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6  ماده  غذایى براى ضعیف کردن بـدن !کشف 1000 لیتر گازوئیل قاچاق در اصفهاناول انتشار آلبوم، بعد اجراى کنسرتزلزله ترکیه، گسل ایران را تحریک نکرد مسعود سعادتى: تا وقتى چین بودم اثرى از ویروس نبود سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

معجزه کرسى 
براى درمان 

بیمارى ها

هشدار احتمال کاهش فشار گاز در اصفهان
3
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ظریف: عامل شلیک به 
پرواز 737 در زندان است

پخش «دورهمى»
 بعد از ایام فاطمیــه 

جشنواره
 فیلم فجر اصفهان

 14 بهمن آغاز مى شود

5

افزایـش
 113 هزار هکتارى 

زمین هاى کشاورزى 
باالدست زاینده رود

کرسى یکى از ابزارهاى قدیمى براى گرم کردن منازل است 
که حتى با تغییر زمان هنوز هم طرفداران خاص خودش را 

دارد و در بسیارى از منازل شهر ها و روستا ها از
 کرسى به عنوان وسیله گرمایشى استفاده مى  شود.

 گذشته از اینها کرسى فواید دیگرى دارد که مى تواند   ...

معاون برنامه ریزى شرکت آب منطقه اى استان 
اصفهان گفت: وقتى رودخانه خشــک مى شود 
ساده ترین جمله این اســت که مى گوییم دچار 
خشکسالى شــده ایم؛ گرچه براســاس آمار و 
اطالعات موجود در حوضه آبریــز زاینده رود و 
به ویژه در باالدســت آن اثرات گرمایش زمین 
مشاهده مى شود. از جمله تغییر الگوى بارشى از 
برف به باران و تغییر زمان بارش ها از زمستان به 
بهار اما این تغییرات به تنهایى در خشکسالى هاى 

منجر به خشکى رودخانه زاینده رود ...

4 گردشگران چینى با «کرونا» به اصفهان نمى آیندگردشگران چینى با «کرونا» به اصفهان نمى آیند
به رغم شیوع ویروس مرگبار تغییرى در برنامه هاى استقبال از سال نوى چینى داده نشده استبه رغم شیوع ویروس مرگبار تغییرى در برنامه هاى استقبال از سال نوى چینى داده نشده است
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مدیرکل مدیریت بحران: دماى برخى مناطق به منفى 17 درجه سانتیگراد مى رسدکه لزوم کاهش مصرف برق و گاز احساس مى شود

دارا حیایى: 

از موقعیت پدرم 
سوء استفاده 
نمى کنم

فقط سپاهان
 ویژگى مدعى اصلى قهرمانى را دارد

پیشکسوت فوتبال ایران گفت: سپاهان مدعى اصلى قهرمانى است 
اما پرسپولیس و تراکتور هم با حمایت هوادارانشان تا پایان در کورس 
مى مانند. على اصغر مدیرروســتا در ارتباط با مدعیان اصلى قهرمانى 
لیگ نوزدهم اظهار کرد: واقعیت این است که من تیم هاى پرسپولیس 
و تراکتور و صنعت نفت آبــادان را مدعى اصلى قهرمانى نمى دانم اما 

این سه تیم با حمایت هوادارانشان...
6

7

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

راه اندازى 
نخستین بازارچــه

 طالى کشور 
در اصفهــان

«تمساح خلیج فارس» اعـدام شد
پایان فعالیت یکى از مخوف ترین باندهاى توزیع مواد مخدر در کشور
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مهدى طارمى مهدى طارمى 
یک قدم تا انتقال بزرگیک قدم تا انتقال بزرگ

روابط عمومى شرکت آب منطقه اى اصفهان 

آگهى مناقصهآگهى مناقصه نوبت اول

دادار نجنجففآبآبادادمحمد مغزى نجف آبادى- شهردار نجف آباد محمحمدمد ممغزغزىىنجنجففآبآبادادى-ى ششهره

آگهى مناقصهآگهى مناقصه نوبت دوم 

ماان عمراان زااینده رودحمیدرضا جوادى- مدیرعامل سازمان عمران زاینده رود حمیدرضاضا جواادى- مدیرعااملل سازا

آگهى تجدید مزایدهآگهى تجدید مزایده
شرکت آب منطقه اى اصفهان در نظر دارد ساماندهى و الیروبى رودخانه ها و شــبکه هاى استان اصفهان را از 
طریق مناقصه عمومى با شرایط و مشخصات زیر به پیمانکار واجد صالحیت (حداقل پایه 5 در رشته آب) واگذار 
نماید. لذا مناقصه گرانى که تمایل به حضور در این مناقصه ها را دارند بایســتى از طریق سامانه ستاد به آدرس

 www.setadiran.ir در مهلت مقرراقدام نمایند.

براى اطالعات بیشتر به سامانه ستاد مراجعه فرمایید.

م الف: 739338

شهردارى نجف آباد در نظر دارد به استناد مصوبه شــماره 98/2459 مورخ 98/08/12 شوراى محترم اسالمى 
شهر، عملیات خرید و حمل و پخش آسفالت معابر شــهردارى منطقه چهار را با مجموع برآورد اولیه به مبلغ 
30/000/000/000 ریال با احتساب مابه التفاوت قیر، از محل اعتبارات عمرانى سال 1398 منطقه چهار شهردارى، 

بصورت تنى و بر اساس کمترین قیمت پیشنهادى به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. 
شرایط شرکت در مناقصه: شرکت کنندگان باید داراى شخصیت حقوقى مستقل و اساسنامه و رزمه کارى مرتبط 
و تجهیزات و ماشین آالت مناسب با موضوع مناقصه بوده و داراى صالحیت و رتبه بندى الزم (حداقل پایه پنج در 

رشته راه و ترابرى) از معاونت برنامه ریزى و نظارت راهبردى ریاست جمهورى باشند.
مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: از واجدین شرایط دعوت مى شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد 
مناقصه، با همراه داشتن مدارك رزمه شرکت تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 98/11/14 به امور قراردادهاى 

شهردارى نجف آباد مراجعه نمایند.
شرکت کنندگان باید مبلغ 1/500/000/000 ریال بابت ضمانت شرکت در مناقصه را طى فیش واریزى به حساب 
سپرده شماره 0104544150002 شهردارى نجف آباد و یا معادل آن را ضمانت نامه معتبر بانکى ارائه نمایند. برندگان 

اول، دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
سایر اطالعات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است و شهردارى نجف آباد در رد یا قبول یک یا کلیه 

پیشنهادات مختار مى باشد.

سازمان عمران زاینده رود به استناد آیین نامه معامالت ســازمان و مصوبه هیئت مدیره محترم در نظر دارد نسبت به فروش 8 پالك زمین ویالیى واقع در دهکده فرهنگى 
تفریحى زاینده رود چادگان بر اساس صرفه و صالح سازمان از طریق مزایده عمومى اقدام نماید. لذا متقاضیان مى توانند از تاریخ انتشار آگهى و در ساعات ادارى جهت بازدید 

از پالك هاى مزایده به واحد فنى دهکده فرهنگى تفریحى زاینده رود واقع در دو کیلومترى شهر چادگان مراجعه نمایند.
بدین وسیله از کلیه متقاضیان حقیقى و حقوقى دعوت مى شود در صورت تمایل و دارا بودن شرایط الزم با در نظر گرفتن مراتب زیر در مزایده شرکت نمایند.

1- موضوع مزایده عبارت است از فروش 8 پالك زمین ویالیى طبق شرح زیر:

2- محل دریافت اسناد مزایده دفتر امور حقوقى و قراردادهاى سازمان: اصفهان، خیابان 22 بهمن، مجموعه ادارى امیرکبیر، ساختمان ادارى است. 3- زمان دریافت اسناد مزایده 
از تاریخ نشر آگهى در روزنامه تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 98/11/19 است.3-1- پیشنهاد دهندگان براى دریافت اسناد نقشه و مشخصات مبلغ 2/000/000 ریال به حساب 
شماره 0105526752002 نزد بانک ملى شعبه غدیر اصفهان واریز و فیش مربوطه را به امور مالى سازمان ارائه تا اسناد، نقشه و مشخصات مربوطه تحویل گردد. 4- تسلیم پیشنهادها: 
پیشنهاد دهندگان باید پیشنهادهاى خود را تا پایان ساعت ادارى روز شنبه مورخ 98/11/19 به آدرس: اصفهان، خیابان 22 بهمن، مجموعه ادارى امیرکبیر، ساختمان ادراى سازمان به 
دبیرخانه سازمان تسلیم نمایند. 5- تاریخ گشایش پیشنهادها: کمیسیون عالى معامالت در ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 98/11/20 جهت گشایش پیشنهادها در محل دفتر مدیرعامل 
سازمان تشکیل مى شود. 6- مبلغ تضمین شــرکت در هر کدام از مزایده هاى مذکور معادل 5٪ درصد قیمت کل پایه کارشناسى مزایده مربوطه مى باشد که باید به حساب شماره 
0108615001000 نزد بانک ملى شعبه غدیر اصفهان واریز و فیش مربوطه را طبق دستورالعمل داخل پاکت (الف) اسناد مزایده قرار دهند. 7- به پیشنهادهاى فاقد سپرده، سپرده هاى 
مخدوش، سپرده هاى کم تر از میزان مقرر، چک شخصى و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد. 8- کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است. 9- سایر اطالعات 
و جزییات در اسناد مزایده مندرج است. 10- هزینه آگهى به عهده برنده مزایده است. 11- این آگهى تابع قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتى مصوب دى ماه 1337 

مى باشد.                                      آدرس سایت سازمان: www.sozi.ir           ایمیل سازمان: info @sozi.ir                  تلفن سازمان: 32673080- 031 و 32673010- 031

توضیحاتقیمت پایه کارشناسى (ریال)متراژشماره زمینردیف
126 -20766/6310/980/000/000
232 -61015/8816/380/000/000
332 -7894/5712/870/000/000
428 -31917/8814/850/000/000
532 -19112914/220/000/000
632 -201173/3013/770/000/000
732 -21843/6110/620/000/000
832 -221237/8517/820/000/000

نوبت دوم 

شماره فراخوانردیف
مبلغ برآورد پایه به موضوع در سامانه ستاد

ریال
محل تأمین 

اعتبار
جارى45398018617ساماندهى رودخانه هاى زاینده رود در محدوده شهرستان لنجان12098001205000052
جارى15790506830ساماندهى رودخانه ى محمدآباد جرقویه22098001205000053
جارى16465788788ساماندهى رودخانه ى هریزه کوهپایه32098001205000054
جارى4783643422ساماندهى رودخانه ى مزرعه خطیر نطنز42098001205000055
جارى5026739212تابلوگذارى رودخانه هاى استان اصفهان52098001205000056
عمرانى3274939720الیروبى شبکه هاى آبیارى نکوآباد، آبشار و رودشتین62098001205000057

م الف: 748158

اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان

آگهى مزایده عمومىآگهى مزایده عمومى نوبت دوم

بنیاد مسکن انقالب اسالمى اســتان اصفهان در نظر دارد قطعات 
کارگاهى در روستاى جهادآباد شهرستان شاهین شهر و میمه را  از 

طریق مزایده عمومى به فروش برساند.
متقاضیان براى کسب اطالعات بیشتر مى توانند از تاریخ یک شنبه 
 www.bonyadmaskan-isf.ir 98/11/06 به آدرس اینترنتى

مراجعه نمایند.

موقعیاز موقعی یاز و قز از
سووسو

ااول انتشار آلبوم، بعد اجراى کنسرت

منازل است 
خودش را 

د.
واند   ...

م
2
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مصاحبه «کریســتیانه هوفمان»، خبرنــگار هفته نامه 
«اشپیگل» با محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران روز 

جمعه چهارم بهمن (24 ژانویه) انتشار یافت.
«اشــپیگل» در این مصاحبه از ظریف درباره موضوعى 
پرســیده اســت که تاکنون در نهان مانده بود و ایران و 
آمریکا درباره آن توضیحى نداده اند. هفته نامه «اشپیگل» 
مى پرسد در اوج تنش ها شما با سوییس به عنوان حامى 

آمریکا در ایران تماس گرفتید دلیلش چه بود؟
ظریف بدون اشاره دقیق به محتواى پیام هاى رد و بدل 
شده، گفته است که این ارتباط از طرف آمریکایى ها بوده 
و آمریکا در پیامــى تحریک آمیز توهین  و تهدید کرده و 

ایران هم پاسخى بسیار منطقى داده است.
«اشپیگل» در ادامه این مصاحبه از ظریف پرسیده است 
که چرا دولت روحانى پس از ســه روز از شلیک موشک 
ســپاه به هواپیماى اوکراینى به مــردم حقیقت را گفته 
است؟ ظریف در پاسخ گفت کشــور در وضعیت بسیار 
دشوارى قرار گرفته بود. 32 سال پیش آمریکا هواپیماى 
مسافربرى ایران را سرنگون کرد و آنها تا به حال به طور 
رســمى از ما عذرخواهى نکرده اند. افسر آمریکایى که 
مسئول شلیک به هواپیماى ایران بوده حتى مدال افتخار 
هم گرفت. اما مأمور ایرانى که بــه هواپیماى اوکراینى 

شلیک کرد در زندان به سر مى برد./1222

استاد تمام پژوهشــگاه بین المللى زلزله شناسى درباره 
زلزله شــامگاه جمعه ترکیه گفت: گسل آناتولى شرقى، 
مســبب این زلزله بود کــه بزرگى آن به 6/8 ریشــتر 

رسید.
مهدى زارع ادامه داد: این گسل بسیار مهم در مجاورت 
غربى کشور ما قرار دارد؛ بنابراین استان هاى آذربایجان 
غربى و شرقى کشــور ما و استان هاى شــرقى ترکیه 
پتانســیل باالیى براى وقوع زلزله دارند. وى گفت: این 
زلزله توانســته تا 300 کلیومتر دورتر هم احساس شود 
و در پنج استان کشور ما شدت این زلزله مشخص است.

این عضو هیئت علمى دانشگاه افزود: بیش از 300 هزار 

نفر در فاصله 35 مترى کانون ایــن زمین لرزه، زندگى 
مى کنند که خرابى هاى بسیارى بر جاى گذاشته است. 
زارع اظهار کرد: در این منطقه سد هاى بزرگ ترى قرار 
دارند. بزرگ ترین سد مخزنى دنیا، سد آتاتورك با ظرفیت 
43 میلیارد متر مکعب است که کارشناسان آسیب دیدن 

سد را بررسى خواهند کرد.
استاد تمام پژوهشگاه بین المللى زلزله شناسى در پاسخ به 
این سئوال که این زلزله، گسل هاى ایرانى را فعال خواهد 
کرد یا خیر؟ گفت: این زلزله نمى تواند گسل هاى ایران را 
تحریک کند اما مجاورت این گسل ها به این معناست که 

این منطقه براى زلزله بسیار حساس است./1230

ظریف: عامل شلیک به 
پرواز 737 در زندان است

زلزله ترکیه 
گسل ایران را تحریک نکرد

آغاز سهمیه بندى
 ثبت طالق 

طرح تعیین    باشگاه خبرنگاران جوان |
سقف براى ثبت طالق از روز شنبه در دفترخانه ها اجرا 
مى شود. بر اساس بخشنامه رئیس قوه قضاییه براى 
ثبت طالق در هر اســتان با توجه به میزان جمعیت 
سقفى تعیین شده است و دفترخانه هاى طالق مجاز 
به ثبت طالق بیشتر از حد مجاز نیستند. در اصفهان 
میزان ثبت طالق در دفترخانه هاى طالق 164 مورد 

است./1220

«فارس» تحریم شد!
  فارس| دامنه farsnews.com متعلق 
به خبرگزارى «فارس» شامگاه جمعه با دستور وزارت 
خزانه دارى آمریکا مسدود شد. در ایمیلى که از طرف 
سرویس دهنده بین المللى این دامنه براى خبرگزارى 
«فارس» ارسال شــده به صراحت دلیل این انسداد 
غیرقانونى «دستورالعمل مقرر شده توسط دفتر کنترل 
دارایى هاى خارجى وزارت خزانه دارى آمریکا (اوفک) و 
قرار گرفتن این خبرگزارى در فهرست SDN عنوان 
شده است. در حال حاضر دسترسى مخاطبان به سایت 
خبرگزارى با آدرس farsnews.ir امکانپذیر است.

حمله به بابک حمیدیان
 از «هفت»

  برترین ها| جمعه شــب در برنامه سینمایى 
«هفت» از مواضع بابک حمیدیان درباره جشنواره فجر 
امسال به شدت انتقاد شد. در بخشى از برنامه «هفت»، 
احسان رستگار، روزنامه نگار و فعال رسانه اى با اشاره 
به مواضع اخیر بابک حمیدیان گفت: «کســانى که 
عمده فعالیت آنان با نهاد هاى رسمى کشور بوده و با 
کارگردان هایى چون حاتمى کیا و مهدویان همکارى 
کردند و پول گرفته اند حاال بیانیه مى دهند و مى گویند 
مى خواهیم از جشنواره فجر کناره گیرى کنیم! شما هم 

مى خواهى هم از توبره بخورى و هم آخور!»/1219

واردات 500 ُتن مسواك
  میزان| آمــار مقدماتى گمــرك از تجارت 
خارجى سال 97 نشــان مى دهد که در این مدت بالغ 
بر 536 ُتن مسواك از کشور هاى مختلف جهان وارد 
ایران شده است. الزم به ذکر اســت که این حجم از 
مسواك از ده کشور از جمله ترکیه، آلمان و بلژیک وارد 

ایران شده است.

کاهش چشمگیر
 مخاطبان سینما

مجموع مخاطبین سینماها تا پایان دى   برنا |
ماه سال 98 نســبت به ده ماه سال 97 با کاهش 1/6 
میلیون نفرى مواجه شده اســت. یکى از دالیل افت 
مخاطب را باید افزایش حداکثر قیمت بلیت ســینما 
دانست اما دلیل اصلى را باید در کیفیت فیلم هاى اکران 

شده جستجو کرد./1218

هشدار توییترى 
آقاى نماینده 

   خبر آنالین | نماینده مردم همدان از حضور 
توریست هاى چینى احساس خطر کرد. امیر خجسته 
نوشت: در روزهاى آینده و در رویدادى به نام «ایران 
باشکوه» توریســت هاى چینى وارد شهرهاى کشور 
از جمله همدان مى شــوند! با توجه به شیوع بیمارى 
ناشناخته در چین، مسئوالن وزارت بهداشت و سازمان 
پدافند غیرعامل باید چاره اى براى جلوگیرى از انتقال 

این ویروس به کشور یا لغو این رویداد بیاندیشید؟!

بارش هاى 45 برابرى
 برنا | رضا اردکانیان، وزیر نیــرو در ارتباط با 
سیل سیستان و بلوچستان گفت: مجموع بارش هاى 
استان سیستان و بلوچســتان از ابتداى سال تا االن 
حدود 45 برابر سال گذشــته است و همه پنج مخزن 

سدى که داشتیم تقریباً  پر شد. /1217

دیدار انتخاباتى
 با حضور روحانى؟

روزنامه «کیهان» در خبرى مدعى   برترین ها|
دیدار رئیس جمهور با رئیس دولت اصالحات شــده 
است. این روزنامه نوشــت: «خاتمى به همراه برخى 
اصالح طلبان، پنج شنبه شــب با حسن روحانى دیدار 
کرد. در این جلســه که چند هفته مانده به انتخابات 
مجلس برگزار شــد، افراد دیگرى چون ناطق نورى، 
حسن خمینى و اسحاق جهانگیرى نیز حضور داشته اند. 
این مالقات و همفکرى در حالى است که اصالح طلبان 
مى گویند عملکرد روحانى به شدت به آنها لطمه زده 
و مى خواهند در انتخابات مجلــس، تجربه نامطلوب 

ائتالف در قالب لیست امید را کنار بگذارند.» /1224

یک نظارت جدید
مســیح مهاجــرى، مدیــر روزنامه   انتخاب|
«جمهــورى اســالمى» در ایــن روزنامه نوشــت:  
«به مناقشــات لفظــى بى حاصلى از قبیــل نظارت 
"اســتصوابى" اعتقادى ندارم، زیرا معتقدم از دو نوع 
نظارت "استطالعى" و "استصوابى" از اولى که جز 
مشاهده کارى برنمى آید و دومى است که اگر درست 
انجام شــود، مى تواند وظیفه نظارتى را بر مدار قانون 
انجام دهد به طورى که حق کســى ضایع نشــود... 
مشکل این است که نظارت شوراى نگهبان، آنگونه 
که عمل مى شود، نه استطالعى است و نه استصوابى، 
بلکه "نظارت استسالقى" است، یعنى به سلیقه خود 
عمل مى کند و حتى قانون را نیز طبق سلیقه خود معنا 

مى کند...»/1225

ما پاسخگو هستیم، آنها نه
سردار غالمرضا جاللى، رئیس    آفتاب نیوز|
پدافند غیرعامل کشور با اشاره به سانحه سقوط هواپیما 
گفته است: در فهرســت حوادث نظامى دنیا نسبت به 
پروازهاى خارجى، 12 اتفاق طى ده سال گذشته رخ 
داده ولى چنین پیامدهایى را به همراه نداشــته است. 
سپاه پاسداران با شجاعت تمام مسئولیت این حادثه را 
پذیرفت، در صورتى که در داخل اوکراین سه پرواز غیر 
نظامى متعلق به کشورهاى مصر، تایلند و مالزى بوده 
که با شلیک موشک سرنگون شده و تا یکسال بعد نیز 

مسئولیت را قبول نکردند و پاسخگو نبودند./1226

رایزنى80 رد صالحیت شده! 
  تسنیم| عباســعلى کدخدایى، سخنگوى 
شــوراى نگهبان از مالقــات 80 َتــن از نمایندگان 
ردصالحیت شــده با اعضاى شــوراى نگهبان خبر 
داد. او نوشت: «در ادامه دیدار نمایندگان و داوطلبان 
رد صالحیت شده با اعضاى شوراى نگهبان، عده اى 
دیگر دعوت و مســتندات و مدارك پرونــده ارائه و 
توضیحات آنها نیز استماع شد. تاکنون مالقات با 80 
نفر از نمایندگان انجام شــده است. روند رسیدگى در 

شوراى نگهبان ادامه دارد.»

