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از فواید کله جوش چه مى دانید؟تشدید نظارت بر ناوگان مسافربرى استان اصفهانکمدین «خندوانه» پزشک مى شودنابغه اى که چرتکه قهرمانى مى اندازد ذوب آهن، خوشحال از تلفات بازى بزرگ سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

سالم ترین گوشت 
کدام گوشت 

است؟

«آتش» پلیس اصفهان بر سر مجرمان
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3

3

شرط توسعه روابط 
بین اصفهان و سن پترزبورگ  

سفر روحانى به تعویق افتاد

رمز دوم از امـــروز
 به طور تدریجى

 اجبارى مى شـــود

5

آالینده هاى اصفهان 
با دیگر کالنشهرها 

متفاوت است

یکى از مواد غذایى که انسان مصرف مى کند گوشت انواع جانوران است، در 
این مطلب ارزش غذایى انواع گوشت مورد بررسى قرار مى گیرد.
در بیمارى  هاى مختلف به بیمار توصیه مى شود گوشت نخورد. 

به این دلیل که هضم گوشت براى دستگاه هاضمه 
(دستگاه گوارش) دشوار است.

مدیرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان 
در نشســت خبرى اظهار کرد: امسال میانگین 
بارش هــا در اســتان 59 میلیمتر بــوده که 26 
درصد نسبت به مدت مشــابه در سال گذشته و 
12 درصد نســبت به میانگین بلندمدت کاهش 

یافته است.
منصــور شیشــه فروش ادامــه داد: هم اکنون 
میــزان ورودى آب به ســد زاینــده رود 12/6 
مترمکعب در ثانیــه و خروجى آن 18 مترمکعب 
در ثانیه اســت. ضمن اینکه حجم آب پشــت 
ســد زاینــده رود 307 میلیــون مترمکعــب 

است. 
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خشم سهرابخشم سهراب
انتقادهاى تند و تیز قهرمان  اصفهانى المپیک ازانتقادهاى تند و تیز قهرمان  اصفهانى المپیک از

 بى توجهى مسئوالن استان به ورزشکاران بى توجهى مسئوالن استان به ورزشکاران

5

اجراى طرح جدید انتظامى در محل هاي آلوده با محوریت کالنتري ها

حامد کمیلى 
شوك درمانى مى کند!

ترکمان دیگر نگران نیست
با صدور کارت بازى از سوى سازمان لیگ مهدى ترکمان براى حضور 

در ترکیب سپاهان مشکلى ندارد.
 مهدى ترکمان یکى از ستاره هاى فوتبال ایران در نیم فصل اول لیگ 
برتر بود؛ او با درخشــش در ترکیب پارس جنوبى مشتریان زیادى در 
تعطیالت نیم فصل پیدا کرد و با توجه به بندى که در قراردادش وجود 

داشت، قراردادش را یک طرفه فسخ کرد و راهى سپاهان اصفهان شد.
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

رونق تولید
  صنعت خودروسازى
 در استان اصفهان

همه به دنبال دلیل مرگ 6000 پرنده مهاجر
اتفاقى که مازندران را تکان داده است
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5

شایان مصلح: شایان مصلح: 

پیش بینى قهرمانى خیلى سختهپیش بینى قهرمانى خیلى سخته

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
هیأت اجرایى برگزارى انتخابات هیأت مدیره و بازرس اتحادیه هاى صنفى شهرستان اصفهان

آگهى فراخوان ثبت نام داوطلبان عضویت در هیأت مدیره و آگهى فراخوان ثبت نام داوطلبان عضویت در هیأت مدیره و 
بازرسان اتحادیه صنف چاپخانه داران و تولیدکنندگان مصنوعات 

مقوایى شهرستان اصفهانمقوایى شهرستان اصفهان   (شماره:  (شماره: 423423//9898 تاریخ:  تاریخ: 2323//1010//9898))

به استناد ماده (6) آئین نامه اجرایى نحوه برگزارى انتخابات هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه هاى صنفى (موضوع تبصره 3 ماده 22 قانون نظام 
صنفى)، بدینوسیله به اطالع اعضاى اتحادیه صنف چاپخانه داران و تولیدکنندگان مصنوعات مقوایى شهرستان اصفهان مى رساند، داوطلبان 
عضویت در هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه، مى توانند حداکثر ظرف مدت 15 روز از روز دوشنبه مورخ 98/11/14 تا روز دوشنبه مورخ 98/11/28 
پس از ثبت نام در سامانه ایرانیان اصناف به نشانى: www.iranianasnaf.ir و دریافت کد رهگیرى؛ جهت تأیید ثبت نام از ساعت 8 الى 13 به 
ساختمان شهید خرازى سازمان صنعت، معدن و تجارت به نشانى: میدان آزادى- بلوار دانشگاه- مقابل در شمالى دانشگاه- ابتداى کوچه برزویه 

مراجعه نمایند.
تذکر مهم: عدم مراجعه در مهلت مقرر جهت تأیید ثبت نام، به منزله انصراف از ثبت نام بوده و ثبت نام اولیه داوطلب رد مى گردد.

مدارك الزم جهت ثبت نام: پروانه کسب، شناسنامه، کارت ملى، مدرك تحصیلى، یک قطعه عکس رنگى

تذکرات مهم مربوط به قانون نظام صنفى و آئین نامه اجرایى نحوه برگزارى انتخابات هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه هاى صنفى:
* داوطلب شدن کارکنان اتحادیه ها، اتاق اصناف شهرستان و ایران و دستگاه هاى اجرایى موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشورى 
در انتخابات هیأت مدیره اتحادیه هاى صنفى منوط به استعفاى آنان از شغل قبلى خود پیش از ثبت نام در انتخابات مى باشد. (تبصره 6 ماده 

22 قانون) 
* عضویت افراد در هیأت مدیره، بیش از دو دوره متوالى و یا چهار دوره متناوب ممنوع مى باشد. (تبصره 1 ماده 22 قانون)

* تعداد اعضاى هیأت مدیره، پنج نفر اصلى و دو نفر على البدل براى اتحادیه هاى داراى کمتر از هزار واحد صنفى عضو و هفت نفر اصلى و سه 
نفر على البدل براى اتحادیه هاى داراى بیش از هزار واحد صنفى عضو خواهد بود. (ماده 22 قانون)

* در اتحادیه ها افراد منتخب به ترتیب بر اساس اکثریت نسبى آراى مأخوذه شامل یک نفر رئیس، دو نفر نائب رئیس (اول ودوم)، یک نفر دبیر 
و یک نفر خزانه دار تعیین مى شود. همزمان با برگزارى انتخابات اعضاى هیأت مدیره اتحادیه، انتخاباتى براى انتخاب دو نفر بازرس (اصلى و 

على البدل) برگزار مى شود. (ماده 23 قانون)
* در صورت درخواست کلیه منتخبان، سمت آن ها از طریق برگزارى انتخابات داخلى در حضور رئیس یا نماینده کمیسیون نظارت تعیین 

مى شود. (تبصره 3 ماده 23 قانون)
* چنانچه تعداد داوطلبان عضویت در هیأت مدیره براى اتحادیه هاى داراى ک متر از هزار عضو، کمتر از ده نفر و در اتحادیه هاى داراى بیش از 
هزار عضو کمتر از پانزده نفر و تعداد داوطلبان بازرس کمتر از سه نفر باشد، مهلت ثبت نام حداکثر براى دو نوبت متوالى به مدت ده روز تمدید 
مى گردد و چنانچه پس از آن، تعداد داوطلبان ثبت نام شده کمتر از نصاب یاد شده شوند، نسبت به ادغام اتحادیه اقدام خواهد شد. (ماده 7 

آئین نامه اجرایى)
* افراد زیر نمى توانند در اولین انتخابات بعدى اتحادیه داوطلب شوند:

1- اعضاى معزول هیأت مدیره
2- اعضاى هیأت مدیره یا داوطلبانى که استعفا و انصراف آنان به تشخیص کمیسیون موجب اخالل در برگزارى انتخابات شده است. (تبصره 

4 ماده 6 آئین نامه اجرایى)
* پذیرش انصراف داوطلبان ثبت نام شده بعد از ارسال فهرست اسامى داوطلبان به کمیته بررسى و تطبیق شرایط، امکان پذیر نمى باشد. 

(تبصره 2 ماده 7 آئین نامه اجرایى)

شرایط داوطلبان عضویت در هیأت مدیره و بازرسان

1- تابعیت جمهورى اسالمى ایران
2- اعتقاد و التزام عملى به نظام جمهورى اسالمى 

ایران
3- نداشتن سوء پیشینه کیفرى مؤثر
4- عدم ممنوعیت تصرف در اموال
مانند: حجر، ورشکستگى و افالس
5- عدم اعتیاد به مواد مخدر
6- عدم اشتهار به فساد

7- داشتن حداقل مدرك تحصیلى دیپلم براى افراد فاقد سابقه عضویت
 در هیأت مدیره

8- حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال
9- داشتن پروانه کسب معتبر دائم 

(پروانه کسب معتبر، مجوزى است که تاریخ اعتبار آن منقضى نگردیده، صاحب آن 
تغییر شغل نداده و واحد صنفى خود را به غیر واگذار و یا اجاره نداده باشد، واحد 

صنفى فعال و مکان آن تغییر نیافته باشد.)
10- وثاقت و امانت

راان زازاینندهد روددحمیدرضا جوادى-مدیر عامل سازمان عمران زاینده رود ر عاعاملل سازازماان عمع -مدید ضاضا جواادىد حمیدرد

آگهى  تجدید مزایدهآگهى  تجدید مزایده چاپ اول

سازمان عمران زاینده رود به استناد آیین نامه معامالت سازمان و مصوبه هیأت مدیره محترم در نظر دارد نسبت به اجاره اصطبل و مانژ سوارکارى و پرورش اسب خود واقع در دهکده 
فرهنگى تفریحى زاینده رود چادگان  بر اساس صرفه و صالح سازمان از طریق مزایده عمومى اقدام نماید. 

