر گروه مبارزه با بیمارى هاى واگیردار مرکز بهداشت 
اصفهـان گفت: تاکنـون گزارشـى مبنى بر فـوت بر اثر 
بیمارى آنفلوآنزا در اصفهان نداشـته ایـم. رضا فدایى با 
بیان اینکه نمى توان فوت برخى افراد که داراى بیمارى 
آنفلوآنزا باشند را انکار کرد، گفت: موردى به عنوان فوتى 

در اثر ابتال به این بیمارى به ما گزارش نشده است.

89 درصد کارت ملى گرفتند
مدیر کل ثبت احوال استان اصفهان گفت: 89 درصد مردم 
اصفهان براى دریافت کارت ملى هوشمند اقدام کرده اند که 
الزم است مابقى با مراجعه به مراکز مجاز نسبت به دریافت 
کارت ملى خود اقدام کنند. حسین غفرانى کجانى تصریح 
کرد: هزینه کارت ملى هوشمند در حال حاضر 250 هزار 
ریال خدمات پایه دولتى است و مابقى  که 140 هزار ریال 

است مربوط به خدماتى است که دفاتر دریافت مى کنند.

آسیب 90 تقاطع در 
اغتشاشات 

معاون حمـل ونقل و ترافیک شـهردار اصفهـان گفت: 
حدود 20 میلیارد تومان بـراى چهارراه ها و چراغ ها باید 
هزینه شود تا این امکانات به حالت اولیه بازگردد. علیرضا 
صلواتى اظهار کرد: در حوادث اخیر حـدود 200 میلیارد 
تومان به زیرسـاخت هاى ترافیکى شـهر از جمله مترو، 
اتوبوسرانى، هوشـمند، ایسـتگاه ها، چراغ ها آسیب وارد 
شده است. وى گفت: آسیب هاى وارده باعث اختالل در 
حدود 90 تقاطع شهر شد و حدود سه ماه زمان براى رفع 

مشکالت به صورت کامل نیاز است.

تأمین آب گلشن در
 کوتاه و میان مدت 

مدیـر اداره آب و فاضـالب شهرسـتان دهاقـان گفت: 
عملیات سـاخت منبع 2000 مترمکعبى آب آشـامیدنى 
شهر گلشن به اتمام رسیده و با بهره بردارى از این طرح، 
مشـکل تأمین آب به صورت کوتـاه و میـان مدت رفع 
مى شود. احمدرضا زارعان گفت: ساخت سازه منبع 2000 
مترمکعبى شـهر گلشـن با عملیاتى همچون پرسازى، 
تست مخزن، نصب ایزوگام، شیرهاى ورودى و خروجى 

به پایان رسیده وآماده بهره بردارى است.

لواشک با طعم شیره تریاك
رسول کوهستانى پزوه، مدیرکل گمرکات استان اصفهان 
در رابطـه بـا کشـفیات مـواد مخدرگفت: با هوشـیارى 
مأموران گمرك و با اسـتفاده از دسـتگاه ایکس رى و با 
ارزیابى فیزیکى در گمرك امانات پسـتى، در جاسـازى 
79 بسته لواشک ارسالى به آلمان مقدار 557 گرم شیره 
تریاك و مقدار 760 گرم تریاك از جاسازى سه بسته گز 
ارسالى به استرالیا کشف و پرونده تشکیل شد و به مراجع 

ذیربط ارسال شده است.

اختالل موقت مخابراتى 
اداره روابـط عمومـى مخابـرات منطقـه اصفهـان در 
مجـوز صـدور  بـه  اشـاره  ضمـن  اى  اطالعیـه 

 Down Time مرکز شـهید خرازى اصفهان اعالم 
کـرد: در اثر اجراى ایـن عملیات ترافیک هاى سـوئیچ، 
موبایل، دیتا و سیسـتم هاى انتقال و ایرانسـل محدوده 
مرکز خرازى به مدت دو ساعت از ساعت 00:01 بامداد 
مورخ 10 /09 /98  به مدت دو ساعت با قطعى و احتمال 

اختالل در شبکه به مدت دو ساعت مواجه خواهد شد.

الیروبى شبکه فاضالب ورزنه
عملیات شستشوى شـبکه فاضالب شـهر ورزنه با واتر 
جت به صورت منظم، با جدیت و نظارت مسئول فنى و 
بهره بردارى منطقه آغاز شـد. در این عملیات حدود 55 
کیلومتر شبکه فاضالب و 1800 فقره منهول فاضالب 
شستشو داده خواهد شد. این اقدام به منظور ارائه خدمات 
مطلوب و رضایتمندى مشـترکان به خصـوص در ایام 
فصل بارندگـى که مى توانـد از جمله عوامـل گرفتگى 

شبکه فاضالب باشد اجرا مى شود.

خبر

معاون هماهنگى امور اقتصادى و توسعه منابع استاندارى 
اصفهان گفت: بر اساس آمارها از زمان اجراى طرح سهمیه 
بندى بنزین در این استان، در مصرف افزون بر 19 هزار لیتر 

بنزین صرفه جویى شده است.
سید حسن قاضى عسگر در گفتگو با «ایرنا» افزود: با توجه به 
اجراى این طرح، دارندگان خودروهاى بنزین سوز پرمصرف 
باید به سمت بهینه سازى خودروهاى خود بروند یا آنها را 
به گازسوز تبدیل کنند. وى بیان کرد: به دلیل فرسودگى 
و عمر باالى برخى خودروها و مصرف زیاد ســوخت آنها، 
مقدارى هزینه حمل بار افزایش یافته و روى قیمت برخى 
کاالها تأثیرگذار بوده است. معاون هماهنگى امور اقتصادى 

استاندار اصفهان اضافه کرد: ستاد تنظیم بازار در کشور و 
استان البته با برگزارى نشســت هاى منظم، بازار را رصد 
مى کند و با متخلفان برخورد خواهند داشت. وى تصریح 
کرد: مردم اطمینان داشته باشند که مسئوالن پیگیر مسائل 
هستند و در مورد تأمین اقالم مورد نیاز خانواده ها مشکلى 

وجود ندارد و از افزایش نرخ ها جلوگیرى خواهد شد.
شایان ذکر است؛ 260 جایگاه ســوخت بنزین و نفت گاز 
و 160 جایگاه CNG در اســتان اصفهــان وجود دارد و 
پیش تر روزانه 4 میلیون لیتــر بنزین یورو 4 و نزدیک به 2 
میلیون لیتر بنزین معمولى در این استان پنج میلیون نفرى 

مصرف مى شد.

فرمانده انتظامى استان اصفهان از دستگیرى هفت َتن 
دیگر از لیدرها و عامالن اصلى اغتشاش هاى اخیر در یک 
عملیات پیچیده اطالعاتى و پلیسى توسط مأموران این 

فرماندهى خبر داد.
سردار مهدى معصوم بیگى اظهار کرد: در ادامه شناسایى 
عناصر اصلى اغتشاش و اخاللگران نظم عمومى که با 
سوءاستفاده و موج سوارى بر اعتراضات مردم در خصوص 
طرح سهمیه بندى بنزین اقدام به تخریب و آتش زدن 
سازمان یافته اموال و اماکن عمومى و دولتى و تعرض به 
جان و مال مردم کردند، روز چهارشنبه هفته گذشته در 
یک عملیات پیچیده اطالعاتى و پلیسى هفت نفر دیگر از 

این افراد در مخفیگاه هاى خود شناسایى و دستگیر شدند.
به گزارش پایگاه خبرى پلیس، فرمانده انتظامى استان 
اصفهان تخریب و آتش زدن تعدادى بانک، ناوگان حمل 
و نقل شهرى و پمپ بنزین، تخریب چراغ هاى راهنمایى 
و رانندگى و المان هاى شهرى، مسدود کردن تعدادى 
از خیابان ها و بزرگراه ها و تحریــک مردم به تجمعات 
غیرقانونى و اقدامات هنجارشکنانه را از جمله اتهامات 
متهمان دستگیر شــده بیان کرد. وى خاطر نشان کرد: 
متهمان در مواجهه با اســناد و مدارك پلیس به تخریب 
و آتش زدن اموال و اماکــن عمومى و تحریک مردم به 

منظور اخالل در نظم عمومى اقرار کردند.

بازداشت 7 عامل اصلى 
اغتشاش ها در اصفهان 

صرفه جویى 19 هزار لیترى 
بنزین در اصفهان 

جنجال ها بر سر گنبد مســجد شــیخ لطف ا... ادامه دارد و 
پیگیرى ها نشان مى دهد مدیران میراث فرهنگى و مرمتگران 
آن اعتقادى به «تغییر» رنگ گنبد ندارنــد، بلکه آن  را تنها 
«تفاوت قسمت مرمت شده و مرمت نشده» مى دانند. اما حاال 
جداى از تغییر رنگ گنبد، صحبت بر سر وضعیت کلى این اثر 
منحصر به فرد هم در میان است؛ وضعیتى که نگران کننده 

توصیف شده است. 
 در جدیدترین اظهار نظر در این مورد، محمدعلى رضایت که 
مرمت گنبد را بر عهده داشته است به «ایمنا» مى گوید: هر 
آجرى در هر محلى که قرار داشته باشد، با یک بُِرس کشیدن 
ساده رنگى متفاوت با آجر کنارى خواهد گرفت. اتفاقى که بر 
روى گنبد رخ داده نیز همین اســت. در صورت پاکسازى یا 
مرمت دیگر قسمت ها رنگ تمام گنبد یک دست خواهد شد. 
وى خاطرنشان مى کند: باید به فکر دیگر بخش هاى گنبد بود، 
وضعیت گنبد اصًال مطلوب نیست و با یک برف یا بارندگى 
سنگین ممکن است تخریب شود. اگر برف تقریباً سنگینى در 

اصفهان ببارد باید قید گنبد مسجد شیخ لطف ا... را زد.
در همین حال فریبا خطابخــش، مدیر پایگاه جهانى میدان 
نقش جهان نیز تصریح مى کند: رســانه ها باید شرایط گنبد 
و نیاز آن به مرمت را اطالع رسانى کنند تا بودجه آن فراهم 
شود. شرایط گنبد بحرانى است و با یک برف سنگین عاقبت 
آن نامشــخص خواهد بود. گنبد مشــکالتى در کاشى ها و 
آجرها داشت اما مشکل اصلى گنبد زیرسازى آن بود. تمام گچ 
زیرسازى پوسیده شده و کاشى ها و آجرهاى روى گنبد با دست 
قابل برداشتن بود. دیگر بخش هاى گنبد نیز همین مشکل را 
دارد و کاشى ها و آجرها از هم جدا شده. فشار روى کاشى هاى 
گنبد بسیار زیاد است و دلیل اینکه این کاشى ها هنوز نریخته 
این است که بارندگى شدید برف یا باران نداشته ایم؛ همچنین 
کاشى هایى که روى زمینه آجرى گنبد کار شده اند ریشه هاى 

بلندى دارد.
وى گفت: گنبد مسجد شیخ لطف ا... مریض است و نیاز به 
درمان دارد. با دیدن گنبد در یک روز بارانى مى توان متوجه این 
خرابى ها در زمان بارندگى شد. در اولین بارندگى پس از مرمت 
تنها قسمتى که خیس نشده بود و نم نداشت همین قسمت 

مرمت شده بود.

اعضاى اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى و فعاالن 
اقتصادى استان اصفهان مشکالت خود را در حوزه تأمین 
مالى پروژه هاى سرمایه گذارى در نشستى با معاون طرح 
و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در تاالر اجتماعات 
اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى اصفهان مطرح 
کردند و خواستار تسهیل در روند فعالیت فعاالن اقتصادى 

استان اصفهان شدند.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت که پس 
از بازدید از واحدهاى صنعتى استان اصفهان به این نشست 
آمده بود، گفت: اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى 
اصفهان در دوره جدید مجموعه اى بسیار مؤثر و منشأ خیر 
در فعالیت هاى ملى و استانى بوده، این در حالى است که 
بسیارى از مشکالت فعاالن اقتصادى در ستاد تسهیل قابل 
حل است و نیاز به مطرح شدن در وزارتخانه ندارد. بنابراین 
باید مشکالت و موضوعات در ستاد تسهیل استان مطرح و 
کار کارشناسى انجام شود تا اگر نیاز بود در ستاد وزارتخانه 

پیگیرى شود.
سعید زرندى با بیان اینکه به رؤســاى سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان ها تفویض اختیار شده و در نظر است 
اختیارات گسترده ترى تفویض شود، اظهار کرد: نقدینگى، 
مالیات و تأمین اجتماعى از موضوعات مهمى است که ما 
در حال پیگیرى مشــکالت پیرامون آن هستیم. این در 
حالى است که بر اســاس مطالعات، 60 درصد بار مالیاتى 
را تولید و صنعت به دوش مى کشــد. وى خاطر نشــان 
کرد: در زمینه مالیات بر ارزش افزوده، از فعاالن اقتصادى 
خواســتیم تا نقطه نظرات کارشناســى را براى ما ارسال 
کنند تا در کمیســیون مجلس مطرح کنیم که متأسفانه 
پیشنهاد چندانى نرسید ولى باز هم تا فرصت باقى است این 

پیشنهادات را ارسال کنید تا اقدامات الزم صورت پذیرد.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: 
با توجه به اینکه 67 درصد اصناف سراسر کشور داراى ُپز 
هستند امســال فعالیت را روى اتصال اصناف به فروش 
مکانیزه تمرکز داده ایم علیرغم اینکه مشکالت زیرساختى 

هم وجود دارد.

زرندى معتقد اســت باید در ســطح کشــور نسبت به 
صنعت، دیدگاه را تغییر داد چــرا که با زور و چماق براى 
تولید صنعت نمى توان جذابیت ایجــاد کرد بلکه باید با 
فرهنگســازى و تفکر در بین خود صنعتگران، این تغییر 
حاصل شــود. وى ادامه داد: باید نقاط قوت و ضعف در 
صنعت با هم گفته شود و این ادبیات در جامعه در زمینه 
صنعت که هر کس به دنبال صنعت برود با مشکل مواجه 
مى شود را تغییر داد. البته در این میان مشکالت هم بیان 

و پیگیرى شود.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان 
اینکه فضاى تأمین مالى و ســرمایه گذارى در اثر ادبیات 
صنایع، اُفت کرده اســت، افزود: متأسفانه بانک ها نیز به 
سوى فعالیت هاى جذابى همچون ساختمان سازى و... 
مى روند که از اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى 
اصفهان مى خواهم تا در راســتاى جذاب سازى صنعت 

فعالیت کند. زرندى اُفت سرمایه گذارى در صنعت در سطح 
کشور را هشدارى براى آینده این بخش دانست و گفت: 
استان هاى بزرگ کشور که توانایى الزم را دارند مى توانند 
با تشکیل بلوك هاى بزرگ در حوزه هاى شیمیایى، نساجى 
و... موضوع سرمایه گذارى در استان ها را راه اندازى کنند 
و ما نیز آمادگى داریم تــا کمک هاى الزم را انجام دهیم. 
وى افزود: در بخش شتاب دهنده صادراتى نیز اتاق وظیفه 
دارد صادرات به 15 کشور همجوار را جدى بگیرد و تفکر 
صادراتى را پیاده کند چرا که این 15 کشور 1160 میلیارد 
دالر واردات دارند ولى ما به این 15 کشور 24 میلیارد دالر 

صادرات داشتیم.
زرندى عنوان کرد: با توجه به اینکه استان اصفهان دومین 
استان صنعتى کشور است و همواره رتبه هاى دوم و سوم 
در صنعت کشور را به خود اختصاص داده است از این استان 
توقع بیشــترى مى رود و باید نگاه جدید در تحول داشته 

باشد. معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت 
که معین استان اصفهان در میز اصفهان در بانک مرکزى 
است، افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت براى توسعه 
استان در بخش صنعت انرژى گذاشــته و باید ارتباطات 