اشتباه عجیب «ترامپ» 
«دونالــد ترامــپ» در دیدار با     خبر آنالین |
«نچیروان بارزانى»، رئیس منطقه کردستان عراق، او را 
با «مظلوم عبدو»، فرمانده نیروهاى سوریه دموکراتیک 
در سوریه اشتباه گرفت و در صحبت هاى خود به سوریه 
اشاره کرد و گفت: ما از شما سپاسگزاریم که منطقه پرواز 
ممنوع در مرز ترکیه و سوریه را امن نگه داشتید. ما هم از 

نفت این منطقه محافظت مى کنیم./1228

 دایه دلسوزتر از مادر نباشید
  ایسنا| على مطهرى، نماینــده مردم تهران 
در مجلس با اشاره به مراجعه حضورى خود به شوراى 
نگهبان براى بررسى پرونده رد صالحیتش در انتخابات 
آینده، نامه اى خطاب به این نهاد نوشــت.  مطهرى از 
جمله نوشته است: «مواردى که در پرونده اینجانب آمده 
هیچ  کدام مصداق عدم التزام عملى به نظام جمهورى 
اسالمى نیست. نباید دایه دلســوزتر از مادر شد. بعید 
مى دانم کسى از اعضاى آن شورا دلسوزتر از من براى 

نظام و انقالب اسالمى و رهبرى باشد.»/1229

خبرخوان

چند روز قبل کارکنان دفتر مجلس اعالى اسالمى عراق 
واقع در خیابان شریعتى تهران به محض ورود به دفتر با 
بوى شدید گاز مواجه شدند. منشأ گاز از آبدارخانه بود و 
آنها بالفاصله شیر گاز را بستند. در ادامه کارکنان متوجه 
شدند که درهاى ورودى طبقه اول و سوم باز است و به 
محض ورود به طبقات با گاوصندوق هاى خالى مواجه 
شدند. همه چیز حکایت از سرقت داشت و بدین ترتیب 

موضوع به پلیس اعالم شد.
با ورود مأموران اداره 17 پلیس آگاهى پایتخت به محل 
مشخص شد که افراد ناشناسى شب قبل وارد دفتر شده 
و با کلیدهایى که در دست داشتند در گاوصندوق طبقه 
اول و سوم را باز کرده اند. آنها از طبقه اول که حسابدارى 
بود نیم کیلو طــال، 21 هزار دالر و مقــدارى ریال و از 
طبقه ســوم نیز مبلغ قابل توجهى دالر و طال به سرقت 
برده بودند. این درحالى بود که در بازبینى دوربین هاى 
مداربسته دفتر مشخص شــد که حدود ساعت 2 بامداد 
مردى در حالى که ســر و صورتش را پوشانده بود وارد 

شده و بعد از دو ساعت با ساك دستى خارج شده است.
بررســى ها نشــان مى داد که عامل یــا عامالن این 

جنایت با باز کردن گاز قصد داشتند که آنجا را به آتش 
بکشــند تا تمامى سرنخ ها و آثار انگشــت از بین برود. 
در ادامه تحقیقات با این احتمــال که عامل یا عامالن 
این سرقت افرادى آشنا بوده اند، چرا که کلید گاوصندوق 
و در ورودى را داشــتند، تحقیقــات روى کارمندان و 
افرادى که به دفتر رفت و آمد داشــتند متمرکز شد. در 
ادامه بررسى ها دو کارمند این دفتر به  عنوان مظنونان 
پرونده به دســتور دادیار شــعبه دوم دادســراى ویژه 
سرقت بازداشت شــده و بررســى ها در این خصوص 

ادامه دارد.
مجلس اعالى اســالمى عراق که پیــش تر مجلس 
اعالى انقالب اســالمى عراق نام داشــت یک حزب 
سیاسى عراقى است که در سال 1361 با هدف سرنگونى 
حکومت «صدام حســین» توســط سیاســتمداران و 
روحانیون عراقى مقیم ایران تأســیس شــد. خانواده 
«حکیم» نقش بنیادى در پایه گذاردن مجلس اعال ایفا 
کرده اند اما در اوایل پایه گذارى آن ریاســتش برعهده 
مرحوم سید محمود هاشمى شاهرودى بود. این حزب 

بزرگ ترین حزب در مجلس نمایندگان عراق است.

سارقى که تنها به سرقت لوازم خودروهاى 206 آلبالویى 
دست مى زد دستگیر شد و از راز ســرقت هایش پرده 

برداشت.
پژوى 206 آلبالویى، جزو خودروهــاى خاص و جوان 
پسند است و تعداد آنها کم نیست. اما به مدت چند ماه، 
206هاى منطقــه قلهک در تهران مورد ســرقت قرار 
مى گرفتند و از شــواهد مشــخص بود کــه همه این 

سرقت ها، توسط یک نفر انجام مى شود. 
«کامران» 40 ساله، فردى اســت که به تازگى به جرم 
سرقت لوازم خودروهاى 206 آلبالویى قلهک دستگیر 

شده است.
او درباره چرایى ســرقت از 206ها گفت: «خودم یک 
206 آلبالویى دارم، به همین دلیل، پالك خودروهایى 

که مورد سرقت قرار مى دادم را مى کندم و با چسباندن 
آنها به جاى پالك ماشــین خودم، دوباره به ســرقت 
مى رفتم.» وى افزود: «به نظر خودم مى توانستم با این 
کار، پالك ماشین خودم را مخفى کنم و پلیس را گول 
بزنم اما بعد از چند فقره سرقت، دســتگیر شدم.» این 
ســارق ادامه داد: «من فقط از ماشین هاى مدل خودم 
سرقت مى کردم، زیرا با ماشــین آشنایى کامل داشتم. 
همچنین چون با ماشــین خودم به ســرقت مى رفتم، 

مى توانستم عادى جلوه کنم.»
این متهم که سابقه دار نیست اظهار کرد: «مردم خیلى 
چیزها در ماشین مى گذارند. مدارك، کیف، پاور بانک، 
تلفن همــراه، پول و الســتیک، من هر چیــزى را که

 مى دیدم برمى داشتم.» 

یکى از ترانه هاى کودکانه مصطفى رحماندوســت در 
روز هاى گذشته مورد نقد شــدید فعاالن اجتماعى قرار 

گرفته است.
روزنامــه «خراســان» کــه درایــن باره گزارشــى

تهیه کرده اســت مى نویســد: «اینکه رحماندوســت 
کلیشــه اى نخ نما مانند رابطه عروس و مادرشــوهر را 
دستمایه یک شــعر کودکانه قرار مى دهد و از تأثیرى 
که ایــن ترانه ها بــر ذهن کــودکان و ایفــاى نقش 
آینده شــان در خانواده مى گذارد، بى خبر باشــد، جاى 

تعجب دارد.»
این روزنامه در ادامه مطلب خود این شــعر را اینچنین 

آورده است: «گل پسرم رو قربون/ تاج سرم رو قربون/ 
مى خواد بره مدرسه/ بخونه حســاب و هندسه/ بزرگ 
بشه زن بگیره/ عروس براى من بگیره/ خودش کنارم 
مى شینه/ زنش برام میز مى چینه/ آب میاره/ نون میاره/ 

پلو و فسنجون میاره.»
پایین ترانه هم توصیه شــده: «هنگام بازى و نوازِش 

کودکانه این ترانه را بخوانید»! 
روزنامه «خراسان» این شعر را «با محتوایى جنسیت زده 
و به شدت زن ستیز» دانسته که در یکى دو روز گذشته 
در فضاى مجازى دست به دســت مى شود و انتقادات 

بسیارى را به دنبال داشته است. /1221

ساعاتى پس از اینکه کیمیا علیزاده در آلمان کنفرانس 
مطبوعاتى گذاشــت و اعالم کرد از ایران رفته تا براى 
آن کشور اروپایى مبارزه کند، مازیار ناظمى، سخنگوى 
وزارت ورزش ویدیویى از حرف هاى شیرین او در سال 
1395 و پس از مدال نوبرانه المپیکش منتشر کرد. آنجا 
که مى گفت با این نخســتین مدال براى زنان کشورش 

مسیرساز شده است.
علیزاده در نخستین کنفرانس خبرى خود گفته دیگر به 
بازگشــت به ایران فکر نمى کند. او گفته ظرف دو هفته 
آینده مشخص خواهد شد که آیا شانس پیوستن به کاروان 
آلمان براى حضور در المپیک توکیو را پیدا مى کند یا خیر.

او روز جمعه در شــهر لونن آلمان به خبرنگاران گفت: 
«مهمترین چیز برایم مخصوصاً االن که متأهل شده ام، 

زندگى در آرامش است و فکر مى کنم بتوانم اینجا در کنار 
ورزش حرفه اى و مسابقه در المپیک و قهرمانى جهان به 
آن برسم.» این ورزشکار در پاسخ به خبرنگارى که از او 
پرسید آیا ممکن اســت روزى فکر بازگشت به ایران به 

سرش بزند گفت: «نه.»/1223

رئیس کل دادگسترى اســتان هرمزگان از اجراى حکم 
اعدام ســرکرده باند بین المللى مواد مخــدر معروف به 

«تمساح خلیج فارس» خبر داد.
على صالحى صبح دیروز (پنجم بهمــن ماه) در این باره 
اظهار کرد: حکم اعدام ســرباند بین المللى مواد مخدر با 
نام اختصارى (ع – ز) معروف به «تمساح خلیج فارس» و 
یکى از شرکاى او با نام اختصارى (م-ح) اجرا شد. وى در 
ادامه افزود: 18 نفر از سوداگران مرگ و اعضاى دیگر این 
باند نیز در مجموع به 420 سال حبس و 21 میلیارد ریال 

جزاى نقدى محکوم شده اند.
صالحى یادآور شد: متهم (ع –ز) سرباند این شبکه سازمان 
یافته قاچاق مواد مخدر که از ســوى رسانه هاى مختلف 
با عنوان «تمســاح خلیج فارس» و مواردى از این دست 
مطرح شــده، یکى از بــزرگ ترین ســوداگران مرگ و 
قاچاقچیان مواد مخدر از طریــق دریا بود. این فرد متولد 
ســال 1362 بود و با وجود آنکه پنج کالس سواد داشت، 
یکى از بــزرگ ترین و مخوف ترین شــبکه هاى قاچاق 
و توزیع مواد مخدر را در ســطح ایــران و منطقه رهبرى 

مى کرد.
این مقام قضایى بیان کرد: «تمســاح خلیج فارس» در 
چهره هاى مختلف و پوشــش هاى گوناگــون فعالیت 
مى کرده و حین دســتگیرى اش در حــال هدایت براى 
قاچاق بیش از 100 ُتن مواد مخدر به حوزه آب هاى آزاد 

بوده است که ناکام ماند.
رئیس کل دادگسترى استان هرمزگان خاطرنشان کرد: 
بین چهار تا پنج سال براى دســتگیرى این فرد 36 ساله 
اقدامات اطالعاتى انجام شد و با وجود اینکه وى هیچ ردى 
از خود به جا نمى گذاشت، سرانجام در حالى که وارد کشور 
شده بود، در دام مأموران پلیس گرفتار شده و دستگیر شد.

صالحى در خصــوص جزئیات پرونده «تمســاح خلیج 
فارس» یادآور شد: دامنه فعالیت این فرد شرور به عنوان 
سرکرده باند سازمان یافته مواد مخدر فراتر از ایران بوده 

اســت و اقدامات مجرمانه او از آن سوى مرزهاى کشور 
آغاز و با عبور از پهنه زمینى و دریایى استان هاى سیستان 
و بلوچستان و هرمزگان به عمق سرزمینى ایران به ویژه 
استان هاى فارس، تهران و آذربایجان کشیده مى شد. این 
سردسته سوداگران مرگ ظرف دو سال فعالیت مجرمانه 
بیش از 2000 میلیارد تومان تراکنش بانکى داشته و حتى 

به اسم مردگان حساب باز مى کرد.
رئیس کل دادگسترى استان هرمزگان تصریح کرد: این 

باند بین المللى با استفاده از راهکارهاى پولشویى، بسیارى 
از وجوه درآمــدى حاصل از معامالت مــواد مخدر را به 
اراضى، امالك و مستغالت در اقصى نقاط کشور تبدیل 
کرده بود که بسیارى از این اموال نامشروع، شناسایى و به 

نفع دولت ضبط شد.
صالحى عنــوان کرد: باند بین المللــى مواد مخدر تحت 
رهبرى «تمســاح خلیج فارس» موفق شــده بود، بیش 
از 400 تن مــواد مخدر را در قالــب محموله هاى بزرگ 

به کشــور وارد کند که خوشــبختانه در پى هوشــیارى 
دستگاه هاى انتظامى و امنیتى، بسیارى از این محموله ها 
کشف و ضبط شــد.  وى همچنین یادآور شد: طى روند 
تحقیقات و تکمیل دادرسى از این باند سازمان یافته تعداد 
زیادى امالك زراعى، 65 منزل مسکونى، چندین فروند 
شناور از قبیل لنج و قایق، 16 دستگاه انواع خودرو، شش 
قبضه اسلحه شــکارى و بالغ بر 25 میلیارد ریال وجه نقد 

کشف و ضبط شد.

پایان فعالیت یکى از مخوف ترین باندهاى توزیع مواد مخدر در کشور

«تمساح خلیج فارس» اعـدام شد

ماجراى سرقت از 206هاى آلبالویى 

 از «مسیرسازى» تا «مهاجرت» کیمیا علیزاده

سرقت از دفتر حزب مهم عراقى در تهران

 خدمت عروس 
به مادرشوهر 
در کالم شاعر 
معروف کودکان!

رئیس اداره بیمارى هاى وزارت بهداشت گفت: تاکنون 
هیچ مورد اثبات شــده اى از بیمارى «کرونا» در کشور ما 

گزارش نشده است. 
حسین عرفانى در پاسخ به این پرسش که در حال حاضر 
وضعیت کنترل اتباع چینى به کشــور با توجه به شیوع 
ویروس کرونا در کشــور چین چگونه است، توضیح داد: 
تنها فرودگاهى که به صورت مستقیم اتباع کشور چین از 
آنجا به ایران وارد مى شوند فرودگاه امام خمینى(ره) است 
و برخى از این افراد نیز از طریق بنادر، مرزهاى زمینى، ریلى 

و جاده اى ممکن است به کشور ایران وارد شوند، در همین 
راستا وزارت بهداشت برنامه ریزى هاى الزم را انجام داد تا 

با شناسایى این افراد، اقدامات کنترلى انجام شود .
رئیــس اداره بیمارى هــاى وزارت بهداشــت بــا بیان 
اینکه خوشــبختانه تاکنون هیچ مورد اثبات شــده اى از 
بیمارى کرونا در کشــور ما گزارش نشــده است، افزود: 
وزارت بهداشــت تمام تالش خود را براى کنترل تردد 
اتباع چینى به کشور انجام خواهد داد و نگرانى از این بابت 

وجود ندارد.

«کرونا» هنوز به ایران نرسیده است
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شاهین شهر، میزبان 
رئیس جمهور 

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شاهین شـهر، از 
افتتـاح و بهره بردارى یک واحد صنعتـى ملى در روز

 22 بهمـن توسـط رئیس جمهور خبـر داد. مصطفى 
بدیعیان اظهار کـرد: واحد صنعتى ملى «شـهدینه» 
در 22 بهمـن بـه دسـت رئیس جمهـور افتتـاح و به 
بهره بردارى مى رسد. وى، این واحد صنعتى را تحولى 
عظیم در صنایع غذایى کشـور، دانسـت و افزود: در 
واحد صنعتى ملى «شهدینه» ساکارز (شکر صنعتى)، 
کنجاله ذرت و روغـن ذرت از طریق فـرآورى ذرت 

تهیه مى شود.

حضور مخابرات 
در رزمایش هسته اى

تیـم مخابـرات منطقـه اصفهـان همـگام بـا سـایر 
دسـتگاه هـاى خدمـات رسـان اسـتان در رزمایش 
مرصاد(2) شرکت کرد. رزمایش مرصاد(2) به منظور 
باالبردن سـطح آمادگـى واحدهـاى صنعتى منطقه  
هسـته اى در صـورت بـروز حـوادث احتمالـى، در 
منطقه هسته اى اصفهان برگزار شد. در این مانور از 
سناریوهاى از پیش تهیه و تأیید شده تیم هاى اطفا، 
امداد و نجات، هالل احمر، اتوبوسرانى داخل شهرى، 

مراکز اورژانسى و بیمارستانى استفاده شد.

فوالد مبارکه، پیشرو در کشور 
در بیسـت و دومین دوره رتبه بندى شرکت هاى برتر 
کشـور، شـرکت فـوالد مبارکـه در بیـن 500 بنگاه 
صنعتـى و اقتصادى ایـران، موفق به کسـب عنوان 
«شـرکت پیشـرو» شـد. در این رتبه بندى، شرکت 
فوالد مبارکه اصفهان عالوه بر کسب عنوان پیشرو، 
رتبـه اول از نظـر شـاخص فـروش در گـروه فلزات 
اساسى، رتبه دوم در شاخص ارزش بازار، رتبه دوم در 
شاخص ارزش افزوده، رتبه دوم در شاخص بیشترین 
سـودآورى و رتبـه پنجـم در شـاخص فـروش را در 
میان 500 شـرکت بزرگ کشـور به خود اختصاص

 داد.

شعرخوانى و شاهنامه خوانى
مدیر عمـارت هنرمند گفـت: برنامه «شـعرخوانى و 
شـاهنامه خوانـى» روز یک شـنبه 6 بهمـن (امروز) 
از سـاعت 17 و 30 دقیقه در عمارت هنرمند وابسته 
به سـازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى 
اصفهان برگزار مى شـود. فرید صلواتـى اظهار کرد: 
محمد حسـن صادقـى بـا حضـور در ایـن برنامه به 
شعرخوانى و شاهنامه خوانى پرداخته و کالنتر معتمد 
به بررسـى موضوع اصفهان شناسى در دوره صفوى 

مى پردازد. 

تئاتر موزیکال براى کودکان
تئاتر شـاد و موزیکال «بزبزقندى و گـرگ ناقال» تا 
7 بهمن در سـالن اصلى مجموعـه فرهنگى هنرى 
فرشـچیان به روى صحنه مى رود. این تئاتر توسط 
گروه نگار سبز زنده رود و با همکارى دفتر تخصصى 
تئاتـر وابسـته بـه سـازمان فرهنگـى، اجتماعـى و 
ورزشـى شـهردارى اصفهان ویژه کودك و خانواده 
از 23 دى اجـرا شـده و تـا 7 بهمـن در سـالن اصلى 
مجموعه فرهنگى هنرى فرشچیان به روى صحنه

 مى رود.

توقیف اتوبوس مسافربرى 
یک اتوبـوس مسـافربرى حامـل محمولـه کاالى 
قاچاق در شاهین شهر و میمه توقیف شد. در بازرسى 
از این خودرو دو ال سی دي، یک ماشین ظرفشویی، 
دوکولـرگازي، 35 طاقـه پارچـه، 86 اسـپیکر و 50 
میکروف ن بی سـیم همگـى خارجى و فاقـد مدارك 
گمرکى کشـف و توقیـف شـد. کارشناسـان ارزش 
کاالهاى کشـف شـده را یک میلیـارد ریـال اعالم 
کردنـد و یک نفـر در این رابطـه دسـتگیر و تحویل 

مراجع قضایى شد.