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 تجدید مزایده عبارت است از اجاره اصطبل و مانژ سوارکارى و پرورش اسب طبق جدول 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 سه شنبه مورخ98/11/29 است.

1-3- پیشنهاد دهندگان براى دریافت اسناد، نقشه و مشخصات مبلغ 1,000,000 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: پیشنهاددهندگان باید پیشنهادهاى خود را تا پایان وقت  اداري روز سه شنبه  مورخ 98/11/29 به آدرس: اصفهان، خیابان 22 بهمن، مجموعه ادارى امیرکبیر، 
ساختمان ادارى سازمان به دبیرخانه سازمان تسلیم نمایند. 

5- تاریخ گشایش پیشنهادها: کمیسیون عالى معامالت درساعت  15 روزچهارشنبه مورخ 98/11/30 جهت گشایش پیشنهادها در محل دفتر مدیر عامل سازمان تشکیل مى شود.
6- مبلغ تضمین شرکت در هر کدام از مزایده ها ى مذکور معادل 5٪ درصد قیمت کل پایه کارشناسى ( سه ساله ) 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 دیماه 1337 مى باشد.

info@sozi.ir :ایمیل سازمان       www.sozi.ir  :آدرس سایت سازمان
تلفن سازمان: 32673080- 32673010

مدت قراردادمبلغ کل پایه  کارشناسى سه ساله (ریال)مبلغ کل پایه  کارشناسى یکسال (ریال)موقعیتنوع کاربرىردیف

سه سال770,000,0002,310,000,000ورودى دهکده دوماصطبل و مانژ سوارکارى و پرورش اسب1
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ى ى وو

ع جانوران است، در 
ى گیرد.
خورد. 

معاون استاندار در نشست خبرى گزارش
 پروژه هاى دهه فجر خبر داد

رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو خبر داد

فرا رسیدن سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) را تسلیت مى گوییم
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بانک مرکزى اعالم کرد رمز دوم ایســتا از امروز هشتم 
بهمن ماه ســال جارى در بانک ها و مؤسسات اعتبارى 
به طور تدریجى ظرف چند روز قطع مى شود و تنها «رمز 
دوم پویا» قابل استفاده است. در اطالعیه بانک مرکزى 
آمده است: انجام خریدهاى اینترنتى بدون حضور کارت 
تا سقف مجموع یک میلیون ریال براى هر کارت در هر 

24 ساعت با رمز دوم ایستا قابل انجام است.
در همین  زمینه به آگاهى مى رســاند رمز دوم ایستاى 
کارت هاى بانکى بانک هاى صادرات و پاسارگاد در روز 
هشتم و  بانک هاى قرض الحسنه رسالت و ایران-ونزوئال 
در روز دهم و بانک قرض الحســنه مهر ایــران در روز 

دوازدهم بهمن ماه غیر فعال مى شود. قطع سرویس رمز 
دوم ایستا در سایر بانک ها نیز متعاقباً اعالم خواهد شد.

بانک مرکزى تأکید کرده است: مشتریان بانکى ظرف 
چند روز آینده نسبت به فعال ســازى «رمز دوم پویا» از 
طریق مراجعه به وبسایت بانک خود یا خودپرداز و یا شعبه 

بانک خود اقدام کنند.
مشــتریان بانکى براى فعالســازى رمــز دوم پویاى 
پیامکى کافى است شــماره تلفن همراه خود را در یکى 
از درگاه هاى بانکى تأیید و پــس از آن قادر خواهند بود 
با فشردن دکمه «دریافت رمز دوم پویا» در درگاه هاى 

پرداخت، رمز دوم پویا را از طریق پیامک دریافت کنند.

آیت ا... مــکارم شــیرازى در دیدار رئیس ســازمان 
بازرسى کل کشور گفت: باید با مفاسد با شدت و قوت 
برخورد کرد. با همه مبارزه اى که تاکنون انجام شد اما 
مى بینیم فســاد کــم نیســت. وى افــزود: در اخبار 
شنیده ام وزیر کشور نقل مى کرد که قاچاق 20 درصد 
کاهش یافته است؛ این مسئله اصًال کافى نیست و باید 
قاچاق در کشور ریشه کن شود. این قاچاقچیان وابسته 
به کجا هستند که با ورود بازرسى کشور به این مسئله، 
باز آنها دست بردار نیســتند و اقدام به قاچاق به درون 

کشور مى کنند.
این مرجع تقلید گفت: اگر جلو قاچاق گرفته نشود، تولید 

داخل فلج مى شود. در گذشــته یکى از تولیدکنندگان 
درجه اول پنبه بودیم، اما االن هیچ خبرى نیست. چون 
مرتب وارد مى کنند. وى تأکیدکــرد: گاهى وقت ها 
انسان حرف هایى مى شنود که وحشت زده مى شود، 
در خبرها آمده اســت که 80 الى 90 نفر از نمایندگان 
مجلس رد صالحیت شــدند و دلیل آن مسائل مالى 
است. این خبر وحشتناکى اســت؛ چرا باید این گونه 
باشد؟ اینها مسائلى اســت که مردم وقتى مى شنوند 
فکرهایى خواهند کرد. باید طورى در این مسائل عمل 
شود که مردم به قوه قضاییه و دستگاه بازرسى کشور 

امیدوار باشند.

رمز دوم از امروز به طور 
تدریجى اجبارى مى شود

چرا 90  نماینده مجلس باید 
مسائل مالى داشته باشند؟

مبلغ یارانه افزایش مى یابد
   انتخــاب | سخنگوى کمیســیون تلفیق از 
افزایش مبلغ یارانه نقدى خبــر داد. هادى قوامى 
با تشریح آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق گفت: 
بر اساس مصوبه کمیسیون در سال آینده 28 هزار 
تومان به مبلــغ یارانه در ســال 99 اضافه خواهد 
شــد و از ابتداى فروردین ســال آینده رقم یارانه 
نقدى از 45 هزار و 500 تومان به 72 هزار تومان 
افزایش مى یابد. همچنین یارانه نقدى و معیشتى 
ادغام شده و به صورت یارانه نقدى در یک مرحله 

پرداخت مى شود.

ایرانى ها 
روزى چقدر نان مى خورند؟

   تابناك | مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت 
بهداشت مى گوید متوســط مصرف سرانه روزانه 
نان در کشور 310 گرم اســت که حدود 40 تا 50 
درصد انرژى دریافتى و بیش از 45 درصد پروتئین،

 30 درصد کلسیم و فسفر و حدود 60 درصد آهن 
مورد نیاز روزانه هر فرد را تأمین مى کند.

طلسم در شوراى شهر!
   برترین ها | یکى از فعاالن مجازى در توییتى 
در صفحه شخصى خود از کشف طلسم در شوراى 
شهر خرمشهر خبر داد! او با انتشار تصویرى از متن 
این طلســم نوشــت: «این مکتوب که به طلسم 
شــباهت دارد در یکى از گلدان هاى ســاختمان 
شوراى شهر خرمشهر که محل برگزارى جلسات 
است به صورت سر بســته پیدا شده است. به نظر 
هنوز هم کسانى هســتند که گمان مى کنند مى 
توانند با توسل به جادو و طلسم کار خود را در عرصه 

سیاست پیش ببرند.»/1234

درآمد میلیاردى مخابرات 
   نود اقتصادى | شرکت مخابرات پس از 
ممنوعیت اخذ آبونمان تلفن ثابت هم از این محل 
درآمد داشته است. مرداد سال گذشته با حکم دیوان 
عدالت ادارى اخذ آبونمان از تلفن هاى ثابت ممنوع 
شد. با این حال بررسى صورت مالى شرکت مخابرات 
نشان مى دهد این شرکت در سال 97 از آبونمان تلفن 
ثابت 346 میلیارد تومان و در شش ماهه اول امسال 

نیز 70 میلیارد تومان درآمد داشته است .

زمان واریز عیدى 
   خبر آنالیــن | رئیس سازمان برنامه و بودجه 
از پرداخت عیدى یک میلیون و 200 هزار تومانى 
کارکنان و بازنشستگان دولت با حقوق بهمن ماه 
خبر داد. محمدباقر نوبخت با اشاره به اعالم خبر 
میزان عیدى یک میلیون و صد هــزار تومانى از 
سوى پایگاه اطالع رســانى دولت گفت: این رقم 

اعالم شده به دلیل اشتباه تایپى بوده است.