بیشتر شود و اینگونه جلسات مداوم و مستمر باشد.
زرندى که بیش از یک ساعت به مسائل و مشکالت فعاالن 
اقتصادى اســتان اصفهان در زمینه هاى مختلف گوش 
داده بود در پاسخ به برخى از سئواالت مطرح شده گفت: 
ما در کشور 987 شهرك و ناحیه صنعتى داریم که اگر در 
محدوده آنها صنایع مستقر باشند مى توانند مجوز بگیرند 
ولى اگر در این محدوده نباشند ما نمى توانیم مجوز بدهیم و 
مشکالتى هم خواهند داشت که محدوده شهرك صنعتى 
نجف آباد نیز از آن جمله است. بنابراین واحدهاى صنعتى 
در این منطقه باید اتحادیه تشکیل دهند و منسجم باشند 
و تقاضاى شهرك صنعتى بدهند که اگر آالینده نباشند ما 

مجوز خواهیم داد و در حقیقت براى شــهرك شدن همه 
صنایع در این منطقه باید با هم تفاهم داشــته باشند و در 
قالب شرکت سهامى فعالیت کنند تا اقدامات الزم صورت 
پذیرد. وى در ادامه افزود: برخــى، از منابع طبیعى زمین 
مى گیرند و در خارج محدوده شهرك هاى صنعتى فعالیت 
مى کنند و از ما تقاضا دارند محدوده شهرك را اضافه کنیم 
تا واحد صنعتى داخل شــهرك صنعتى باشد که سیاست 
ما اصًال اضافه کــردن زمین منابع طبیعــى به محدوده 

شهرك ها نیست.
رئیس اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى اصفهان 
هم با خیر مقدم به معاون طــرح و برنامه وزارت صنعت، 
معدن و تجــارت و فعــاالن اقتصادى گفــت: اینگونه 
نشست ها در شــرایط تحریم، مى تواند نوعى فرصت به 
حساب آید و این فعاالن اقتصادى با فراخوان انجام شده، 

دعوت شده اند.
مسعود گلشیرازى با بیان برخى مشکالت فعاالن اقتصادى 
اظهار کرد: ما سه مؤلفه در شاخص کسب و کار در حوزه 
تأمین مالى، مالیات و تأمین اجتماعــى داریم که وزارت 
صنعت، معدن و تجارت مى تواند در حل مشکالت یاریگر 
باشــد. وى افزود: راه اندازى صندوق حمایت کارگشایى 
در اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشــاورزى اصفهان از 
برنامه ها بوده و هلدینگ سرمایه گذارى استان در حوزه 
آب را آغاز کرده و نیاز به کمــک وزارت صنعت، معدن و 
تجارت داریم، این در حالى اســت که در حوزه هلدینگ 
سرمایه گذارى کالن را با مشارکت ســرمایه گذاران در 

چرخه اقتصادى قرار داده و در حال انجام است.
ایرج موفق، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
اصفهان هم با بیــان اینکه برخى از مشــکالت فعاالن 
اقتصادى استانى بوده و قابل حل است، گفت: در سفر وزیر 
صنعت، معدن و تجارت که چندى پیش به اصفهان انجام 
شد و استاندار اصفهان هم حضور داشت پیشنهاد شد میز 
اصفهان در بانک مرکزى تشکیل شــود که در این راستا 
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت کــه معاون طرح و 
برنامه وزارتخانه بود به عنوان معین استان اصفهان در میز 

اصفهان در بانک مرکزى تعیین شد.

از مالیات بر ارزش افزوده تا صادرات به نقل از معاون وزیر «صمت»

توصیه به فعاالن اقتصادى اصفهان 

برف، گنبد مسجد 
شیخ لطف ا... را تهدید مى کند

ساسان اکبرزاده

بامداد روز پنج شنبه «تى بى ام» قطر 9/5 متر مربوط 
به قطعه دوم خط 2 قطار شهرى، از طریق حمل پس از 
ورود به اصفهان در ایستگاه کهندژ، شفت ورودى تى 

بى ام، مستقر شد.
 تى بى ام (ماشــین حفار تونل) قطعه دوم خط 2 قطار 
شــهرى اصفهان به قطر 9/43 متر و وزن تقریبى کل 
قطعات همراه با کشنده و نوار نقاله 1250 تن (در چند 
بخش) که ارزشى معادل 20 میلیون یورو دارد، از طریق 

حمل بار ترافیکى وارد شهر اصفهان شد.
این تى بى ام به قیمت حدودى 20 میلیون یورو متعلق 
به قرارگاه خاتم االنبیا(ص) پیمانکار حفر تونل قطعه دوم 
خط دوم حد فاصل ایستگاه کهندژ تا میدان امام على(ع) 
(N2-H2) بوده که قرار است طول این 6/5 کیلومتر 
مسیر را حفارى کند. قطعات مختلف تى بى ام در محل 
شــفت ورودى تى بى ام در ایســتگاه کهندژ (مدرس 

نجفى) مستقر شد.
وزن قطعات حمل شــده به اصفهان در مجموع حدود 
1250 ُتن بوده کــه در چندین مرحلــه وارد اصفهان 
شــد و در روزهاى اخیر، کاترهد(تیغه برشى) به سمت 
اصفهان حرکت کرد و بامداد پنج شنبه از طریق حمل 
ترافیکى وارد اصفهان شد. قرار است پس از سرویس 
(اُورهال) و آماده سازى، تى بى ام به طول 85 متر آماده 

حفارى شود.
همزمان با این عملیات، در ایســتگاه کهندژ (مدرس 

نجفى) شفت ورود تى بى ام به ابعاد 110 متر در 20 متر، 
در عمق 25 مترى سطح زمین اجرا خواهد شد تا بعد از 

آماده سازى دستگاه، عملیات شروع شود.
قطعه دوم خط 2 قطار شهرى اصفهان از ایستگاه کهندژ 
آغاز خواهد شد و مسیر ایســتگاه هاى شهید خرازى، 
کاشانى، خلجا، امام حسین(ع)، فلسطین، حافظ و شفت 

میدان امام على(ع) در آن قرار دارد.
بر اساس برنامه ریزى صورت گرفته، در این قطعه نیز 
همچون قطعه نخست، ابتدا ایستگاه ها ساخته مى شوند 
و سپس تى بى ام وارد ایستگاه ها خواهد شد. تفاوت در 
این است که در حفارى مسیر دارك(شهرك امام حسین 
(ع)) در شمال شــرقى اصفهان تا میدان امام على(ع)، 
حفارى از طریق دو تونله بــا دو تى بى ام به قطر 7 متر 
انجام مى شد اما در قطعه مسیر کهندژ در غرب اصفهان 
تا میدان امام على(ع)، حفارى به صورت تک تونله از 
طریق یک تى بى ام به قطر 9/43 متر انجام خواهد شد.
عملیات عمرانى ایستگاه هاى خط دوم متروى اصفهان 
از سال 96 آغاز شده و در حال حاضر ایستگاه هاى شهید 
غفارى، زینبیه، عاشق اصفهانى، مهدیه(عمان سامانى) 
و الله در سمت شمال شرق اصفهان در حال اجراست.

قرار اســت در ماه هــاى آینــده، عملیــات عمرانى 
ایستگاه هاى شهید خرازى و کاشــانى نیز آغاز شود و 
تونل هاى دو مسیر، در ایستگاه امام على(ع) به یکدیگر 

برسند.

ورود «تى بى ام» قطر 9/5 متر به خط 2 مترو
اســتاندار اصفهان گفت: مدیران استان در خصوص 
جذب منابع بودجه اى سال 99 فارغ از دیدگاه ادارى و 

با تالش جهادى و بسیجى تالش کنند.
عباس رضایى روز پنج شنبه در یکصد و نود و چهارمین 
جلسه شــوراى برنامه ریزى و توسعه استان اصفهان 
افزود: مدیران اســتان ارتباط تنگاتنگــى با وزارت و 
سازمان مرکزى خود داشته باشــند. وى اظهار کرد: 
نشست امروز به منظور آشنایى مدیران استان با پیش 

نویس بودجه ســال آینده است 
تا از این طریق مدیران اســتان 
ضمن آشنایى با ویژگى ها و ابعاد 
مختلف آن تمهیدات الزم براى 
احقاق حقوق مردم فهیم استان 
اصفهان بر اســاس واقعیت هاى 

موجود داشته باشند.
استاندار اصفهان تأکید کرد: البته 
این پیــش نویس مورد اســتناد 
نیست و پس از طى مراحل قانونى 
از طریق مراجع ذیصالح کشورى 

اطالع رسانى خواهد شد. وى خاطر نشان کرد: مدیران 
اســتان نســبت به الیحه بودجه بى تفاوت نباشند و 
نظرات کارشناســى، اصالحات و نقطه نظرات خود 
را براى جمع بندى و ارســال به سازمان برنامه بودجه 
کشور، مجمع نمایندگان اســتان و کمیسیون تلفیق 

ارسال کنند.

همچنین رئیس ســازمان مدیریــت و برنامه ریزى 
استان اصفهان در این جلسه با ارائه گزارشى از منابع 
درآمدى و هزینه هاى بودجه 99 گفت: اتکاى حداقلى 
به درآمدهاى نفتى همواره مورد تأکید مسئوالن کشور 

بوده است.
نعمت ا... اکبرى با بیان اینکــه درآمدهاى عمومى، 
واگذارى هاى سرمایه اى واگذارى دارایى هاى مالى 
سه منبع مهم درآمدى کشــور است، اضافه کرد: طى 

پنج برنامه قبل از پیروزى انقالب و شــش برنامه بعد 
از انقالب همواره وابســتگى شــدیدى به واگذارى 
دارایى هاى ســرمایه اى مثل نفــت و میعانات گازى 
وجود داشــته اســت. وى اظهار کرد: در بودجه سال 
آینده برنامه محورى به جاى دســتگاه محورى توجه 

جدى شده است.

مدیران باید براى جذب منابع بودجه 99 تالش کنند

عضو هیئت علمى دانشگاه صنعتى اصفهان اظهار کرد: 
وضعیت اینقدر بد است که آمار هایى که مطرح مى شود 
مشکلى را حل نمى کند و معضل از بحران گذشته است و 

باید این موضوع را درست چاره اندیشى کرد.
محسن ســلیمانى گفت: در آلودگى هوا باید به سمت 
پیشگیرى حرکت کرد. او افزود: در اصفهان یکى از منابع 
مهم آلودگى هوا در ذرات معلق کوچک تر از 2/5 میکرون 
است و اگر کم و زیاد شود خود را به خوبى نشان مى دهد.

این استاد دانشــگاه اظهار کرد: یکى از مشکالت ما در 
صنایع این است که جانمایى صحیحى براى آن صورت 
نگرفته این در حالى است که سند آمایش سرزمین براى 
استان تهیه شد و باید طبق آن پیش رفت تا صنایع جدید 

جانمایى صحیح داشته باشد.
سلیمانى گفت: با توجه به وضعیت اقتصادى کشور در این 
زمینه باید برنامه زمانى ده ساله و 20 ساله داشته باشیم 

که این مشکل حل شود.

آلودگى هواى اصفهان از بحران گذشته است
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«شــوالیه  تاریکــى برمى خیــزد» ممکن بود 
آخرین قســمت فیلم هاى «بتمن» با همکارى 

«کریستین بیل» و «کریستفر نوالن» نباشد.
ســه گانه  «شــوالیه  تاریکى» که با همکارى 
«کریســتین بیل» و «کریستفر نوالن» ساخته 
شــد یکى از بهترین اقتباس هاى تاریخ سینما 
از کتاب هاى کامیک دانســته مى شــود و سود 
سرشارى را هم براى «برادران وارنر» به دنبال 
داشت. این سه گانه 2/4 میلیارد دالر در سراسر 
دنیا فروخت و ســومین و آخرین قسمت آن در 
سال 2012 با نام «شوالیه  تاریکى برمى خیزد» 
اکران شــد. «بروس وین» در پایــان این فیلم 
زنده بود و با «بتمن» وداع کرد. «آلفرد» با بازى 
«مایکل کین» نیز « بروس» و «سلینا کایل» را 
در فلورانس ایتالیا کنار هم دید. ســه گانه با این 

پایان درها را براى ادامه  بازگشت «بروس» باز 
گذاشــت. بیل به تازگى در مصاحبه با «تورنتو 
سان» فاش کرده که استودیو پیشنهاد بازى در 
چهارمین قسمت فیلم را هم با همکارى نوالن با 

او مطرح ساخته است.
بیل مى گوید: «[پس از «بتمن آغاز مى کند»] نزد 
ما آمدند و گفتند آیا تمایل دارید یک قسمت دیگر 
ساخته شــود؟ فوق العاده بود، اما ما گفتیم [بعد 
از آن] دیگر کافى است. پیشنهاد دیگرى قبول 
نمى کنیم. سپس آمدند و گفتند بیایید قسمت سوم 
را هم بسازیم. کریس [نوالن] همیشه مى گفت 
اگر خوش شانس باشیم سه فیلم مى سازیم و بعد 
دست نگه  مى داریم. مى گفت بعد از قسمت سوم 
کنار مى کشیم. اما وقتى باز هم به سراغ ما آمدند 
و گفتند نظرتان در مورد قسمت چهارم چیست؟ 

گفتم نه. باید به رؤیاى نوالن که همانا خلق یک 
سه گانه بود احترام بگذاریم. اجازه دهید زیاده روى 

نشود و قسمت چهارمى در کار نباشد.»
نوالن پس از «شوالیه  تاریکى برمى خیزد» فیلم 
«بین ســتاره اى» را کارگردانى کرد و بعد از آن 
هم فیلم «دانکرك» را ســاخت. فیلم آینده  او 
«عقیده» نام دارد که یک اثر تریلر جاسوســى 
براى تابســتان سال 2020 اســت. تمامى این 
فیلم ها در اســتودیوى «برادران وارنر» به تولید 
رسیده اند. بیل، از سوى دیگر در فیلم هایى چون 
«کالهبردار آمریکایى» ظاهر شــد و نامزدى 
اســکار بهترین بازیگر مرد را برایش به ارمغان 
آورد. او در حــال حاضــر فیلم «فــورد در برابر 
فرارى» را روى پرده دارد کــه در افتتاحیه 31 

میلیون دالر فروخته است.

پشت پرده  ساخت سه گانه  بسیار موفق «شوالیه  تاریکى» 

چرا «کریستین بیل» 
براى بار چهارم «بتمن» نشد؟

فصل جدیــد برنامه زنــده «صبح بخیــر ایران» با 
بخش هاى متعدد و متنوع از امروز شنبه نهم آذر ماه به 

روى آنتن شبکه یک سیما مى رود.
فصل جدید مجله صبحگاهى «صبح بخیر ایران» با 
تغییرات عمده در قالب برنامه سازى، شکل و محتوا و 
با تدارك بخش هاى متعدد و متنوع از جمله میزهاى 
گفتگو، ارائه نکات آموزشــى، مشــاوره تحصیلى، 
ورزشى، کودك و نوجوان، ایرانگردى و... به صورت 

زنده به روى آنتن شبکه یک سیما خواهد رفت.
میزهاى گفتگو که یکى از اصلى ترین بخش هاى این 
برنامه محسوب مى شــود، روزهاى شنبه با تحلیل و 
بررسى مسائل روز «ورزشى»، یک شنبه ها «تاریخ و 
فرهنگ»، دوشنبه ها «اقتصاد»، سه شنبه ها «علمى 
و فناورى» و چهارشــنبه ها با محوریت حواشى روز 
«سینما» با حضور کارشناسان مطرح و مرتبط تقدیم 

مخاطبان خواهد شد.
آیتم هاى ویژه «کودك و نوجــوان» به همراه بیان 
نکاتى درباره  دانش آموزان، درس و مدرسه با حضور 
مجید قناد، «مشــاوره تحصیلى» توســط اســتاد 
پوردستمالچى، طرح نکات سالمتى با عنوان «صبح 
و سالمت» با اجراى معراج مژده و همچنین نگاهى 
به «اخبار روز ورزشــى» با اجرا و کارشناسى مهدى 
توتونچى از دیگر بخش هاى درنظر گرفته شده براى 

این مجله صبحگاهى است.
همچنین بخش «ایرانگردى» با محوریت آشــنایى 
با تاریخ، آداب و رسوم شــهرها و استان هاى سراسر 
کشــور با ســفرهاى علیرام نورایى به نقاط مختلف 
ایران و مباحث کارشناسى با موضوع معرفى و بررسى 
گویش هــاى مختلف نیز در بخش «فرهنگســتان 
ادب فارسى» تقدیم عالقه مندان و مخاطبان مجله 

صبحگاهى «صبح بخیر ایران» مى شود.
فصل جدیــد «صبح بخیر ایران» بــا تهیه کنندگى 
داریوش دلیرى و اجراى پدرام کریمى کارى از گروه 
اجتماعى شبکه یک سیماست که شنبه تا چهارشنبه 
از ساعت 6 تا 8 صبح به روى آنتن این شبکه مى رود.