خبر

مدیر اجرایى دهمین جشنواره فیلم فجر اصفهان گفت:  این 
رویداد فرهنگى 14 بهمن در سالن اصلى پردیس سینماى 

اصفهان به طور رسمى آغاز مى شود.
رضا دهقانى گفت: یــک روز پیش از افتتاحیه رســمى، 
افتتاحیه معنوى این جشــنواره با حضور جمعى از اهالى 
فرهنگ و هنر در گلستان شهداى اصفهان همراه با تجدید 
میثاق هنرمندان با شهدا وآرمان هاى امام(ره) برگزار خواهد 
شد. وى ادامه داد: اصفهان از معدود استان هایى است که به 
طور رسمى آیین افتتاحیه خواهد داشت و پس از افتتاحیه، 
دهمین جشنواره فیلم فجر اصفهان به طور رسمى کار خود 
را آغاز خواهد کرد. مدیر اجرایى دهمین جشــنواره فیلم 

فجر اصفهان خاطر نشان کرد: در آیین افتتاحیه سه برنامه 
بزرگداشت از سینماگران استان اصفهان را برگزار خواهیم 
کرد. دهقانى اظهار کرد: از ویژگى جشنواره فیلم فجر امسال 
نسبت به سال هاى گذشــته اهداى جایزه مقاومت است. 
وى خاطر نشان کرد: امسال به کمک بخش خصوصى و 
رایزنى هاى انجام شــده با اتحادیه تهیه کنندگان، شاهد 
اکران 22 فیلم در بخش سوداى سیمرغ در دهمین جشنواره 

فیلم فجر استان اصفهان خواهیم بود.
دهمین جشــنواره فیلم فجر اصفهان از 15 الى 21 بهمن 
ماه در دو  پردیس سینمایى ســاحل و سیتى سنتر برگزار 

خواهد شد.

شهردار اصفهان در برنامه زنده رادیویى «شهر پرسشگر، 
شهردار پاســخگو» بیان کرد: ایســتگاه هاى اتوبوس 
تعویض و زیباســازى و باجــه هاى شــارژ کارت هم 
ساماندهى مى شود زیرا اینجا اصفهان است و باید لوازم 
و حمل و نقل آن هم سرآمد باشد. البته این کار در حال 

پیگیرى است تا این اتفاق خوب در شهر رقم بخورد. 
قدرت ا... نوروزى ادامه داد: از ســال گذشته توانستیم 
تعــدادى از اتوبوس ها را با قیمــت 220 میلیون تومان 
بازســازى کنیم. دولت در صدد اســت بــراى کاهش 
آالیندگى ها به حمل و نقل رســیدگى بیشترى داشته 
باشد. البته شهردارى اصفهان توانسته با بهترین شکل 

و کمترین هزینه این کار را انجام دهد. به همین ســبب 
از ما دعوت شد و در سازمان برنامه بودجه به این تفاهم 
رسیدیم که اصفهان پایلوت بازسازى و نوسازى ناوگان 
حمل و نقل باشد و اگر این تفاهمنامه قطعى شود ده  هزار 
موتور برقى به شهر افزوده و تعدادى تاکسى نیز نوسازى 

مى شود. 
نوروزى با بیان اینکه 700 اتوبوس نیز قرار است بازسازى 
شود اظهار کرد: یکى از اقدامات راه اندازى سامانه «اى 
وى ال» است که اگر اجرایى شــود ناوگان اتوبوس را 
هوشمندســازى کرده و عرصه تحول بزرگى در شــهر 

مى شود. 

باجه هاى شارژ و ایستگاه هاى 
اتوبوس نوسازى مى شود

جشنواره فیلم فجر اصفهان
 14 بهمن آغاز مى شود

معاون برنامه ریزى شرکت آب منطقه اى استان اصفهان 
گفت: وقتى رودخانه خشک مى شــود ساده ترین جمله 
این است که مى گوییم دچار خشکسالى شده ایم؛ گرچه 
براساس آمار و اطالعات موجود در حوضه آبریز زاینده رود 
و به ویژه در باالدست آن اثرات گرمایش زمین مشاهده 
مى شود. از جمله تغییر الگوى بارشى از برف به باران و تغییر 
زمان بارش ها از زمستان به بهار اما این تغییرات به تنهایى 
در خشکسالى هاى منجر به خشکى رودخانه زاینده رود 

موثر نبوده است. 
بابک ابراهیمى در گفتگو با ایمنا اظهار کرد: یکى از اقدامات 
شوراى هماهنگى حوضه آبریز زاینده رود پس از تشکیل، 
تدقیق برداشت هاى موجود در این حوضه آبریز بود زیرا اگر 
آمار و اطالعات دقیقى در دسترس نباشد نمى توان برنامه 
ریزى موثرى نیز داشت. براین اساس وزارت نیرو مشاورى 
را انتخاب کرد تا برداشت هاى باالدست و پایین دست سد 
زاینده رود تا روستاى چم طاق (کمى باالتر از تصفیه خانه 
آب باباشیخعلى) را بررســى و میزان اراضى کشاورزى و 

برداشت آب در این مناطق را مشخص کند. 
وى افزود: سال 1394 در نقشه بردارى اولیه مشخص شد 
در باالدست سد زاینده رود در اصفهان 64 هزار هکتار و در 
چهارمحال و بختیارى نیز 11 هزار هکتار اراضى کشاورزى 
وجود دارد؛ یعنى حدود 75 هزار هکتار در باالدســت سد 
زاینده رود در سال 1394 اراضى کشاورزى وجود داشت. 
همچنین در پایین دست "حدفاصل سد زاینده رود و سد 
چم آســمان" در چهارمحال و بختیارى 16 هزار هکتار و 
در اصفهان هفت هزار هکتار زمین کشاورزى شناسایى 

شده بود.  
معاون برنامه ریزى شــرکت آب منطقه اى گفت: سال 
1394 خشکسالى بود و همان ســال پس از بررسى این 
منطقه اعالم شــد طرح هاى جدیدى نیز وجود دارد که 
به بهره بردارى نرسیده اســت و در صورت بهره بردارى 
آن طرح ها آمار اراضى کشــاورزى و میزان برداشت آب 
افزایش خواهد یافت. برخى طرح ها مانند بن– بروجن نیز 
وجود دارد که اگر به بهره بردارى برسد منجر به بارگذارى 

بیشترى در حوضه خواهد شد. 
ابراهیمى یادآور شد: وزارت نیرو بارگذارى در این حوضه را 

ممنوع اعالم کرده و در ابتدا مقرر بود طرح هایى که کمتر از 
50 درصد پیشرفت داشته، به بهره بردارى نرسند.

وى افزود: نگاه کلى این بود که فشار مضاعف بر منابع آب 
حوضه وارد نشــود، با وجود این آمار و اعدادى که وزارت 
نیرو در خصوص مصارف بخش کشــاورزى استان هاى 
چهارمحال بختیارى و اصفهان در حوضه ارائه کرد، نشان 

از روند رو به رشد مصارف در باالدست دارد.
ابراهیمى گفت: براســاس بررســى هاى جدید مجموع 
عرصه هاى کشاورزى در استان اصفهان حدود 62 هزار 
هکتار در باالدست سد زاینده رود و هشت هزار هکتار بین 

سد زاینده رود تا سد چم آسمان است.

 معاون برنامه ریزى شرکت آب منطقه اى استان اصفهان 
ادامه داد: در استان چهارمحال و بختیارى نیز سطح اراضى 
کشاورزى در باالدست سد زاینده رود به 15 هزار هکتار و 
در پایین دست بین سد تا چم آسمان نیز به 27 هزار هکتار 

رسیده است.
وى تصریح کرد: این آمار جدید نشان مى دهد که به رغم 
ممنوعیت بارگذارى در حوضــه و کنترل بارگذارى ها در 
استان اصفهان، میزان اراضى زیرکشت در دیگر بخش هاى 

حوضه افزایش قابل توجهى داشته است.
معاون برنامه ریزى شرکت آب منطقه اى استان اصفهان 
خاطرنشان کرد: براساس آمار جدید وزارت نیرو، اراضى 

کشاورزى در باالدســت حوضه آبریز زاینده رود در طول 
چهار سال گذشته به 113 هزار هکتار افزایش یافته است؛ 
این ســطح اراضى کشــاورزى به طور کامال تقریبى به 
حدود 800 میلیون مترمکعب آب نیاز دارد که در محدوده 
سرشاخه هاى حوضه سد زاینده رود تا حدود سد چم آسمان 

برداشت مى شود.
ابراهیمى افزود: بدیهى اســت تامین آب این اراضى به 
وسیله برداشت از آب هاى زیرزمینى، چاه هاى حریمى یا 
پمپاژ مستقیم از آب رودخانه است که با توجه به اندرکنش 
آب هاى زیرزمینى و سطحى در نهایت خشکى رودخانه را 

به دنبال داشته است.

افزایش 113 هزار هکتارى 
زمین هاى کشاورزى باالدست زاینده رود

یک دلیل اینکه زاینده رود خشک شده است

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان گفت: با 
توجه به افت دما در بهمن و به ویژه در طول هفته جارى 
الزم است مردم در مصرف گاز و برق صرفه جویى کنند.

منصور شیشــه فروش در گفتگو با «ایرنــا» افزود: 
بارندگى هاى روزهاى گذشته در سطح استان خساراتى 
بر جا نگذاشت ولى بنا به گزارش اداره هواشناسى در 
روزهاى آینده و تا آخر هفته با افت محســوس دما به 
خصوص براى مناطق غربى و جنوبى مواجه خواهیم 
شد. وى ادامه داد: سرماى روزهاى آتى مى تواند دماى 
برخى مناطــق غربى و جنوبى را بــه منفى 17 درجه 
سانتیگراد برساند که بر این اساس لزوم کاهش مصرف 

برق و گاز بیش از پیش احساس مى شود.
وى ادامه داد: با توجه به آنکه در فصل سرما 75 درصد 
مصرف گاز مربــوط به بخش خانگى مى شــود، در 
حالى که در فصل گرما تنها 25 درصد مصرف مربوط 
به این بخش اســت، صرفه جویــى خانوارها در این 
زمینه مى تواند از کاهش فشار گاز و قطع احتمالى آن 

جلوگیرى کند.
مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان تأکید کرد: 
براى کاهش آالیندگى هوا به نیروگاه ها توصیه شده از 
مصرف مازوت خوددارى کنند که این مى تواند مصرف 
گاز را باال ببرد که در صورتى که در بخش هاى خانگى 
و ادارى دماى محیط بین 18 تا 21 درجه سانتیگراد قرار 
بگیرد، (که به این دما «دماى رفاه» گفته مى شود) با 

مشکل کاهش فشار گاز مواجه نخواهیم شد.
مدیرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان تأکید 
کرد: با کاهش هر یک درجه دما در محیط هاى خانگى 
صرفه جویــى بالغ بر 3 میلیون متــر مکعب خواهیم 

داشت. 
وى افزود: براى کاهش تقاضــاى تولید از نیروگاه ها، 
مشترکان خانگى و ادارى در مصرف برق صرفه جویى 
کنند و اداره برق براى مشترکانى که میزان مصرفشان 
نسبت به مدت مشابه ســال قبل کاهش داشته باشد 

بسته هاى تشویقى در نظر گرفته است.
وى تأکید کرد که در بخشنامه ها و دستور العمل هایى 
که به سازمان هاى دولتى و شــهردارى ها ابالغ شده 
اســت، این ادارات موظفند دماى رفاه را اعمال کنند 
و چراغ ها و وســایل گرمازاى  اتاق ها و اماکن خالى 
و کم تردد را خاموش کنند و در روشــنایى پارك ها و 

محل هاى کم تردد صرفه جویى کنند.

هشدار احتمال کاهش 
فشار گاز در اصفهان

 توصیه جدى مدیرکل مدیریت بحران 
استاندارى با توجه به افت شدید دما

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
اســتان اصفهان گفت: امیدواریم در سال 1399 مرمت 
ترك شانزدهم مسجد امام(ره) که دشوارترین بخش کار 

به لحاظ اجرایى است به پایان برسد.
فریدون الهیارى با اشــاره به بیش از هزار و 900 بناى 
میراثى ثبت شده در فهرست ملى اظهار داشت: عملیات 
مرمت ایوان عمارت عالى قاپو در حال تکمیل است. از 
هجده ستون چوبى ایوان عمارت عالى قاپو، پنج ستون 
طى سالهاى پیش از انقالب استحکام بخشى شده بود 
و از سیزده ســتون باقى مانده، 9 ستون نیازمند مرمت و 

استحکام بخشى بود.
وى افزود: از سال 1386 عملیات مرمت ستونها توسط 
اداره کل میراث فرهنگى اســتان اصفهان آغاز شد. این 
عملیات شامل پایین آوردن ستونها، مرمت و استحکام 
بخشى آنها، بهبود بخشى اتصال ستونها به سقف، بهبود 
بخشى اتصال ســتونها به کف، و در نهایت جایگذارى 
مجدد ستونها بوده و طى سیزده ســال گذشته براى نه 

ستون عمارت انجام یافته است.
مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
استان اصفهان تصریح کرد: به همراه این عملیات مرمت 
ایوان عمارت عالى قاپو مرمت سقف ایوان شامل؛ مرمت 
کالفهاى سقف و مرمت تزئینات آلت و لقط سقف، بهبود 
اتصال ایوان به بدنه ساختمان، مرمت کف ایوان و مرمت 

تزئینات نقاشى ایوان انجام گرفته است.
وى به عملیات مرمت گنبد مسجد امام (ره) به عنوان یکى 
از بناهاى شاخص در میدان امام خمینى (ره) اشاره کرد و 
گفت: عملیات مرمت کاشیکارى هاى سطح گنبد مسجد 
امام اصفهان که از سال 1391 با مرمت کاشى هاى دو 
َترك از شانزده ترك گنبد آغاز شده بود و طى شش ساِل 
اخیر با مرمت دوازده ترك دیگر ادامه یافته است. در حال 
حاضر ترك پانزدهم این گنبد در دســت مرمت اســت 
و امیدواریم در ســال 1399 این عملیات با مرمت ترك 
شــانزدهم که دشــوارترین بخش کار به لحاظ اجرایى 

خواهد بود به پایان برسد.

تکمیل مرمت ترك شانزدهم مسجد امام(ره)  
معاون هماهنگى امور عمرانى استاندارى اصفهان گفت: در سال آینده

تونل 23 کیلومترى سوم کوهرنگ آماده بهره بردارى شد.
حجت ا... غالمى گفت: تا بهره بردارى از سد سوم، از ماه 
آینده به صورت پمپاژ، ساالنه 60 میلیون متر مکعب آب از 
طریق تونل منتقل مى شود. وى افزود: براى احداث تونل 

سوم کوهرنگ،150 میلیارد تومان هزینه شده است.

غالمى به روند 90 درصدى پیشرفت مرحله خاکبردارى سد 
تونل سوم کوهرنگ هم اشاره کرد و گفت: بُتن ریزى طرح 
هم از ماه آینده آغاز مى شود. وى اعتبار پیش بینى براى سد 

را 480 میلیارد تومان اعالم کرد. 
ساخت تونل سوم کوهرنگ در سال 1377و با هدف تأمین 
آب به میزان حدود 255 میلیون متر مکعب در سال براى 

تأمین بخشى از کمبود آب منطقه مرکزى کشور آغاز شده 
بود اما به علت برخى مشکالت از جمله منابع مالى در برخى 

سال ها متوقف شد.
قرارداد ساخت سد تونل سوم کوهرنگ نیز در سال 1389 
بسته شد و این طرح هم با همین مشکالت رو به رو و چند 

سالى متوقف شد.

مدیرکل ثبت  احوال استان اصفهان گفت: با توجه به اینکه 
آمار متقاضیان کارت ملى هوشــمند روزانه متغیر اســت 
نمى توان گفت در حال حاضر چه تعداد از متقاضیان دریافت 

کارت ملى هوشمند کارت هاى خود را دریافت نکرده اند.
حســین غفرانى کجانى در گفتگو با «ایمنا» با بیان اینکه 
چهار میلیون و 25 هزار نفر در استان اصفهان واجد شرایط 

دریافت کارت ملى هستند، اظهار کرد: از این تعداد تاکنون 
سه میلیون و 650 هزار نفر  براى دریافت کارت ملى اقدام 
کرده اند. وى با بیان اینکه 91 درصد از افراد واجد شــرایط 
در استان اصفهان براى دریافت کارت ملى هوشمند اقدام 
کرده اند، افزود: باید توجه داشــت که صــدور کارت ملى 
هوشمند کشورى است و ما نمى توانیم پاسخگوى چرایى 

زمان دار شدن صدور کارت ملى هوشمند باشیم.
غفرانى کجانى با بیــان اینکه 640 هزار نفر در اســتان 
اصفهان هنوز براى دریافت کارت ملى هوشــمند اقدام 
نکرده اند، تصریح کرد:  صد دفتر پیشخوان و پست و 141 
شعبه ســیار براى انجام امور مربوط به صدور کارت ملى 

هوشمند در استان اصفهان فعالیت دارد.

مدیرکل تعزیرات حکومتى اســتان اصفهان از صدور 
حکــم تعطیلى یک مرکــز آمبوالنــس خصوصى در 

اصفهان خبر داد.
غالمرضا صالحى افزود: در پى گزارش دانشــگاه علوم 
پزشکى استان اصفهان از فعالیت غیر مجاز یک مرکز 

آمبوالنس خصوصى بدون حضور پزشک مسئول فنى 
در شــهر اصفهان، پرونده تخلف این واحد به شــعبه  
ششم رسیدگى به تخلفات بهداشتى و درمانى تعزیرات 

حکومتى استان ارسال شد. 
مدیرکل تعزیرات حکومتى استان اصفهان بیان داشت: 

با توجــه به تایید کمیســیون ماده 11 دانشــگاه علوم 
پزشکى اصفهان، تخلف متهم اثبات و به استناد قانون 
تعزیرات حکومتى امور بهداشــتى، حکم تعطیلى این 
مرکز آمبوالنس خصوصى غیر مجاز در اصفهان صادر

 شد.

در بیســتمین ســال اســتقرار نظام پذیرش و بررسى 
پیشنهادها در شــرکت آب وفاضالب استان اصفهان 
عنوان شد : در ســال 90 حدود 350 پیشنهاد از سوى 
کارکنــان ارائه شــد در حالیکه این رقم در ســال 97 
به 3 هزار و 594 پیشــنهاد افزایش یافــت که بیانگر 
رشــد 10 برابــرى پیشــنهادات از ســوى کارکنان

 است.

مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان اصفهان گفت:در 
سالهاى اخیر ارائه ایده ها و پیشنهادات سازنده از سوى 
کارکنان  یکى از عوامل موثر  درتوســعه و ارتقاءسطح 

خدمات به مشترکین در استان بوده است.
هاشــم امینى تعهد ســازمانى را امرى مهم در کسب 
موفقیت هاى شرکت برشمرد و خاطرنشان ساخت:همه 
فعاالن صنعت درشرکت آبفا اســتان اصفهان از راس 

تا انتهاى هرم  شــرکت با تعهدى که نسبت به شرکت 
دارند گره گشاى بسیارى از چالش ها هستند همین امر  

موفقیت بسیارى را بهمراه داشته است.
وى اعالم کرد: از بدو تاسیس شرکت آبفا استان اصفهان 
تا کنون مدیریت مشــارکت در دستور کار قرار گرفته و 
کمتر کســى در این شــرکت به صورت منفعل عمل 

مى کند.