این موبایل ها قانونى اند
   ایسنا | در دى ماه امسال بیش از یک میلیون 
و 600 هزار دستگاه تلفن همراه توسط بیش از صد 
شرکت واردکننده وارد کشور شد. این در حالى است 
که میزان واردات قانونى تا قبل از طرح رجیسترى، 
ماهیانه کمتر از 200 هزار دستگاه بوده و مابقى نیاز 

کشور از طریق قاچاق تأمین مى شد./1235

دارایى قاچاقچى معروف
   فارس | سردار محمدمسعود زاهدیان، رئیس 
پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا در جمع خبرنگاران 
به دستگیرى یکى از قاچاقچیان معروف هروئین 
اشاره کرد و گفت: این فرد بیش از پنج سال در حوزه 
قاچاق و انتقال هروئین فعالیت داشت که چندى 
پیش در یکى از اســتان هاى جنوبى شناسایى و 
دستگیر شد. از وى تا االن 110 میلیارد تومان اموال 

و دارایى کشف شده است.

مجرى، لجستیک شد
   ایرنا | حجت االسالم والمسلمین حسن روحانى روز 
دوشنبه در همایش استانداران و فرمانداران سراسر کشور 
گفت: یادمان نرود که یک دستگاهى در کشور مجرى 
انتخابات است و بار انتخابات بر دوش او است، مردم باید 
به این گروه اعتماد کنند و یک گروه هم آن باال نظارت 
مى کنند که خالفى صورت نگیرد و اگر در جایى خالفى 
صورت گرفت اعالم کنند. حاال برعکس شده، ناظر شد 

مجرى و مجرى شد لجستیک./1236

خالف جمهوریت بود
   ایرنا | سخنگوى دولت با اشاره به اهمیت سخنرانى روز 
گذشته رئیس جمهورى در همایش استانداران و فرمانداران 
کل کشور گفت: شایسته نبود صدا و سیما در چنین شرایطى 
از پخش ســخنرانى دکتر روحانى که در راستاى هرچه 
باشکوه تر برگزار شدن انتخابات بود، امتناع کند. على ربیعى 
گفت: اینکه سخنرانى رئیس جمهورى منتخب مردم از صدا 
و سیما پخش نمى شود یا گاهى سانسور مى شود، خالف 

جمهوریت و مردم ساالرى نظام است./1237

مدال آوران حمله به روحانى!
   خبر فورى | صادق زیباکالم در گفتگویى اظهار 
کرد: خداوکیلى اگر آمار بگیرید مى بینید در این دو سال 
و هفت ماهى که از اردیبهشت 96 مى گذرد مدال طال 
در زدن و حمله به روحانى متعلق به من است، مدال نقره 
براى حسین شریعتمدارى، مدال برنز هم مال روزنامه 

«جوان» و آقاى حسن عباسى و اینها. /1238

تکلیف FATF معلوم شد
   تســنیم | دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
 FATF درباره آخرین وضعیت بررســى لوایح مربوط به
گفت: زمان بررسى لوایح پالرمو و CFT سپرى شده و از 
نظر آیین نامه، وقتى زمان تمام شود، نظر شوراى نگهبان 
درباره لوایح، ُمَحَکم است. محسن رضایى افزود: دولت و 
مجلس به دنبال این هستند که مسائل را از طریق دیگرى 

پیگیرى کنند./1240

«ترامپ» کاباره دارى بلد است
   مهر | سیدعباس موسوى، سخنگوى وزارت امور 
خارجه در نشست هم اندیشى پاسدارى از مراکز فرهنگى، 
میراث مشترك بشرى تصریح کرد: من تعجب نکردم 
که ترامپ به هدف قــرار دادن 52 نقطه ایران اعتراف 
کرد. کشورى که یک بیستم تاریخ ایران را دارد و رئیس 
جمهورى که فقط کاباره دارى بلد است را چه به سخن 

گفتن از فرهنگ و هویت ملى؟!/1242

مداح معروف لیست مى دهد
   ایرنــا | ایــن روزها در حلقه یــاران منصور ارضى 
خبرهایى اســت. باز هم یکــى از نزدیــکان او نامزد 
مجلس شده و به احتمال زیاد مانند دوره قبل در لیست 
اصولگرایان قرار خواهد گرفت. حلقه منصور ارضى، به 
بخشى از اصولگرایان پیغام داده اند که اگر لیست ها متنوع 

باشند، ما هم لیست مى دهیم!/1243

3 سانحه پروازى در 2 روز
   رویداد24 | روزهاى یک شــنبه و دوشنبه هفته 
جارى سه هواپیما به دالیل مختلف دچار مشکل فنى 
شدند که خوشبختانه مسافران هر سه پرواز در سالمت 
هستند. سخنگوى سازمان هواپیمایى کشورى در پاسخ 
به این پرسش که آیا این اتفاقات باعث نگرانى مردم از 
مسافرت هاى هوایى نخواهد شد؟ مى گوید: مردم خود 
انتخاب مى کنند چگونه ســفر کنند اما بخش هوایى ما 
در زمان غیرپیک روزانه حــدود 700 تا 800 پرواز و در 
زمان هاى پیک پروازى 1000 پــرواز دارد ضمن آنکه 
در همه دنیا اتفاقات پروازى رخ مى دهد و این موضوع 

مختص به ایران نیست./1241

خبرخوان

ســید اســماعیل موســوى یکى از مسن ترین 
مستمرى بگیران سازمان تأمین اجتماعى کشور 
در استان زنجان اســت که اکنون در سن 123 

سالگى است.

وى در گفتگو با «باشــگاه خبرنگاران جوان» با 
اشاره به اینکه متولد سال 1275 است مى گوید: 
تا چند سال گذشــته هم دروس حوزه را تدریس 
مى کردم و هم پیش نماز مسجد محلمان بودم اما 

اکنون به علت کهولت سن دیگر توان تدریس را 
ندارم و کمتر براى پیش نمازى در مسجد حاضر 

مى شوم.
9 فرزند، 49 نوه، 48 نتیجه و ســه نبیره حاصل 
زندگى او است. موسوى 
مصرف غذا هایى ساده 
و مقــوى را از راز هاى 
طوالنــى بــودن عمر 
خود عنــوان کــرده و 
مــى گویــد: غذا هایى 
بسیار ساده و کم حجم 
مصرف مى کنم و در حد 
توان کار هــاى روزمره 

خود را انجام مى دهد.
معاشرت کم اما با افراد 
اندیشــمند و فرهیخته 
دیگر موضوعى بود که وى بر آن تأکید دارد و به 
جوانان هم توصیه مى کند که براى داشتن زندگى 
سالم کم گویى، غذاى سالم و خواب کافى را در 

زندگى روزمره خود داشته باشند./1231

باالخره اســامى هیئت داوران جشــنواره فیلم فجر 
اعالم شــد و آنچه پیش بینى مى شد هم اتفاق افتاد؛ 
جمع بندى و رســیدن به یک هیئت داوران متوسط، 
از محمدمهدى عســگرپور که چند ماهى است حکم 
دبیرى جشــنواره جهانى فیلم فجر را دریافت کرده 
است تا مازیار میرى از رفقاى یکى از اعضاى هیئت 
انتخاب و از حلقه هاى جدى خانه ســینما تا سعید راد 
که در افتتاحیه جشــنواره فیلم فجر چند سال پیش، 
آرزوى حضور بهروز وثوقى را داشــت تا نرگس آبیار 
که سال گذشته، فیلمش کلى سیمرغ گرفت تا مدیر 
فیلمبردارى «فصل کرگدن» بهمن قبادى و فریدون 
جیرانى که امســال در کنار بزرگداشــتش، داور هم 

خواهد بود!

اســتاندار مازندران از دســتگاه هاى ذیربــط به ویژه 
دامپزشکى و محیط زیست خواست تا پیگیرى هایشان 
را به صــورت جدى براى مشــخص شــدن مرگ 

دسته جمعى پرندگان مهاجر در میانکاله ادامه دهند.
مرگ مشکوك صدها قطعه پرنده مهاجر و بومى آبزى 
و کنارآبزى در تاالب میانکاله و اطراف آن واقع در شرق 
مازندران از عصر چهارشنبه هفته گذشته توسط مردم 
محلى گزارش و از صبح پنج شــنبه هــم گروه هاى 
دامپزشکى و محیط زیســت براى جمع آورى، نمونه 

گیرى و امحاى الشه ها وارد عمل شدند.
بر اساس آخرین گزارش محیط زیست مازندران آمار 
الشه هاى جمع آورى شــده تا روز یک شنبه به حدود 
6000 قطعه رسید که بیشتر از گونه فالمینگو و چنگر 

هستند. 
پیش از این مدیرکل دامپزشکى مازندران اعالم کرد 
که نتایج آزمایش از نمونه هاى جمع آورى شده، وجود 

آنفلوآنزا و نیوکاسل را براى مرگ این پرندگان منتفى 
کرده است.

اگر چه محیط زیســت به همراه دامپزشکى مازندران 
مسمومیت ناشى از جلبک و پالنگتون ها را به عنوان 
یکى دیگر از ســناریوهاى احتمالــى دخیل در مرگ 
پرندگان وحشى تاالب میانکاله دنبال مى کنند، ولى 
احتمال خوراندن دانه مســموم توســط شکارچیان 
غیرمجاز با همدســتى زمین خواران و تاالب خواران، 
شــیوع بیمارى هاى ویروسى، مســمومیت ناشى از 
ریختن فضوالت، بقایاى سموم کشاورزى و رهاسازى 
فاضالب هم توسط کارشناسان و مردم محلى مطرح 

شده است.
در تازه ترین اظهارنظرها در این مورد، معاون بهداشتى و 
پیشگیرى سازمان دامپزشکى ایران از احتمال تلف شدن 
پرندگان بر اثر سم بوتولیسم خبر داده است. صفرعلى 
ماکنعلى که در نشستى خبرى در این مورد سخن گفته 

است، منشأ تولید این ســم را «احتماًال ریشه گیاهان 
پوسیده» دانسته است.