رابعه اسکویى در گفتگو با برنامه «پشت صحنه» رادیو 
فرهنگ درباره فعالیت هایش در این روزها گفت: در 
حال حاضر کار تئاترم تمام شده است و این روزها سر 
یک سریال براى شبکه نمایش خانگى هستم. چند 
کار دیگر هم صحبت شده که ان شــاءا... به تحقق 

بپیوندد.
رابعه اسکویى در پاسخ به پرسش یکى از مخاطبان 
برنامه که چرا رفتید و چرا برگشتید، اظهار کرد: این 
مسئله تمام شده اســت. اجازه بدهید که پاسخ این 
سئوال را ندهم. چون یادآورى اش باعث ناراحتى من 
مى شود. این سئ والى است که من را آزار مى دهد. من 
به وفور و هر لحظه اى که با مردم هســتم، مجبورم 
همین را بگویم که یک اتفاقى بود، تمام شد و رفت. 
اجازه بدهید که براى خودم بماند. یعنى چیزى نیست 

که بخواهم پاسخ بدهم.
اسکویى درباره حســش به ایران هم گفت: من  در 
مملکت خودم رابعه اسکویى هستم و در هر جاى دیگر 
یک خارجى  به حساب مى آیم. من یک سنى دارم و 
ترجیح مى دهم بقیه عمرم که نمى دانم چقدر است در 
مملکت خودم باشم و این تصمیم من براى برگشتنم 
بود. همین و بس. من عاشق مردم هستم و امیدوارم 
که قلب و روح همــه آرام بگیرد. از صمیم قلبم براى 

آرامش دعا مى کنم.
اسکویى در پایان درباره مهاجرت هنرمندان گفت: هر 
کسى انتخاب خودش را دارد و حتمًا براى انتخابش 
فکرهایى دارد که به خودش مربوط است. من هیچ 
چیزى ندارم بگویم و نخواهم گفت، چون به انتخاب 

آدم ها احترام مى گذارم.

پخش سرى جدید 
«صبح بخیر ایران» 

از امروز

محمد متوسالنى، کارگردان، بازیگر، تهیه کننده و نویسنده که در فیلم «سه تا جاهل» اولین همکارى خود با 
جمشید مشایخى را آغاز کرد و با فیلم «اینجا هم باران مى بارد» آخرین همکارى خود با جمشید مشایخى را در مقام 

اى از او پرداخت.تهیه کننده انجام داد، به مناسبت زادروز این بازیگر درگذشته، به بیان خاطره 
اوگفت: «یکى از خاطرات زیبایى که از ایشان به یاد دارم این است که 
یکى از دوستان مشترکمان، بهزاد جوانبخش، در اواخر پاییز ما را به 
ویالیى در کنار رودخانه کرج دعوت کرد و من هم به اتفاق جمشید 
مشایخى و گرشا رئوفى، بازیگر تئاتر و سینماى ایران و تعدادى دیگر 
از دوستانمان دعوت او را پذیرفتیم. در ویالى جوانبخش یک سونا و 

جکوزى بود و ما رفتیم تا از آن استفاده کنیم. در همین میان که 
ما داخل جکوزى بودیم صحبت از آب رودخانه و سردى 

آن شد. از طرفى هم تعدادى از دوستانمان رفتند داخل 
رودخانه که آب سردى داشــت و در آن شنا کردند، 
همین موضوع باعث تعجب ما شــده بود. آقاى 
مشایخى این صحنه را ندید و زمانى که دوستان ما 
وارد جکوزى شدند، جمشید مشایخى بدون اینکه 
از ماجرا خبر داشته باشــد، در مورد این موضوع 
صحبت کرد که خلقت بعضى حیوانات به گونه اى 
است که حتى در این هواى سرد هم مى توانند 
وارد این آب سرد شــوند، بهزاد جوانبخش هم 
گفت اتفاقاً  جمشیدجان ما هم از همان حیوانات 
هستیم. جمشــید رنگ و رویش عوض شد و 
گفت من متوجه ماجرا نشده بودم، آنقدر به نظرم 

این موضوع عجیب بود گفتم شاید این موجودات 
ساختار بدنى خاصى داشته باشند. بحث آنجا تمام 
شد اما تا آخر روز در مورد این موضوع صحبت 

مى شد و همه مى خندیدیم.»

ن، بازیگر، تهیه کننده و نویسنده که در فیلم «سه تا جاهل» اولین همکارى خود با 
د و با فیلم «اینجا هم باران مى بارد» آخرین همکارى خود با جمشید مشایخى را در مقام 

اى از او پرداخت.سبت زادروز این بازیگر درگذشته، به بیان خاطره 
 زیبایى که از ایشان به یاد دارم این است که 
در اواخر پاییز ما را به ن، بهزاد جوانبخش،

رج دعوت کرد و من هم به اتفاق جمشید 
زیگر تئاتر و سینماى ایران و تعدادى دیگر 
پذیرفتیم. در ویالى جوانبخش یک سونا و 

ز آن استفاده کنیم. در همین میان که 
حبت از آب رودخانه و سردى 

ى از دوستانمان رفتند داخل 
شــت و در آن شنا کردند، 
ب ما شــده بود. آقاى 
د و زمانى که دوستان ما 
د مشایخى بدون اینکه 
، در مورد این موضوع 
ضى حیوانات به گونه اى 
ى سرد هم مى توانند 
بهزاد جوانبخش هم 
هماز همانحیوانات 
 رویش عوض شد و 
ه بودم، آنقدر به نظرم 

تم شاید این موجودات 
 باشند. بحث آنجا تمام 
 ین موضوع صحبت 

«.

خاطره جکوزى، رودخانه کرج و 
صحبت بامزه جمشید مشایخى

مجموعه  «فوق لیسانسه ها» در حالى روى آنتن رفت 
که در سکانس هایى از آن با تهیه کننده کار شوخى شد 
و به معضل تأخیر در پرداخت دســتمزدهاى بازیگران 

پرداختند.
در سکانس هایى از مجموعه  «فوق لیسانسه ها» که روى 
آنتن رفت، بازیگران این مجموعه در اعتراضى نمادین 
تهیه کننده را تهدید کردند که اگر دستمزد آنها را پرداخت 

نکند، همکارى در این مجموعه را ادامه نمى دهند.
رضا جودى، تهیه کننــده این مجموعــه در گفتگو با 
«ایسنا» درباره این سکانس، توضیح داد: «این سکانس 
صرفًا یک شوخى بود و اشکالى هم ندارد. واقعیت هم 
همین  اســت؛ پول کجا بود؟! اما در ارتباط با کار ما، آن 
صحنه اى که مخاطب دید، صرفاً یک شوخى بود. وقتى 

ما با همه  عالم شوخى مى کنیم، چرا با خودمان شوخى 
نکنیم. این شوخى خیلى خوب بود. واقعًا دستشان درد 

نکند.»
وى درباره  حذفیات سریال «فوق لیسانسه ها» نیز گفت: 
«باالخره تصمیم و سالیق تلویزیون است. فوتبال هم 
که پخش مى کند در برخى موارد ایــن اتفاق مى افتد. 
تلویزیون صاحب کار و آنتن دار اســت و هر چه صالح 

بداند آن کار را انجام مى دهد. باالخره تلویزیون براى 
هر چیزى یک قواعدى دارد. در ارتباط 

با کار ما هم همینطور است؛ البته 
خیلى از بخش هاى کار ما را 

هم بدون حذفیات پخش 
کردند.» 

جودى در پایان در پاســخ به اینکه آیا تصمیمى براى 
ساخت فصل جدید «فوق لیسانســه ها» گرفته نشده 
است؟ توضیح داد: «هنوز تصمیمى براى ادامه کار گرفته 
نشده است، برخى از عوامل خارج از ایران هستند و بعد 

تصمیــم گرفته خواهد از بازگشت براى ادامه  کار 
شد.» 

 تلویزیون است. فوتبال هم 
 موارد ایــن اتفاق مى افتد. 
ن دار اســت و هر چهصالح
د. باالخره تلویزیون براى 

د. در ارتباط 
؛ البته 

 را 
 

تصمیــم گرفته خواهداز بازگشت براى ادامه  کار 
شد.» 

سایت معتبر «هالیوود ریپورتر»، در مقاله اى به بررسى 
مستند «در جســتجوى فریده» پرداخت که نماینده 
کشورمان در اسکار 2020 است و به طور خالصه آن 
را یک داســتان ظریف و بى پرده و توأم با احساسات 

توصیف کرد.
زنى که در کودکى توسط یک زوج هلندى به فرزند 
خواندگى گرفته شــده و براى پیدا کردن پدر و مادر 
خونى خود به ایران سفر مى کند، موضوع اصلى این 
مستند است که توسط کورش عطایى و آزاده موسوى 

کارگردانى شده است.
در این مقاله آمده اســت: «در مستند «در جستجوى 
فریده“ که در مورد یــک زن هلندى به نام «فریده» 
(نام اصلى: Eline Farideh Koning) است و تصمیم 
مى گیرد محل تولد خود را که در یک شهر مقدس در 
شمال ایران است (مشــهد مقدس) ببیند و پدر مادر 
اصلى خود را پیدا کند، شــاهد خنده ها و لبخند هاى 

زیاد و همچنین اشــک هاى فراوانى هســتیم. این 
مســتند با ظرافت و حساســیت خاصى فیلمبردارى 
شــده و مخاطب را به محل وقوع داستان مى کشاند 
که در فیلم هاى معاصر ایرانى کمتر دیده مى شــود و 
به عمق قلب خانواده سنتى و ارزش هاى آنها مى رود. 
شــاید قابل توجه ترین جنبه این مستند، تفاوت بین 
خانواده هلندى «فریده» و ناآشنایى او با احساسات و 

رفتار هاى ایرانى ها باشد.»
کورش عطایى و آزاده موسوى پیش از این با یکدیگر 
در سال 2013 در مستند «از ایران، یک جدایى» که 
درباره اهمیت جایزه اسکار فیلم سینمایى «جدایى نادر 
از سیمین» و بحث هاى پیرامونى آن است، همکارى 
کرده بودند. حاال فیلم خود آن ها به عنوان نماینده ایران 
در اسکار 2020 ثبت شــده است. این مستند چندین 
جایزه بین المللى از جمله جایزه تقدیر ویژه از فیلم لس 

آنجلس را دریافت کرده است.

خبرها حاکى از آن اســت که اکــران پاییزى فیلم 
«خوب بد جلف: ارتش ســرى» به کارگردانى پیمان 

قاسم خانى منتفى شده است.
در حالى که قرار بود «خوب بد جلف: ارتش ســرى» 
از آذر ماه به ســینماها بیاید اکران پاییزى این فیلم 

سینمایى منتفى شد.
دومین فیلم پیمــان قاســم  خانى با بــازى پژمان 

جمشیدى، سام درخشانى و حامد کمیلى مدتى است 
تبلیغاتش را در سینماها آغاز کرده و پیش بینى مى شد 
از پرفروش هاى اکران امسال باشد، اما با تغییر زمان 

اکران، احتماًال نوروز 99 به سینماها مى آید.
با وجود این شنیده مى شــود این فیلم فرم جشنواره 
فجر را پر کرده و احتماًال فیلم پیمان قاسم خانى قبل 

از اکران عمومى، در جشنواره فجر رونمایى مى شود.

شوخى جالب «حبیب» و رفقا با سریال «فوق لیسانسه ها»

فیلم ایرانى
 تحسین «هالیوود ریپورتر» را برانگیخت

لغو اکران فیلم تازه پیمان قاسم خانى

رابعه اسکویى: هر روز 
باید پاسخ بدهم که چرا 

رفتم و چرا برگشتم!

محمدرضــا گلزار، بازیگــر فصل نخســت مجموعه 
«عاشقانه» با انتشار عکســى در صفحه شخصى خود 
در فضاى مجازى از حضور بازیگران این مجموعه براى 

ساخت سرى دوم خبر داده است.
این در حالى است که منوچهر هادى درباره ساخت فصل 
دوم سریال «عاشقانه» به «ایرنا» گفت: فیلمنامه پنج 
قسمت از فصل دوم سریال «عاشقانه» که مجموعه اى 
در شبکه خانگى است به شوراى صدور پروانه در وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمى داده شده است. این قسمت ها 
در نوبت بررســى و صدور پروانه ساخت است و تاکنون 
هیچ مجوزى براى آغاز کار صادر نشــده است و هیچ 
اقدامى براى ســاخت فصل دوم «عاشقانه» تا دریافت 

پروانه ساخت صورت نمى گیرد. 

«عاشقانه2» 
هنوز مجوز ندارد

آگهى تغییرات
شرکت ساق پیکر الماس سهامى خاص 
به شــماره ثبت 34107 و شناسه ملى 
14006886904 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیــره مــورخ 1398/06/25 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - فتانه ریاحى 
به شــماره ملى 1289117640 بعنوان 
رئیس هیئت مدیره، امیرحسین آریامجد 
به شــماره ملى 1288063547 بعنوان 
مدیرعامل و صدیقه پیکرى به شــماره 
ملى 1282763581 بعنوان نایب رئیس 
هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
شــدند. - کلیه اوراق و اســناد بهادار و 
تعهدآور شــرکت از قبیل: چک، سفته، 
بروات، قراردادها، عقود اسالمى و اوراق 
عــادى و ادارى با امضاى امیرحســین 
آریامجد و با مهر شرکت معتبر است. - 
ضمنا مدیرعامل مجرى مصوبات هیئت 
مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجــارى اصفهان 

(674533)

آگهى تغییرات
شرکت اســپید صنعت اســپادانا سهامى 
خاص به شماره ثبت 20539 و شناسه ملى 
10260414019 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1398/07/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد 
:علیرضا مورائیان به کدملى 1272587304 
بســمت رئیس هیئت مدیره -بدرالسادات 
میرشــاهزاده به کدملــى 1291761683 
بسمت نایب رئیس هیئت مدیره -حمیدرضا 
خواجه به کد ملى 1292571322 بســمت 
عضو اصلى هیئت مدیره -مهناز حالجیان به 
کدملى 1281017558 و بسمت مدیر عامل 
شرکت (خارج از ســهامداران) براى مدت 
دوســال انتخاب گردیدند. بیژن مسائلى به 
کدملى 1282295756 و محمد مباشریان 
به کدملى 1286135508 بترتیب بســمت 
بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى مدت 
یکسال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالى 
و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و با مهر 
شرکت معتبر است. روزنامه کثیراالنتشار نصف 
جهان جهت درج آگهى هاى شــرکت تعیین 
گردید. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (674547)

آگهى تغییرات
شرکت پخش سراسرى ســپاس نقش جهان شرکت سهامى خاص به شــماره ثبت 50794 
و شناســه ملى 10260693509 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى عــادى بطور فوق 
العــاده مــورخ 1398/08/04 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : مهــدى ســوهان کاراصفهانى 
کدملــى: 1290892865وکدپســتى: 8166783933 و رســول ســوهان کاراصفهانــى 
کدملــى: 1285515013وکدپســتى: 8166783933)و ناهیــد کورنگ بهشــتى کدملى: 
1284596079وکدپستى: 8166783933 بعنوان اعضاء اصلى هیئت مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب شدند. محسن عالمه(کدملى: 1287041248وکدپستى: 8166783933)ومحمدمهدى 
مصلحى(کدملى:1285029569وکدپســتى: 8166783933)بترتیب بعنوان بازرسین اصلى 
وعلى البدل براى مدت یکسال انتخاب شدند اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (675432)
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آقایى: براى دیدار 
مقابل استقالل 

انگیزه زیادى داریم

آگهى تغییرات
شرکت ســاق پیکر الماس سهامى خاص به شماره 
ثبت 34107 و شناســه ملى 14006886904 به 
اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى مورخ 
1398/06/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - فتانه 
ریاحى به کدملــى 1289117640، صدیق پیکرى 
به کدملى 1282763581 و امیرحسین آریا مجد به 
کدملى 1288063547 بعنوان اعضاى اصلى هیئت 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. - روزنامه 
کثیراالنتشــار نصف جهان جهت درج آگهى هاى 
شــرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (674542)