تونل سوم کوهرنگ، آماده بهره بردارى است

کارت ملى 640 هزار نفر هنوز هوشمند نیست

صدور حکم تعطیلى یک مرکز آمبوالنس خصوصى 

رشد 10 برابرى ارائه پیشنهادات در آبفا
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دارا حیایى، بازیگر ســینما و تلویزیون پیرامون فعالیت در عرصه بازیگرى گفت: اولین بار در سن هفت 
سالگى سریال «مسافر پر دردســر» را بازى کردم و حتى در یک برنامه کودك حضور افتخارى داشتم 
تا اینکه آقاى نعمت ا... براى فیلم سینمایى «شعله ور» من را انتخاب کردند و من هم در این فیلم بازى 

کردم.
وى ادامه داد: بعد ازفیلم «شعله ور» پیشنهاد کارى داشــتم اما حس کردم آمادگى ندارم چراکه وقتى 
«شــعله ور» را کار کردم در خودم ضعف هایى دیدم و کالس بازیگرى رفتم. سعى کردم این ضعف ها 
را برطرف کنم، همین کالس ها تأثیر مثبت داشت و نگاه من را تغییر داد و موجب شد تا پیشرفت خوبى 

داشته باشم.
حیایى پیرامون سریال «از سرنوشت» عنوان کرد:ســریال «از سرنوشت» واقعاً از سرنوشتى است براى 
خودش؛ چرا که با خواندن فیلمنامه، نقش «هاشم» را خیلى دوست داشتم، حتى زمانى که 18 سالگى 
آن را بازى مى کردم. در خانه با حال و هواى «هاشم» زندگى مى کردم، مادرم مى گفت 
مگر پنج سال پیش اســت، دیگر بزرگ شــدى اما من حدود هشت ماه با 18 

سالگى «هاشم» زندگى مى کردم.
وى افزود: در فصل دوم سادگى «هاشم» را دوست داشتم و در فصل سوم 
شما با اتفاقات متفاوت در زندگى «هاشم» روبه رو خواهید شد. با هر دو 
کارگردان تجربه هاى خوبى داشــتم و از آنها یاد گرفتم حتى در کنار 

بازیگران مقابل هم یاد گرفتم.
حیایى با اشاره به استفاده از نام پدر براى حضور در عرصه هنر گفت: 
انسان هاى باهوشــى هســتیم؛ کدام تهیه کننده براى پروژه اى که 
میلیاردها تومان هزینه مى کند یک نفر را با پارتى براى بازى انتخاب 
مى کند، این ریسک باورپذیر نیســت که هزینه پروژه خود را صرف 
کسى کند که چیزى نمى داند. من از تجربیات پدرم استفاده مى کنم 
و بیشتر مى خواهم در حوزه بازیگرى به من کمک کند اما از موقعیت 
پدرم سوء استفاده نمى کنم. با شروع پخش فصل دوم باهم صحبت 

کردیم، نقش را دوست داشت.
بازیگر «شعله ور» پیرامون شــباهت لحن صحبت کردن با پدر 
توضیح داد: یکســرى چیز ها خدادادى است و شاید مدل صحبت 
کردن من شبیه باشد اما یک جنس نیست؛ حتى در «شعله ور» هم 
این مشکل را داشتیم؛ در سکانس هاى دو نفره مشخص نبود چه 
کسى صحبت مى کند بخاطر همین من ُتن صدایم را تغییر مى دادم. ما 

دقت کردیم خیلى به هم نزدیک است اما یک جنس نیست.
حیایى پیرامون فعالیت در سینما و تلویزیون بیان کرد: کار در سینما با 
تلویزیون بسیار متفاوت است و در  سریال سازى زمان بیشترى را کنار هم 
هستیم و مثل یک خانواده مى شــویم، هر کدام تجربه خاص خودش را 
دارد. با حضور در کالس بازیگرى نگاه من به بازیگرى تغییر کرد و همین 
باعث پیشرفت من شده است تنها چیزى که نباید فراموش کنید این است 
که چرا شروع کردید و هر موقع که از کارى پشیمان مى شوید یک لحظه 

فکر کنید، چرا شروع کردید.

دارا حیایى، بازیگر ســینما و تلویزیونپیرامونفعالیتد
سالگى سریال «مسافر پر دردســر» را بازى کردم و حت
تا اینکه آقاى نعمت ا... براى فیلم سینمایى «شعله ور»

کردم.
وى ادامه داد: بعد ازفیلم «شعله ور» پیشنهاد کارى داش
«شــعله ور» را کار کردم در خودم ضعف هایى دیدم وک
را برطرف کنم، همین کالس ها تأثیر مثبت داشت و نگا

داشته باشم.
حیایى پیرامون سریال «از سرنوشت» عنوان کرد:ســری
خودش؛ چرا که با خواندن فیلمنامه، نقش «هاشم» را
آن را بازى مى کردم. در خانه با حال و ه
مگر پنج سال پیش اســت، دیگ
سالگى «هاشم» زندگى مى
وى افزود: در فصل دوم س
شما با اتفاقات متفاوت د
کارگردان تجربه هاىخ
بازیگران مقابل هم یاد
حیایى با اشاره به استف
انسان هاى باهوشــى
میلیاردها تومان هزین
مى کند، این ریسک
کسىکند که چیزى
و بیشتر مى خواهم در
پدرم سوء استفاده نم
کردیم، نقش را دو
بازیگر «شعله ور»
توضیح داد: یکســ
کردن من شبیه باش
این مشکل را داشت
کسى صحبت مى کند
دقت کردیم خیلى به ه
حیایى پیرامون فعالیت
تلویزیون بسیار متفاوتا
هستیم و مثل یک خانواد
دارد. با حضور در کالس ب
باعث پیشرفت من شده اس
که چرا شروع کردید و هر
فکر کنید، چرا شروع کردید.

ناگفته هاى پسر امین حیایى درباره بازیگرى

دارا حیایى: از موقعیت پدرم 
سوء استفاده نمى کنم

در ســى و هشــتمین جشــنواره فیلم فجر زوج جواد «عزتى و طناز 
طباطبایى»، «جواد عزتى و هادى حجازى فــر» هر کدام با دو فیلم در 
جشنواره حضور دارند. جواد عزتى امسال با پنج  فیلم «آتاباى» ساخته 
نیکى کریمى، «خورشید» ساخته مجید مجیدى، «شناى پروانه» ساخته 
محمد کارت، «مغز استخوان» ساخته حمیدرضا قربانى و «دوزیست» 
ســاخته برزو نیک نژا د، به عنوان پرکارترین بازیگر در سى و هشتمین 
جشنواره فیلم فجر حضور دارد. نکته جالب همبازى شدن عزتى در دو 
فیلم جشنواره امسال با طناز طباطبایى («خورشید» و «شناى پروانه») و 

در دو فیلم با هادى حجازى فر («آتاباى» و «دوزیست») است.
زوج «عزتى و حجازى فر»  طى سه سال گذشته هم در «ماجراى نیمروز 

1 و 2» و «التارى» در جشنواره فیلم فجر حضور داشتند.

یک ارتباط ساده!

پخش برنامه تلویزیونى «دورهمــى» با اجراى مهران مدیرى پس از 
ایام فاطمیه در شبکه نسیم از سر گرفته مى شود.

فصل جدید برنامه «دورهمى» به تازگى روى آنتن شبکه نسیم رفته 
بود که با شهادت سردار سلیمانى و سقوط هواپیماى اوکراینى پخش 
این برنامه متوقف شــد. بنا بر این گزارش، ادامه پخش برنامه با آغاز 
ایام فاطمیه متوقف شد و حاال بناست پخش آن پس از این مدت آغاز

 شود.
علیرضا بیرانوند، دروازه بان ملى پوش پرسپولیس از جمله جدیدترین 
افرادى است که مهمان مدیرى در «دورهمى» شده است. پیش از این 
نیز آریا عظیمى نژاد، آهنگساز و از داوران مسابقه «عصر جدید»  مهمان 

این برنامه شده که هنوز روى آنتن نرفته است.

پخش «دورهمى»، بعد از ایام فاطمیه 

در آســتانه نمایش «درخت گــردو» بــه کارگردانى 
محمدحسین مهدویان در بخش مسابقه سى و هشتمین 

جشنواره فیلم فجر، از پوستر این فیلم رونمایى شد.
پوســتر فیلم ســینمایى «درخت گردو» بــا طراحى 
محمدحسین هوشــمندى منتشر شــده و در برگیرنده 
تصویرى درشت از پیمان معادى است که صورتش را با 

دستان پینه بسته و زخمى ، پوشانده است.
«درخت گردو» تازه ترین و پنجمین فیلم محمدحسین 
مهدویان اســت که اواخــر آبان ماه و  پــس از دو ماه 
فیلمبردارى به اتمام رسیده بود و در حال حاضر آخرین 
مراحل فنى خود را پشــت ســر مى گذارد. این فیلم که 
برگرفته از یک داستانى واقعى است، سه شنبه 15 بهمن 

در سالن رسانه اى جشنواره فجر به اکران درخواهد آمد.
این فیلم که با ترکیب جدیدى از بازیگران نسبت به دیگر 
فیلم هاى مهدویان ساخته شــده، قرار است در بخش 
سوداى سیمرغ جشنواره فیلم فجر به رقابت بپردازد. در 
همین راستا مى توان نخستین تجربه همکارى مهران 
مدیرى، پیمان معادى و مینا ساداتى را با این کارگردان 

جوان سینما دید.
«درخت گردو» به ماجراى بمباران شیمیایى سردشت 
مى پردازد و در این راســتا هم بخش هاى اعظم آن در 

کردستان و شهرستان بانه فیلمبردارى شده است.
نکته جالب در مــورد «درخت گــردو» مى توان به تیم 
متفاوت او در ساخت این فیلم اشاره کرد که براى ساخت 
آن ســراغ تهیه کننده و بازیگران دیگرى رفته اســت. 
چنانکه سیدمصطفى احمدى، که به عنوان تهیه کننده 
پروژه هاى اخیر مهران مدیرى شــناخته مى شود، این 

 بار در مقام تهیه کننده فیلم مهدویان حاضر شده است.
محمدحســین مهدویان ســابقه ســاخت فیلم هاى 
پرمخاطب «ماجراى نیمروز»، «ایســتاده در غبار» و 
«التارى» را به تهیه کنندگى سیدمحمود رضوى  در 

کارنامه دارد.

شاهد احمدلو ساخت فیلم سینمایى «مورچه خوار» را به 
آخرین مراحل فنى رساند.

این کارگردان سینما که در حال ساخت فیلم سینمایى 
«مورچه خوار» اســت گفت: تدوین فیلم ســینمایى 
«مورچه خوار» تمام شده است و در حال حاضر فیلم در 

مرحله صداگذارى قرار دارد.
کارگردان فیلم کوتاه «سینما سگ» درباره موضوع فیلم 
«مورچه خوار» بیان کرد: موضوع این فیلم این است که 
احمق ها را معروف نکنیم؛ موضوعى که همه جامعه با 
آن درگیر شده است. همچنین در این فیلم مى خواهیم 
معضالت دنیاى مجازى را نشان دهیم و از ابعاد مختلف 

آن را مورد بررسى قرار دادیم.
احمدلو دربــاره بازیگران فیلم «مورچــه خوار» افزود: 
در این فیلم مهدى کوشــکى، لیندا کیانى، رضا شفیعى 
جم، مارال فرجاد، سهیل تسلیمى، نیما شاهرخ شاهى، 
خاطره حاتمى، نســرین مقانلــو و...  بــه ایفاى نقش 

مى پردازند.
کارگردان فیلم «موش» خاطرنشان کرد: ما فیلمبردارى 
این فیلــم را مهر ماه شــروع کردیم و اواخــر آبان ماه 
فیلمبردارى به پایان رسید. تمامى مراحل تدوین را هم 

على رشیدى انجام داده است.

دستان زخمى و 
پینه بسته پیمان معادى 

در «درخت گردو»

«مورچه خوار»
 احمق ها را 

معروف نمى کند

خواننده پاپ جدیدترین فعالیت هاى خودش را تشــریح کرد. مجید اخشابى گفت: آخرین قطعه اى که 
در فضاى مجازى منتشــر کردیم، «حیفه» بود که همزمان در شــبکه هاى تلویزیونى نیز پخش شد. 
موزیک ویدیوى قطعه «حیفه» نیز این ماه منتشــر خواهد شد که موزیک ویدیوى متفاوت و جذابى از 

کار درآمده است.
او ادامه داد: چند قطعه جدید دیگر آماده انتشار دارم که به امید خدا تا پایان سال در فضاى مجازى منتشر 
مى شود. در کنار تولید قطعات جدید، فعالیت هاى آموزشــى و تدریس علوم موسیقى و هنر و همچنین 

مسائل تحقیقى و نگارش مطالب آموزشى موسیقى را انجام مى دهم.
وى افزود: در مورد انتشار جدیدترین آلبوم خود نیز باید بگویم 

از گذشته چند قطعه آماده داشتیم و قرار بود این قطعات در 
آلبومى به نام «آینه رو» وارد بازار موسیقى کشور شود، اما به 

دلیل مسائل مختلف، تعداد قطعات به حد نصاب نرسید. 
در حال حاضر نیمى از آلبوم آماده است و بقیه آن را 

به زودى آماده خواهیم کرد. 
اخشــابى در پایان از برگزارى تور کنسرت هاى 

خود پس از انتشار آلبوم خبر داد و افزود: 
تصمیم گرفتم برگزارى کنسرت را 
به بعد از انتشار آلبوم موکول کنم. 

امیدوارم آلبوم «آینه رو»  هرچه 
زودتر منتشر شود تا بتوانم در 

تهران و شهرستان ها روى 
صحنه بروم. سعى مى کنم 

اولین اجرایم در تهران 
باشد./1216

اول انتشار آلبوم، بعد اجراى کنسرت

با آغاز فیلمبردارى فیلم ســینمایى «روشــن»، 
ششمین ساخته سینمایى روح ا... حجازى، رضا 
عطاران به عنوان بازیگر اصلى جلوى دوربین این 

کارگردان رفت.
«روشــن» مانند فیلم قبلى حجازى اثرى  است 
که ترکیبــى متفاوت از بازیگران ســینما و تئاتر 
در آن به ایفاى نقش مــى پردازند. رضا عطاران، 
سارا بهرامى، مسعود میرطاهرى، مهدى حسینى 
نیا، محمد ولــى زادگان، نازنین ســهامى زاده، 
ابراهیم عزیزى، على رحیمى، حمیدرضا حیدرى، 
هدیه آذیدهاك و امیر کیوان معصومى با معرفى 
بازیگر خردسال سرگل لواسانى ترکیب بازیگران 

«روشن» را تشکیل مى دهند.
همچنین یک  بازیگر دیگر طــى روزهاى آینده 

به گروه اضافه خواهد شــد که در خبرهاى بعدى 
معرفى مى شود. «روشن» بر خالف ساخته هاى 
اخیر حجازى یک فیلم پرلوکیشن است که پیش 
بینى مى شود فیلمبردارى اش تا آخر امسال ادامه 

داشته باشد.
آخریــن ســاخته ســینمایى حجــازى «اتاق 
تاریــک» بــود که بــراى اولیــن بار در ســى 
وششمین جشــنواره فیلم فجر به نمایش درآمد 
و پس از آن در بسیارى از جشــنواره هاى معتبر 
بین المللــى روى پرده رفــت و جوایز متعددى 

دریافت کرد.
فیلمنامه «روشن» را روح ا...  حجازى به نگارش 
درآورده و تهیه کنندگى اش را مانند دو فیلم قبلى 

خودش بر عهده خواهد داشت.

عطاران جلوى دوربین «روشن» رفت

تنها «ویل اسمیت» بازى در نقش «نئو» در سه گانه  «ماتریکس» را رد نکرده است بلکه «برد پیت» 
که در جشنواره بین المللى فیلم «سانتا باربارا» حضور یافته بود مدعى شد که سال ها قبل به او پیشنهاد 
بازى در «ماتریکس»  را ارائه داده اند. او مى گوید:  «بازى در "ماتریکس" را نپذیرفتم. قرص قرمز را 
برداشتم. منظورم قسمت اول است. براى قسمت دوم و سوم پیشنهادى نشد. فقط قسمت اول. بنابر 

اعتقادات من، اگر نقشى را به دست نیاورم، آن نقش براى من ساخته نشده است.»
پیت 56 ساله در ادامه توضیح مى دهد: «واقعًا باور دارم که [آن نقش] براى من نوشته نشده بود. براى 
بازیگر دیگرى بود و آنها رفتند و فیلم را با بازیگر دیگرى ساختند. حقیقتًا به این مسئله باور دارم. اگر 

برنامه اى در مورد نقش هایى که رد کرده ام بسازند باید دو شب ادامه پیدا کند.»
نقش «نئو» البته به «کیانو ریوز» رسید و او با بازى در آن آوازه اى جهانى پیدا کرد. پیش از پیت، ویل 
اسمیت هم بازى در این فیلم را رد کرده بود تا فیلم «غرب وحشى وحشى» که در گیشه شکست خورد 
را بسازد. اما اسمیت سال گذشته فاش کرد که جلسه  او با «واچوفسکى ها»، کارگردانان «ماتریکس» 

خوب پیش نرفته است.
او گفته بود: «بعد از آنکه  "مردان سیاه پوش" را ساختیم، واچوفسکى ها که تنها یک فیلم ساخته بودند 
آمدند و ایده  فیلم "ماتریکس" را مطرح کردند. کاشف به عمل آمده که آنها نابغه اند! اما چیزى که من 

در آن جلسه تجربه کردم تفاوت هایى با نابغه بودن داشت.»
«نیکالس کیج» هم به علت مشکالت خانوادگى بازى در «ماتریکس» را نپذیرفت و «وال کیلمر» 
در مقطعى براى بازى در فیلم در نظر گرفته شــده بود و در نهایت ریوز این نقش را به دست آورد. او 
قرار است در قسمت چهارم «ماتریکس» در کنار «کرى-آن ماس» براى بازى در نقش هاى «نئو» 
و «ترینیتى» بازگردند. «نیل پاتریک هریس» و «جسیکا هنویک»  از جمله بازیگران جدید چندگانه 

خواهند بود.

همه ستارگانى که
 به «ماتریکس» نرسیدند
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در روزهاى گذشته و به خصوص در یک هفته اخیر اخبار 
تلخى درباره انتشار ویروس «کرونا» در شهر ووهان چین 
منتشر شده است و اخبار نگران کننده اى از وضعیت مردم 
این شهر به گوش مى رسد. در همین اوضاع حضور مسعود 
سعادتى، بازیکن ایرانى تیم فوتسال ووهان چین در این 
شهر باعث شد شایعات زیادى درباره وضعیت او منتشر 
شود. از جمله اینکه گفته شــد او در این شهر در قرنطینه 
است و نمى تواند از محل سکونتش خارج شود. سعادتى 

اما همه این شایعات را تکذیب مى کند. 
تو در شــهر ووهان چیــن حضور 
داشــتى. در مورد این شهر صحبت 
کن که چقــدر جمعیــت دارد و تیم 
فوتســالش در چه جایگاهى از لیگ 

چین قرار دارد؟
من پنج ماه در شــهر ووهان بودم. ووهان از شــهرهاى 
زیباى چین اســت و از نظر جمعیت و مساحت پنجمین 

شهر بزرگ این کشور محسوب مى شود.
گفته مى شود انتشار ویروس کرونا از 
شهر ووهان آغاز شده است. اوضاع 
این شهر تا زمانى که در چین حضور 

داشتى، چطور بود؟
بله، منشأ اصلى ویروس کرونا شهر ووهان است. من تا 
زمانى که در شهر ووهان بودم هیچ اثرى از این ویروس 
نبود اما به محض اینکه وارد ایران شدم در اخبار دیدم این 
اتفاق افتاده است. همان موقع فهمیدم اولین شهرى که 
این ویروس در آن پخش شده شهر ووهان است. همان 
موقع با دوستانم و رئیس باشگاه در چین تماس گرفتم و 

آنها خبرهاى خیلى بدى به مــن دادند و مى گفتند نفس 
کشیدن در شهر سخت شده و مردم در قرنطینه هستند. 
مشــکل ورود و خروج وجود دارد و هیچکسى وارد شهر 

نمى شود و هیچکسى هم اجازه خروج ندارد.
االن ایران هستید؟

من االن ایران هستم و خدا را شکر هیچ مشکلى هم ندارم. 
خیلى ها نگران حال من بودند که از آنها تشکر مى کنم. 
خدا را شکر مشــکلى ندارم. همانطور که گفتم تا زمانى 
که در شهر ووهان بودم هیچ اثرى از ویروس کرونا نبود و 
یک هفته بعد از اینکه به ایران آمدم این اخبار منتشر شد.

در اخبــار محلى چین اعالم شــده 
این بیمارى به دلیل خوردن گوشت 
مار و خفــاش به مــردم انتقال پیدا 
کرده است. این موضوع کمى براى 

ایرانى ها جالب است...
بله، من هم شــنیدم این ویروس از سوپ خفاش منتقل 
شده است. البته نزدیک خانه من در چین یک رستوران 
مخصوص غذاهاى حالل بود و من به شخصه مشکلى 
بابت غذا نداشــتم، اما گاهى اوقات که با اعضاى تیم به 
جاهاى دیگر مى رفتیم، چینى هــا غذاهایى مى خوردند 
که من اصًال نمى توانســتم آنها را نــگاه کنم. یعنى هر 
چیزى که فکر کنید چینى هــا مى خورند. من هم بعضى 
اوقات مى گفتم شما چطور این غذاها را مى خورید. حیوان 
زنده را داخل آب جوش مى انداختنــد و بعد از پنج دقیقه 
مى خوردند. بعضى وقت ها که نمى توانســتم این غذاها 
را بخورم، اعضاى تیم یک غذاى دیگــر براى من پیدا 

مى کردند تا حداقل گرسنه نخوابم.