کارشناسان دامپزشــکى هم اعالم کرده اند که کالبد 
شکافى از الشه پرندگان براى به دست آوردن اطالعات 
دقیق نیز در دست بررسى است و حداقل نتایج اولیه تمام 
این بررسى ها به طور دقیق تا پایان هفته جارى اعالم 
خواهد شد. یک گروه تخصصى از سازمان محیط زیست 
هم روز یک شنبه به مازندران اعزام شدند تا براى بررسى 
موضوع با همکاران محیط زیست و دامپزشکى استان 

همکارى کنند.
تلفات مشــکوك پرندگان مهاجر در میانکاله ســبب 
شده است تا محیط زیست مازندران شکار پرندگان در 
شرق استان را ممنوع اعالم کند. همچنین بازار فروش 
پرندگان در فریدونکنار به عنوان تنها بازار خرید و فروش 
الشه و زنده پرندگان وحشى در پى این حادثه تعطیل 

شده است./1233

اتفاقى که مازندران را تکان داده است

همه به دنبال دلیل مرگ
 6000 پرنده مهاجر

خارج شدن هواپیماى مسافرى کاســپین تهران-ماهشهر از باند 
بازتاب وسیعى در رسانه ها پیدا کرده اســت. این هواپیما ساعت 
7 و 50 دقیقه صبح دیروز پس از فرود در فرودگاه ماهشهر از باند 
خارج شده و وسط اتوبان مجاور باند فرود مى آید اما هیچ آسیبى به 

مسافران وارد نشده است.
یکى از مسافران این هواپیما درباره این حادثه مى گوید: پس از آنکه 
در باند فرودگاه ماهشــهر هواپیما به زمین نشست صداى مهیبى 
شنیده شد و به نظر مى رسد که خلبان نتوانست هواپیما را کنترل 

کند چرا که چرخ هاى هواپیما شکسته شد.
در همین رابطــه یکى از کارکنان پتروشــیمى که  از مســافران 
هواپیماى تهران-ماهشــهر بود هم در خصوص شرح این ماجرا 
گفت: نزدیک فرودگاه ماهشهر که رسیدیم من به مسافر کنارى 
گفتم هواپیما حالت عادى براى نشســتن نــدارد. در همین حال 
هواپیما روى باند ترمز وحشتناکى گرفت و از باند خارج شد.  بخاطر 
گل و الى ناشى از بارندگى شب گذشته (یک شنبه شب) ماهشهر، 
هواپیما از فنس عبور کــرد و پس از عبــور از فاصله 100 مترى 
در وســط جاده متوقف  و درهاى اضطرارى باز شد. وى ادامه داد: 
مهمانداران کمک کردند سریع تر مسافران از قسمت بال هواپیما 
خارج شوند چون سوخت هواپیما در حال ریختن بود و مسافران باید 
سریع تر هواپیما را ترك مى کردند. شانسى که مسافران هواپیما 
آوردند آن بود که اتوبانى که در آن متوقف شد محل عبور و مرور 
اتوبوس هاى حامل کارکنان پتروشیمى و بندر امام خمینى(ره) است 

که در آن زمان خالى از تردد بود./1244

روایت شاهدان عینى از دقایق 
پرالتهاب در پرواز تهران-ماهشهر

حواشى تازه ترین اجراى ارکستر سمفونیک تهران با رهبرى نیمه کاره 
منوچهر صهبایى، موجب شده حتى آنها که یک بار هم به عمرشان نام 

ارکستر را نشنیده اند کنجکاو اتفاقات آن شوند.
منوچهر صهبایى رهبر تازه ارکستر سمفونیک تهران که بعد از جدایى 
شهرداد روحانى جایش را در ارکستر سمفونیک گرفته هرچند بنا بود 
به جاى وى ارکستر را رهبرى کند ولى بعد از اظهاراتى تند علیه روحانى، 

اجراى تازه ارکستر را نیمه کاره گذاشت و از بیمارستان سر درآورد!
صهبایى در چرایى انتقاد از شهرداد روحانى به «جام جم» گفت: شهرداد 
روحانى از وقتى گمان کرد ممکن است آمریکا به ایران حمله کند در 
فکر فرار از کشور بود! من در اجراى اخیر ارکستر سمفونیک و روى سن 
هم گفتم ایشان فرار کرده! من از این ناراحتم که چرا بنیاد رودکى درباره 

فرار روحانى دروغ گفته است؟
منوچهر صهبایى ادامه داد: شهرداد روحانى در آمریکا مطربى مى کرد 

و یک دفعه به ایران آمد و رهبر ارکستر شد!
صهبایى افزود: من هر وقت مى خواهم موسیقى مطربى گوش کنم آثار 
انوشیروان روحانى را گوش مى دهم که اتفاقًا کارش را هم بلد است و 
شهرداد هم با استعدادى بسیار کمتر از او به موسیقى مطربى(تفریحى) 

تعلق دارد و نمى دانم چطورى رهبر ارکستر سمفونیک شد.

ادعاى رهبر تازه ارکستر سمفونیک 
درباره فرار شهرداد روحانى 

مسابقات جهانى محاســبات ذهنى با چرتکه در کشور 
تایلند برگزار شد و بیش از 50 کودك هوشمند ایرانى به 
این مسابقات راه یافتند که در نهایت تیم ایران توانست 
در بخش تیمى، مقام قهرمانى ایــن رقابت ها را از آن 
خود کند. در این مســابقات «آیال تختائیان»، کودك 
نخبه هشت ســاله اهوازى نیز توانست مقام قهرمانى 

را از آن خود کند.
آیال مصمم اســت که ســال آینده پس از راهیابى به 
مسابقات جهانى محاسبات ذهنى با چرتکه، بتواند مقام 
قهرمان قهرمانان را به دســت آورد و افتخار بیشترى 

براى کشور و خوزستان کسب کند.
«آیدین عباســپور» مــادر آیال، تحصیلکرده رشــته 
روانپرستارى است. او درباره دخترش مى گوید: «آیال 
از پنج سالگى محاســبات ذهنى با چرتکه را آغاز کرد. 
استعداد خوبى داشت و همیشه نمرات کامل را به دست 
مى آورد و خوشبختانه اخیراً نیز توانست مقام قهرمانى 

مســابقات جهانى تایلند را به دســت آورد. عالوه بر 
این، آیال همیشــه در درس هاى مدرسه و کالس هاى 

موسیقى بسیار موفق بوده است.» 
در مسابقات جهانى محاســبات ذهنى با چرتکه تایلند 
24 کشور از پنج قاره جهان حضور داشتند و تیم کودکان 
هوشمند ایران با کسب سه مقام «قهرمان قهرمانان» از 
پنج عنوان «قهرمان قهرمانان» موجود در این رقابت ها، 
ضمن کســب «مقام اول تیمى جهان» رکوردى بى 
نظیر به جا گذاشت. این مســابقات یکى از معتبرترین 

رقابت هاى محاسبات ذهنى در جهان است. /1232

نابغه اى که 
چرتکه قهرمانى مى اندازد

باالخره معرفى شدند راز طول عمر پیرمرد 123 ساله
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تغییرمدیرکل کمیته امداد 
سید مرتضى بختیارى، رئیس کمیته امداد طى حکمى 
کریم زارع را به عنوان سرپرســت این نهاد در اســتان 
اصفهان منصوب کرد. گفتنى است کریم زارع پیش از این 
عهده دار خدمت به عنوان قائم مقام کمیته امداد اصفهان 
بود. وى همچنین ســابقه خدمت در کســوت معاون 
فرهنگى، معاون حمایت و سالمت خانواده، رئیس اداره 
حراست و رئیس هسته گزینش این نهاد را در کارنامه خود 
دارد. پیش از زارع، محمدرضا متین پور مشغول خدمت به 

عنوان مدیرکل کمیته امداد اصفهان بود.

آموزش اطفاء حریق 
بمنظور آشــنایى هرچه بیشــتر کارکنان با روشهاى 
اطفاء حریق، کارگاه آموزشــى عملى مــوارد ایمنى و 
اطفاء حریق در محل اداره آبفا منطقه جرقویه تشکیل 
گردید. در این کارگاه کارکنان آبفا منطقه جرقویه با انواع 
کپسول هاى اطفاء حریق، موارد ایمنى فردى و کارى 
و روش هاى اطفاء حریق به صورت عملى آشنا شدند. 
حفظ خونسردى، انتخاب کپسول اطفاء حریق مناسب، 
رعایت فاصله مناســب فرد از آتش، استفاده ممتد به 
منظور پیشگیرى از یخ زدگى کپسول هاى اطفاء حریق 
CO2 از جمله مواردى بود که در ایــن کارگاه مورد 

تأکید قرار گرفت.

خط قرمز در آموزش و پرورش
مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهان در آیین 
آغاز عملیات ســاخت مجتمع آموزشى صدرى نوش 
آباد با اشاره به کمبود شدید نیروى انسانى در آموزش 
و پرورش اســتان گفت: آموزش و پــرورش اصفهان 
در حوزه نیروى انســانى به خط قرمز رســیده است. 
محمد اعتدادى افزود: در مهرماه ســال آینده افزون 
بر 16 هزار کسرى نیروى انســانى در استان اصفهان 
داریم.  وى شــرایط فضاى آموزشــى را نیز در استان 
اصفهان نامطلوب برشــمرد و گفت:فضاى آموزشى 
اســتان اصفهان از لحاظ کمى و کیفى مناسب نیست 
و مدارس فرسوده بســیارى داریم که نیاز به بازسازى 

و نوسازى دارند.