آگهى تغییرات
شــرکت پخش سراسرى ســپاس نقش 
جهان شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 
50794 و شناســه ملى 10260693509 
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1398/08/04 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد 
: رســول ســوهان کاراصفهانى(کدملــى: 
 : پســتى کد 1و 2 8 5 5 1 5 0 1 3
8166783933)بســمت مدیرعامــل و 
مهــدى ســوهان کاراصفهانى(کدملــى: 
1290892865وکدپستى: 8166783933)

بســمت رئیس هیئت مدیره و ناهید کورنگ 
بهشتى(کدملى: 1284596079وکدپستى: 
8166783933)بسمت نایب رئیس هیئت 
مدیره براى مدت دوســال انتخاب شــدند. 
کلیــه اوراق عادى وادارى شــرکت واوراق 
واســنادمالى وتعهدات شــرکت باامضاء 
مدیرعامل منفرداًوبامهرشرکت معتبراست. 
مدیرعامل شــرکت مجرى مصوبات هیئت 
مدیره نیزمیباشــد اداره کل ثبت اســناد و 
امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (675663)

آگهى تغییرات
شــرکت پخش سراســرى ســپاس 
نقش جهان شــرکت ســهامى خاص 
به شــماره ثبت 50794 و شناسه ملى 
10260693509 به استناد صورتجلسه 
مجمــع عمومى فــوق العــاده مورخ 
1398/08/06 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: آدرس شعبه:استان اصفهان،شهرستان 
خمینى شهر،بخش مرکزى،شهرخمینى 
شــهر،محله دســتگرد قداده،کوچــه 
127(چوب سبز1)،کوچه بهار،پالك112 
،طبقه همکف،کدپستى:8436185453 
تلفن:03136414599 بــه مدیریت 
آقاى مهــدى ســوهان کار اصفهانى 
(کدملى: 1290892865وکدپســتى: 
8166783933) منحل گردید و تبصره 
1ماده4اساسنامه شــرکت بشرح ذیل 
اصالح گردید: تبصره 1ماده4اساسنامه: 
شــعبه ندارد. اداره کل ثبت اســناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجــارى اصفهان 

(675664)

تیم هاى سپاهان و اســتقالل در حالى امروز در هفته دوازدهم لیگ برتر 
فوتبال به مصاف یکدیگر مى روند که تاکنون ســهم هر دو تیم از تعداد 
پیروزى برابر بوده است. این مسابقه از ساعت 15 در ورزشگاه نقش جهان 

برگزار مى شود.
طالیى پوشان اصفهانى در حالى براى این دیدار آماده مى شوند که دو تیم 
در لیگ برتر 36 بار به مصاف یکدیگر رفته اند که آبى پوشان در 14 بازى 
به پیروزى رسیده اند، سهم سپاهان در این میان 12 برد بوده و ده دیدار دو 

تیم با نتیجه مساوى به پایان رسیده است.
ســپاهان و اســتقالل  همچنیــن از ســال 58 و لیگى با عنــوان جام 
منطقه اى ایران تاکنون 73 بار به مصاف هم رفته اند که ســهم سپاهان 
برابر با استقالل و 27 پیروزى بوده اســت، 19 بازى نیز به تساوى منجر 
شده است. دو تیم از حیث گل زده هم زیاد با هم تفاوتى ندارند و استقالل 
98 گل مقابل 90 گل ســپاهان وارد دروازه حریف کرده است و برترى 

محسوسى دارد.
شاگردان امیر قلعه نویى فصل گذشــته و در دیدار رفت که در ورزشگاه 
آزادى برگزار شد با تک گل کى روش استنلى به پیروزى رسیدند، در بازى 
برگشت در ورزشــگاه نقش جهان اما این استقالل بود که با گل لحظات 

پایانى پاتوسى به برترى دست پیدا کرد.

اما این مسابقه براى سپاهان این فرصت را مهیا مى سازد که در صورت 
برترى مقابل استقالل و شکست یا تساوى شهرخودرو مقابل نفت آبادان، 
بار دیگر به صدر جدول دســت پیدا کند. همین وضعیت براى شاگردان 
استراماچونى هم قابل تصور است. آنها  در پایان هفته یازدهم و در حالى 
که یک بازى بیشتر از شهرخودرو و سپاهان دارند، با 2 و یک امتیاز کمتر از 
این دو تیم در رده سوم قرار گرفته اند و حاال این شانس را دارند که در پایان 

هفته دوازدهم در صورت بروز دو اتفاق همزمان، به صدر جدول برسند.
آبى پوشان که در اوج آمادگى ذهنى، بدنى و فنى قرار دارند، اگر مثل شش 
بازى گذشته شــان در این بازى هم پیروز شوند، 24 امتیازى مى شوند و 
باالتر از سپاهان 22 و شهر خودرو 23 امتیازى موقتًا در صدر جدول قرار 
مى گیرند. دو ســاعت بعد از اتمام دیدار آبى پوشان مقابل سپاهان، شهر 
خودرو صدرنشین کنونى لیگ در خانه به مصاف صنعت نفت آبادان مى رود 
و اگر شهر خودرو در خانه پیروز نشود، آنگاه آبى پوشان صدرنشین هفته 

دوازدهم خواهند بود و بعد از سه سال، به صدر جدول خواهند رسید.
شهر خودرو حتى اگر در خانه مقابل صنعت نفت مساوى کند، تفاضل گلش 
کمتر از آبى پوشان است و این باعث مى شود شاگردان استراماچونى در 
صورت غلبه بر سپاهان حتى در صورت مساوى شهر خودرو، باالتر از این 

تیم در صدر جدول قرار بگیرند.

تیم هاى س
م فوتبال به
پیروزى برا
برگزار مى
طالیى پوش
در لیگ برت
به پیروزى
تیم با نتیج
ســپاهان
منطقه اى
برابر با استق
شده است.
98 گل مقا
محسوسى
ا شاگردان
آزادى برگز
برگشت در
پایانى پاتوس

جنگ صدرنشینى
 با نیم نگاهى به شهرخودرو

مدافع-هافبک تیم فوتبال سپاهان از انگیزه باالى 
تیمش براى دیدار مقابل استقالل صحبت کرد.

ســعید آقایى درباره دیدار امروز ســپاهان مقابل 
استقالل اظهار کرد: انگیزه زیادى براى دیدار مقابل 
اســتقالل داریم. مى دانیم که دیدار سختى مقابل 

استقالل داریم اما همه تالش خود را به کار 
خواهیم گرفت تا 3 امتیاز این دیدار 

را به دست بیاوریم. وى با اشاره به 
پیروزى سپاهان مقابل پیکان در 
جام حذفى، خاطرنشان کرد: بابت 

پیروزى در این بازى خوشحالم اما 
واقعاً خودمان هم قبول داریم که مقابل 

پیکان بد بازى کردیم. انگار تیم کًال سر حال نبود 
و نتوانســت عملکرد چندان خوبى در زمین داشته 
باشد. به هر حال امیدوارم در دیدار مقابل استقالل 

بهتر کار کنیم.
بازیکن تیم فوتبال ســپاهان در پاسخ به پرسشى 

درباره وضعیت تیم ملى گفت: فعًال که وضعیت 
تیم ملى معلوم نیســت. مــن کار خودم را 

مى کنم و با انگیزه در همه بازى ها 
براى ســپاهان به میدان 

در  مــى  روم. 
ابتــدا بــراى 
مــن موفقیت 
ســپاهان مهم 

است و بعداً دعوت شدنم به تیم ملى.

م اما همه تالش خود را به کار 
3ت تا 3 امتیاز این دیدار 

وریم. وى با اشاره به 
ان مقابل پیکان در 
طرنشان کرد: بابت 

ن بازى خوشحالم اما 
 هم قبول داریم که مقابل 

ى کردیم. انگار تیم کًال سر حال نبود 
عملکرد چندان خوبى در زمین داشته 
ال امیدوارم در دیدار مقابل استقالل 

.
وتبال ســپاهان در پاسخ به پرسشى 

ت تیم ملى گفت: فعًال که وضعیت 
م نیســت. مــن کار خودم را 

گیزه در همه بازى ها 
ن به میدان 

در 
ى 
ت 
هم

عوت شدنم به تیم ملى.

بررسى بودجه سال جارى و فصل آینده باشگاه از موارد مطرح شده در نشست 
اعضاى هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن بود.

در نشســت هیئت مدیره باشــگاه ذوب آهن که با ارائه گزارشى از وضعیت 
و شرایط کنونى تیم ها و ستاد باشگاه از ســوى جواد محمدى، مدیرعامل و 

عضو هیئت مدیره ذوب آهن آغاز شــد، اعضا به بررسى پرونده هاى حقوقى 
باشگاه پرداختند و در خصوص این پرونده ها به جمع بندى براى حل و فصل 

آنها رسیدند.
بررسى بودجه سال جارى و فصل آینده باشگاه نیز از دیگر موارد مطرح شده در 

نشست اعضاى هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن بود و به زودى پس از اصالحات 
الزم به منظور تصویب به مدیرعامل شرکت سهامى ذوب آهن تقدیم شود.

بررســى طرح هاى اقتصادى و درآمدزایى نیز از دیگر مصوبات هیئت مدیره 
باشگاه ذوب آهن بود که در خصوص آن اعضا به بحث و تبادل نظر  پرداختند.

یک هوادار تیم پارس جنوبى جم در فضاى مجازى گوشــى 
تلفن همراهش را براى حل مشکالت مالى این تیم به حراج 

گذاشت!
در شــرایطى که تیم پارس جنوبى جم با مشــکالت مالى 
دســت و پنجه نرم مى کند و حتى براى ســفر به شهرهاى 
دیگر با دشوارى هاى گسترده اى مواجه است، یک هوادار 
خردسال جمى دســت به کار جالبى زد. آرش مقدم هوادار 
13 ساله پارس جنوبى که در جم زندگى مى کند، عکسى 
از گوشى تلفن همراه خود در اینستاگرامش گذاشته 
و اعالم کرده قصد دارد این گوشــى که تنهایى 
دارایى اش است را ب خاطر پارس جنوبى بفروشد 

تا شاید بخشى از مشکالت این تیم حل شود.

در جدیدترین رنکینگ ماهیانه فدراسیون جهانى فوتبال فیفا سرانجام 
صدرنشینى در قاره کهن از دســت ایران خارج شد و بعد از سال ها به 

سامورایى ها رسید.
فدراســیون جهانى فوتبال فیفا در تازه تریــن رنکینگ ماهیانه خود 
از ســقوط ایران به جایگاه سى و ســوم دنیا خبر داد تا به این ترتیب 
صدرنشینى طوالنى مدت ملى پوشان در قاره کهن با نتایج ناامیدکننده 

دوران مربیگرى ویلموتس به سامورایى ها تعارف شود.
در رنکینگ ماه نوامبر 2019 براى اولین بار طى چند ماه گذشته تیم 
ملى ایران از جمع 30 تیم برتر دنیا خارج و با ســقوط شش پله اى در 
جایگاه سى و سوم ایستاد تا به این ترتیب ژاپن به عنوان تیم اول قاره 
آســیا همچنان در بین 30 تیم باقیمانده و با اختالف 2 امتیاز از ایران 

جایگاه اول را در قاره کهن به خود اختصاص دهد. دو شکست متوالى 
برابر بحرین و عراق همینطور از دست دادن فیفادى آخر باعث چنین 

سقوط آزادى شد تا روزهاى ابرى تیم ملى ادامه داشته باشد.
پیشى گرفتن تونس، ترکیه، صربستان، نیجریه و اسلوواکى به نسبت 
رنکینگ ماه قبل باعث شد تیم ملى ایران با سقوط آزاد یکى از تیم هایى 
لقب بگیرد که بیشترین نمره منفى را کسب و افت فاحشى در رنکینگ 
داشته باشد. روندى که با توجه به عدم برنامه ریزى مناسب فدراسیون 
و بالتکلیفى نیمکت تیم ملى مى تواند بر نگرانى ها افزوده و شرایط و 
جایگاه فوتبال ملى که با تالش هاى چندین ساله به دست آمده بود را 

بیشتر به خطر بیاندازد.
در آسیا تیم ملى ژاپن در حالى با 1500 امتیاز بدون تغییر جایگاه بیست 
و هشتم را به خود اختصاص داد که نتایج ناامید کننده ایران منفى 16/6 
امتیاز را در پى داشت تا با 1488 امتیاز این ماه جایگاه سى و سوم دنیا 
با شش پله سقوط براى شــاگردان ویلموتس در نظر گرفته شود. کره 
جنوبى هم با سه پله سقوط همچنان روند نزولى را ادامه داد اما عراق با 
14 پله صعود آن هم به خاطر برد مقابل ایران بیشترین صعود را تجربه 

کرد تا به رده هفتم آسیا و 70 دنیا برسد.
استرالیا، قطر و عربستان سعودى با هروه رنار هم صعود چشمگیرى در 
جدیدترین رنکینگ داشتند تا رقابت در بین تیم هاى قاره کهن آن هم 

در اوج رقابت هاى انتخابى جام جهانى به باالترین سطح خود برسد. 
ایران از ابتداى سال 2013 تا نوامبر 2019 براى نزدیک به  هفت  سال 

یکه تاز آسیا در رنکینگ فیفا بود.

فدراسیون تاریخ و آمار فوتبال اسامى بهترین داوران سال 2019 را اعالم کرد و علیرضا 
فغانى، داور مطرح ایرانى در رده دوازدهم بهترین داوران قرار گرفت.

فغانى در حالى با 136 رأى در این رده قرار گرفت که دمیر اســکومینا داور اهل کشــور 
اسلوونى با 13 رأى به عنوان بهترین داور سال معرفى شد. درباره علیرضا فغانى داور ایرانى 
حاضر در لیست بهترین ها بیان این نکته الزم است که او در میان داوران آسیایى بیشترین 
امتیاز را گرفته و در صدر داوران قاره کهن در ســال 2019 قرار گرفت.  روشن ایرماتوف، 
داور سرشناس ازبکستانى با 5 امتیاز در رده هفدهم بهترین داوران جهان و همچنین در 

رده دوم بهترین داوران سال آسیا قرار گرفت.
 فغانى، بهترین داور
 آسیا در سال 2019

سبقت سامورایى ها از تیم ملى ایران

بررسى بودجه ذوب آهن در جلسه هیئت مدیره

هوادارى که موبایلش را 
بخاطر پارس جنوبى 

به فروش گذاشت!

مدافع سابق پرسپولیس در سپاهان کار سختى براى بازگشت به ترکیب 
اصلى پیش رو دارد.

شایان مصلح که بعد از دو فصل حضور در پرسپولیس از سوى کالدرون 
شانس حضور در لیســت فصل نوزدهم این تیم را به دست نیاورد، در 
نهایت راهى اصفهان شد تا در کنار امیر قلعه نویى، سرنوشت جدیدى 

براى خود در سپاهان دنبال کند.
مصلح که در هفته هــاى ابتدایى به دلیل مصدومیت قدیمى شــانس 
کمى براى حضور در ترکیب اصلى داشت، طى چند دیدارى که فرصت 

حضور و خودنمایى به دست آورد، نمایش خوبى 
از خود به جا گذاشت اما اکنون بار دیگر 

به نیمکت ذخیره ســنجاق شده و در 
سوداى این اســت تا بتواند بار دیگر 
خود را به امیر قلعه نویى اثبات کند و 

جایى در ترکیب به دست بیاورد.
مصلح که در سمت چپ دفاعى سپاهان 

رقباى سرســختى همچون سعید 
آقایى و همچنین امید نورافکن 
را پیــش رو مى بیند، امیدوار 
اســت بتواند طى دیدارهاى 
باقیمانــده با دســتیابى به 
آمادگى حداکثرى شــانس 

بیشترى براى حضور در ترکیب 
و به دست آوردن دل هواداران 
زردپوش به دســت بیاورد. او 
در دیدار  گذشته سپاهان در 
جام حذفــى مقابل پیکان 
نیز مجبور شــد اینچنین 
سرماى نیمکت نشینى 
را پشت ســر بگذارد و 
باید دید چــه زمانى از 
ســوى قلعه نویى این 
شانس به او رو خواهد 

کرد.