اینکه شایعه شده بعد از بازگشت به 
ایران در قرنطینه بودى درست است؟
اصًال این موضوع صحت ندارد و آن را تکذیب مى کنم. 
این خبر کذب است. من تا زمانى که در ووهان بودم همه 
چیز عادى بود و خیلى راحت هم به ایــران آمدم. اینکه 
در ایران قرنطینه هســتم و یا در بیمارستان حضور دارم، 
صحت ندارد و االن کنار خانواده هســتم و بدون مشکل 

تمریناتم را انجام مى دهم.
فوتسالت را در ایران دنبال مى کنى یا 
باز هم قصد دارى به چین برگردى؟

من چند پیشنهاد از لیگ ایران داشتم اما ترجیح دادم فعًال 
بازى نکنم و تمرینات اختصاصــى ام را انجام بدهم. به 
احتمال زیاد دوباره به چین برمى گردم،  اما فعًال نمى دانم 
شرایط این کشور چطور است. فکر مى کنم یک یا دو ماه 
دیگر به این کشور بر مى گردم. دلیل این تصمیم من هم 
فقط مسائل مالى است. نه تنها چین، بلکه تمام کشورهاى 
خارجى پول خوبى مى دهند اما در ایران قرارداد چندانى 

نداریم. 
به جز تو، ایرانى هاى زیادى در شهر 
ووهان بودند. به نظــرت براى آنها 

مشکلى پیش آمده است یا خیر؟
فکر مى کنم نزدیک به 200 نفر ایرانى در این شهر حضور 
دارند و فکر نمى کنم مشکلى از این بابت وجود داشته باشد. 
اکثر ایرانى ها در شهرهاى پکن و شانگهاى هستند. من 
چند روز پیش با دوستانم در این شهر هم حرف زدم. آنها 
گفتند تدابیر خوبى از سوى دولت چین اندیشیده شده است 

و فکر مى کنم به زودى این مشکل برطرف خواهد شد.

لژیونر فوتسال ایران از ابتال به ویروس «کرونا» قسر در رفت

مسعود سعادتى: تا وقتى چین بودم 
اثرى از ویروس نبود

پیشکسوت فوتبال ایران گفت: سپاهان مدعى اصلى قهرمانى است اما پرسپولیس 
و تراکتور هم با حمایت هوادارانشان تا پایان در کورس مى مانند.

على اصغر مدیرروستا در ارتباط با مدعیان اصلى قهرمانى لیگ نوزدهم اظهار کرد: 
واقعیت این است که من تیم هاى پرسپولیس و تراکتور و صنعت نفت آبادان را مدعى 
اصلى قهرمانى نمى دانم اما این ســه تیم با حمایت هوادارانشان تا پایان فصل در 
کورس قهرمانى مى مانند. برانکو سه فصل پرسپولیس را قهرمان کرد و کالدرون 

هم تیم را قهرمان نیم فصل به گل محمدى تحویل داد.
وى در ادامه تصریح کرد: من سپاهان را مدعى اصلى قهرمانى مى دانم، آنها در ادوار 
لیگ برتر همواره مدعى بودند اما در فصل هاى اخیر افت کرده 
بودند. سپاهان با امیر قلعه نویى در فصل جارى دوباره احیا 

شده و مدعى اصلى قهرمانى لیگ نوزدهم است.
پیشکسوت فوتبال ایران درباره پیش بینى اش از قهرمان 
لیگ نوزدهم خاطرنشــان کرد: واقعیت این اســت 
که بــا حمایت هــوادار مى توان جزو 
تیم هاى باالى جدول بود، اما 
براى قهرمانى ویژگى هاى 
خاص کادر فنى و بازیکنان 
هم نیاز اســت که همه 
باید دســت به دســت 
هم بدهنــد. در بین 
تیم هــاى بــاالى 
جدول فقط سپاهان 
ویژگى مدعى اصلى 

قهرمانى را دارد.

مدیرعامل اسبق استقالل مى گوید مهدى مهدوى کیا قبل 
از حضور در پرسپولیس با استقالل قرار داد امضا کرده بود. 

برادر مهدى اما این موضوع را تکذیب مى کند. 
مهدى مهدوى کیا بعد از درخشش در ترکیب تیم بانک ملى 
در اوایل دهه 70 مشتریان زیادى به خود مى دید اما او در 
نهایت به پرسپولیس رفت و از سال 1374 پیراهن این تیم 
را پوشید. ادامه موفقیت هاى این ستاره سابق فوتبال ایران 
باعث شد تا تیم هاى خارجى به سراغش بروند و او مدت ها 

در فوتبال آلمان توپ بزند.
حاال با گذشت نزدیک به 30 سال از زمانى که مهدوى کیا 
راهى پرسپولیس شد، على فتح ا... زاده، مدیرعامل اسبق 
استقالل، یک اتفاق جالب را درباره موشک فوتبال ایران 

نقل مى کند.
مدیرعامل اسبق آبى ها که دیروز صبح به برنامه «سالم 
صبح بخیر» رفته بود، در بخشــى از صحبت هایش یک 
جمله جالب درباره عقد قرارداد با مهدوى کیا قبل از حضور 
در پرســپولیس به زبان آورد. فتح ا... زاده گفت: «جسارتًا 
قرارداد او پیش آقاى منزوى اســت. او یکــى از بهترین 

شخصیت هاى ورزشى است و دوستش دارم.»
فتح ا... زاده البته توضیح بیشــترى درباره جذب مهدوى 
کیا در آن ســال ها نداد اما او اعتقاد دارد که قبل از حضور 
در پرسپولیس مهدوى کیا با استقالل قرارداد بسته اما 
فعل و انفعاالتى رخ داده تا او راهى پرســپولیس 

شود.

مهدى مهدوى کیا در ســال 74 و در حالى که 18 ســال 
داشت به پرســپولیس پیوســت. او آقاى گل رقابت هاى 
جوانان و امیدهاى تهران در بانک ملــى بود و خیلى زود 
چشم امیرعابدینى، مدیرعامل وقت پرسپولیس را گرفت و 
به عنوان یک استعداد بزرگ به ترکیب تیم استانکو پوکله 
پوویچ اضافه شد. مهدوى کیا خیلى زود پیراهن تیم ملى 
را هم به تن کرد و بازى هاى درخشانش در مقدماتى جام 
جهانى 1998 از او یک ستاره بزرگ در فوتبال آسیا ساخت. 
مهدى یکى از محبوب ترین ســتاره هاى تاریخ باشگاه 
پرسپولیس بوده و هســت و حاال حرف هاى على فتح ا... 
زاده مدیرعامل ســابق و عضو حال حاضــر هیئت مدیره 
پرسپولیس درباره قرارداد داخلى باعث شده تا واکنش هاى 

زیادى به وجود بیاید.
هادى مهدوى کیا، بازیکن ســابق پرســپولیس و برادر 
کوچک تر مهدى هم از این حرف هــاى فتح ا... زاده ابراز 
ناراحتى مى کند. او معتقد است که این حرف ها کامًال کذب 

است: «خاندان مهدوى کیا همه پرسپولیسى هستند و 
هیچ وقت بحث رفتن او به اســتقالل مطرح 

نشده است.»
او افزود: «زمانى کــه مهدى، آقاى 
گل جوانان و امیدهاى تهران شد 
باشگاه اســتقالل غالمحسین 
مظلومى بزرگ را به منزل برادر 
من فرســتاد. آقــاى مظلومى 

درخواست کرد که مهدى به اســتقالل برود. برادر من به 
احترام بزرگى آقاى مظلومى به ایشان گفت که هر کمکى 
بتواند انجام مى دهد و در این رابطه مساعدت خواهد کرد اما 

هیچ قولى نبود و هیچ قراردادى هم امضا نشد.»
برادر کوچک تر مهدى مهدوى کیا باز هم روى اشــتباه 
بودن حرف مدیرعامل اسبق استقالل تأکید کرده و گفت: 
«حرف هاى او درباره 
قــرارداد مهدى 
هم یک دروغ 
دیگر اســت. 
بهتــر اســت 
انســان در این 
حقیقت  موارد 

را بگوید.»

فقط سپاهان ویژگى مدعى اصلى 
قهرمانى را دارد

مهاجم ایرلندى براى ســفر به ایران و حضور در تمرینات تیم فوتبال پرسپولیس 
شرط گذاشته است.

باشــگاه پرســپولیس نزدیک به دو هفته اى اســت که درگیر مذاکره بــا آنتونیو 
اســتوکس و جذب این بازیکن است و در حال 

حاضر این بازیکن که پیوســتنش به جمع 
سرخپوشان قطعى شده براى حضور در 
ایران و شرکت در تمرینات تیم جدیدش 
شرط دارد. او 40 درصد از مبلغ قراردادش 
را طلب کرده و تا زمانى که این مبلغ به 
وى پرداخت نشــود او راضى به حضور 

در ایران نخواهد شــد. این در شرایطى 
که آنتونیو استوکس و دو همراهش شش 

روزى مى شــود که به دبى آمده  اند و با 
هزینه باشگاه پرسپولیس در 

این شهر اقامت دارند.

شرط استوکس براى سفر به ایران

کریستیانو رونالدو با سه گلى 
که هفته گذشــته مقابل پارما 
و رم به ثمر رســاند بــه رتبه 
پنجم بهتریــن گلزنان تاریخ 
صعود کرد. ابرســتاره پرتغالى 
یوونتوس در 1029 بازى موفق 
شده 737 گل به ثمر برساند و 
حاال هدف خود را نزدیک شدن 
به ستاره هایى مثل پوشــکاش، پله و روماریو مى داند. رقیب اصلى رونالدو، لیونل مسى 
آرژانتینى در رتبه هفتم این فهرست قرار گرفته و رونالدو حاال دو پله از او جلو زده است. 
مسى که شش بار توپ طال را تصاحب کرده تا اینجا در دوران فوتبالى خود 717 گل به 

ثمر رسانده و فعًال 20 گل تا رسیدن به آمار رونالدو فاصله دارد.
اما رتبه چهارم که رونالدو براى رســیدن به آن و سبقت گرفتن از آن دندان تیز کرده در 
اختیار اسطوره بزرگ فوتبال مجارستان، فرانتس پوشکاش است. پوشکاش با زدن 746 

گل در دوران فوتبالى خود تا این لحظه 9 گل جلوتر از رونالدو است. 
رتبه سوم این فهرست در اختیار یکى از ماندگارترین اسطوره هاى فوتبال دنیا، پله برزیلى 
است. او در دوران فوتبالى خود در 831 بازى 767 گل به ثمر رسانده است. رتبه دوم این 
جدول هم در اختیار یک برزیلى دیگر اســت. روماریو که در 994 بازى 772 گل به ثمر 

رسانده است. 
اما رتبه اول این فهرست در اختیار جوزف بیکان اســت. بیکان که در دهه 30 میالدى 
چهره شناخته شده اى بوده موفق شده 805 گل به ثمر برساند. جالب اینجاست که بیکان 

با پیراهن سه کشور اتریش، چکسالواکى و بوهمیا و موارویا بازى کرده است./1227

رونالدو در آستانه جاودانگى

مهدى طارمى، ستاره ایرانى باشــگاه ریوآوه یک گام دیگر به جدایى از این باشگاه 
و حضور در اردوى باشگاهى بزرگ در قاره سبز نزدیک شد. مهاجم بوشهرى تنها 
شــش ماه بعد از حضور در جمع لژیونرهاى اروپایى با چنان درخششى رو به رو شد 
که حاال اخبار ابراز تمایل باشــگاه هاى بزرگ براى خرید او به سوژه اى مهم براى 

رسانه هاى پرتغال بدل شده است.
در حالى که تنها چند روز از تمایل باشــگاه هاى پورتو، بنفیکا و آستون ویال براى 
امضاى قرارداد با طارمى مى گذرد، باشــگاه ریوآوه که خوب مــى داند نمى تواند 

شــود در اقدامى غیرمنتظره مانع جدایى و پیشرفت ستاره ایرانى 
را انتخاب کــرد و به بالفاصله جانشین این مهاجم گلزن 
رؤیایى براى طارمى خدمت گرفت تا مسیر براى انتقال 

از قبل هموارتر شود.
باشــگاه ریوآوه با قــراردادى 
قرضى بــا بند خریــد دائمى 
توانســت گلســون داال، 
مهاجم 23 ساله آنگوالیى 
را از باشــگاه اسپورتینگ 

لیسبون به خدمت بگیرد که 
به نوشته رسانه هاى پرتغالى این بازیکن 

تنها براى پرکردن جاى خالى طارمى به 
جمع شاگردان روى کارواخال اضافه شده 

است./1215

مهدى طارمى، یک قدم تا انتقال بزرگ

دروازه بان ملى پوش ایران در رده چهارم بهتریــن دروازه بان هاى نیم فصل اول لیگ 
پرتغال قرار گرفته است. امیر عابدزاده بعد از رقابت هاى جام ملت هاى آسیا 2019 مثل 
دیگر بازیکنان لژیونر دیر به تمرینات باشگاهى اضافه شد. او البته مصدومیتى هم پیدا 
کرد تا پنج هفته اول حراست از دروازه را به چالز برزیلى بدهد اما از هفته ششم او به دروازه 
ماریتیمو بازگشت و توانست با بازى هاى درخشــانى که انجام داد در نهایت در لیست 
بهترین هاى نیم فصل اول قرار بگیرد. او در 12 بازى 14 گل خورد و چهار کلین شیت را 
از خودش به جا گذاشت ضمن اینکه بازى هاى درخشانى را به خصوص در مسابقات مهم 

مثل بازى با پورتو و بواویستا انجام داد. 
امیر در رده بندى بهترین دروازه بان هاى نیــم فصل اول نمره 5/98 در رده چهارم قرار 
گرفته و این در حالى است که او نسبت به دو دروازه بان رده هاى اول و دوم بازى هاى 
کمترى در این فصل انجام داده است.  با این وجود، امیرعابدزاده با وجود بازى هاى کمتر 
و درخششى که در نیم فصل اول داشت به عنوان دروازه بان اصلى ماریتیمو نیم فصل دوم 
را آغاز مى کند و این در حالى است که او امید زیادى دارد تا بعد از غیبتى که در زمان حضور 

مارك ویلموتس در تیم ملى داشت بتواند در لیست سرمربى جدید تیم ملى قرار بگیرد.

عابدزاده در جمع 
بهترین هاى نیم فصل پرتغال

با وجود آنکه فدراسیون فوتبال مذاکره با مربى ایتالیایى را براى نیمکت ایران تکذیب 
کرد اما این مربى تأیید کرد مذاکرات در حال انجام است.

اگر دى بیاسى سرمربى تیم ملى ایران شــود، رقم قرارداد او مشخص است. این را 
فرهاد مجیدى، سرمربى استقالل لو داد. او در بیانیه اى که اخیراً منتشر کرد گفت 
مربى ایتالیایى 1/5 میلیون یورو از استقالل درخواست کرده بود. دى بیاسى حتى 
ممکن است براى تیم ملى رقم باالترى هم بخواهد. البته مجیدى نگفت او این پول 
را براى یک فصل مى خواسته یا دو فصل. با توجه به اینکه ایرانى ها پول هاى خوبى 
به مربیان خارجى مى  دهند، دى بیاســى هم قطعاً امیدوار است در صورت توافق با 
فدراسیون فوتبال پول خوبى گیرش بیاید. ممکن است علت تکذیب این خبر از سوى 

مسئوالن فدراسیون به علت مذاکرات وزارت ورزش با او باشد.

فرهاد مجیدى
 قیمت دى بیاسى را لو داده!

ى یم ن پیر زو ى ی
رخشانش در مقدماتىجام

رگ در فوتبال آسیا ساخت. 
ســتاره هاى تاریخ باشگاه 
ال حرف هاى على فتح ا... 
 حال حاضــر هیئت مدیره 
 باعث شده تا واکنشهاى 

ـابق پرســپولیس و برادر 
ف هــاى فتح ا... زاده ابراز 
که این حرف ها کامًال کذب 

ه پرسپولیسى هستند و 
ـتقالل مطرح

 آقاى 
 شد
ن
ر

و ر ی ل بق ل یر ر ن بو
«حرف هاى او درباره
قــرارداد مهدى

هم یک دروغ 
دیگر اســت. 
بهتــر اســت 
این انســان در

حقیقت  موارد 
را بگوید.»

ل ر ىبو ر و ر بر ی
بودند. سپاهان با امیر قلعه نویى در فص
شده و مدعىاصلى قهرمانى لیگ نو
پیشکسوت فوتبال ایران درباره پیش
لیگ نوزدهم خاطرنشــان کرد:
بــا حمایت هـ که
تیم هاى با
براى قه
خاص
ن هم
باید
هم
تی
ج
و
قه

 این بازیکن است و در حال 
ه پیوســتنش به جمع 

شده براى حضور در 
رینات تیم جدیدش
صد از مبلغ قراردادش

مبلغ به  مانى که این
به حضور د او راضى

ــد. این در شرایطى 
س و دو همراهش شش 

ه به دبى آمده  اند و با
ولیس در 

د.

جنجالى که حاج فتل روى آنتن زنده آفرید

مهدوى کیا استقاللى است؟!

شــود در اقدامى غیرمنتظره ره ایرانى 
را انتخاب کــرد و به جم گلزن 
رؤیایى براى طارمى ى انتقال

دادى 
ئمى 
ال،
ى
گ
که

ى این بازیکن 
خالى طارمى به 

خال اضافه شده 

رضا قوچان نژاد، ستاره ایرانى 
تیم زوله در 9 بازى شش گل 
براى این تیم به ثمر رســانده 
است. او چیزى حدود 9 امتیاز 
براى تیمش به دســت آورده 
ولى براى همه عجیب است 
که چرا این روزها روى نیمکت 

مى نشیند؟
مگر مى شود مهاجمى که خوب باشد و گل مى زند را روى نیمکت نشاند؟ در حالى که تیم 
در خط حمله مشکل دارد؟ زوله این روزها شرایط خوبى در لیگ هلند ندارد و نتایج ضعیفى 
به دست آورده است به شکلى که شایعات زیادى درباره احتمال برکنارى سرمربى آنها 
هم شنیده مى شود. شاید این کلید تغییر شرایط براى گوچى باشد. خبرهاى رسیده از هلند 
حکایت از آن دارد قوچان نژاد و سرمربى اش به به مشــکل خورده اند. رضا اما به آینده 
امیدوار است و مى گوید: «در تمرینات انگیزه زیادى دارم. امیدوارم همه چى به شرایط 

عادى بازگردد و دوباره به زوله کمک کنم.»

امیدوارى ستاره ایرانى به حل مشکلش 
با مربى زوله

وینگر راســت تیم ملى ایران در لیگ برتر از فرش به عرش رسیده ولى مى داند کار 
سختى دارد براى آنکه بتواند درخشش خود را تکرار کند.

علیرضا جهانبخش نیم فصل بســیار ســختى را در برایتون داشت. شــاید اگر هر 
بازیکنى در شرایط او گیر مى کرد، از مبارزه دست مى کشید و از این باشگاه جدا مى 
شــد. جهانبخش اما تصمیم مهمى گرفت. او که از پدر و مادرش مبارزه کردن را یاد 

گرفته، در برایتون ماند و حاال کم کم جا پاى خود را در 
ترکیب این تیم محکم تر مى کند. جهانبخش این 
روزها ترجیح مى دهد به جاى مصاحبه و بودن در 
رسانه ها بیشتر تمرین کند تا بتواند به هدفش برسد. 
وقتى از او درباره آخرین شرایطش در انگلیس مى 
پرسیم، با رضایت مى گوید: «همه چیز خوب است 
و خدا را شکر مى کنم. انگیزه زیادى دارم براى ادامه 

کار دارم.» علیرضا مى داند درخشش در 
ترکیب برایتون مسئولیتش را در این 

تیم سنگین تر کرده است.