رکورد دار مصرف گاز مایع 
بیشترین مصرف گاز مایع استان اصفهان در شهرستان 
فریدونشهر اســت. بخشدار فریدونشــهر گفت: این 
سوخت در فریدونشهر برخالف مناطق دیگر استان جزو 
مصارف خانگى و اساسى خانوار است. آرش محمدى 
افزود: این کپسول ها در فریدونشهر جزء سوخت هاى 
اصلى و اساســى براى پخت و پــز و مصارف خانگى 
خانواده ها است در حالى که در مناطق دیگر استان فقط 

مصارف صنعتى دارد.

توزیع نهال استاندارد 
توزیع بیش از 5 میلیون اصله نهال استاندارد در باغ هاى 
استان اصفهان آغاز شــد. رئیس امور باغبانى سازمان 
جهاد کشاورزى استان اصفهان گفت: این تعداد اصله 
نهال استاندارد در 35 نهالستان و چهار واحد دانش بنیان 
تولید و هم اکنون توزیع آن  در بین باغداران اصفهانى 
و اســتان هاى همجوار آغاز شده اســت. احمد رضا 
رئیس زاده افزود: شناســه دار بودن، مشخص بودن 
نوع، رقم، سالمت و کیفیت محصول تولیدى از جمله 

مزایاى استفاده از این نوع نهال است.

مانع ایجاد شهرك
 تولید ماهیان زینتى 

مدیر شیالت و امور آبزیان ســازمان جهاد کشاورزى 
استان اصفهان گفت: ایجاد شهرك تولید ماهیان زینتى 
در شــهرهاى اصفهان، کاشــان و نجف آباد مستلزم 
حمایت بیشتر و ارائه تسهیالت بانکى است. محمدرضا 
عباسى افزود: اســتان اصفهان با تولید ساالنه بیش از 
67 میلیون قطعه انواع ماهى زینتى شامل 120 گونه 
زنده زا و تخم گذار رتبه نخســت را  در یک دهه اخیر 
در کشــور دارد، اما تداوم کار ایــن صنعت و بهبود آن 
نیازمند ایجاد شــهرك تخصصى و برنامه ریزى براى 

تولید بیشتر است.

خبر

مدیرکل راهدارى وحمل و  نقل جاده اى استان اصفهان 
از تشدید نظارت بر ناوگان مسافربرى استان اصفهان با 

اجراى طرح هاى جدید خبر داد.
مهــدى خضــرى اظهــار کــرد: بخشــنامه هــا و 
دستورالعمل هاى جدید ارسال شــده از سوى سازمان 
راهدارى و حمل و نقل جاده اى بر تشدید نظارت ها در 
بخش مسافرى تأکید دارد. وى افزود: در واقع انتظار ما 
از شرکت هاى مسافربرى، مراکز معاینه فنى، رانندگان 
و تمام دست اندرکاران صنعت حمل ونقل مسافر رفتار 

مسئوالنه تر در قبال مردم است.
مدیرکل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان اصفهان با 

تأکید بر همکارى هاى مشترك دولت و بخش خصوصى 
براى ارتقاى ایمنى تردد نــاوگان حمل ونقل عمومى، 
تصریح کرد: در این راستا طرح هاى جدید در پایانه هاى

مســافربرى کاوه و صفه به صــورت پایلــوت اجرا و 
گشت هاى دروازه اى با شدت بیشترى انجام خواهد شد.

ماه گذشته در اثر واژگونى اتوبوســى که از اصفهان به 
طرف تبریز در حال حرکت در اتوبان زنجان- تبریز بود 9 
نفر از هموطنان جان خود را از دست دادند. همچنین در 
اواخر دى ماه اتوبوسى که از اصفهان به سمت رامسر در 
حرکت بود واژگون شد که در این حادثه سه نفر فوت و 

13 نفر مصدوم شدند.

جانشین انتظامی اســتان از اجراي طرح هاى ضربتی 
ارتقاى امنیت محلــه ها در اصفهان خبــر داد و گفت: 
بــه زودي طرحى بــه نام طــرح «آتش» تهیــه و در 
کالنتري هاي هدف اجرایى خواهد شد و مردم از امنیت 
مطلوب تري برخوردار خواهند شــد. سرهنگ حسین 
حســین زاده در جمع رؤســاي پلیس هاي تخصصی و 
معاونت هاي پلیس اصفهان در کالنتــري 25 رهنان 
افزود: مرحله اول اجراي این طرح بــه صورت پایلوت 
با حضور عوامــل پلیس هاي تخصصــی (یگان ویژه، 
پلیس اطالعــات، مواد مخدر و یگان امداد) در ســطح 
حوزه استحفاظی کالنتري 25 رهنان اصفهان به اجرا در 

می آید و در روز هاي آینده در محل هاي آلوده با محوریت 
کالنتري هاي هدف اجرا خواهد شد. این مقام انتظامی با 
اشاره به اینکه افزایش ضریب امنیت محله هاى اصفهان 
به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار دارد تصریح کرد: 

 پلیس با اقتدار تمام با مجرمان مقابله خواهد کرد.
حســین زاده خطاب به مخالن امنیــت و آرامش مردم 
گفت: برخورد با هنجارشکنان در دستور کار پلیس است و 
این دسته از افراد بدانند پلیس اصفهان اجازه نخواهد داد 
اینگونه افراد آزادانه به فعالیت هاي مجرمانه خود ادامه 
دهند و این طرح تا رســیدن به اهداف مــورد نظر ادامه 

خواهد داشت.

«آتش» پلیس اصفهان 
بر سر مجرمان

تشدید نظارت بر ناوگان 
مسافربرى استان اصفهان

معاون عمرانى استاندار اصفهان با اشاره به اعالم قبلى 
در مورد ســفر رئیس جمهور به اصفهان که قرار بود در 
دهه فجر باشــد گفت: روحانى اردیبهشت ماه سال 99 
به اصفهان ســفر و پروژه هاى شاخص استان را افتتاح 

خواهد کرد.  
حجــت ا... غالمى در نشســت خبرى ارائــه گزارش 
پروژه هاى عمرانى دهه فجر اظهار کرد: کل اعتبارات 
عمرانى استان اصفهان در سال 98 حدود 2082 میلیارد 
پیش بینى شده بود، البته اعتبارات دیگرى هم در قالب 
منابع داخلى در اختیار داریم که بخشى از آن در اختیار 
دستگاه اجرایى قرار گرفته است؛ اعتبارات عمرانى سال 
آینده هم 2368 میلیارد تومان پیش بینى شده که نسبت 
به ســال 98 افزایش 14 درصدى را به دنبال داشــته

 است.
معاون هماهنگى امور عمرانى استاندارى تصریح کرد: 
حدود 1500 میلیارد تومان از محل عوارض آالیندگى 
و ارزش افزوده مالیات به صورت نقدى به شــهردارى 
پرداخت شده است. وى ادامه داد: پروژه هایى هم مثل 
پروژه آبى و سد و تونل سوم کوهرنگ وجود دارد که از 
محل اعتبارات ویژه تغذیه مى شوند. غالمى افزود: براى 
شبکه هاى حمل و نقل ریلى مانند پروژه مترو اصفهان از 
تسهیالت ویژه طبق تبصره 5، حدود 700 میلیارد تومان 

اعتبار گرفته ایم.
معاون عمرانى اســتاندار اصفهان در خصوص پروژه 
قطار سریع السیر اصفهان-تهران اعالم کرد: این پروژه 
کالن مدتى متوقف و مشــکالتى با شرکت چینى در 
این باره ایجاد شــده بود؛ با وجود این، کار از سر گرفته 
شد و پیشرفت هایى به دنبال داشــت؛ توانستیم حدود 
14 میلیارد یــوآن را آزاد کنیم و نیــز تکنولوژى آن در 
کشور وجود نداشــت که براى اولین بار موفق به انتقال 

تکنولوژى به داخل کشور شدیم.
وى در زمینــه اولویــت افتتاح پروژه هــا در دهه فجر 
گفت: اولویت افتتــاح پروژه ها همواره بــا پروژه هاى 

نیمه تمام بوده است و 80 درصد پروژه هاى پیش رو به 
پروژه هــاى متوقــف شــده و نیمه تمــام اختصاص

 دارد.