در جدیدترین
صدرنشینى
سامورایى ه
فدراســیون
از ســقوط
صدرنشینى
دوران مربیگ
در رنکینگ
ملى ایران از
جایگاه سى
آســیا همچ

ى حضور در ترکیب اصلىداشت، طى چند دیدارى که فرصت
 خودنمایى به دست آورد، نمایش خوبى 

جا گذاشت اما اکنون بار دیگر  ه
ت ذخیره ســنجاق شده و در 
ین اســت تا بتواند بار دیگر 
ه امیر قلعه نویى اثبات کند و 

ترکیب به دست بیاورد.
ه در سمت چپ دفاعى سپاهان 

سرســختى همچون سعید 
همچنین امید نورافکن 
شرو مى بیند، امیدوار

تواند طى دیدارهاى 
با دســتیابى به  ـده
 حداکثرى شــانس 

 براى حضور در ترکیب 
ت آوردن دل هواداران 
وشبه دســت بیاورد. او ور بی شب
گذشته سپاهان در 
مقابل پیکان فــى
ور شــد اینچنین 
نیمکت نشینى 
 ســر بگذارد و 
 چــه زمانى از 
 قلعه نویى این 
او رو خواهد  ه

شایان به نیمکت سرد سپاهان 
سنجاق شد 

پیام صادقیان، مهاجم سابق تیم پرسپولیس با انتشار استورى اى در اینستاگرام تهدید به افشاگرى از پشت 
پرده فوتبال ایران کرد.

پیام صادقیان، مهاجم سابق تیم پرسپولیس  که در حال حاضر در ترکیه حضور دارد مدتى پیش از فعالیت هاى 
فوتبالى محروم شد. صادقیان با انتشار استورى اى در اینستاگرام تهدید به افشاگرى از پشت پرده فوتبال ایران 
کرد. او اعالم کرد منتظر است تا ببیند براى تیم فوتبال پرسپولیس چه اتفاقى مى افتد و اگر برخى از افراد دست 

از سر تیم سرخپوش پایتخت بر ندارند دست به افشاگرى مى زند.

تهدید به 
افشاگرى 
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مزایده مرحله اول
شــماره نامــه :1398009001781467شــماره پرونــده :9609983731500974  
شــماره بایگانــى :972007 در پرونده کالســه 972007 اجرایى و به موجــب دادنامه 
9709973731500080 صادره از شعبه دوم عمومى نجف آباد محکوم علیه اجرایى آقاى 
مسعود شفیعیون فرزند احمد  محکوم اســت به پرداخت 300/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و محاسبه خســارات تاخیر درتادیه از 1396/11/12 لغایت زمان وصول در حق 
محکوم له گل محمد اسیوند  و مبلغ 15/000/000 ریال نیم عشر دولتى درحق صندوق 
دولت که از طریق اجراى احکام مدنى شهرســتان نجف آباد خودروى توقیف و  توســط 
کارشناس رسمى دادگســترى منتخب آقاى على صابرى به شــرح ذیل ارزیابى گردیده 
است: پژو 206 مدل 1387 به شماره انتظامى 63 ن 494 ایران 53  به مبلغ  50/000/000 
ریال ارزیابى گردیده اســت. باتوجه به مراتــب فوق و عدم اعتراض طرفین نســبت به 
نظریه کارشناســى اموال توقیف شــده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 
1398/09/21 ســاعت 10 صبح و در محل اجراى احکام به فروش میرسد. برنده مزایده 
شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى 
المجلس به حساب شماره 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به 
واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده 
مجدداً تکرار مى گردد. ضمنًا خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از مال/اموال/
ملک موردنظر بازدید به عمل آورد. 673027/م الف مدیراجراى احکام حقوقى دادگسترى 

نجف آباد 9/212
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شــماره: 139821702210019158- 98/9/4 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان 
و لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد
- راى 139860302210001509 مورخ 1398/08/21 هیات آقاى مســعود شیرانى به 
شماره شناســنامه 42471 صادره از اصفهان فرزند نظرعلى ششــدانگ یک درب باغ به 
مساحت 5078/75 مترمربع مفروزى از 386 فرعى پالك شــماره 2191اصلى واقع در 
بخش 6 حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان انتقال عادى مع الواسطه از طرف مالک اولیه 
آقاى محمود زجاجى فرزند مصطفى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/09/09 تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1398/09/24 م الف: 673109 ناصر صیادى- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

جنوب شرق اصفهان /9/188
ابالغ رأى

شماره پرونده: 452/98 شــماره دادنامه: 710- 98/5/31 مرجع رسیدگى: شعبه چهارم 
حقوقى شــوراى حل اختالف لنجان خواهان: خذیر زمانى- ساکن: سده لنجان- خیابان 
امام- کوچه ربیع- پالك 67 خوانده: 1- جلیل امیرى 2- مسعود مهرابیان- هر دو ساکن: 
مجهول المکان خواسته: مطالبه گردشکار: شورا با بررسى جمیع اوراق و محتویات پرونده 
و با توجه به نظریه مشورتى اعضاء ختم رسیدگى را اعالم و بشرح ذیل مبادرت بصدور رأى 
مینماید. رأى قاضى شورا: در خصوص دادخواست آقاى خذیر زمانى بختیاروند فرزند ناصر 
به طرفیت آقایان 1- جلیل امیرى 2- مسعود مهرابیان فرزند محمد مبنى بر محکومیت 
خواندگان به پرداخت مبلــغ 150/000/000 ریال صمن مطالبه خســارت تأخیر تأدیه و 
مطلق خسارات دادرسى، بدین شرح که خواهان اظهار مى دارد در سال 1394 طبق قرارداد 
براى خوانده کار کرده ام یک فقره چک از جارى خوانده ردیف دو به شماره 808050 مورخ 
96/12/15 به مبلغ 30/000/000 ریال عهده بانک ملى داده و ظهر چک توســط خوانده 
ردیف اول امضاء شده است، دو نفر رسید داده که مدت یکماه به اتفاق چند نفر کارگر براى 
وى کار کرده ام و جمعًا مبلغ 150/000/000 ریال طلب کارم، شورا با عنایت به محتویات 
پرونده و تصویــر چک مذکور در قراردادهــاى مضبوط در پرونده و نظــر به عدم حضور 
خواندگان در جلسه رسیدگى و عدم وصول الیحه اى از جانب ایشان، خواسته ى خواهان 
را محرز تشخیص داده لذا مستنداً به ماده 198، 502 و 519 قانون آیین دادرسى تشکیل 
دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و ماده واحده استفساریه تبصره الحاقى به ماده 
2 قانون اصالح موادى از قانون صدور چک و مواد 310، 313، 403 و 404 قانون تجارت 
حکم به محکومیت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلــغ 30/000/000 ریال بابت وجه 
چک مذکور و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید چک 94/12/15 لغایت زمان 
وصول محکوم به و پرداخت مبلغ 437/500 ریال بابت خسارات دادرسى در حق خواهان 
و همچنین مستنداً به مواد 198 ف 502 ف 519 و 522 قانون آیین دادرسى تشکیل دادگاه 
هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و مــواد 1301 و 10 قانون مدنى حکم به محکومیت 
خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ 120/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
1/637/500 ریال بابت خسارات دادرســى و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از زمان تقدیم 
دادخواست 98/4/10 لغایت زمان وصول محکوم به در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. 
رأى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه از شورا 
سپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى شهرستان 
لنجان مى باشد. م الف: 671132 زیبا یوســفى- قاضى شعبه چهارم حقوقى شوراى حل 

اختالف لنجان /9/183
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم- على کرمى ورنامخواستى دادخواستى به 
مبلغ خودرو انتقال سند 519/77 ص 87 ریال بطرفیت شرکت صبا تأمین پارسیان که اعالم 
شده مجهول المکان است تقدیم و به کالســه 1243/98 در شعبه چهارم حقوقى شوراى 
حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى 
دفتر شــورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب 
یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشــر و از نامبرده دعوت مى شود در روز 
سه شنبه مورخ 98/10/10 ساعت 8/45 در جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه 
به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت وقت 
رسیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیاباً رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 674028 

شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /9/185
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم- آقاى امین قاسمى دادخواستى به مبلغ 
مطالبه وجه به مبلغ 48000/000 ریال بطرفیت آقاى محمدیار القاصى که اعالم شــده 
مجهول المکان است تقدیم و به کالسه 403/98 در شعبه هفتم حقوقى شوراى حل اختالف 
لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شورا و 
بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در 
یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در روز مورخ 98/10/11 
ساعت 15/00 در جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و 
شورا غیاباً رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 671217 شعبه هفتم حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /9/186
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ وقت رســیدگى و ابالغ دادخواســت و ضمائــم- آقاى على دادگــر فرزند مهدى 
دادخواستى به مبلغ 100/000/000 یکصد میلیون ریال مطالبه وجه چک بطرفیت آقاى 
جعفر اسدى فرزند صفر که اعالم شده مجهول المکان است تقدیم و به کالسه 594/97 
در شعبه هفتم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص نبودن 
آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شــورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از 
نامبرده دعوت مى شود در روز چهارشنبه مورخ 98/10/11 ساعت 14/45 در جلسه شورا 
حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت 

نماید در غیر این صورت وقت رســیدگى ابالغ شده تلقى و شــورا غیابًا رسیدگى و اتخاذ 
تصمیم خواهد نمود. م الف: 671101 شعبه هفتم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

لنجان (مجتمع شماره یک) /9/187
اخطار اجرایى

شماره: 98- 165 به موجب رأى شماره 233 تاریخ 98/5/9 حوزه هفتم شوراى حل اختالف 
شهرستان لنجان که قطعیت یافته است. محکوم علیه پرویز پورمحمودى فرزند على قاسم 
نشانى: مجهول المکان محکوم اســت به: پرداخت مبلغ 28/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و خســارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست 98/3/18 و لغایت اجراى حکم 
به پرداخت مبلغ 415/000 ریال بابت هزینه دادرسى و مبلغ 150/000 ریال بابت هزینه 
نشر آگهى در حق خواهان پرویز موالیى فرزند مختار نشانى: فوالدشهر خ قدس گذر ش 
سرقلى ساختمان 12 طبقه چهلســتون ط 4 و نیم عشر اجرایى در حق صندوق دولت و به 
لحاظ غیابى بودن رأى صادره اجراى حکم توسط دایره اجرا منوط به معرفى ضامن معتبر 
از سوى محکوم له مى باشد. ماده 34 قانون اجراى احکام: همینکه اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى 
براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفا محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایى خود را قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م 
الف: 674379 بهمن شریفى- قاضى شعبه 7 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان 

(مجتمع شماره یک) /9/184
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 139860302023000667 مورخ 98/08/27 و راى اصالحى 
شــماره 139860302023000695 مورخ 98/09/03 آقاى محمدحســن مومن زاده 
به شــماره شناســنامه 16 کدملى 4723655433 صادره از نجف فرزند حسین نسبت به 
ششدانگ قسمتى از یکباب خانه به مســاحت 9/84 مترمربع مفروزى از پالك شماره 1 
فرعى از 2828- اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهــان که به صورت عادى از طرف اکبر 
پورعطار واگذار گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/09/09 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 09/24 /1398 م الف: 672944 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد 

و امالك مرکزى اصفهان /9/213
اخطار اجرایى

محکوم علیه صغرى رضا زاده فرزند غالمرضا بنشانى شاهین شهر گلدیس فاز 2 توسعه 
مسکن فرعى 2 شرقى پ 36 و محکوم له عباسعلى کریمى فرزند حبیب اله بنشانى شاهین 
شهر گز برخوار بلوار معلم پل سنگى بن بست مینو پ 42 به موجب راى شماره 254 تاریخ 
6 / 5 / 97 حوزه نهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرســتان شاهین شهر محکوم علیه 
محکوم است به پرداخت مبلغ 000 / 000 / 90 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 000 / 125 
/ 2 ریال هزینه دادرسى و پرداخت خسارت تاخیر تادیه تاریخ دادخواست 1 / 5 / 97 لغایت 
زمان پرداخت در حق محکوم له و پرداخت هزینه دادرسى و هزینه عملیات اجرایى نیز به 
عهده محکوم علیه اســت ماده 34 قانون اجراى احکام همین که اجراییه به محکوم علیه 
ابالغ شد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى 
براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از 
آن میسر باشــد 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 صریحا اعالم 
نماید   670704 /م الف.  حبیب اسالمیان  -  قاضى شعبه نهم حقوقى شوراى حل اختالف 

شاهین شهر  9/202
اخطار اجرایى

 شــماره 243/98 به موجب راى شــماره 608 تاریخ 98/6/31 حوزه هشتم شوراى حل 
اختالف شهرســتان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه 1- حسین عباسى 
2- ایمان اله وردى به نشانى  1و 2 مجهول المکان محکوم است به محکومیت تضامنى 
خواندگان به پرداخــت  مبلغ 105/000/000 ریال  بابت اصل خواســته و پرداخت   مبلغ 
2/700/000 ریال به عنوان هزینه هاى دادرســى و ابطال تمبر از باب تسبیب و پرداخت 
خســارت تاخیردرتادیه از تاریخ سررســید  97/6/5 لغایت اجراى حکم و هزینه نیم عشر 
دولتى.محکوم له: مجید ایمانیان نجف آبادى به نشــانى: نجف آباد چهار راه بازار پاســاژ 
منوچهرى کفش فروشــى مرحوم حاج اسداله ایمانیان کد پســتى 8513685648ماده 
34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 
یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که 
خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید674301/م الف-شعبه هشتم  

حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد 9/200
اخطار اجرایى

 شــماره 242/98 به موجب راى شــماره 607 تاریخ 98/6/31 حوزه هشتم شوراى حل 
اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه بهمن منتظر وظیفه به 
نشانى  مجهول المکان محکوم است به خوانده به پرداخت  مبلغ 20/000/000 ریال  بابت 
اصل خواســته و پرداخت   مبلغ 2/000/000 ریال به عنوان هزینه هاى دادرسى و ابطال 
تمبر از باب تسبیب و پرداخت خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ سررسید  95/10/30 لغایت 
اجراى حکم و هزینه نیم عشــر دولتى.محکوم له: مجید ایمانیان نجف آبادى به نشانى: 
نجف آباد چهار راه بازار پاساژ منوچهرى کفش فروشــى مرحوم حاج اسداله ایمانیان کد 
پســتى 8513685648ماده 34قانون اجراى احکام: همین کــه اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى 
براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از 
آن میسر باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم 

نماید674305/م الف-شعبه هشتم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد 9/201
اخطار اجرایى

 شماره 831/97 به موجب راى شماره 831/97 تاریخ 97/8/13 حوزه 5 امیر آباد شوراى 
حل اختالف شهرســتان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه 1- على حیدرى 
2- عبدالحسین عیدیوندى  به نشانى 1- مجهول المکان 2- یزدانشهر بل انقالب بوستان 
21 پالك 109محکوم اســت به صورت تضامنى به پرداخت مبلغ چهار میلیون و نهصد 
هزار تومان  بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ دویست و هشتاد و یک هزار و پانصد تومان 
بابت هزینه هاى دادرسى و خسارت تاخیردرتادیه از مورخ 97/4/30 لغایت اجراى حکم  و 
حق الوکاله وکیل و پرداخت نیم عشر دولتى اصل خواسته درحق صندوق دادگسترى نجف 
آباد که توسط اجراى احکام محاســبه مى گردد.محکوم له: حمید زاهد صادقى با وکالت 
اسماعیل حیدرى به نشانى: نجف آباد خ امام بن بست مهر طبقه پایین واحد 6 دفتروکالت 
ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى 
که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود 
را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 674127/م الف-شعبه 

پنجم شوراى حل اختالف نجف آباد 9/199

ابالغ وقت دادرسى
 خواهان آرمان قاسمى دادخواستى به خواسته مطالبه وجه به طرفیت خوانده امیر حسین 
مومنى – جابر پور اردبیلى به شــوراى حل اختالف شــعبه هفتم شهرستان نجف آباد 
تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 295/98 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 
98/10/15 ســاعت 3 عصر تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى 
آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دســتور رئیس شورا برابر ماده 
73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى 
آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه 
شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه 
دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ 
رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى 
باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 674038/ م الف شعبه هفتم شوراى حل اختالف 