انگیزه دو چندان على جهانبخش براى 
درخشش بیشتر

صبح بخیر»رف
جمله جالب درب
در پرســپولیس
قرارداد او پیش
شخصیت هاى
فتح ا... زاده البت
کیا در آن ســال
در پرسپولی
فعل و
شو

 کم کم جا پاى خود را در 
 کند. جهانبخشاین
ى مصاحبه و بودن در 
واند به هدفش برسد. 
طش در انگلیس مى 
همه چیز خوب است 
یادىدارم براى ادامه 

رخشش در 
در این



0606استاناستان 3684 سال شانزدهمیک شنبه  6 بهمن  ماه   1398

مزایده اموال غیرمنقول
اجراى احکام حقوقى شعبه اول اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
کالسه 980491 ج/اول له خانم ملیحه امینایى علیه آقاى رضاقلى بدیعى مبنى بر فروش 
پالك ثبتى 820 فرعى از اصلى 35 بخش 18 اصفهان در تاریخ 1398/11/21 ساعت 11:30 
صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش شش 
دانگ ملکى به پالك ثبتى شماره فوق با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسى که ذیًال 
درج شده است ملکى طرفین و اکنون در تصرف مالکانه/طرفین مى باشد توسط کارشناس 
رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شــده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع 
گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلســه 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 واال ده درصد واریزى به نفع 
دولت ضبط خواهد شــد. اوصاف ملک مورد مزایده: واقع: اصفهان- خیابان جى شرقى- 
خوراسگان- گورت- پل دوم- کوچه فرهنگ- پالك 452 با کدپستى- 35111  815/9/4، 
بدینوسیله به اطالع مى رساند اینجانبان کارشناسان منتخب با هماهنگى بعمل امده باتفاق 
و راهنمایى خواهان در مورخ 98/6/17 به نشانى فوق الذکر مراجعه و با بررسى بعمل آمده 
ملک مورد منازعه بر اساسى مشخصات قید شده در سند مالکیت با مساحت حدوداً 245/94 
مترمربع شامل سه واحد مسکونى مجزا در طبقات همکف، اول ودوم با نحوه دسترسى راه 
پله از ضلع جنوبى به سایر طبقات مى باشد که با استفاده از دیوار باربر و سقف تیرچه و بلوك 
و دیگر مصالح، درب ورودى فلزى، کف راه پله ســنگ با نرده فلــزى و بدنه گچ و خاك و 
سفید کارى، بدنه پارکینگ کاشى و کف خاکى، کف و بدنه حیاط فاقد کفسازى و نماکارى 
و طبقه همکف (کابینت فلزى و کف و بدنه آشپزخانه سرامیک و کاشى، بدنه داخلى اعیانى 
نقاشــى و کف مالت بتن، دربهاى داخلى چوبى و خارجى فلزى، تامین گرمایش بخارى و 
آبگرمکن مخزنى و ســرمایش کولر آبى) احداث گردیده است. در نتیجه: ارزش ششدانگ 
ملک مسکونى با در نظر گرفتن موقعیت مصالح استفاده شده، مشاع بودن ملک، پارکینگ 
تونلى و درگیر با خودروهاى دیگر طبقات و دارا بودن خدمات زیربنایى و نهایتًا جمیع جهات 
موثر در ارزیابى به مبلغ 5/880/000/000 ریال که به این ترتیب و بر اساس گزارش شماره 
98/5/1500/ك مورخ 98/5/30 آقاى مهندس فرشید حسینى دهقانى مبنى بر حضور در 
اداره ثبت اسناد و اقتباس مشــخصات مالکیت خانم ملیحه امینائى خوراسگانى و رضاقلى 
بدیعى گورتى بشــرح ذیل اعالم مى گردد. 1- ارزش میزان یک سهم از کل 6 سهم ملک 
با مشخصات فوق الذکر متعلق به خانم ملیحه امینایى خوراســگانى فرزند اکبر به شماره 
شناسنامه 604 مبلغ 980/000/000 ریال معادل نود و هشت میلیون تومان براورد و اعالم 
نظر مى گردد. 2- ارزش میزان پنج سهم از کل 6 مالک با مشخصات فوق الذکر متعلق به 
آقاى رضا قلى بدیعى گورتى فرزند عباسعلى به شماره شناسنامه 60 مبلغ 4/900/000/000 
ریال معادل چهارصد و نود میلیون تومان براورد و اعالم نظر مى گردد. مطابق اســتعالم 
انجام شده آقاى بدیعى 5 دانگ مشــاع و خانم امینایى مالک یک دانگ مشاع بوده و وفق 
ماده 10 آیین نامه امالك مشاع بوده حاصل از فروش پس از کسر هزینه عملیات اجرایى 
نسبت سهم هر یک از مالکین تقسیم خواهد شــد. م الف: 728601 مدیر و دادورز اجراى 

احکام شعبه یک  اصفهان/10/374
ابالغ ماده 105 اصالحى

شماره: 23019752- 98/11/2 آگهى تبصره یک ذیل ماده 105 اصالحى آ ئین نامه قانون 
ثبت- نظر باینکه اقایان مســعود همتى و رســول معتمدى مالکین ششدانگ پالك 289 
بخش دو ثبت اصفهان درخواست حذف استثنائ ثمنیه اعیانى را از سند خود نموده اند لذا 
مراتب آگهى و بدین وسیله به ذینفع خانم آغا همسر مرحوم محمد هادى پیشگاهى نسبت 
به بها ثمنیه اعیانى اخطار میگردد جهت دریافت بهاى ثمنیه که توســط کارشناس رسمى 
دادگسترى اصفهان ارزیابى و به صندوق ثبت تودیع گردید به منطقه ثبت اسناد و امالك 
منطقه مرکزى اصفهان واقع در خ هشت بهشت شرقى خ الهور اداره ثبت اسناد و امالك 
منطقه مرکزى اصفهان مراجعه نمائید ودر صورتى که مدعى تضیع حقى مى باشید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ انتشار اگهى گواهى طرح دعوا را از دادگاه صالحه دریافت و به ثبت 
مربوطه تسلیم نماید در غیر اینصورت وفق مقررات استثنا بها ثمنیه از اسناد مالکیت حذف 

خواهد شد. م الف: 744959 صفایى- رئیس ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /11/130
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اجراى احکام حقوقى شعبه پنجم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالسه 962531 ج/5 له نیره و الهه مرتضوى و علیه سید على، سید امین، سید رامین 
همگى فرزندان مرحوم سید حسین مرتضوى و خانم کتایون جاهدى (همسر مرحوم سید 
حسین مرتضوى) و زهره و سید محمود و سید محمد همگى مرتضوى و سید حمید و سیده 
الناز، سید مهدى و ســید امیر همگى مرتضوى فرزندان مرحوم سید ابوالقاسم مرتضوى و 
خانم رضوان باقیات اصفهانى (همسر مرحوم ســید ابوالقاسم مرتضوى) ورثه مرحوم سید 
حسن مرتضوى مبنى بر دستور فروش پالك ثبتى 4529  بخش 4 ثبت اصفهان در تاریخ 
1398/11/20 روز سه شنبه ساعت 10/30 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان 
طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش شــش دانگ ملکى با مشــخصات مندرج در نظریه 
کارشناسى که ذیال درج شده است ملکى طرفین و اکنون در تصرف مالکانه طرفین 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 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 تسلیم ملک مورد مزایده پس از پرداخت تمام 
بهاى آن صورت خواهد گرفت. اوصاف ملک مورد مزایده: محل واقع در اصفهان، خیابان 
ابوالحسن اصفهانى، کوچه شهید زاللى (22)، نبش بن بست شهید کریمى، پالك 150 و 
152 با کدپســتى 8153916391 بازدید و معاینه به عمل آورده که پس از بررسى اسناد و 
مدارك ارائه شده و تطبیق با محل به استحضار مى رساند: مشخصات کلى ملک: ملک مورد 
نظر داراى پالك ثبتى 4529 واقع در بخش ثبتى 4 اصفهان مى باشد. عرصه منزل مسکونى 
مذکور داراى مســاحتى در حدود 597/88 مترمربع (ناخالص) با قدمت بیشتر از 60 سال و 
غیرقابل سکونت مى باشد. بر اساس مشــاهدات عینى و نقشه طرح تفصیلى، ملک مذکور 
به هنگام نوسازى باید به جهت رعایت عرض گذر از سمت جنوب و شرق و با رعایت پخ در 
جنوب شرقى، عقب نشینى الزم را بنماید. مقدار این عقب نشینى ها حدود 68/59 مترمربع 
مى باشد و متراژ خالص زمین در حدود 529/29 مترمربع مى باشد. اعیانى این ملک در دو 
بخش شمالى و جنوبى احداث شده که حدود 500 مترمربع بوده و در حال حاضر به صورت 
مخروبه است. کل این ملک نیز داراى امتیاز آب و برق و گاز شهرى است و هم اکنون فاقد 
سکنه مى باشد این ملک از سمت شمال و غرب به پالك و از سمت جنوب به کوچه شهید 
زاللى و از سمت شرق به بن بست شهید کریمى محدود است. نظریه کارشناسى: ارزش شش 
دانگ عرصه و اعیانى ملک فوق الذکر با کاربرى مسکونى با توجه به جمیع جهات و کلیه 
عوامل تأثیرگذار در قضیه و با وضع موجود و موقعیت و دسترسى و پتانسیل احراز ارتفاع در 
ساخت و تراکم به هنگام نوسازى و ارزش مشترکات متعلقه، بخصوص توجه به میزان عرضه 
و تقاضا، در زمان بازدید جمعا به مبلغ 47/550/000/000 ریال (معادل چهار میلیارد هفتصد 
و پنجاه و پنج میلیون تومان) برآورد و اعالم نظر مى گردد.  و طبق اســتعالم انجام شــده 
مالکیت پالك به نام طرفین مى باشد و وفق ماده 10 آیین نامه فروش امالك مشاع وجوه 
حاصل از فروش پس از کسر هزینه عملیات اجرایى به نسبت سهم هر یک از مالکین تقسیم 
مى گردد. م الف: 744882 مدیر و دادورز اجراى احکام مدنى دادگسترى اصفهان/11/131

مزایده 
اجراى احکام شعبه 17 مدنى اصفهان در نظر دارد مزایده اى با مشخصات زیر برگزار نماید. 
پرونده کالسه: 971871 محکوم له: مجتبى طباخى محکوم علیه: اصغر سمیع عادل مورد 
مزایده: 11/85 حبه از 24 حبه از 72 حبه (دو دانگ از شــش دانگ) بنام اصغر سمیع عادل 
میباشد که مزایده در روز 98/11/24 از ســاعت 10:30 صبح در محل این اجرا صورت مى 
گیرد. اوصاف مورد مزایده طبق نظر کارشناس: از محل مورد نظر به آدرس خیابان زینبیه 
خیابان فروردین پالك 316 شــهردارى بازدید بعمل آمد محل مورد نظر یک باب منزل 
قدیمى ساز متروکه است که داراى دو طرف ساخت قدیمى ساز با سازه و ساختار دیوارهاى 
خشت و گل و آجر و ضلع شمالى و ســقف هاى تیر و توخالى چوبى و در قسمت جنوب نیز 
داراى دو اتاق با سازه و ســاختار دیوارهاى آجرى و ســقف و آجر و آهن میباشد مجموع 
زیربناى دو طرف معادل 145 مترمربع و داراى اشتراکات آب و فاضالب و برق و گاز شهرى 
میباشد دو برگ سند مالکیت مشاع هر کدام به میزان دو دانگ به ترتیب بشماره هاى چاپى 

91/د- 663649 متعلق به آقاى اصغر سمیع عادل و 91/د- 663650 متعلق به خانم محبوبه 
سمیع عادل (همسر آقاى اصغر) با نام خانوادگى دارالضیاء توسط نامبرده ارائه گردید پالك 
در بخش 5 ثبت اصفهان بوده و داراى شماره فرعى 148 از اصلى 15177 میباشد که سند 
آقاى اصغر به تاریخ 1362/11/12 داراى شماره دفتر امالك 86 و ص 147 و شماره ثبت 
ملک 109184 با وضعیت خاص طلق میباشد و سند خانم محبوبه دارالضیاء داراى شماره 
فرعى 148 از اصلى 15177 به میزان دو دانگ مشــاع از شش دانگ عرصه و اعیان است 
حدود اربعه پالك ثبتى طبق مندرجات ظهر سند بشرح زیر است شماًال در دو قسمت اول 
دیوارى است بطول 12 متر بشماره 147 فرعى از 15177 اصلى دوم دیوارى است بطول 10 
متر بشماره 149 فرعى از 15177 اصلى شرقاً خط فرضى است بطول 32 متر به جاده بعرض 
10 متر جنوباً فاقد حد است و غرباً خط فرضى است بطول 34/4 به زمین 60 فرعى از 15177 
اصلى حقوق ارتفاقى معرفى نشده است در ضلع شرقى خانه خانه مورد معاینه منزل کوچک 
دیگرى با همین ساختار وجود دارد که عرصه آن جزو پالك ثبتى یاد شده است ولى اعیان ان 
داراى درب مستقل میباشد و حسب اظهار خواهان مابقى تا شش دانگ پالك ثبتى یاد شده 
مربوط به همین خانه است میزان مساحت شش دانگ آن بدون احتساب عقب نشینى که 
میبایست در ضلع شرقى صورت گیرد معادل 340 مترمربع اندازه گیرى گردید و ارزش شش 
دانگ عرصه و اعیان یاد شده معادل شش میلیارد ریال و ارزش 4 دانگ مشاع از شش دانگ 
یاد شده معادل چهار میلیارد ریال برآورد مى گردد که توسط کارشناس رسمى دادگسترى 
ارزیابى و نظریه به مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار میگردد لذا طالبین خرید مى 
توانند 5 روز قبل از مزایده ضمن هماهنگى با این اجراء از ملک دیدن کرده و با سپردن ده 
درصد ارزش اموال و ارائه فیش به این اجراء در جلسه مزایده شرکت کنند . مزایده از قیمت 
پایه شروع مى شــود. پیشــنهاد دهنده ى باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. م الف: 

739535 دادورز اجراى احکام شعبه 17 مدنى اصفهان /11/141
فقدان سند مالکیت

شماره نامه: 139885602015004487 تاریخ ارسال نامه: 1398/10/24 نظر به اینکه آقاى 
علیرضا بیگى ریزى فرزند حسن به استناد 2 برگ استشهادیه محلى که هویت و امضاء شهود 
رسمًا گواهى شده، مدعى است که سند مالکیت یک ممیز دو دهم دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه پالك 796 فرعى از 658- اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان که 
در صفحه 368 دفتر 95- امالك این اداره به نام وى، ثبت و ســند مالکیت به شماره چاپى 
912124 صادر و تسلیم گردیده و  معامله دیگرى انجام نشده و به علت جابجایى مفقود شده 
است لذا چون نامبرده درخواست صدور سند مالکیت المثنى نموده،طبق ماده 120 اصالحى 
آئین نامه قانون ثبت، مراتب آگهى مى شود که هر کس مدعى انجام معامله نسبت به ملک 
موصوف یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا 10 روز پس از 
آن به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا با مدارك مثبت تسلیم نماید و چنانچه ظرف 
مهلت مقرر اعتراضى نرسد و یا در صورت اعتراض، اصل سند یا سند معامله ارائه نشود، اداره 
ثبت، المثناى ســند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضى تسلیم خواهد کرد. م الف: 
743962  محمدرضا رئیسى زاده- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک زرین شهر (لنجان) از 

طرف مصطفى شمسى /11/142
فقدان سند مالکیت

شماره نامه: 139885602015004493 تاریخ ارسال نامه: 1398/10/24 نظر به اینکه آقاى 
مریم بیگى ریزى فرزند حسن به استناد 2 برگ استشهادیه محلى که هویت و امضاء شهود 
رسمًا گواهى شده، مدعى است که سند مالکیت یک ممیز دو دهم دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه پالك 796 فرعى از 658- اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان که 
در صفحه 206 دفتر 89- امالك این اداره به نام وى، ثبت و ســند مالکیت به شماره چاپى 
912120 صادر و تسلیم گردیده و  معامله دیگرى انجام نشده و به علت جابجایى مفقود شده 
است لذا چون نامبرده درخواست صدور سند مالکیت المثنى نموده،طبق ماده 120 اصالحى 
آئین نامه قانون ثبت، مراتب آگهى مى شود که هر کس مدعى انجام معامله نسبت به ملک 
موصوف یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا 10 روز پس از 
آن به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا با مدارك مثبت تسلیم نماید و چنانچه ظرف 
مهلت مقرر اعتراضى نرسد و یا در صورت اعتراض، اصل سند یا سند معامله ارائه نشود، اداره 
ثبت، المثناى ســند  مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضى تسلیم خواهد کرد. م الف: 
743971 محمدرضا رئیسى زاده- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک زرین شهر (لنجان) از 

طرف مصطفى شمسى /11/143
فقدان سند مالکیت

شماره نامه: 139885602015004495 تاریخ ارسال نامه: 1398/10/24 نظر به اینکه آقاى 
سعید بیگى ریزى فرزند حسن به استناد 2 برگ استشهادیه محلى که هویت و امضاء شهود 
رسمًا گواهى شده، مدعى است که سند مالکیت یک ممیز دو دهم دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه پالك 796 فرعى از 658- اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان که 
در صفحه 359 دفتر 95- امالك این اداره به نام وى، ثبت و ســند مالکیت به شماره چاپى 
912121 صادر و تسلیم گردیده و  معامله دیگرى انجام نشده و به علت جابجایى مفقود شده 
است لذا چون نامبرده درخواست صدور سند مالکیت المثنى نموده،طبق ماده 120 اصالحى 
آئین نامه قانون ثبت، مراتب آگهى مى شود که هر کس مدعى انجام معامله نسبت به ملک 
موصوف یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا 10 روز پس از 
آن به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا با مدارك مثبت تسلیم نماید و چنانچه ظرف 
مهلت مقرر اعتراضى نرسد و یا در صورت اعتراض، اصل سند یا سند معامله ارائه نشود، اداره 
ثبت، المثناى ســند  مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضى تسلیم خواهد کرد. م الف: 
743968 محمدرضا رئیسى زاده- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک زرین شهر (لنجان) از 

طرف مصطفى شمسى /11/144
فقدان سند مالکیت

شماره نامه: 139885602015004490 تاریخ ارســال نامه: 1398/10/24 نظر به اینکه 
آقاى محمدرضا بیگى ریزى فرزند حسن به اســتناد 2 برگ استشهادیه محلى که هویت 
و امضاء شهود رسمًا گواهى شده، مدعى است که ســند مالکیت یک ممیز دو دهم دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه پالك 796 فرعى از 658- اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 
ثبت اصفهان که در صفحه 365 دفتر 95- امالك این اداره به نام وى، ثبت و سند مالکیت 
به شماره چاپى 912123 صادر و تســلیم گردیده و  معامله دیگرى انجام نشده و به علت 
جابجایى مفقود شده است لذا چون نامبرده درخواست صدور سند مالکیت المثنى نموده،طبق 
ماده 120 اصالحى آئین نامه قانون ثبت، مراتب آگهى مى شــود که هر کس مدعى انجام 
معامله نسبت به ملک موصوف یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این 
آگهى تا 10 روز پس از آن به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا با مدارك مثبت تسلیم 
نماید و چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد و یا در صورت اعتراض، اصل سند یا سند 
معامله ارائه نشود، اداره ثبت، المثناى سند  مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضى تسلیم 
خواهد کرد. م الف: 743964 محمدرضا رئیسى زاده- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک زرین 

شهر (لنجان) از طرف مصطفى شمسى /11/145
ابالغ رأى

رأى شورا- به تاریخ 97/10/23در وقت فوق العاده جلسه دادرسى شعبه 2 حقوقى شوراى 
حل اختالف شهرستان فالورجان به تصدى امضاء کنندگان ذیل تشکیل و پرونده کالسه  
از دفتر واصل و تحت نظر است . شورا با بررسى محتویات پرونده ، ختم دادرسى را اعالم و 
به شرح ذیل مبادرت به صدور رأى مى نماید .در خصوص دعوى حسنعلى امینى  به طرفیت 
محموذلقى به نشانى مجهول المکان به خواسته مطالبه مبلغ 7/000/000 ریال بابت وجه 
یک فقره چک به شماره هاى 574939 – 96/12/30 و 574940 97/04/30 عهده بانک 
رفاه کارگران   به همراه مطلق خسارات دادرسى و خســارت تأخیر تأدیه با توجه به تصویر 
مصدق یک فقره چک و با توجه به آنکه خوانده با وصف ابالغ قانونى  در جلسه شورا حاضر 
نشده و الیحه اى نیز از طرف وى واصل نشده و دلیلى بر پرداخت دین  ارائه نشده ، دعواى 
خواهان را وارد تشخیص ، مســتندا به مواد 307 309 310 313  قانون تجارت و مواد198 
و519 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 7/000/000 ریال بابت اصل خواسته و از باب تقصیر خوانده در عدم 
پرداخت طلب خواهان که منتهى به طرح دعوا و تحمیل هزینه دادرسى به وى شده است 
به پرداخت مبلغ صد و چهل و هفت هزار تومان بابت هزینه هاى دادرسى و خسارت تأخیر 
تأدیه و نشر آگهى از تاریخ سررســید چک تا زمان اجراى حکم مطابق شاخص تورم صادر 
مینماید. رأى صادره شده غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این 
شورا و ظرف مدت  بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 
فالورجان است. م الف/743909 . زهرا قاسمى- قاضى شــعبه دوم شوراى حل اختالف 
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معاون توســعه مشــارکت هاى مردمى کمیته امداد امام 
خمینى(ره) اصفهان گفت: میزان صدقات جمع آورى شده 
در 9 ماهه سال جارى در استان اصفهان، بیش از 24 میلیارد 
و 248 میلیون تومان است که نسبت به مدت مشابه سال 
قبل، بیش از 27 درصد رشد داشته است. حمیدرضا طاهرى 
در گفتگو با «ایســنا»، با بیان اینکه سیاست کمیته امداد 
امام خمینى(ره) بر ترویج روش الکترونیکى شدن پرداخت 
صدقات اســت، اظهار کرد: به صورت کلى صندوق هاى 
صدقات به ســه دســته صندوق صدقات معابر عمومى، 
صندوق هاى متوسط سازمان ها و اماکن عمومى سرپوشیده 
و خانگى تقسیم مى شوند. وى افزود: یکى از مزایاى ترویج 

روش الکترونیکى شــدن پرداخت صدقات، ایجاد امنیت 
بیشتر اســت، زیرا عالوه بر تطابق با سبک زندگى امروز، 
منجر به تمرکز بر توســعه این روش از دریافت صدقات 
مى شود تا زمینه را براى جمع آورى صندوق هاى صدقات 
فراهم کند. معاون توسعه مشــارکت هاى مردمى کمیته 
امداد استان با بیان اینکه مبالغ صندوق هاى صدقات هر سه 
ماه یک بار جمع آورى مى شود، گفت: تمام مبالغ جمع شده 
از این صندوق ها براى رفع نیاز مددجویان هر شهر یا استان 
مربوطه استفاده مى شود و هیچ گونه جابه جایى نداریم.  وى 
گفت: ایمن ســازى صندوق هاى صدقات فرصت را براى 

سرقت از آنها از بین برده است.