غالمى در پاسخ به سئوالى درباره جزئیات پروژه سد و 
تونل ســوم کوهرنگ عنوان کرد: عملیات خاکبردارى 
سد در اســفندماه به اتمام مى رسد و عملیات بتن ریزى 

آن نیز ابتداى ســال آینده انجام خواهد شــد و طبق 
پیش بینى هاى صورت گرفته سال 1400 آبگیرى سد 

را خواهیم داشت. 
معاون عمرانى استاندار اصفهان اظهار کرد: با توجه به 
در پیش رو بودن ایام ا... دهه فجر، پروژه هایى که قابلیت 
افتتاح در این ایام را دارند توسط دهیارى ها، شهردارى ها 
و شــرکت ها اعالم شــده اســت و برنامه ریزى هایى 
جهت افتتاح این پروژه ها بــا حضور مقامات ملى مانند 
وزیــران و معاونان وزیر صورت گرفته اســت و در کل 
1856 پروژه افتتاح خواهد شــد که 256 پروژه آن ملى 

خواهد بود.
وى افزود: شــرکت مخابرات اســتان بــا 568، جهاد 
کشاورزى با 307 و شرکت توزیع با 215 پروژه، بیشترین 
افتتاح را در دهه  فجر خواهند داشت، همچنین در بخش 
شهرستان ها، شهرستان هاى اصفهان با 272، کاشان 
با 103 و تیران  و  کرون با 99 پروژه نیز بیشترین افتتاح 

را خواهند داشت.
غالمــى با اعــالم تغییر در ســفر رئیــس جمهور در 
اردیبهشــت ماه به اصفهــان اظهار کــرد: 50 پروژه 
شــاخص که اعتبار بیش از هشــت میلیارد تومان را 
داشتند مشــخص شــده و با حضور تعدادى از وزرا و 
استاندار در روزهاى پیش رو افتتاح خواهند شد و تعدادى 
هم توســط رئیس جمهــور در اردیبهشــت ماه افتتاح 

خواهند  شد.
معاون عمرانى استاندار اصفهان درخصوص پروژه هاى 
مربوط به فرودگاه گفت: کار با ســرمایه گذارى شرکت 
فرانســوى در حال انجام بود که به دلیل مشــکالت 
تحریمى و مشــکالت ایجاد شده پس از برجام متوقف 
شد، با این حال سالن توسعه پروازهاى خارجى فرودگاه 

به زودى افتتاح خواهد شد.

معاون استاندار در نشست خبرى گزارش پروژه هاى دهه فجر خبر داد

سفر روحانى به تعویق افتاد

بودجه سال 99 شــهردارى فالورجان، اول بهمن 98 
در جلسه علنى تقدیم شــوراى اسالمى شهر فالورجان 
شد. این بودجه با افزایش 21 درصدى نسبت به بودجه 
مصوب ســال جارى،  224 میلیارد و 735 میلیون ریال 
پیشنهاد شد.  شــهردار فالورجان در این جلسه گفت: 
بودجه شهردارى در زمان قانونى خود یعنى 29 دى ماه 
به شورا ارسال شد، اما تقدیم آن به نخستین جلسه علنى 
شورا موکول شد، براى تدوین بودجه 1399 بیش از 1500 

ساعت کار کارشناسى انجام شد.
جواد نصرى افزود: تالش ما تبدیل شــدن فالورجان 
به شــهرى امن، راحت و دسترســى پذیر براى زندگى 
شهروندان است و از سالیان قبل تاکنون مسیر پیشرفت 

را در این محور طى مى کند.  شهردار فالورجان همچنین 
تأکید کرد: در زمینه راهبردهاى اساسى بودجه پیشنهادى 
ســال 99، بهره گیرى از ظرفیت هــاى حاصل از جلب 
مشــارکت حداکثرى شــهروندان در اداره امور شهر و 
تأمین هزینه ها به منظور افزایش حس تعلق شهروندان 
به شهر و برون سپارى پروژه هاى عمرانى برخى از این 

راهبردهاست.
شــهردار فالورجان با اشــاره به اولویت هــاى بودجه 
پیشنهادى افزود: تکمیل و تجهیز پروژه هاى نیمه تمام، 
تمرکز بــر پروژه هاى کالن با رویکــرد ارتقاى کیفیت 
فضاى شــهر و افزایش تعامالت اجتماعى از مهمترین 

اولویت هاى بودجه سال 1399 است.

بودجه سال 1399 شهردارى فالورجان 
تقدیم شوراى شهر شد

رئیس اتحادیه فروشندگان خودروى اســتان اصفهان از رشد 30 درصدى ظرفیت 
تولیدى شرکت هاى خودروسازى اســتان اصفهان و ایجاد بستر الزم براى سرمایه 

گذارى دراین حوزه در سال جارى خبرداد.
حمیدرضا قندى اظهار داشــت:از انجایى که نوســانات در بازار ارز نقش مهمى در 
تعامالت بازار خودرو در کشــور دارد خوشــبختانه با برقرارى ثبات و آرامش در این 
بازار و کاهش نرخ ارز توانستیم زمینه ایجاد همکارى ها و سرمایه گذارى هاى الزم 
سازمان هاى خصوصى بر روى شــرکت هاى خودروسازى استان اصفهان را فراهم 

کنیم تا زمینه کاهش نرخ خودرو در بازار استان اصفهان رقم بخورد.
او افزود: در چند ماه اخیر نرخ خودرو هاى داخلى 20 درصد و نرخ خودرو هاى خارجى 
30 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته در بازار خودروى استان اصفهان کاهش 

داشته است.
رئیس اتحادیه فروشندگان خودروى استان اصفهان تاکید کرد:یکى دیگر از دالیل 
برقرارى ثبات و کاهش قیمت خودرو در بازار اســتان اصفهان افزایش رونق تولید 

شرکت هاى خودروسازى استان در سال جارى است.
قندى افزود:ظرفیت تولیدى شرکت هاى خودرو سازى استان اصفهان در سال جارى 
بیش از 2 هزار دستگاه اتومبیل در ســال است که این میزان تولید در مقایسه با سال 

گذشته 30 درصد رشد داشته است. او ادامه داد:رشــد و رونق تولید خودرو در استان 
اصفهان باعث شده تا معامالت خودرو در این بازار نسبت به سال هاى گذشته افزایش 

داشته باشد.
رئیس اتحادیه فروشندگان خودروى استان اصفهان تاکید کرد:بومى سازى بسیارى 
از قطعات مهم صنعت خودرو به دست متخصصان اصفهانى از مهم ترین دالیل رونق 

تولید خودروسازى در استان اصفهان به شمار مى رود.

رونق تولید  صنعت خودروسازى در استان اصفهان

رئیس اتاق بازرگانى، صنایع و معادن و کشاورزى اصفهان 
گفت: 10 تا 11 درصد صنعت و تولید در کشور به این استان 
اختصاص دارد اما صادرات از این خطه مطلوب نیست و 

تنها 6 درصد از کل صادرات کشور است.
مسعود گلشیرازى افزود: مقایســه تحلیلى آمار مذکور 
نشــان مى دهد که در حوزه بازار و تجارت دچار ضعف 
نهادى هستیم و جبران آن نیازمند تسهیل فرایندها براى 
افزایش صدور کاال و خدمات به دیگر کشورهاست.  وى 
افزایش صادرات از استان را نیازمند توجه و استفاده بیشتر 
از ظرفیت شرکت هاى مدیریت صادرات دانست و تصریح 
کرد: صدور هرچه بیشتر به دیگر کشورها در نهایت سبب 

بهترشدن وضعیت درآمد مردم خواهد شد.
رئیس اتاق بازرگانى، صنایع و معادن و کشاورزى اصفهان، 
طرح شتاب دهنده صادراتى را راهکارى مناسب براى جذب 
بیشتر مشتریانى در دیگر کشورها معرفى و خاطرنشان 
کرد: بر اساس برنامه ریزى اتاق، این برنامه در یک بازه 

زمانى چهار ساله انجام خواهد شد.

سهم اصفهان
مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان در نشست  از صادرات کشور

خبرى اظهار کرد: امسال میانگین بارش ها در استان 59 
میلیمتر بوده که 26 درصد نسبت به مدت مشابه در سال 
گذشته و 12 درصد نسبت به میانگین بلندمدت کاهش 

یافته است.
منصور شیشــه فروش ادامــه داد: هم اکنــون میزان 
ورودى آب به ســد زاینده رود 12/6 مترمکعب در ثانیه 
و خروجى آن 18 مترمکعب در ثانیه است. ضمن اینکه 
حجم آب پشت ســد زاینده رود 307 میلیون مترمکعب 

است. 
وى با اشــاره به وقوع ســیل در فروردین ماه امسال و 
همچنین ســیل اخیر در سیســتان و بلوچستان گفت: 
معموًال در دوره هاى ده تا 20 ســاله خشکســالى یک 
دوره بارش حدى اتفاق مى افتد و پیش بینى مى شود در 
دوره هاى خشکسالى، ده تا 20 دقیقه بارش شدید ایجاد 
سیل کند. به همین منظور دستگاه هاى مرتبط با مدیریت 

بحران در استان در آماده باش هستند.
مدیرکل مدیریــت بحران اســتاندارى اصفهان گفت: 
پایــدارى جــوى و شــرایط آالینده هــاى اصفهان با 
آالینده هاى سایر کالنشــهرها از جمله تهران و اراك و 
دیگر شهرها متفاوت است و به همین دلیل براى مقابله با 
آنها باید اقدامات متفاوتى هم انجام دهیم. شیشه فروش 
اظهار کرد: اصفهان فاصله کمى با صنایع آالینده دارد و 
به نوعى اصفهان به پاالیشگاه، نیروگاه و صنایع بزرگى 
که از گذشته شکل گرفته، چسبیده است. وى بیان کرد: 
شدت وزش باد در طول سال در اصفهان خیلى کم است 

و شرایط جغرافیایى هم ما را به انجام اقدامات متفاوت با 
آالینده ها مجبور مى کند و در این شرایط یکى از اقداماتى 
که انجام شده این اســت که گاز براى نیروگاه ها تأمین 

شده است تا از مازوت استفاده نکنند.
شیشه فروش بیان کرد: در چند روز اخیر و به دلیل سرماى 
هوا تأمین گاز براى استان هاى شمالى کشور با محدودیت 
مواجه شــد که صرفه جویى در مصرف گاز براى استان 
اعمال شد. همچنین نیروگاه ها باید کمتر از گاز استفاده 
مى کردند که این کار انجام نشــد و در ادامه جلســه اى 
برگزار شد و براســاس مصوبه آن، گاز نیروگاه ها تأمین 
شــد و به هیچ وجه اجازه ندادیم نیروگاه هاى اســتان
 از سوخت مازوت استفاده کنند. مدیرکل مدیریت بحران 
اســتاندارى اصفهان با اشاره به رهاســازى 20 میلیون 
مترمکعب حقابه محیط زیســتى در رودخانه زاینده رود 
تصریح کرد: قطع و و وصل مکرر آب سبب فرونشست 
زمین شــده اســت و محور رودخانه زاینده رود در زمان 
خشک شدن یکى از 16 کانون گردوغبار شناسایى شده 

در استان است.