نجف آباد 9/198
حصروراثت

 اعظم پروین داراى شناسنامه شماره 24357 به شرح دادخواست به کالسه 1385/98 از 
این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان خدیجه 
رهبران بشناسنامه 84 در تاریخ 97/10/30 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. مهرى پروین ش ش 137 ، 2. فخرى پروین 
ش ش 138 ، 3. احمد پروین ش ش 139 ، 4. اشــرف پروین ش ش 691 ، 5. محمدرضا 
پروین ش ش 201 ، 6. على رضا پروین  ش ش 681 ، 7. اکرم پروین  ش ش 24356 ، 8. 
اعظم پروین  ش ش 24357 (فرزندان متوفى)،  متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى 
ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا 
هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 674007/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى 

دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد 9/197
حصروراثت

 معصومه سادات شکرالهى داراى شناسنامه شــماره 129 به شرح دادخواست به کالسه 
1345/98 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نمــوده و چنین توضیح داده که 
شادروان بهروز رجبى بشناسنامه 719 در تاریخ 89/2/3 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. محدثه رجبى ش ش  1080391568  
. (فرزند متوفى)، 2. معصومه سادات شــکرالهى ش ش 129 ،  (همسر متوفى)، متوفى به 
غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 672794/م 

الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد 9/196
فقدان سند مالکیت 

 شماره: 139885602030009124     آقاى محمد على عزیز الهى فرزند مصطفى باستناد 
یک برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رســما گواهى شده مدعى شدند که 
سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششــدانگ پالك ثبتى شماره 5952/ 87  فرعى مجزى 
شده از شــماره 3519 از 87 اصلى واقع در بخش 12 ثبت اصفهان که درصفحه 80 دفتر 
44 امالك ذیل ثبت 5663 بنام نامبرده ثبت و صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم 
انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جابجائى مفقود شده است. چون 
درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در 
این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار 
این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى 
سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تســلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1398/09/09، 
665400/م الف- مهدى صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى ملک نجف آباد از طرف محسن 

نساج نجف آبادى 9/195
ابالغ وقت دادرسى

 خواهان اسماعیل حبیب الهى  دادخواستى به خواسته مطالبه و خسارت تاخیر در تادیه از 
زمان سررسید لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خســارت ناشى از دادرسى و حق الوکاله 
وکیل به طرفیت آقاى یوسف صادقى به شــوراى حل اختالف شعبه 5 امیرآباد شهرستان 
نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 768/98ثبت گردیده و وقت دادرسى به 
تاریخ 98/10/15 ساعت 9/30 صبح تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان 
داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 
73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى 
آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه 
شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم اقدام نماید و در جلسه 
دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ 
رسیدگى نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى 
باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 674438/ م الف شعبه 5 امیرآباد شوراى حل اختالف 

نجف آباد – امیرآباد 9/194
ابالغ وقت دادرسى

 خواهان مهران کاظمى دادخواستى به خواســته مطالبه و خسارت تاخیر در تادیه از زمان 
سررسید لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خســارت ناشى از دادرسى و حق الوکاله وکیل 
به طرفیت آقاى احمد کرمى به شوراى حل اختالف شعبه پنجم امیرآباد شهرستان نجف 
آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 771/98 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 
98/10/15 ســاعت 10 صبح تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى 
آدرس و نشانى معینى نمى باشــد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 
قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى 
مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا 
مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى 
تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى 
نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط 
یک نوبت درج خواهد شد. 674435/ م الف شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف نجف 

آباد- امیر آباد 9/193
ابالغ راى

آگهى راى شورا - شماره پرونده : 98 / 253 ش5 ح   شــماره دادنامه 433 – 11 / 8 / 98 
درخصوص دادخواست سید عین اله صالحى فرزند ســید زینعلى بنشانى شاهین شهر خ 
فردوسى فرعى 16 غربى پ 4  به طرفیت آقاى ســید امین فضائلى فرزند خلیل بنشانى 
مجهول المکان گردشکار خواهان دادخواستى بخواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته 
که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و اجراى تشریفات قانونى در وقت مقررر 
حوزه به تصدى امضاء کنندگان ذیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده پس از شور 
و تبادل نظر ختم رسیدگى را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید به خواسته 
مطالبه مبلغ 000 / 000 / 25 ریال به اســتناد یک فقره ســفته به شماره خزانه دارى کل 
353067 سرى ث 98 مطالبه مطلق هزینه هاى دادرســى و تاخیر تادیه ، خوانده با وجود 
ابالغ نشر آگهى در جلسه مقرر حاضر نگردیده و دلیلى بر پرداخت دین یا برائت ذمه خویش 
ارائه ننموده . شورا پس از بررسى پرونده و مستندات ارائه شــده با عنایت به گواهى عدم 
پرداخت بانک محال علیه با استصحاب بقاى دین استحقاق خواهان  بابت اصل خواسته 
ثابت تشخیص داده به اســتناد ماده 1301 قانون مدنى ومواد 198 و 519 و 522 و 515 
قانون ایین دادرســى مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت  مبلغ 000 /000 / 25 
ریال بابت اصل خواسته  و مبلغ 500 / 312 / 1 ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ تقدیم دادخواســت 30 / 4 / 98 لغایت زمان پرداخت وفق شاخص اعالمى 
بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران که حین اجراى حکم محاسبه خواهد شد و هزینه 
نشر آگهى برابر با تعرفه در حق خواهان صادرو اعالم  مى دارد راى صادره غیابى و ظرف 

مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین مرجع و سپس ظرف همین مدت 
قابل تجدید نظر خواهى در دادگاه محترم تجدید نظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى 
دادگسترى شاهین شهر مى باشد. 672927 /م الف قاضى شعبه پنجم شوراى حل اختالف 

شاهین شهر – مجتبى رضوانى  9/204
حصر وراثت

آقاى حسین مهدیان  به شماره شناسنامه 2  با استناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت  
شناسنامه ورثه ، درخواستى بشــماره 98 / 618  تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته 
است که شادروان کرمعلى مهدیان مورچه خورتى  فرزند غالمعلى  بشناسنامه شماره 955 
در تاریخ 12 / 12 / 1392 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از 1 – عصمت 
رضایى مورچه خورتى نام پدر على شماره شناسنامه 1673 نسبت با متوفى همسر 2- عفت 
مهدیان مورچه خورتى  نام پدر کرمعلى شــماره شناسنامه 9 نسبت با متوفى فرزند 3- بى 
بى مهدیان مورچه خورتى  نام پدر کرمعلى شماره شناسنامه 2163 نسبت با متوفى فرزند 
4- مریم مهدیان مورچه خورتى  نام پدر کرمعلى شماره شناسنامه 4 نسبت با متوفى فرزند 
5- مسلم مهدیان مورچه خورتى  نام پدر کرمعلى شماره شناسنامه 7 نسبت با متوفى فرزند 
6- مرتضى مهدیان مورچه خورتى  نام پدر کرمعلى شماره شناسنامه 24 نسبت با متوفى 
فرزند 7- عمران مهدیان مورچه خورتى  نام پدر کرمعلى شــماره شناسنامه 27 نسبت با 
متوفى فرزند8- غالمعلى مهدیان مورچه خورتى  نام پدر کرمعلى شــماره شناسنامه 15 
نسبت با متوفى فرزند9- حسین مهدیان مورچه خورتى  نام پدر کرمعلى شماره شناسنامه 
2 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 . 

672935 /م الف - شعبه ویژه حصر وراثت شاهین شهر 9/203
ابالغ راى 

آگهى راى شورا - شماره پرونده : 98 / 251ش5 ح   شماره دادنامه 434 – 11 / 8 / 98 
درخصوص دادخواست سید عین اله صالحى فرزند سید زینعلى بنشانى شاهین شهر خ 
فردوسى فرعى 16 غربى پ 4  به طرفیت آقاى ابراهیم امیرى فرد فرزند خلیل بنشانى 
مجهول المکان گردشکار خواهان دادخواستى بخواســته فوق بطرفیت خوانده تقدیم 
داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و اجراى تشریفات قانونى در 
وقت مقررر حوزه به تصدى امضاء کنندگان ذیر تشکیل اســت و با توجه به محتویات 
پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رسیدگى را اعالم و بشــرح زیر مبادرت به صدور 
راى مى نماید به خواســته مطالبه مبلغ 000 / 000 / 12 ریال به استناد یک فقره چک 
به عهده بانک ملى ایران به شــماره 8685 / 9217-12 مــورخ – 24 / 4 / 98 مطالبه 
مطلق هزینه هاى دادرسى و تاخیر تادیه ، خوانده با وجود ابالغ نشر آگهى در جلسه مقرر 
حاضر نگردیده و دلیلى بر پرداخت دین یا برائت ذمه خویش ارائه ننموده . شورا پس از 
بررسى پرونده و مستندات ارائه شده با عنایت به گواهى عدم پرداخت بانک محال علیه با 
استصحاب بقاى دین استحقاق خواهان  بابت اصل خواسته ثابت تشخیص داده و مستندا 
به مواد 198 و 519 و 522 و 515 قانون ایین دادرســى مدنى و مواد 313 و 314  ناظر 
به ماده 249 قانون تجارت و تبصره الحاقى بــه ماده 2 قانون صدور چک  و ماده واحده 
استفساریه تبصره مذکور مصوب سال 77 مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص 
خسارت دیرکرد حکم به محکومیت خوانده به پرداخت  مبلغ 000 /000 / 12 ریال بابت 
اصل خواســته  و مبلغ 000 / 150 ریال بابت هزینه دادرســى و خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ سر رسید چک 9 / 5 / 98 لغایت زمان پرداخت وفق شاخص اعالمى بانک مرکزى 
جمهورى اسالمى ایران که حین اجراى حکم محاسبه خواهد شد و هزینه نشر آگهى برابر 
با تعرفه در حق خواهان صادرو اعالم  مى دارد راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین مرجع و سپس ظرف همین مدت قابل تجدید 
نظر خواهى در دادگاه محترم تجدید نظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى دادگسترى 
شاهین شهر مى باشد. 673137 /م الف قاضى شعبه پنجم شوراى حل اختالف شاهین 

شهر – مجتبى رضوانى  9/205
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 هیات / هیات 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 ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض، 

دادخواست  خود را به  مرجع قضایى تقدیم نمایند . 
ردیف 1- برابر راى شماره 139860302023000656 مورخ 98/08/27 آقاى عباس 
دردکشان به شماره شناســنامه 394 کد ملى  1286623251 صادره  از اصفهان فرزند 
على نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 178/64  متر مربع مفروزى از پالك 
شماره  2349- اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رسمى مشاعى  
اولیه  محرز گردیده است. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم  وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.تاریخ انتشار نوبت  اول : 09/09/ 
1398تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/09/24  م الف :674431 صفائى- رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالك مرکزى  اصفهان /9/210
مزایده اموال غیرمنقول

اجراى احکام حقوقى شعبه ســوم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص 
پرونده اجرایى کالســه 980705 ج/3 له خانم مینا عباد سیچانى و علیه خانم نرگس 
وحیدى دستجردى مبنى بر مطالبه مبلغ 851/500/000 ریال بابت محکوم به و هزینه 
هاى اجرایى و حق االجراى دولتى در تاریخ 98/10/2 روز دوشنبه ساعت 11/30 صبح 
در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش 9 سهم 
حبه مشاع از 72 سهم شش دانگ ملکى به پالك ثبتى شماره 38 فرعى از 4492 اصلى 
بخش 5 اصفهان با مشخصات مندرج در نظریه کارشناســى که ذیًال درج شده است 
ملکى خانم نرگس وحیدى و اکنون در تصرف مالکانه نامبرده 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 و مابقى ثمن را ظرف حداکثر یک ماه پرداخت و اال ده درصد 
واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شــد. اوصاف ملک مورد مزایده:  به آدرس اصفهان 
بلوار کشاورز- بزرگراه شهید حبیب اللهى- کوى جواهرى بن بست گلزار- پالك 48 
کدپستى 8177755941 بازدید بعمل آمد و پس از بررسى، معاینه و اندازه گیرى هاى 
الزم گزارش به شــرح ذیل تقدیم میگردد: پالك ثبتى 4492/38 از بخش پنج ثبت 
اصفهان که طبق سند چاپى 367455 به مساحت سندى 104/88 مترمربع به میزان 
18 سهم مشاع از 72 حبه ششدانگ عرصه و اعیان به نام خانم مینا عباد سیچانى فرزند 
عباس على مى باشد. ساختمان مسکونى فوق الذکر با اسکلت دیوار باربر و سقف آهن 
و آجر و نماى خارجى سنگى شامل همکف و طبقه اول با دسترسى مجزا از سمت حیاط 
توسط پله است. طبقه همکف شامل سالن و یک اتاق، کفها همه موزاییک و بدنه ها گچ 
و رنگ، پنجره هاى آلومینیومى مى باشد. حمام تمام کاشى داخل ساختمان و دستشویى 
در حیاط واقع است. آشپزخانه اپن با کابینت فلزى و آبگرمکن مخزنى مى باشد. طبقه 
اول نیز شامل یک سالن و خواب و آشپزخانه اپن با کابینت فلزى و حمام و سرویس داخل 
هم است. با توجه به جمیع جهات، دسترســى، موقعیت، ابعاد و متراژ و اضالع قناس، 
قدمت بنا، شمالى بودن ملک، نوع مصالح بکار رفته و ســایر عوامل موثر در ارزیابى، 
ارزش ششدانگ ملک فوق الذکر مبلغ 6/345/000/000 ریال و ارزش 18 حبه آن مبلغ 
1/586/250/000 ریال و ارزش 9 حبه آن 793/120/000 ریال برآورد و اعالم میگردد. 

م الف: 656498 مدیر و دادورز اجراى احکام حقوقى اصفهان /8/288
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آیا تا به حال برایتان پیش آمده که کســى روى اعصابتان 
باشد؟ آیا روش برخورد با چنین فردى را مى دانید یا فقط 
حرص مى خورید؟ حتمًا پیش آمده که در محیط کار و یا 
منزل، کسى روى اعصابتان باشد اما در این مواقع چه کار 

باید کرد؟ 
باید توجه کنید که ممکن اســت فردى که روى اعصاب 
باشــد به دلیل تفکر اشــتباه مــا درباره آن شــخص و 
صحبت هایش باشد پس بهتر است ابتدا اطالعات خود را 
در این زمینه باال ببرید و سپس راه هاى برخورد با کسى که 

روى اعصابتان هست را یاد بگیرید.

1. این را درك کنید که اعصاب شما، اعصاب 
شماست!

شــما براى خودتان ایده ها یا تفکراتــى دارید که باعث 
مى شــوند به روش خاص خودتان رفتار کنیــد. همه  ما 
حساســیت هاى مخصوص خودمان را داریــم و مطمئنًا 
خوب مى دانیم چه هستند. این حساســیت ها و آستانه ها 
فقط مال شما هستند و یکسرى از حساسیت ها نیز عمومى 
و همگانى اند. شما باید حساســیت هاى خاص خودتان را 
بشناســید و بررســى کنید که چرا به وجود آمده اند. شاید 
زمانى که بچه بودید، بابت یــک ویژگى خاص خودتان، 
شما را مسخره مى کردند یا شــاید هم کسى که در حال 
گفتگو با او هستید، در گذشــته باعث آزار و رنجش شما 
بوده اســت. به جاى اینکه تمام دردهاى گذشته را مرور و 
مزه مزه کنید، سعى کنید در زمان حال بمانید. هر ارتباط 

فردى را به عنوان اتفاقى جدید تلقى کنید و سعى کنید 
بفهمید طرف مقابلتان قصد دارد چه چیزى به شــما 
بگوید، نه اینکه بدون درك حرف هاى او، فقط واکنش 

نشان دهید.