رئیس اتحادیه طال و جواهر اصفهان از عقد تفاهمنامه 
بین شهردارى، نماینده استاندار و سازمان صمت براى 
راه اندازى بازارچه و کنسرسیوم تراش سنگ هاى قیمتى 

و نیمه قیمتى اصفهان با اشتغالزایى بسیار باال خبر داد.
هوشنگ شیشــه بران در گفتگو با «ایســنا»، در مورد 
جزئیات نخســتین بازارچــه طال کشــور در اصفهان، 
اظهار کرد: در گذشــته ما چنین صنعتى را نداشته ایم و 
سنگ هایى مثل الماس، زمرد و یاقوت ها و در مجموع 
تمام سنگ هاى قیمتى و ارزشى که بر روى مصنوعات 
طال و جواهر سوار مى شــوند، محصول تراش خارج در 
کشور و در انحصار چند کشــور همچون تایلند، هند و 

بلژیک است.
وى با اشاره به اینکه تراش سنگ هاى قیمتى و جواهرات 
جزو هنرهاى ظریف و دقیق اســت، گفت: این صنعت 
وارداتى بوده و بیشتر سنگ هاى قیمتى به صورت قاچاق 
وارد کشور مى شود، در این شرایط آوردن تکنولوژى آن 

به داخل ایران به شدت نیاز شد. 
رئیس اتحادیه طال و جواهر اصفهان در خصوص محل 
بازارچه طال اصفهان، گفت: قرار است این بازارچه در ضلع 
شرقى خیابان چهارباغ اصفهان و در قسمت زیرزمین آن 
راه اندازى شود.  وى ادامه داد: محوریت اصلى این بازارچه 

شامل آموزش، مباحث فنى، فروش و بازاریابى است. 

افزایش جمع آورى صدقات 
در اصفهان

راه اندازى نخستین بازارچه 
طالى کشور در اصفهان

تملک در محدوده شهر کاشان
شهردار کاشان در صفحه اینستاگرام شهردارى این شهر 
نوشـت: براى نخسـتین بار در تاریخ شـهردارى کاشان 
تملک بیش از 60 هکتار زمین در محدوده این شهر انجام 
شد. سعید ابریشمى راد گفت: براى نخستین بار در تاریخ 
80 ساله شهردارى افزون بر 60 هکتار زمین در محدوده 
شـهرى با کاربرى هاى مختلف فضاى سـبز، ورزشـى، 
فرهنگى وخدماتى از طریق راه و شهرسازى استان اصفهان 

تملک شده است.

کمک به 949 کودك اوتیسمى
949 کودك اوتیسمى در اصفهان زیر پوشش بهزیستى 
هسـتند. مجتبى ناجى معاون اجتماعى بهزیستى استان 
اصفهان با بیان اینکه 600 کودك مبتال به اختالل اوتیسم 
در شهر اصفهان هستند، گفت: بهزیستى استان اصفهان 
به 367 نفر از کودکان پذیرش شده در مراکز اوتیسم استان، 
ماهانه 555 هزار تومان یارانه به هر نفر پرداخت مى کند و 

سهم مشارکت خانواده ها هم 215 هزار تومان است. 

درگذشت یک دانشجو
دانشجوى رشته پزشکى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان به 
علت سکته قلبى دار فانى را وداع گفت. «شایان صالحى» 
یکى از انترن هاى دانشکده پزشکى و فرزند دکتر صالحى 
عضو هیئت علمى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان و رئیس 
مرکز آموزشـى درمانى فیض بود که روز پنج شـنبه سوم 

بهمن ماه دار فانى را وداع گفت.

خبر

ابتداى دى ماه اعالم شد که ورود گردشگران چینى به اصفهان رشد پنج 
برابرى داشته و براى جذب حداکثرى این گردشگران، برنامه هایى نیز به 
مناسبت سال نوى چینى از چهارم تا بیستم بهمن ماه در نظر گرفته شده 
است. اگرچه اشاعه ویروس «کرونا» در چین، این روزها نگرانى هایى را 
نسبت به ورود گردشگران این کشــور ایجاد کرده، اما معاون گردشگرى 
و ســرمایه گذارى اداره کل میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى 
اصفهان مى گوید: بخاطر انجام پایش هاى الزم، جاى هیچ گونه نگرانى 

نیست.
سیدعلى صالح درخشان در گفتگو با «ایسنا» اظهار کرد: هم در کشور چین 
و هم در پایانه هاى ورودى ایران، مسافران کشور چین پایش مى شوند و 
جامعه جهانى با حساسیت مسائل مربوط به این بیمارى را دنبال مى کند تا 
انتشار آن به حداقل برسد به همین دلیل جاى نگرانى نیست.  وى ادامه داد: 
اداره کل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى اصفهان بسترسازى 
را براى انجام برنامه هایى به مناسبت سال نوى چینى انجام داده و در این 
راستا از چهارم تا 20 بهمن ماه اقداماتى توسط تأسیسات گردشگرى به این 
منظور اجرایى مى شود؛ براى مثال به فراخور ورود گردشگران چینى، سال 

نو به زبان چینى به آنها تبریک گفته مى شود.
معاون گردشگرى و سرمایه گذارى اداره کل میراث فرهنگى، صنایع دستى 
و گردشگرى اصفهان تصریح کرد: پیش بینى تهیه منوى غذاهاى چینى در 
رستوران هاى شاخص اصفهان، آموزش فعاالن گردشگرى به ویژه در حوزه 
واحدهاى اقامتى براى میزبانى از گردشگران چینى و همچنین برنامه ریزى 
براى تهیه و نصب تابلوها راهنماى گردشگرى به زبان چینى، نمونه اى از 
برنامه هاى این اداره کل و فعاالن گردشگرى استان اصفهان براى استقبال 

از گردشگران چینى است.

گردشگران چینى با «کرونا» 
طرح انتظام بخشى و ساماندهى بازار بزرگ اصفهان از روز گذشته آغاز شد.به اصفهان نمى آیند

فرمانده انتظامى استان اصفهان با اشاره به تردد روزانه وسایل نقلیه موتورى در بازار 
و نارضایتى کسبه در این مکان گفت: این طرح به منظور جلوگیرى از هر گونه تردد 

وسایل نقلیه براى حفظ آرامش و امنیت در بازار آغاز شده است.
سردار مهدى معصوم بیگى با اشاره به اینکه محدوده اجراى این طرح میدان امام(ره)، 
میدان امام على(ع) و خیابان عبدالرزاق اســت افزود: در این طرح مأموران انتظامى و 
راهنمایى و رانندگى با همکارى مأموران شهردارى منطقه 3 با نصب شش گیت اصلى 
و استقرار در محل هاى مشخص شــده مانع از تردد هرگونه  وسیله نقلیه خودرویى و 

موتورى خواهند شد.
وى ساعات اجراى طرح را از 8 صبح تا زمان باز بودن بازار اعالم کرد و گفت: با اجراى 
این طرح عالوه بر افزایش امنیت و آرامش در بازار بزرگ اصفهان، محیطى مناسب 
براى توسعه فعالیت  هاى فرهنگى و گردشگرى در جهت رونق گردشگرى حاصل شود.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان گفت: مأموران کالنتري هرند این فرماندهی 
در طرح مبارزه با قاچاق سوخت و جلوگیري از هدررفت سرمایه هاي ملی با اشرافیت 
اطالعاتی خود، محل دپوي سوخت قاچاق در گاراژى واقع در منطقه شرق شهرستان 

اصفهان را شناسایی کردند.
سرهنگ محمدرضا خدادوست افزود: مأموران با مجوز مقام قضایى در بازرسى از 
محل دپوى سوخت قاچاق در گاراژى در شهر اصفهان، کامیون بنز حامل چهار بشکه 
200 لیتري و 10 گالن 20 لیتري در مجمــوع حاوي 1000 لیتر گازوئیل قاچاق که 
زیر بار خودرو جاسازى شده بود را کشف کردند.  وى گفت: راننده که قصد انتقال این 
مواد سوختی به استان هاي جنوب شرقی کشور را داشت دستگیر و به همراه پرونده 

تحویل مراجع قضایى شد.

ممنوعیت ورود موتورسیکلت
 به میدان امام(ره)

کشف 1000 لیتر گازوئیل قاچاق 
در اصفهان
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کرســى یکى از ابزارهــاى قدیمى بــراى گرم کردن 
منازل اســت که حتى با تغییر زمان هنوز هم طرفداران 
خاص خودش را دارد و در بســیارى از منازل شهر ها و 
روستا ها از کرسى به عنوان وســیله گرمایشى استفاده 
مى  شود. گذشته از اینها کرســى فواید دیگرى دارد که 
مى تواند روند بهبود بیمارى ها را سریع تر کند یا با بروز 

آنها مقابله کند.
به گفته اکثر متخصصان اســتفاده از کرسى در بهبود 
عملکرد بدن و درمان بیمارى هاى ناشى از سردى بدن 
بسیار مؤثر است. از نظر همه محققان طب سنتى گرم 
نگاه داشتن اعضاى بدن مخصوصًا نواحى کمر و پشت 

در زمستان بسیار حائز اهمیت است. 
قرار گرفتن در گرماى کرســى باعــث انتقال حرارت 
الزم بــه اعضاى  بــدن انســان مى شــود و از ایجاد 
مشکالت و معضالت ناشى از سرما پیشگیرى مى کند. 
گرماى حاصــل از کرســى حتى به نقاط دور دســت 

بدن خواهد رســید و آنهــا را از گزند ســرما محافظت 
خواهد کرد.

قرار گرفتن اعضــاى بدن مخصوصًا کف دســت ها و 
پا ها در کرســى باعث بهبود عملکرد دستگاه گوارشى 
مى شــود و تأثیر زیادى در ســالمت اعضــاى داخلى 
بدن دارد. از دیگر فواید اســتفاده از کرسى مى توان به 
کاهش درد هاى مزمن مفصلــى، بهبود درد زانو، بهبود 
درد کمر، تعادل گردش خون در اطــراف و مرکز بدن 
اشاره کرد. همچنین کرســى مى تواند تأثیر زیادى در 
کاهش حمله قلبى، کاهش سکته مغزى و قلبى داشته 

باشد.
استفاده از کرســى هاى زغالى همانند وسایل گازسوز 
مى تواند موجب مسمومیت با گاز منواکسید کربن شود 
که باید هنگام استفاده از آن موارد ایمنى را جدى بگیرید 
و از نظر بهداشتى هفته اى یک بار پتو و ملحفه کرسى 

را شس تشو دهید.

یک متخصص تغذیه مى گوید بروز نفخ شــکم در افراد الغر بیشــتر 
دیده مى شود.

دکتر حسین ایمانى، استاد دانشگاه علوم پزشکى تهران 
توضیح داد: نفخ شدید یا باد زیاد در شکم به دلیل تولید 
گاز از برخى مواد غذایى در معده ایجاد مى شود این 
مسئله در افراد الغر که نمى توانند حجم زیادى غذا 

بخورند بیشتر دیده مى شود.
وى افزود: برخــى از افــراد و نه همه آنهــا، پس از 
خوردن مواد غذایى خاصى دچار بــاد، نفخ و پرى 
شکم مى شــوند که منجر به تولید گاز از برخى از 
موادغذایى در معده مى کند. تولیــد گاز در معده 
مى تواند به درد و ناراحتى هایى در دستگاه گوارش 

منجر شود و فرد را آزار دهد.
ایمانى با بیان اینکه این افراد باید از غذاهاى نفاخ 
کمتر استفاده کنند، ادامه داد: مهمترین مواد غذایى 
نفاخ در گروه حبوبات در نخود، لوبیا، عدس و... و در 
سبزیجات به خصوص در پیاز، کلم، کاهو، خیار و... 
وجود دارد که مى توانند در بدن گاز تولید کنند. بین گروه 
لبنیات، شیر هم مى تواند باعث نفخ و دل درد شود. به همین 
دلیل افرادى که پس از خوردن شیر دچار نفخ و مشکالت گوارشى 
مى شوند، بهتر است از شیرهاى بدون الکتوز یا کم الکتوز استفاده کنند. 

این افراد معموًال ماست را بهتر تحمل مى کنند.

این متخصص تغذیه در ادامه با بیان اینکه مصرف موادغذایى نشاسته اى 
کامًال پخته نشده هم باعث نفخ مى شوند، گفت: برخى مواد نشاسته اى مانند 
سیب زمینى به دلیل هضم تقریبًا ســنگینى که دارند مى توانند نفاخ باشند، 

به خصوص اگر کامًال پخته نشده باشد.
دکتر ایمانى به همه افرادى که از مشــکل نفخ رنج مى برند توصیه کرد: از 
غذاها و موادى که مانع نفخ مى شــوند مانند ادویه هایى مثل زیره، زنیان، 

رازیانه و... در غذاهایشان استفاده کنند.
وى عامل مؤثر دیگر در کاهش نفخ را ننوشیدن مایعات همراه با غذا دانست 
و گفت: به هیچ وجه نباید از آب و به خصوص نوشــیدنى هاى گازدار حین 
خوردن غذا اســتفاده شــود. همچنین باید از صحبت هنگام غذا خوردن 
اجتناب کرد تا هوا وارد دســتگاه گوارش آنها نشــود و مســئله نفخ یا گاز 
در ناحیه شکم را تشدید نکند. در ضمن استفاده از نى هنگام نوشیدن مایعات 
از هم توصیه نمى شود چراکه نوشــیدن مایعات با نى مى تواند باعث ایجاد 

نفخ شود.
دکتر ایمانى خوردن همچنین گفت: غذاهاى حجیم باعث نفخ مى شوند از 
این رو، نباید در یک وعده حجم زیادى غذا خورد. تعداد وعده هاى غذایى 
باید در این گروه از افراد افزایش یابد و حجم غذاى مصرفى کاهش پیدا کند.
وى در پایان در پاسخ به این سئوال که مصرف عرقیجات گیاهى ضدنفخ 
مثل عرق پونه، عرق نعناع و... مفید اســت یا نه؟ گفت: این عرقیجات اثر 
ضدنفخ بسیار خوبى دارند اما بهتر است بدانید مصرف اینها در افراد مبتال به 
رفالکس یا کسانى که  دچار سوزش سردل یا ترش کردن هستند، توصیه 

نمى شود زیرا مى تواند باعث تشدید رفالکس و عالئم آن شود.

نتایج یک بررسى جدید نشان مى دهد تنهایى از سال هاى 
زندگى افراد مى کاهد و به اندازه استعمال دخانیات براى 

سالمتى افراد خطرناك است.
محققان این پژوهش تأکید مى کننــد، تنهایى افراد در 
سنین باال نه تنها به اندازه اســتعمال دخانیات، بلکه به 
اندازه چاقى و تبعات آن بر ســالمتى خطرناك است و 

مى تواند مشکالت عدیده اى براى فرد رقم بزند.
«دلیپ جست»، نویسنده اصلى این پژوهش از دانشگاه 
کالیفرنیا، «سن دیگو»   گفت: تنهایى به شکل عجیبى بر 

سالمت افراد تأثیر منفى مى گذارد. 

احســاس تنهایى عمدتًا به عنوان یک مشکل ذهنى در 
نظر گرفته مى شود، اما اگر کسى مدت طوالنى احساس 
تنهایى کند، مى تواند به سالمت جسمى نیز آسیب وارد 
کند. تنهایى ســطح کورتیزول، هورمون استرس را باال 
مى برد که مى تواند منجر بــه افزایش وزن و مقاومت به 

انسولین و در نهایت دیابت شود.
مشــکالت ســالمتى ناشــى از تنهایى ممکن است 
بیمارى هایى نظیر فشــار خون باال، مشکل در خواب، 
افســردگى و خطر تحریک زوال عقل را به دنبال داشته 

باشد.

فرید دادخواه، متخصص کلیه با بیان اینکه ابتال به سنگ کلیه 
به عوامل متعددى بستگى دارد گفت: آناتومى کلیه هاى افراد 
با یکدیگر متفاوت است به همین دلیل برخى افراد بیشتر در 

معرض ابتال به سنگ کلیه قرار دارند.
وى با بیــان اینکه مصرف نکــردن مایعات و نــوع رژیم 
غذایى افراد نقش بســیار زیادى در بروز ســنگ کلیه دارد،  
 گفت: اســتفاده از غذاهاى خشــک و مصرف نکردن آب 
زیاد به مرور زمان مى تواند منجر به ســنگ کلیه شــود به 
این صورت که حجم ادرار افراد کم شــده و هســته اولیه 
سنگ در کلیه ها تشکیل مى شود که پس از آن بیمار عالیمى 
از جمله درد را احســاس کرده و باید براى درمان به پزشک 

مراجعه کند.
دادخواه اظهار کرد: یکى دیگر از عوامل تشکیل سنگ کلیه 
عدم تحرك اســت و بى تحرکى نیز مى تواند منجر به بروز 
سنگ کلیه شود به طورى که پشــت میزنشینى نیز ارتباط 

مستقیمى با ایجاد سنگ کلیه افراد خواهد داشت.

6  ماده  غـذایى براى ضعیف کردن بـدن !
سیستم ایمنى از بدن در برابر مهاجمان خارجى مانند باکترى ها و عفونت ها محافظت مى کند. با این 
حال، برخى از افراد سیستم ایمنى ضعیفى دارند که ممکن است آنها را مستعد عفونت هاى مکرر کند.

کمبود برخى مواد غذایى به خصوص ویتامین D، در معرض مواد شیمیایى مصنوعى قرار گرفتن، 
عدم تعادل در باکترى هاى مفید روده و... عوامل خطر کلیدى براى تضعیف سیســتم ایمنى بدن 
است. با این حال برخى عادات غذایى غلط نیز ممکن است سیستم ایمنى بدن را تضعیف کرده و 

فرد را در معرض عفونت هاى مکرر قرار دهد:

ابالغ رأى
راى شورا- شــوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالســه پرونده 566/98 دادنامه 
885/98 – 98/10/1 مرجع رسیدگى شعبه پنجم  شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: 
مجتبى سفرى نشانى نجف آباد آزادگان مسکن مهر ورودى اول مجتمع مسکونى هستى 
طبقه چهارم واحد 15 وکیل خواهان مجتبى حقیقى سمیه رستمى  نشانى هر دو نجف آباد خ 
امام کوى ارشاد مقابل حسینیه ارشاد کوى شهید احمد موحدى مجتمع ارشاد پ 5  خوانده: 
سلمان آجرلویى  نشانى: مجهول المکان، به خواسته: مطالبه یک فقره چک گردشکار: پس 
از ارجاع به این شورا و ثبت به کالســه فوق و اخذ نظریه مشورتى اعضاء قاضى شورا ختم 
رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى 
آقاى مجتبى سفرى  به طرفیت سلمان آجرلویى با موضوع مطالبه وجه یک فقره چک  به 
مبلغ بیست میلیون ریال عهده بانک صادرات به شماره  331937و خسارت تاخیر تادیه از 
زمان88/3/31 به انضمام هزینه هاى دادرســى نظر به بقا  اصول مستندات در ید خواهان 
که حکایت از  اشتغال ذمه خوانده و  نظر به عدم حضور خوانده على رغم ابالغقانونى و عدم 
ارائه مدرکى مبنى بر برى الذمه بودن ایشان یا بطالن دعوى لذا دعواى مطروحه  مقرون 
به صحت تلقى و مستنداً به مواد 198 و 512 و 515 و 522 قانون آیین دادرسى  دادگاههاى 
عمومى و انقالب در امور مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیست میلیون  
ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ســى هزارتومان بابت هزینه دادرسى و خسارات 
تاخیر و تادیه از مورخ گواهى عدم پرداخت 88/3/31 لغایت اجراى حکم و حق الوکاله وکیل 
درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیســت روز پس 
از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و سپس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد 
محاکم عمومى دادگسترى نجف آباد مى باشد.746500/م الف، قاضى شوراى حل اختالف 

نجف آباد شعبه پنجم/ 11/133
 اخطار اجرایى

شماره 504/98 به موجب راى شماره 728/98 تاریخ 98/8/11 حوزه 5 شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه مصطفى حاج هاشمى نام پدر 
محمد رضا به نشــانى مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ پنج میلیون تومان  
بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ یکصد و هشتاد و هشت هزار و پانصد تومان بابت هزینه 
دادرسى و خسارت تاخیردرتادیه از 91/5/10 تاریخ صدور گواهى عدم پرداخت لغایت اجراى 
حکم  و حق الوکاله طبق تعرفه در حق خواهان و پرداخت نیم عشر دولتى اصل خواسته درحق 
صندوق دادگسترى محکوم مى باشد.محکوم له: مجتبى سفرى با وکالت مجتبى حقیقى و 

سمیه رستمى  به نشانى: نجف آباد خ امام کوى ارشاد مقابل حسینیه ارشاد کوى شهید احمد 
موحدى مجتمع ارشاد پ 5 ماده 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 نماید. 