 مدیرعامل سازمان زیباسازى شــهردارى اصفهان از 
رونمایى پروژه  آب و نور در دهه فجر امســال خبر داد و 
گفت: این پروژه با همکارى شهردارى منطقه یک اجرا 
مى شود. حسن مؤذنى اظهار کرد: طول مسیر پروژه  آب 
و نور حدود 200 متر بوده و 60 عدد نازل در آن استفاده 

شده است.
وى افزود: این پروژه در خیابان شهید مطهرى، حدفاصل 
پل آذر و پل فلزى با همکارى شــهردارى منطقه یک 

اجرا مى شود.
مدیرعامل سازمان زیباسازى شهردارى اصفهان تصریح 
کرد: پروژه  آب و نور یک مسیر آب و نور مهیج است که 
هنگام عبور عابران پیاده یک پروفیل آب نورى از باالى 

سر رد شــده و در ســمت مقابل درون حوضچه ریخته 
مى شود و بار دیگر به مخزن باز مى گردد.

وى ادامه داد: از خصوصیات بــارز این نازل ها مى توان 
به ایــن نکته اشــاره کرد کــه هیچ گونه هــدر رفت
 آب وجود نــدارد و آب مجدد به مخزن برگشــت داده 

مى شود.
مؤذنــى با بیــان اینکه بــراى زیبایى هرچه بیشــتر، 
نورپردازى این آب نما توســط چراغ هاى ال. اى. دى با 
سه رنگ اصلى انجام مى شود، گفت: در حال حاضر بیش 
از 90 درصد عملیات عمرانى پروژه انجام شــده است و 
در حال حاضــر در مرحله نصب نازل هــا و تجهیزات 

الکتریکى، مکانیکى است.

معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندارى اصفهان گفت: 
توسعه روابط بین اصفهان و سن پترزبورگ بخصوص در 
حوزه گردشگرى نیازمند مشــارکت بیشتر دستگاه ها و 

نهادهاى اجرایى مرتبط با فرهنگ و گردشگرى است.
سید حسن قاضى عســگر در دومین نشست کارگروه 
ویژه همکارى هــاى اصفهــان و ســن پترزبورگ در 

استاندارى اصفهان اظهار داشت: روسیه و به ویژه شهر 
سن پترزبورگ روابط مناسبى با کشــورمان و اصفهان 

دارند، اما این میزان کافى نیست و باید افزایش پیدا کند.
وى ادامــه داد: توســعه روابــط بخصــوص در حوزه 
گردشگرى نیازمند مشارکت بیشتر دستگاه ها و نهادهاى 

اجرایى مرتبط با فرهنگ و گردشگرى است.
 معاون هماهنگى امور اقتصادى اســتاندارى اصفهان 
خاطرنشــان کرد: نهادهایى مانند میــراث فرهنگى، 
اتاق بازرگانى و دانشــگاه برنامه ها و طرح هاى خود را 
براى افزایش ارتباط با این شــهر روسیه جمع بندى و به 
شــهردارى به عنوان دبیرخانه کارگروه توسعه روابط با 

سن پترزبورگ ارسال کنند.
وى تأکید کرد: اســتان اصفهان، برنامــه ویژه اى براى 
توســعه روابط بویژه در حوزه گردشگرى با کشورهاى 

روسیه و چین دارد.

رونمایى از پروژه  آب و نور در دهه فجر

شرط توسعه روابط بین اصفهان و سن پترزبورگ  

 آالینده هاى اصفهان با دیگر کالنشهرها متفاوت است
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آگهى تغییرات
شرکت صدف بتن سپاهان سهامى خاص 
به شــماره ثبت 55348 و شناسه ملى 
14005490805 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده 
مــورخ 1398/10/16 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد: - فاطمه دهقان مهرجردى 
به شماره ملى 4489747810 به عنوان 
بازرس اصلى و بهرام على آبادى به شماره 
ملــى 1270130552 به عنوان بازرس 
على البــدل براى مدت یک ســال مالى 
انتخاب گردیدنــد. - محمدرضا آقایى 
میبدى به شماره ملى 4489256655، 
محمدحسین آقایى میبدى به شماره ملى 
4489257902 و مائده آذریان به شماره 
ملى 4650708680 به عنوان اعضاى 
هیئت مدیره براى مدت ئدو سال انتخاب 
شدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (748945)

حضور محمود پاك نیت و لیال اوتادى 
در پیروزى مشروطه خواهان

کمدین «خندوانه» پزشک مى شود

«دیزنى» یک انیمیشن خاطره انگیز دیگر را 
بازسازى مى کند

عکس دیده نشده مهران مدیرى در «درخت گردو»

تصویربردارى مجموعه تلویزیونى«آخر خط» در حالى بخش هاى پایانى خود را ســپرى مى کند که یکى از 
کاندیداهاى تلویزیون براى پخش در ایام نوروز است.

تصویربردارى سریال «آخر خط» به نویسندگى و کارگردانى على مسعودى در مشهد به پایان رسید و گروه در 
حال تدارك ضبط بخش هاى پایانى این سریال هستند. بنا بود بخش هایى از سریال «خط آخر» لبنان ساخته 
شود که این موضوع منتفى شد و سازندگان به دنبال لوکیشینى شبیه به این کشور براى تصویربردارى هستند.

این سریال که از جمله کاندیداهاى شبکه 3 سیما براى پخش در نوروز به شمار مى رود مضمونى کمدى و طنز 
دارد و داستان دو پسرخاله است که بسیار شرور هستند و خانواده ها از دست این دو نفر به ستوه آمده اند. این دو 

به دلیل جرمى به زندان مى افتند و تصمیم به مهاجرت از کشور مى گیرند.
على مسعودى که خیلى ها او را با استنداپ هایش در «خندوانه»  مى شناسند، عالوه بر نویسندگى و کارگردانى 
در سریال نقش یک پزشک را ایفا کرده است. شهین تسلیمى، کمند امیرسلیمانى، عباس جمشیدى فر، اشکان 

اشتیاق، داریوش سلیمى و على صبورى دیگر بازیگران این مجموعه هستند.

یک داستان محبوب دیگر از مجموعه انیمیشــن هاى «دیزنى» به لیست بلندباالى پروژه هاى در دست 
بازسازى این کمپانى اضافه شد.

«دیزنى» اعالم کرده است مى خواهد یک بازسازى الیو اکشن از فیلم انیمیشن محبوب «بامبى» محصول 
سال 1942 را به سرانجام برساند. این فیلم از همان تکنولوژى جلوه هاى تصویرى واقع گرایانه اى استفاده 
مى کند که اخیراً در بازسازى فیلم هاى «کتاب جنگل» و «شیر شاه» مورد استفاده قرار گرفت تا داستان 
بچه گوزنى را تعریف کند که با حیوانات دیگر دوست مى شود و باید با مرگ مادرش به دست یک شکارچى 
کنار بیاید. از زمان فیلم «آلیس در سرزمین عجایب» سال 2010 تا به حال، استراتژى «دیزنى» مبنى بر 
بازسازى الیو اکشن فیلم هاى انیمیشن قدیمى خود به شدت ســودده بوده و تا به حال در سراسر جهان 
8/2 میلیارد دالر فروش کرده است. این استودیو هیچ نشانى از کند شدن هم بروز نمى دهد. امسال فیلم 
«موالن» به کارگردانى «نیکى کارو» بیرون مى آید و پیش نمایش «101 سگ خالدار» با عنوان «کروئال» 

با نقش آفرینى «اما استون» در سال 2021 اکران مى شود.

محمدحسین مهدویان امسال با فیلم سینمایى «درخت گردو» در بخش ســوداى سیمرغ فجر 38 حضور دارد. در 
این فیلم سینمایى بازیگرانى همچون مهران مدیرى، پیمان معادى، مینا ساداتى و... بازى مى کنند. به تازگى عکس 

جدیدى از حضور مهران مدیرى در محل فیلمبردارى «درخت گردو» منتشر شده است.
در خالصه داستان این فیلم سینمایى  آمده: «شهر گرفتار فاجعه اى شده؛ قادر باید خانواده اش را نجات دهد.»