2. یاد بگیرید که مکالمه  خود را از موضوعات 
و چیزهایى که روى آنها حســاس هستید دور

 نگه دارید
وقتى در شرایطى هستید که فرد مقابل، در حال وارد شدن 
به منطقه  خطر (حساسیت هاى شما) است، کار هوشمندانه 
این اســت که گفتگوى خود را از آن موضوعات دور نگه 
دارید. این مهارتى اســت که مى توانیــد آن را یاد بگیرید 

تا در هر مکالمه اى به شــما قدرت بدهد. خیلى از آدم ها 
ممکن است بى توجه باشند و ناخواسته اعصاب شما را به 
هم بریزند، در چنین شرایطى شما مى توانید با تغییر دادن 
موضوع، با این رفتارها کنار بیایید. مثًال اگر کسى موضوعى 
را پیش کشید که شما به آن حساسیت دارید و مى رنجید، 
زودتر بحث را عوض کنید؛ مى توانید از طرف مقابلتان در 
مورد خودش سئوالى مطرح کنید، ترجیحًا چیزى که مورد 
عالقه  او باشد. آدم ها دوست دارند در مورد خودشان حرف 
بزنند و خواهید دید که موضوع مورد حساسیت شما کامًال 

فراموش مى شود!

3. به افراد نزدیک به خود بگویید روى چه 
چیزهایى حساس هستید و حساسیت هاى آنها را 

نیز بشناسید
یک کار خوبى که مى توانید در شــروع هر رابطه اى انجام 
دهید، مثًال در ابتداى دوران نامزدى، این است که بنشینید 
و در مورد چیزهایى که روى شــان خیلى حساس هستید 
صحبت کنید. بــا این کار هــم طرف مقابلتــان متوجه 
مى  شــود در اربتاطات خود با شــما چه حد و مرزهایى را 
باید رعایت کند و هم شــما مى فهمیــد در رابطه  خود با 

او، از حساســیت هاى خاص طرف مقابلتان اجتناب کنید. 
بنابراین احتمال عصبانیت و برآشفته شدن براى هر دوى 
شما به حداقل خواهد رســید. مى توانید با هم توافق کنید 
که هرگز این موضوعات را پیش نکشید و طرف مقابلتان 

را آزار ندهید.

4. اگر چیزى واقعاً شما را ناراحت کرد، به یک 
جاى خلوت بروید و خودتان را جمع و جور کنید

گاهى با وجود تمام رعایت ها، به هر حال این اتفاق ممکن 
است بیافتد و کسى اعصاب ما را به هم بریزد و دست روى 
نقاط حساس ما بگذارد و ما هم به سختى بتوانیم به اعصاب 
خود مسلط بمانیم. بهترین کارى که مى توانید بکنید این 
است که به یک گوشــه  خلوت پناه ببرید و خودتان را آرام 

کنید. این کار براى این اســت که وقتى شدیداً ناراحت و 
عصبى هستید، واکنش نشــان ندهید. صبر کنید تا آرام 
شــوید و بتوانید راهى خوب براى غلبه بــر ناراحتى تان 

پیدا کنید.
با واکنش نشــان دادن عجوالنه و بدون تفکر، چیزى جز 
تنش دستگیرتان نمى شــود. درد، درد مى آورد و ممکن 
است وسوسه شــوید با آزرده کردن طرف مقابل، تالفى 
کنید. در نتیجه چرخه  معیوبى شــکل مى گیرد و همیشه 
حالتان را بــد خواهد کــرد. یک نفس عمیق بکشــید، 

اشک هاى تان را پاك کنید و برگردید.

5. درك کنید که حرف هــاى دردناك فرد 
مقابل، ربطى به شما ندارد

در بیشــتر موارد فرد مقابل منظورى ندارد و شما را هدف 
نمى گیرد. اگر این آدم کًال ناخوشــایند و بد رفتار اســت، 

پس واقعًا کارى با شما 
ندارد، بلکــه فقط در 
دنیاى خودش ســیر 

مى کند و ویژگى هاى شــخصیتى و رفتــارى دارد که از 
یک درد عمیق درونش نشــأت مى گیرد. بهترین کارى 
که مى توانید بکنید درك این موضوع است که این آدم بد 
رفتارى که جلوى شما نشسته، وجود خارجى ندارد! فرض 
کنید عده اى دوروبرتان هســتند که چنین ویژگى هایى 
دارند، بهترین کار، دورى از آنهاست اما اگر امکان اجتناب 
از این افراد را ندارید تنها راه این است که هیچ چیزى را به 

خودتان نگیرید.
اگر خیلى هم دلسوز و مهربان هســتید مى توانید فراتر از 
رفتارهاى زننده و آزاردهنــده  این افراد را ببینید و فرصتى 
بیابید تا به او کمک کنید مشــکلش را حل کند. با آنها به 
گفتگو بنشینید و نسبت به ریشــه یابى مشکلشان عالقه 
نشان دهید. اگر هم فرد مقابلتان خیلى عصبانى و پرخاشگر 
است، بگذارید بداند که شما سعى دارید کمکش کنید تا آرام 
شــود و بتوانید گفتگوى واقعى تان را شروع کنید. توانایى 
داشتن در پیدا کردن مشــکالت دیگران و کمک به آنها، 
یک مهارت با ارزش اســت و اطرافیانتان شما را انسانى 
محترم و مهربان تلقى کــرده و براى تان ارزش 

زیادى قائل خواهند شد.

6. درك کنید که بعضى از رابطه ها، 
حساسیت هاى مشــترکى دارند و دقت و 

احتیاط بیشترى الزم است
منظور ما بیشــتر روابط فامیلى است. در روابط صمیمى و 
نزدیک، درد هاى مشترکى وجود دارد و حساسیت ها از این 
دردها ناشى مى شــوند. همین دردها مى توانند الگوهاى 

رفتارى شکل دهند که مخرب هستند.

7. درك کنید که رفتــار طرف مقابل ممکن
 است نتیجه  باورهاى محدود، تعصب ها و نگرش 

خاص او باشد
ســعى نکنید توضیح دهید، رفتار خودتان را توجیه کنید یا 
به هر طریقى ثابت کنید که شــما آدم خوب و شایسته اى 
هستید! چون این آدم به هر حال چیزى نخواهد دید زیرا 
تمام آن چیزى که او مى بینــد، باورهاى محدود خودش 
است. شما مسئول تعصب ها و باورهاى هیچکس دیگرى 

نیستید، رهایش کنید و اهمیتى ندهید! 

عضو هیئت علمى دانشــگاه علوم پزشکى اراك 
گفت: افراد مسن باالى 60 سال، کودکان زیر پنج 
سال و افرادى که نقص سیستم ایمنى دارند از افراد 
در معرض خطر آنفلوآنزاى شدید هستند و در این 

افراد اهمیت پیشگیرى و درمان دوچندان است.
نادر زرین فــر اظهار کرد: بیمــارى آنفلوآنزا یک 
بیمارى ویروسى حاد است که با تظاهراتى همچون 
تب شدید، بدن درد، سردرد و تهوع نمایان شده و 
شدت عالیم آن از ســرماخوردگى بیشتر است. 
وى افزود: در این بیمارى، بیمار باید به طور کامل 
استراحت کند و قادر به انجام کارهاى روزانه خود 
نیست، در بیمارى آنفلوآنزا بین 0/2 تا نیم درصد 
احتمال مرگ و میر وجود دارد  اما ســرماخوردگى 

سبب مرگ و میر نمى شود.
عضو هیئت علمى دانشــگاه علوم پزشکى اراك 
تصریح کرد: افراد مسن باالى 60 سال، کودکان 
زیر پنج سال و کســانى که نقص سیستم ایمنى 
دارند از افراد در معرض خطر آنفلوآنزاى شــدید 
هستند و در این افراد اهمیت پیشگیرى و درمان 

دوچندان است.

اگر کسى روى اعصابتان هست بخوانید

دارید که باعث 
کنیــد. همه  ما 
یــم و مطمئنًا 
ت ها و آستانه ها 
ت ها نیز عمومى 
ص خودتان را 
د آمده اند. شاید

خاص خودتان، 
سى که در حال 
 و رنجش شما 
ذشته را مرور و 
نید. هر ارتباط 

و سعى کنید
 به شــما 
ط واکنش

ز موضوعات 
 هستید دور

حال وارد شدن 
کار هوشمندانه 
وعات دور نگه 
ن را یاد بگیرید 

چیزهایى حساس هستید و حساسیت هاى آنها را 
نیز بشناسید

یک کار خوبى که مى توانید در شــروع هر رابطه اى انجام 
دهید، مثًال در ابتداى دوران نامزدى، این است که بنشینید 
و در مورد چیزهایى که روى شــان خیلى حساس هستید 
صحبت کنید. بــا این کار هــم طرف مقابلتــان متوجه 
مى  شــود در اربتاطات خود با شــما چه حد و مرزهایى را 
باید رعایت کند و هم شــما مى فهمیــد در رابطه  خود با

مقابل، ربطى به شما ندارداست که به یک گوشــه  خلوت پناه ببرید و خودتان را آرام 
مقابل منظورى ندارد و شما را هدف  در بیشــتر موارد فرد
نمى گیرد. اگر این آدم کًال ناخوشــایند و بد رفتار اســت، 

پس واقعًا کارى با شما 
ندارد، بلکــه فقط در 
دنیاى خودش ســیر

نشان دهید. اگر هم
است، بگذارید بداند
شــود و بتوانید گفت
داشتن در پیدا کردن
یک مهارت با ارزش
محترم و م

زیادى

6
حساسیت ه
احتیاط بیشترى
منظور ما بیشــتر ر
نزدیک، درد هاى مش
دردها ناشىمى شـ
رفتارى شکل دهند

7. درك کنی
 است نتیجه  باور
خاص او باشد

ســعى نکنید توضی
به هر طریقى ثابت
هستید! چون این آ
تمام آن چیزى که
ت است. شما مسئول
نیستید، رهایش کنی

آنفلوآنزا چه افرادى را 
بیشتر تهدید مى کند؟

حتى رژیم هاى الغرى هم از پس کم کردن وزن شما برنیامده اند؟ شاید کلید مشکل شما، تمرین هاى ورزشى منظم باشد. 
اما در میان کالس هاى متنوعى که باشگاه هاى ورزشى به شما پیشنهاد مى کنند، باید کدام یک را انتخاب کنید؟ محققان در 
بررسى هاى شان، فهرستى از ورزش هاى کالرى سوز را به دســت آورده اند. آنها مى گویند همه ورزش ها به یک اندازه انرژى 
نمى سوزانند و اگر مى خواهید سریع تر نتیجه بگیرید، باید به این موضوع توجه کنید. به گفته محققان، یک ربع طناب زدن، به 
اندازه یک ساعت پیاده روى، کالرى مى سوزاند و میزان انرژى که با یک ربع طناب زدن سوزانده مى شود، از یک ساعت یوگا 
کردن هم بیشتر است. البته اگر وزن زیادى داشته باشــید، نمى توانید روى طناب زدن حساب کنید و به زانوهایتان با چنین 
تمرینى فشار بیاورید، اما محققان مى گویند در رتبه بعدى ورزش هاى کالرى سوز، به ترتیب فوتبال، تکواندو و بسکتبال قرار 
دارند. از نظر محققان، شنا و ایروبیک از دوچرخه سوارى کالرى سوزتر هستند  اما اگر قصد الغرى فورى ندارید، براى انتخاب 
ورزش مناسب، به جاى توجه به میزان انرژى که در تمرینات آن سوزانده مى شود، به وضعیت بدنى تان و نیازهاى آن توجه کنید.

هر ورزشى الغر نمى کنـــد
گزارشى که به تازگى از سوى مؤسسه اطالعات علمى در مورد قهوه منتشر شده از نقش بالقوه مصرف قهوه در کاهش خطر ابتال به سندرم 

متابولیک حکایت دارد. محققان بر این باورند که پلى فنول هاى موجود در قهوه، به ویژه اسیدهاى فنولیک و فالونوئیدها، ممکن است 
عامل این تأثیر باشند. آنها براى تأیید این فرضیه آن را بر روى 22 هزار نفر آزمایش کردند. نتایج این مطالعه نشان داد که 

نوشیدن قهوه به میزان متعادل (یک تا چهار فنجان در روز) خطر ابتال به سندرم متابولیک را کاهش مى دهد 
در حالى که استفاده بیش از این مقدار از این نوشیدنى چنین تأثیرى ندارد. نتایج این مطالعه در مورد 

هر دو گروه از قهوه هاى معمولى و بدون کافئین (دى کف) صدق مى کند. ســندرم متابولیک که 
امروزه بیش از یک میلیارد نفر در جهان از آن رنج مى برند، گروهى از عوامل خطر شامل چربى دور 

کمر، چاقى شکمى، فشارخون باال، دیابت، ترى گلیسیرید باال و HDL   (چربى خوب) پایین است که با هم رخ 
داده و خطر ابتال به بیمارى هاى قلبى، سکته و دیابت را در فرد افزایش مى دهند.

بیمارى اى که با خوردن قهوه  از شما دور مى شود 

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 / هیــأت هاى موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر 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 
انتشــار 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 139860302023000657 مورخ 98/08/27 آقاى على زرگرى 
خوزانى به شماره شناسنامه 421 کدملى 1141146282 صادره از اصفهان فرزند احمد نسبت به 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 120/03 مترمربع مفروزى از پالك شماره 4047 - اصلى 
واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که طى قولنامه عادى از طرف اکبر حسینى واگذار گردیده است. 
بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/09/09 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/09/24 

م الف: 676654 صفائى - رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /9/216
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 / هیــأت هاى موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر 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 
انتشــار 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 139860302023000578 مورخ 98/07/29 خانم فاطمه مقدس 
به شماره شناسنامه 304 کدملى 1283552477 صادره از اصفهان فرزند محمدعلى نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 349/51 مترمربع مفروزى از پالك شماره 5539 – اصلى 
واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رسمى مشاعى اولیه محرز گردیده است. 
بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/09/09 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/09/24 

م الف: 676671 صفائى - رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /9/220
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
شماره:139821702023016830-98/9/5 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 139860302023000663 مورخ 98/08/27 خانم لیلى ابراهیمیان 
به شماره شناسنامه 1008 کدملى 1284868869 صادره از اصفهان فرزند رجبعلى نسبت به 
ششدانگ یک باب مغازه به مســاحت 22/98 مترمربع مفروزى از پالك شماره 1 فرعى از 
2215 - اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رسمى مشاعى اولیه محرز 
گردیده اســت. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1398/09/09 تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1398/09/24 م الف: 675193 صفائى - رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى 

اصفهان /9/218
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه اجرایى قانون تعیـین 

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

اعتراض ، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
1 - راى شــماره 139760302015001574 مورخ 1397/06/17  مهدى سلیمیان ریزى 
فرزند حفیظ اله نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 228,02 مترمربع مفروزى از پالك 
107- اصلى واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک 

رسمى ابوالفتح قهرمان .
2 - راى شماره 139760302015003118 مورخ 1397/11/17  زهره حاجى على اکبرى 
ریزى فرزند محمود نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 270,28 مترمربع مفروزى 
از پالك 107- اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از 

مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
3 - راى شماره 13986030201500082 مورخ 1398/02/08  داریوش نوروزى چم کهریزى 
فرزند حسین نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 150,16 مترمربع مفروزى از پالك 
290- اصلى واقع در قریه چم کهریز بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک 

رسمى عبدالخالق نوروزى .
4 - راى شماره 139860302015000539 مورخ 1398/06/27  على سلیمیان ریزى فرزند 

باقر نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 129,44 مترمربع مفروزى از پالك 
107 - اصلى واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک 

رسمى ابوالفتح قهرمان.
5 - راى شماره 139860302015000540 مورخ 1398/06/27  مهدى توانگر ریزى فرزند 
حسین نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 179,22 مترمربع 
مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى 

شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
6 - راى شماره 139860302015000541 مورخ 1398/06/27  معصومه پنجه على فرزند 
رجبعلى نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 179,22 مترمربع 
مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى 

شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
7 - راى شماره 139860302015000546 مورخ 1398/06/27  زهرا دهقانى مدیسه فرزند 
رحمت اله نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 153 مترمربع مفروزى 
از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از 

مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
8 - راى شماره 139860302015000547 مورخ 1398/06/27  سید میثم قریشى مدیسه 
فرزند سید مسیح نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 153 مترمربع 
مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى 

شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
9 - راى شــماره 139860302015000548 مــورخ 1398/06/27  حمیــد نمازى ریزى 
فرزند یداله نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 92,43 مترمربع مفروزى از پالك 
107 - اصلى واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک 