746501/م الف-شعبه پنجم شوراى حل اختالف نجف آباد/ 11/134
ابالغ رأى

 راى شورا- شــوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالســه پرونده 735/98 دادنامه 
967/98 – 98/10/24 مرجع رسیدگى شعبه پنجم  شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: 
مجتبى سفرى نشانى نجف آباد آزادگان مسکن مهر ورودى اول مجتمع مسکونى هستى 
طبقه چهارم واحد 15 وکیل خواهان مجتبى حقیقى ســمیه رســتمى  نشانى هر دو نجف 
آباد خ امام کوى ارشاد مقابل حسینیه ارشــاد کوى شهید احمد موحدى مجتمع ارشاد پ 5  
خواندگان: 1- مجتبى احمدى 2- محمد مظاهرى نشانى: 1و2مجهول المکان، به خواسته: 
مطالبه  گردشکار: پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و اخذ نظریه مشورتى اعضاء 
قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا 
درخصوص دعواى آقاى مجتبى سفرى  به طرفیت 1- مجتبى احمدى 2- محمد مظاهرى 
با موضوع مطالبه وجه ى4 فقره چک  به مبلغ هشت میلیون تومان عهده بانک صادرات به 
شماره هاى 1- 612075 2- 612076 3- 612077 4- 612079-و خسارت تاخیر تادیه 
از زمان سررسید به انضمام هزینه هاى دادرســى و حق الوکاله نظر به بقا  اصول مستندات 
در ید خواهان که حکایت از  اشــتغال ذمه خوانده و  نظر به عــدم حضور خوانده على رغم 
ابالغ قانونى و عدم ارائه مدرکى مبنى بر برى الذمه بودن ایشان یا بطالن دعوى لذا دعواى 
مطروحه  مقرون به صحت تلقى و مســتنداً به مواد 198 و 512 و 515 و 522 قانون آیین 
دادرسى  دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى حکم بر محکومیت تضامنى خواندگان 
به پرداخت مبلغ هشت میلیون تومان بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ دویست و بیست و 
پنج هزارتومان بابت هزینه دادرسى و خسارات تاخیر و تادیه از مورخ 1- صدور گواهى عدم 
پرداخت  چک 93/11/13 به مبلغ دو میلیــون تومان 2- صدور گواهى عدم پرداخت چک 
93/12/11 به مبلغ دو میلیون تومان 3- صدور گواهى عدم پرداخت چک 94/1/11 به مبلغ 
دو میلیون تومان 4- صدور گواهى عدم پرداخت چک 94/3/11 به مبلغ دو میلیون تومان  
لغایت اجراى حکم و حق الوکاله وکیل درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره 

غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و سپس ظرف همین 
مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى دادگسترى نجف آباد مى باشد.746503/م 

الف، قاضى شوراى حل اختالف نجف آباد شعبه پنجم/ 11/135
 ابالغ وقت دادرسى

کالسه پرونده 878 – 97 شعبه ششم حقوقى شوراى حل اختالف فالورجان وقت رسیدگى 
مورخ 98/12/10 ساعت 15:00 خواهان مهدى شرافت فرزند حسن خوانده سید محمد صالح 
زاده فرزند سید حسینقلى محل حضور دادگسترى قدیم بلوار کارگر مجتمع شوراهاى حل 
اختالف شعبه 6 خواســته مطالبه وجه به مبلغ 200/000/000 ریال وجه هشت فقره چک 
مى باشد به عهده بانک ملت ملى صادرات به شماره چک هاى 71840062 و 13312336 
و 71839146 و 71839455 و 13312731 و 312831 و 157820 و 334228 به همراه 
کلیه هزینه هاى دادرسى تاخیر تادیه و حق الوکاله تا زمان سررسید اجراى احکام مى باشد 
گردشــکار خواهان مذکور دادخواســتى به طرفیت خوانده تسلیم شــوراى حل اختالف 
شهرستان فالورجان نموده که پس از ارجاع به شعبه ششم شوراهاى حل اختالف فالورجان 
و ثبت کالسه فوق وقت رسیدگى تعیین و به درخواست خواهان و دستور قاضى شورا و تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار 
محلى درج مى گردد تا خوانده از تاریخ نشــر آگهى ظرف مدت یک ماه به دبیرخانه شورا 
مراجعه و ضمن اعالم نشــانى کامل خود وقت رســیدگى مذکور و خوانــده ابالغ گردد و 
نســخه ثانى و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر خود جهت رســیدگى حضور به هم 
رساند چنان که بعدا ابالغ به وسیله آگهى الزم شــود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن 10 
روز خواهد بود. م الف: 745362  مســئول دفتر شعبه ششــم حقوقى شوراى حل اختالف 

فالورجان/ 11/136 
مزایده (غیرمنقول)

پرونده 980504- اجراى احکام شــعبه 20 مدنى اصهفان در نظر دارد جلسه مزایده اى در 
خصوص کالسه اجرایى 980504 ج 20 له مریم غالمى رنانى ف مرتضى با وکالت- علیه 
1. سید امراله اعتصامى ف سید جالل 2. زهره رستم زاده فرزند محمدحسین 3. سید عباس 
اعتصامى ف سید جالل 4. سید ســعید اعتصامى ف ســید جالل 5. فهیمه رستم زاده ف 
محمدعلى 6. سید محمود اعتصامى ف اسماعیل 7. وجیه اعتصامى ف سید جالل مبنى بر 
فروش ملک مشاع بشماره پالك ثبتى 18/7050 بخش 14 ثبت اصفهان (مقدار 3/75 سهم 
از شش سهم بنام مرحوم سید جالل اعتصامى ف سید محمود و مقدار 0/75 سهم از 6 سهم 
بنام فهیمه رستم زاده ف محمدعلى و مقدار 1/5 ســهم از 6 سهم بنام مریم غالمى فرزند 

مرتضى میباشد) در ر وز پنجشنبه مورخ 98/12/1 در ساعت 8 صبح در محل اجراى احکام 
شعبه 20 مدنى اصفهان واقع در اصفهان بین آتشگاه و میرزا طاهر مجتمع شهید مطهرى 
طبقه دوم دفتر شعبه 20 اجراى احکام مدنى اصفهان جهت فروش ملک موصوف بنشانى 
اصفهان رهنان خ شهدا سراه بهاران روبروى خ بهاران پ 145 که اکنون در تصرف زهره 
رستم زاده ف محمدحسین میباشد با مشخصاتى که عبارتست از: یکباب منزل مسکونى دو 
طبقه با اعیانى 270 مترمربع (بر روى زمینى بمساحت 198 مترمربع) شامل دو طبقه با راه 
دسترسى از حیاط و طبقه اول با راه دسترســى از پله هاى فلزى داخل حیاط و ضلع شمالى 
طبقه همکف با سقف طاق ضربى و گچ برى شده درب و پنجره هاى فلزى و دربهاى داخلى 
شیشه خور چوبى با چهارچوب فلزى پوشش دیوارهاى همکف کچ و رنگ و سنگ و گچ برى 
و طبقه فوقانى کاغذ دیوارى و کفها موزاییک و کاشى مى باشد طبقه همکف داراى سالن 
و اتاق و آشپزخانه با کابینت فلزى حمام و رختکن و پاسیو و اتاق جنب دستگاه پله شمالى و 
انبار و سرویس بهداشتى واقع در حیاط و طبقه فوقانى داراى سالن و اتاق خواب و آشپزخانه 
و حمام و سرویس بهداشتى و تراس با یک اتاق در پشت بام. سیستم سرمایشى کولر آبى و 
گرمایشى بخارى و آبگرمکن مخزنى گازى و داراى تمامى انشعابات که توسط کارشناس 
رسمى دادگسترى در تاریخ 98/8/21 جمعا به مبلغ 5/000/000/000 ریال ارزیابى گردیده 
و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید لذا طالبین خرید 5 روز قبل 
از جلســه مزایده مى توانند به نشــانى فوق الذکر مراجعه و از ملک بازدید و با تودیع نقدى 
10٪ قیمت پایه در جلسه مزایده شرکت نمایند پیشنهاددهنده باالترین قیمت برنده مزایده 
خواهد بود و موظف است ظرف مدت یک ماه مابقى مبلغ (90٪ باقیمانده) را تودیع نماید. 
در غیر اینصورت 10٪ پرداختى به نفع دولت ضبط مى گردد. اوصاف ملک بر اساس نظریه 
کارشناس بشرح مندرج در متن آگهى. م الف: 700059 دادورز شعبه 20 اجراى احکام مدنى 

اصفهان /9/509
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به آقاى پیمان ســرکوب و آقاى احمد حق شــناس 
دادخواستى به خواسته مطالبه وجه چک و تامین به طرفیت شما به این شورا تقدیم نموده و 
به کالسه 98 / 422 ش 7 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 7 / 12 / 98 ساعت 5/15 عصر 
تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 ق . آ. د . م 
از نامبرده دعوت مى شود ، قبل از وقت رســیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم به این شورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد 
شد 745490 /م الف. مدیر دفتر شعبه 7 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/  11/146 

نوشابه هاى کافئین دار: مقدار کافى از خواب 
براى حفظ سیستم ایمنى ســالم ضرورى است و 
مصرف بیش از حد نوشابه هاى کافئین دار به ویژه 
قهوه و نوشابه هاى گازدار درست اثر برعکس براى 
سیستم ایمنى بدن دارد. ســطوح اسیدیته در قهوه 

ممکن است منجر به افزایش التهاب در بدن شود.

سوپ هاى کنسرو: ســوپ غذایى است که به 
راحتــى مى تواند فیبر و پروتئین مــورد نیاز بدن را 
فراهم کند با این حال مصرف کنسرو شده این غذا 
اگرچه راحت است اما بهترین گزینه نیست. بسیارى 
از این سوپ ها حاوى مواد تشکیل دهنده مصنوعى 

و سطوح باالى سدیم هستند.

غذاهاى شور: در حالى که غذاهاى شور مانند کلم 
ترش عطر و طعم زیاد و کالرى کمى دارند، اما سدیم 
باالى موجود در آنها مى تواند منجر به کم شــدن 
آب بدن و احتباس مایعات شود. حتى در شرایطى 
مانند بیمارى هاى کلیوى مصرف این غذاها اصًال 

مناسب نیست.

میوه هاى خشک: اگرچــه میوه ها یک میان 
وعده بســیار ضرورى هســتند اما نوع خشک 
شــده آنها و حتى میوه هاى کنسرو شده حاوى 
قند اضافى هســتند که ســالم بودن آنها را زیر 

سئ وال مى برد.

غالت پردازش شــده: انتخاب غالت 
ســبوس دار بهتر از دانه هاى پردازش شــده 
اســت چون این دانه ها اثر ســوء بر قند خون 
دارند و عملکرد سیستم ایمنى بدن را تضعیف 

مى کنند.

ماســت هاى طعم دار: ماســت هاى حاوى 
شــکر اضافه و غیــر پروبیوتیک منجــر به ایجاد 
مشکالت گوارشى مى شــوند. قند موجود در این 
ماست ها مهار عملکرد سیســتم ایمنى را به همراه 
دارد و مواد تشــکیل دهنده مصنوعى آنها خالى از 

ریزمغذى هاست.

معجزه کرسى براى درمان بیمارى ها

یک متخصص تغذیه مى گوی
دیده مى شود.

دکتر حسین ایم
ن توضیح داد:
از برخى گاز
مسئله در اف
بخورند بیشت
وى افزود: بر
خوردن مو
شکم مى
موادغذا
مى تواند
منجر شو
ایمانى با
کمتر است
نفاخ در گر
سبزیجات
وجود دارد که
لبنیات، شیر هم م
خ دلیل افرادى که پس از
مى شوند، بهتر است از شیرهاى
این افراد معموًال ماست را بهتر

دالیل نفخ شدید چیست 
و براى رفع آن 

چه چیزهایى بخوریم؟ 
تنهایى به اندازه استعمال دخانیات 

خطرناك است

ارتباط پشت میز نشینى 
و تشکیل سنگ کلیه
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اغلب افراد حاال به جاى ســاعت، از تلفن همراه خود براى بیدار شــدن 
اســتفاده مى کنند، به همین دلیل شــب ها آن را جایى در نزدیکى خود 
مى گذارند تا به محض زنگ خوردن آن بیدار شوند. با این حال تلفن هاى 
همراه همنشین خوبى براى وقت خواب نیستند. اما مضرات تلفن همراه 
محدود به زمان خواب نیست و این وســیله در طول روز هم به اشکال 

مختلفى به سالمت ما صدمه مى زند.

تلفن همراه در حقیقت یک فرســتنده و گیرنده ى امواج الکترومغناطیس است. این بدان معنى اســت که از آن امواج رادیویى 
منتشر مى شود. گرچه هنوز اثبات نشــده، اما تحقیقات درباره ى تأثیرات احتمالى این امواج بر روى مغز بعد از قرارگیرى طوالنى 
مدت در معرض آن ها، ادامه دارد. در بهترین حالت، نوتفیکیشن هاى تلفن همراه تان مى توانند باعث بیدار شدن شما در میانه ى 
چرخه ى خواب تان شوند. اگر خاموشى کامل تلفن همراه یا گذاشتن آن در یک اتاق دیگر برایتان مقدور نیست، آن را روى حالت 

پرواز بگذارید.

یک دلیل دیگر براى دور نگه داشتن تلفن همراه در هنگام خواب، نورى است که از صفحه ى تلفن همراه ساطع و باعث 
سرکوب مالتونین در بدن مى شود، یعنى همان هورمونى که چرخه  خواب تان را تنظیم مى کند. این نور آبى باعث سردرد و 
بروز مشکل در چشم و بینایى هم مى شود. شب ها نور صفحه ى تلفن همراه تان را کمتر و فیلتر نور آبى را هم فعال کنید.

وقتى آنتن تلفن همراه تان ضعیف اســت، در واقع معنایش این است که تلفن همراه شما در حال ارسال ســیگنالى قوى تر به عنوان یک فرستنده است و 
هر چه انرژى بیشترى از تلفن همراه شما ساطع شود، آسیب بیشترى به سالمت شما وارد خواهد شد. پزشکان توصیه مى کنند در مواقعى که آنتن ضعیف 
است، به جاى تلفن همراه تان از تلفن ثابت استفاده کنید یا تلفن همراه را تا حد ممکن از خود دور نگه دارید. ضعیف بودن آنتن باعث داغ شدن گوشى هم 

مى شود که این هم خود یک خطر محسوب مى شود.

تحقیقات متعددى درباره ى رابطه ى میان استفاده از تلفن هاى همراه و بروز سرطان، به ویژه در مورد سیگنال هاى ارسالى آن ها وجود دارد. این سیگنال ها نزدیک به 900 مگاهرتز هستند و باعث داغ شدن تلفن همراه 
مى شوند. هر بار که تلفن همراه را به بدن خود نزدیک مى کنید، پوست اندکى از گرماى آن را جذب مى کند. گرچه هیچ مورد اثبات شــده ى دیگرى درخصوص اثر امواج رادیو فرکانسى بر بدن انسان وجود ندارد، اما 

مى دانیم که اگر فاصله ى خود را با تلفن همراه مان حفظ کنیم، از میزان این جذب به اندازه ى چشمگیرى کاسته مى شود.
سعى کنید هنگام صحبت با تلفن همراه از یک هدست استفاده کنید تا از تماس آن با خود جلوگیرى کنید. اگر هم از تلفن همراه استفاده نمى کنید، آن را دور از خود نگه دارید تا کمتر در معرض آن قرار گیرید.

استفاده از تلفن همراه باعث وارد شدن صدماتى به انگشت شست مثل بروز تاندونیت (التهاب تاندون همراه با پارگى هاى میکروسکوپى) شود. یک مشکل دیگر تکست نک (Text Neck) است که به مشکالت گردنى ناشى از استفاده 
از تلفن همراه اطالق مى شود. هنگام کار با تلفن همراه، وقتى گردن خود را براى نگاه کردن به صفحه ى آن خم مى کنید، مهره هاى گردنى تحت فشارى قرار مى گیرند که به تدریج افزایش مى یابد.

با گذشت زمان، گردن زیر بار وزنى مى رود که شاید 5 برابر بیشتر از وزن واقعى سر باشد. این مسأله باعث گردن درد و بروز ناهنجارى در فرم بدن مى شود. تلفن همراه را در همان ارتفاع چشم هایتان بگیرید و گردن را تا حد ممکن 
صاف نگه دارید.
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02
03
04
05

 خوابیدن با تلفن همراه

 قرار گرفتن در معرض نور آبى به مدت طوالنى

 استفاده از تلفن همراه با آنتن ضعیف

در تماس نگه داشتن مداوم تلفن همراه با پوست

نامناسب بودن وضعیت بدن در هنگام استفاده از تلفن همراه
هههههدهدهدهدهدهدهادهدهدهادهدهده ف

مکن 

یویى 

شهردارى طالخونچه 

در اجراى ماده در اجراى ماده 7171 قانون شهرداریها صورت جامع درآمد و هزینه هاى  قانون شهرداریها صورت جامع درآمد و هزینه هاى 
شهردارى طالخونچه به انضمام فهرست عمرانىشهردارى طالخونچه به انضمام فهرست عمرانى

 به شرح زیر انتشار مى گردد. به شرح زیر انتشار مى گردد.

                ب) هزینه هاى عمرانى
110/436/376برنامه برنامه ریزى توسعه شهرى31000
4/899/803/128برنامه بهبود عبور و مرور شهرها33000
3/982/260/905برنامه نگهدارى و بهبود محیط شهرى35000
1/391/882/000برنامه ایجاد اماکن ورزشى- تفریحى و فرهنگى36000
835/984/000برنامه ایجاد سایر تأسیسات و تسهیالت شهرى37000
254/632/526برنامه هزینه دیون عمرانى39000

--------

صورت درآمد و هزینه براى دوره منتهى به تاریخ 1398/06/31
درآمدها

(ارقام به ریال)درآمدها و منابع تأمین اعتبارردیف
16/332/906/959درآمد ناشى از عوارض عمومى1000
2/479/401/425درآمد ناشى از عوارض اختصاصى2000
1/054/696/813بها خدمات و درآمد مؤسسات انتفاعى شهردارى3000
425/188/041درآمد حاصل از وجوه و اموال شهردارى4000
500/000/000کمک هاى اعطائى دولت و سایر سازمان هاى دولتى5000
798/861/079اعانات، هدایا و دارائى ها6000
7/652/362/200سایر منابع تأمین اعتبار7000

-------------

فهرست عملیات عمرانى

تملک اراضى و مستحدثات واقع 1
در طرح هاى عمرانى

مکانیزه نمودن فعالیت هاى 2
سیستم داخلى شهردارى

زیرسازى، آسفالت و ترمیم 3
ترانشه

جدول گذارى و بلوك فرش معابر 4
سطح شهر

زیرسازى و جدول گذارى محله 5
خاراب

حمل و نقل عمومى6

پروژه طراحى اصالحات هندسى 7
حمل و نقل و ترافیک

نگهدارى و توسعه فضاى سبز8

آبنماى بوستان الله و آبنماهاى9
 سطح شهر

نکوسازى10

احیا و مرمت اماکن باارزش 11
تاریخى

احداث قسمتى از سایت 12
ورزشگاه

احداث المان شهداى گمنام13
اجراى فاز اول شهرك صنعتى14

هزینه هاى پیش بینى نشده دیون 15
عمرانى

الف) هزینه هاى جارى
5/633/866/244وظیفه خدمات ادارى
11/977/698/775وظیفه خدمات شهرى

---------------------

هزینه ها

صورت ریز برخى از عوارض مطابق بابند 13 ضوابط مالى بخشنامه بودجه سال 95 شهردارى هاى کشور
493/792/272عوارض بر پروانه هاى ساختمانى

120/257/583عوارض بر نوسازى
32/987/108عوارض بر ارزش افزوده دریافتى درآمدها
16/493/554مالیات بر ارزش افزوده دریافتى درآمدها
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