رسمى ابوالفتح قهرمان.
10 - راى شــماره 139860302015000760 مــورخ 1398/08/30  روح اله فدائى فرزند 
احمد نسبت به 5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 151,60 مترمربع مفروزى 
از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از 

مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
11 - راى شماره 139860302015000761 مورخ 1398/08/30  مهین باقرى ریزى فرزند 
برات نسبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 151,60 مترمربع مفروزى 
از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از 

مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
12 - راى شماره 139860302015000762 مورخ 1398/08/30  قربانعلى جمشیدى فرزند 
سلطانعلى نسبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 274,41 مترمربع 
مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى 

شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
13 - راى شماره 139860302015000763 مورخ 1398/08/30  اعظم یزدان فرزند خدامراد 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 274,41 مترمربع مفروزى از پالك 
107 - اصلى واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک 

رسمى ابوالفتح قهرمان.
14 - راى شماره 139860302015000764 مورخ 1398/08/30  فاطمه رحیمى خشوئى 
فرزند خدابخش نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 162,53 مترمربع مفروزى از پالك 
262 - اصلى واقع در قریه خشوئیه بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک 

رسمى على خانمحمدى خشوئى.
15 - راى شماره 139860302015000765 مورخ 1398/08/30  فاطمه صغرى صداقتى 
ریزى فرزند عباسعلى نسبت به ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 196,03 مترمربع 
مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى 

شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
17 - راى شماره 139860302015000767 مورخ 1398/08/30  ابراهیم عباسى خیرآبادى 
فرزند حسین نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 196,47 مترمربع 
مفروزى از پالك 106 - اصلى واقع در کمال آباد لنجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریدارى شده از مالک رسمى فرج اله رمضانى ریزى .
18 - راى شماره 139860302015000768 مورخ 1398/08/30  زهره صادقى قرق آقائى 
فرزند حیدر نسبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 196,47 مترمربع 
مفروزى از پالك 106 - اصلى واقع در کمال آباد لنجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریدارى شده از مالک رسمى فرج اله رمضانى ریزى .
19 - راى شــماره 139860302015000769 مورخ 1398/08/30  مهرداد کریمى بهجت 
آبادى فرزند عبداله نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 354,39 مترمربع مفروزى از 
پالك 373 - اصلى واقع در بهجت آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از 

مالک رسمى یداله کریمى .
20 - راى شــماره 139860302015000770 مورخ 1398/08/30  عبدالرحیم ابراهیمى 
همامى فرزند رضا نسبت به ششدانگ قسمتى از یکبابخانه و مغازه به مساحت 119,23 مترمربع 
پالکهاى 15 و 16 فرعى از 131  - اصلى (که به شماره 131,2422 تبدیل شده) جهت الحاق با 
پالك 131,14 واقع در باغ بهادران بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک 

رسمى ابراهیم همامى .
21 - راى شماره 139860302015000788 مورخ 1398/09/03  على دوست پور سلیمى 
فرزند صالح نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 173,50 مترمربع مفروزى از پالك 
107 - اصلى واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک 

رسمى ابوالفتح قهرمان.
22 - راى شماره 139860302015000789 مورخ 1398/09/03  محمد رضا طغیانى ریزى 
فرزند محمد حسن نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 215,61 مترمربع مفروزى از 
پالك 107 - اصلى واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از 

مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
تاریخ انتشار نوبت اول :  روز شـنـبه  مورخ 1398/09/09
تاریخ انتشار نوبت دوم : روز یکشنبه  مورخ 1398/09/24

   م الف:677555
محمد رضا رئیسى زاده - رئیس ثبت اسناد و امالك لنجان 9/222

لب بسیارى از افراد به دالیل مختلفى تیره یا کبودى 
شکل مى شــود. تیره شــدن لب ها مى تواند نتیجه  
هایپرپیگمانتاسیون باشــد، یک بیمارى معمولى و 
بى ضرر که ناشى از اضافه شدن مالنین به پوست 
لب است. این نوع عارضه در اثر قرار گرفتن طوالنى 
مدت در معرض آفتاب، عدم هیدراتاســیون کافى

لب ها، سیگار کشیدن، واکنش هاى آلرژیک به خمیر 
دندان و رژ لب، مصرف بیــش از حد کافئین (چاى 
و قهوه)، مکیدن لب هــا، برخى بیمارى ها مانند کم 
خونى، کمبود ویتامین ها، شــیمى درمانى، استفاده 
بیش از حد فلوراید اســت که مى توانند موجب تیره 

شدن لب شوند.
افراد در این مواقع مى توانند از، روغن زیتون، روغن 
نارگیل، روغن بادام اســتفاده کنند. روغن ها داراى 
خواص مرطوب کننده طبیعى است که با آبرسانى به 
لب باعث جوان سازى و رفع تیرگى آن مى شود. بهتر 
است هر شــب قبل از خواب، یک یا دو قطره روغن 
بادام را بر روى لب ها ماساژ دهید تا به روشن تر شدن 

آن ها کمک کند.

چرا لب ها 
تیره مى شود؟ 

صرف قهوه در کاهش خطر ابتال به سندرم 
 فنولیک و فالونوئیدها، ممکناست 

 این مطالعه نشان داد که 
کاهش مى دهد 

رورد  م
که 
ور

ت که با هم رخ 

ما دور مى شود 



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

اى بندگان خدا! از دشــمن خدا پرهیز کنید، مبادا شــما را بــه بیمارى خود 
مبتال کند و با نداى خود شــما را به حرکت درآورد و با لشــکرهاى پیاده و 
سواره خود بر شــما بتازد! به جانم سوگند، شــیطان تیر خطرناکى براى 
شکار شما بر چله کمان گذارده و تا حد توان کشیده و از نزدیک ترین مکان 
شما را هدف قرار داده است. اما تیرى در تاریکى ها و سنگى بدون نشانه روى 
رها ساخت، اگرچه فرزندان خودپسندى و برادران تعصب و خودخواهى و 

موال على (ع)سواران مرکب جهالت و خودپرستى، او را تصدیق کردند.
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دهمین همایش نکوداشت اصفهان با عنوان «اصفهان براى همیشه، اصفهان براى همه» 
به همت سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان، انجمن دوستداران 
اصفهان، میراث فرهنگى،  گردشــگرى و صنایع دستى، انجمن مثنوى پژوهان و... در 
کتابخانه مرکزى شهردارى اصفهان با حضور جمع کثیرى از عالقه مندان به اصفهان، 

مسئوالن، اعضاى شوراى اسالمى اصفهان و سازمان هاى مردم نهاد برگزار شد. 
رئیس سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شــهردارى اصفهان در دهمین همایش 
نکوداشت اصفهان با طرح این ســئوال که چرا باید براى اصفهان نکوداشت برپا کرد و 
اصوًال چه چیز و چه کسى شایسته نکوداشت است، گفت: علما و اساتید سه ویژگى را براى 
هر کس و یا هر چیز سزاوار نکوداشت مى دانند و آن اینکه یادش موجب افتخار باشد، مبنا 
ارائه دهد و یا چیزى در او موجب غبطه خوردن دیگران باشد و اصفهان نیز این ویژگى را 

داراست و جالب اینکه این حس ما و پیشینیان ماست. 
محمد عیدى سئوال دوم خود را اینگونه مطرح کرد که چه زمانى یک شهر مى تواند این 
حس را در شهروندان ایجاد کند و آن را به خاطره و نماد تبدیل کند؟ که باید گفت بسیار 
کسان درباره اصفهان گفته اند اما ناصرخسرو قبادیانى در قالب یک واژه که بسیار قابل 
تأمل است و امروز باید براى توســعه پایدار شهرى مدنظر باشد اصفهان را در کنار همه 
توصیفات، شهرى جامع دانسته اســت و در حقیقت شهرى جامع است که به صورت و 
معنى جمع باشد تا صفت جامعیت بگیرد و اصفهان در رشد فرایند مدنى تبدیل به شهرى 
اینگونه شد. رئیس سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان با بیان اینکه 
اصفهان در ادوار گذشته با تمام جهان ارتباط داشت، گفت: اصفهان در سایه کنش متقابل 
و تعامل با پیرامون خود به جهان معرفى و به صفت جهانشهر معروف شد و توانست اقتصاد 
فرهنگ گسترده اى ایجاد کند و در گذشته داراى چهار فرایند گفتگویى، تمایز، ابتکار و 
انتخاب بود که سبب شد شبکه ارتباطى و فضاى کالبدى با هم جمع شود و واقعیت آن 
است که احساس مى کنم امروز با فرایندى که در پیش است به جاى اینکه اصفهان مولّد 

شده باشد مصرف کننده بار بیاید. 
عیدى ادامه داد: ما در حوزه مدنى روابط فرهنگى داشتیم که اقتصاد فرهنگ، زنجیره اى 
ارزشى بود و همین موجب خالقیت فرهنگى در شهر مى شد. رئیس سازمان فرهنگى، 
اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان سیاست این سازمان در حوزه شهرى را تشریح 
کرد و گفت: ایجاد مشارکت جویى اجتماعى از برنامه هاى ماست و در سند راهبردى ما 
مشارکت جویى اجتماعى یعنى اینکه شهروند در فرآیند تصمیم گیرى، مشارکت و مداخله 
کند از برنامه هاى ماست. و در حقیقت ما به دنبال شهروند مسئولیت جو بوده و سعى داریم 

ساختارهاى رسمى را قدرتمند کنیم. همچنین خالقیت فرهنگى، تقویت اقتصاد فرهنگ 
از دیگر برنامه ها بوده و احترام به حقوق فرهنگى شهروندان همواره مدنظر خواهد بود 
تا همه شهروندان در کمترین زمان و مســافت، بتوانند به خدمات فرهنگى دسترسى 

داشته باشند.
عیدى خواهرخواندگى اصفهان با شــهرهاى جهان را ازکارهایى دانست که منحصر 
به رفت و آمد بود و گفت: قرار بود در ذیل تفاهمنامه هاى خواهرخواندگى با شــهرها، 
تشکل هاى مدنى خواهرخواندگى ایجاد شود و ما در تالش هستیم این فضا بازتر شود. 
وى اظهار امیدوارى کرد سنگ بناى این تفکر که ساختار را نحیف و به همان میزان جامعه 
مدنى را تقویت خواهد کرد بتواند در باز تولید اصفهان که امروز منتقد آن هستیم مؤثر باشد. 

وى از  همه برگزار کنندگان این همایش قدردانى کرد. 
مدیر کل میراث فرهنگى، صنایع دستى وگردشگرى استان اصفهان هم کارکرد اصفهان 
را به لحاظ ملى، فرهنگى و تمدنى دانست و گفت: پیشینه اصفهان کهن و اصفهان شهرى 
ریشه دار است و پیوند اصفهان و زاینده رود برقرار است و اصفهان از دو سرچشمه زاینده 
رود به عنوان بزرگ ترین فالت ایران و حوزه تمدنى بهره مند است که ما از غربى ترین تا 

شرقى ترین نقطه اصفهان با سایت هاى باستانى، تاریخى و تمدنى را داریم به گونه اى که 
در شرق اصفهان در دشت مهیار، نویافته هاى جدید در باستانشناسى معرفى شده است.

فریدون اللهیارى با بیان اینکه امروز اصفهان مهمترین رویشگاه حوزه تمدنى است که 
بالندگى پیدا کرده، افزود: اصفهان با ظرفیت تمدنى زاینده رود و پیوند با سایر آثار باستانى، 
عصاره تمدنى کشــور خواهد بود. این در حالى است که اصفهان در دوره هاى تاریخى، 
کارکردى فراتر از منطقه داشته و در دوره هاى باستانى، از جایگاه ویژه اى برخوردار بوده 
است. وى ادامه داد: توجه به اصفهان به منزله توجه به یک شهر مهم بوده و زمانى که از 
اصفهان سخن گفته مى شود فقط کالبد اصفهان نیست بلکه فرهنگ، اقتصاد و... را در 
بر مى گیرد و اصفهان در قواره یک تمدن بزرگ به نمایش درآمده و باید نقش اصفهان 

را بازتعریف کنیم.
مدیر کل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى استان اصفهان مى گوید: ما گذشته 
تاریخى و کارکردى اصفهان را دیده ولى امروز آن را به خوبى نمى شناسیم که امید است 
در این گونه همایش ها بتوان اصفهان را در اندازه هاى پیشین  و تاریخى آن پیدا کرده که 
این بحث قابل تأملى است که باید روى آن تمرکز داشت و اصفهان را بیشتر شناخت و پس 

از آن براى شناسایى اصفهان تالش کرد. اللهیارى معتقد است به رغم همه تالش هاى 
انجام شده، اما نتوانسته ایم عطر و بوى اصفهان را به جهان معرفى کنیم که امیدواریم 

آینده درخشانى براى معرفى اصفهان به جهان داشته باشیم.
دبیر اجرایى دهمین همایش نکوداشت اصفهان هم در ســخنان کوتاهى، اصفهان را 
بهشت خواند و گفت: ساکنان بهشت (اصفهان)، قدر شهر خود را بدانید و مسئولیت خود 
را به عنوان یک اصفهانى بشناسید که بى شک میهن پر افتخار ما به برنامه هاى اشتراك 

پذیر نیاز دارد. 
حشــمت ا... انتخابى اظهار امیدوارى کرد به یاد آفرینندگان تصویر این بهشت، همه 

نهادهاى مردمى در برنامه هاى اشتراك پذیرى مشارکت کنند.
رئیس انجمن دوستداران اصفهان هم گفت: این انجمن آگاهانه، مشکالت را به اطالع 
مدیران شهرى رسانده و امید است این همایش انگیزه هاى بیشترى را براى دوستداران 

اصفهان و حامیان این شهر زیبا براى برگزارى مجامع تخصصى فراهم آورد. 
سیروس شفقى گفت: جا دارد روز و هفته اصفهان را به همه مسئوالن و شهروندان تبریک 

بگویم و دستاوردهاى این همایش نیز مفید و مؤثر باشد.
پیام انتخابى، یک پژوهشگر فرهنگى و کارشناس ارشــد میراث فرهنگى هم با تشریح 
گنجینه میراث ایران زمین گفت: میراث فرهنگى و طبیعى و هر آنچه از گذشته به جا مانده، 
سرمایه معنوى، اقتصادى، تاریخى و... است و باید حفظ شود. وى با بیان اینکه در هشت 
ماه سال 98 در اثر سیل، زلزله، تخریب عمدى و... 89 اثر در کشور تخریب شد، گفت: جهان 

امروز سعى در ثبت آثار خود دارد و ما به جاى ثبت آثار، آنها را از دست مى دهیم.
انتخابى افزود: از سال 1309 تا سال 1398، حدود 3 در صد آثار ثبت ملى شدند در حالى 
که باید عالقه مندان به میراث فرهنگى در اقصى نقاط کشور آموزش هاى الزم را ببینند 
و در ثبت و ضبط اطالعات بکوشند و در حقیقت ایده «میراث پدیا» که رایگان است در 
حوزه میراث طبیعى و... در نظر دارد با آموزش و اشتراك گذارى تجربیات، مستندسازى و 

مستندنگارى و... در حفظ میراث باستانى، فرهنگى و... بکوشد.
در پایان این همایش از چهار چهره آقایان محمدصیرفیان، هنرمند فرش دستباف؛ خسرو 
احتشامى در زمینه شعر و ادب؛ کیقباد بذرافشان، هنرمند مشبک فلز و مهدى مقدرى، 
عضو سابق شوراى اسالمى شهر اصفهان و ارائه کننده مصوبه روز اصفهان و همچنین 
فصلنامه سراسرى ادبى فرهنگى هنرى «زنده رود»، سازمان مردم نهاد انجمن مثنوى 
پژوهان و گروه مردمى دوستداران زاینده رود به عنوان سرآمدان سپاهان در سال جارى 
از سوى انجمن دوســتداران اصفهان تجلیل به عمل آمد و تندیس مخصوص به آنان 

اهدا شد.

در دهمین همایش نکوداشت اصفهان مطرح گردید

اصفهان در سایه کنش متقابل و تعامل با پیرامون خود به جهان معرفى شد 
ساسان اکبرزاده