آخرین فیلمى که از مهدویان در بخش سوداى سیمرغ جشنواره فیلم فجر حضور داشت، «ماجراى نیمروز 2؛ ردخون» 
بود. این کارگردان از جمله کارگردان هاى جوان و خوشفکر سینماســت که نشان داده قابلیت ساخت فیلم هایى با 
موضوع هاى مختلف دارد و در چارچوب فیلمسازى سینمایى اش استفاده از تکنیک ها و فضاى مستند به خوبى دیده 

مى شود.
گفته مى شود «درخت گردو» به بمباران شــیمیایى سردشت ربط دارد، اما هنوز قطعى نیســت. اگر اینگونه باشد 
دوباره باید فیلمى سخت در تولید از این کارگردان ببینیم. همچنین ترکیب بازیگران این فیلم نیز در نوع خود جالب

 است.

«جشن ســربرون» ســریال 
بلند تاریخى و الــف تلویزیون 
بــه دوران مظفرالدین شــاه 
و پیروزى مشــروطه خواهان 
مى پردازد. سریالى که داستانش 
در میان عشــایر مى گذرد و در 
سه فصل نوشــته شده و اکنون 
تصویربردارى فصــل اول این 
سریال آغاز شده که ماجراى چند 

خان و رعیت را به تصویر مى کشد.
مجتبى راعى، کارگردان این مجموعه 
در زمان کلید خوردن سریال به نکته قابل 
تأملى اشــاره کرد و گفت: هرچند اساس قصه 
بر واقعیت است و چندین ماه در شیراز با نوادگان چند 
ایل عشایرى فارس درباره وقایع آن زمان صحبت کردم اما 

براى پرهیز از هر نوع سوء تفاهم که منجر به دعواى قومیتى شود، 
سریال را در فضایى تخیلى نوشته ام و از این رو بازیگران سریال 

بدون لهجه بازى مى کنند.
محمود پاك نیت که بازیگر نقش «فتح ا... خان» یکى از نقش هاى 
محورى سریال «جشن ســربرون» است به عالقه مندى اش در 
ایفاى نقش کارهاى تاریخى تلویزیون اشاره کرد. او گفت: «فتح ا... 
 خان»، شخصیت جاه طلبى است که همراه با حاکم فارس مسیر 
قصه را پیش مى برد و البته در بخشى از قصه، مخاطب شاهد رفتار 

درست او خواهد بود تا وجوه مختلف این شخصیت را بشناسد.
او درباره اصطالح «جشن سربرون» که نام این سریال تلویزیونى 
است،   تأکید کرد: «جشن سربرون» یک اصطالح درباره جشنى 
اســت که پس از پایان بافت قالى برگزار مى شود؛ به این صورت 
که وقتى بافت قالى تمام مى شود، قالى را از باالى دار مى بُرند و 
به اصطالح مى گویند سر قالى را مى بُریم؛ این رسم، وجه تسمیه 

داستان و محور قصه خواهد بود.

«جشن سربرون» مجموعه اى 36 قسمتى به تهیه کنندگى حسن 
نجاریان و کارگردانى مجتبى راعى است که به روایت دوران قبل از 
مشروطه مى پردازد. فرخ نعمتى دیگر نقش محورى این سریال را 
برعهده دارد و نامش «مباشر خان» است. صدرالدین حجازى هم 
که با نقش «خولى» او را بیشتر مى شناسند نقش «شوکت خان» را 

در «جشن سربرون» ایفا مى کند.
مجتبى راعى، کارگردان این ســریال نقش خاکسترى «جشن 
سربرون» را به محمود پاك نیت سپرده که پیش از این بارها این 
نقش را در زمینه ها و گونه هاى مختلف تجربه کرده است. مصداق 
بارز آن مى توان به نقش این بازیگر پیشکســوت در «خانه اى در 
تاریکى» و حتى «شب دهم» اشــاره کرد. نقش اصلى دیگر را 
حســین محجوب بازى مى کند که او را در مجموعه کاراکترها، 
«بهادر» و کدخداى «جشن ســربرون» مى نامند و قرار است در 
لوکیشــن حوالى امامزاده داود، لیال اوتادى به داســتان «جشن 

سربرون» بپیوندد و نقش همسر «بهادر»  را ایفا کند.

براى چندمین بار شایعه ممنوع کارى کتایون 
ریاحــى در همه جــا پیچیده اســت؛ این بار 
مى گویند پاى دختر خواننــده افغان در میان 

است. البته اشتباه مى کنند. 
از یکــى دو روز پیش خبرى در شــبکه هاى 
اجتماعى در حال دست به دست شــدن اســت 
که از اساس اشتباه اســت. ویدیویى از کتایون 
ریاحى را منتشــر مى کنند و مى نویسند که او 
بابت انتشار این ویدیو، ممنوع کار شده است. 
اساســًا این ویدیو، نه تازه است و نه آنطور که 
ادعا شــده، آوازخوانِى ریاحى است. این ویدیو 
مربوط به دابسمشى است که این بازیگر تیرماه 
سال گذشته به مناســبت روز دختر در صفحه 
شخصى خود در اینســتاگرام منتشر کرده بود. 
ریاحى به همراه دیگر بازیگر ســینماى ایران 
پرند زاهدى، روى ترانه اى از مژگان عظیمى، 

خواننده افغانستانى، لب خوانى کرده بود.
اما اوًال این ویدیو مربوط به بیش از یکســال و 
نیم  پیش است و دوم اینکه آوازخوانى نیست و 
لب خوانى اســت. و مهمتر از همه اینکه اساسًا 
کتایون ریاحــى کارى نمى کند که ممنوع کار 
شده باشد. او مدت هاست طى اعالمى رسمى، 

از بازیگرى خداحافظى کرده است.
با این حال، انتشار این شــایعه در رابطه با این 
بازیگر، تازگــى ندارد و حتــى مى توان گفت 

سابقه اى تقریباً  طوالنى هم دارد.

پس از حضور نیکى کریمى و مســعود فروتن، 
حاال محمدحسین لطیفى نیز به عنوان بازیگر 
جلوى دوربین ســریال «آقازاده» با طراحى، 
نویســندگى و تهیــه کنندگى حامــد عنقا و 
کارگردانى بهرنگ توفیقى رفته تا این سریال 
در جمع عوامل ســازنده اش شاهد حضور سه 

کارگردان باشد.
«آقازاده» پنجمین همکارى مشترك لطیفى و 
عنقا و البته دومین تجربه آن ها در شبکه نمایش 

خانگى پس از سریال «قلب یخى» است. 
ایــن دومیــن تجربــه بازیگــرى لطیفــى در

سریال هاى حامد عنقاست. او پیش از این و براى 
اولین بار یکى از نقش هاى اصلى سریال «پیکسل» 
را بازى کرده بود؛ اولین سریال تعاملى ایران که در 
آینده اى نزدیک منتشر خواهد شد و لطیفى عالوه 
بر بازیگرى به همراه محمود معظمى کارگردانى 

سریال را هم برعهده داشته اند.
امین تارخ، امیر آقایى، مهدى ســلطانى، ثریا 
قاسمى، لعیا زنگنه، جمشــید هاشم پور، سینا 
مهراد، دیبا زاهدى، سامیه لک، مسعود فروتن، 
سعید داخ و امین حیایى با حضور کامبیز دیرباز 
و با هنرمندى نیکى کریمى بازیگران سریال 

«آقازاده» هستند.

کتایون ریاحى
 ممنوع کار شد؟

محمدحسین لطیفى 
بازیگر «آقازاده» شد

بازیگر سریال «بچه مهندس» گفت: نزدیک به یکسال مى شود 
که هیچکس براى بازى با من تماس نگرفته است، اگر مردم 
دلیلش را مى دانند من هم مى دانم کــه چرا به یکباره از خاطر 

همه فراموش شدم.
محمد کاســبى درباره احتمال حضورش در فصل دوم سریال 
«بچه مهندس» اضافه کرد: هیچ تماسى براى حضور در این 
سریال با من گرفته نشده و با توجه به اینکه اثر در مرحله پیش 
تولید قرار گرفته بعید مى دانم در فصل دوم این سریال حضور 
داشته باشــم.  وى دلیل کم کارى خود را اینگونه تشریح کرد: 
واقعیت اینکه پیشنهادات نســبت به گذشته خیلى کمتر شده 
اســت، برخى مواقع هم اگر پیشنهادى باشــد مورد پسند من 

قرار نگرفته و ترجیح داده ام که در آن کار بازى نکنم. البته من 
همیشه در زندگى امیدوار بوده و توکلم به خداست و همچنان 

به آینده امیدوارم. 
بازیگر سریال «سر دلبران» درباره بازخورد مردم نسبت به کم 
کار بودن خود اظهار کرد: من هیچ وقت به مســائل حاشیه اى 
نپرداخته ام، بازیگرم و ســعى مى کنم تا همیشه کارى که بلد 
هستم را انجام دهم، خوشــبختانه مردم همیشه به من لطف 
داشته و دارند و همیشه از من مى خواهند بیشتر بازى کنم، اما 

براى این خواسته باید کار خوب پیشنهاد شود. 
وى در همین رابطه اذعان کرد: کار به طور کلى کم شده و به 
همین دلیل نه تنها من بلکه بسیارى از بازیگران کم کار شده اند، 

عادت هم ندارم اتفاق را گردن شــخص دیگرى بى اندازم و یا 
حاشیه سازى کنم که مشکل از کجا هست و از کجا نیست. هیچ 
وقت اهل این نبوده ام که توپ را در زمین دیگرى انداخته و کم 

کار بودن خودم را توجیه کنم.
کاســبى با اشــاره به دلتنگى خــود براى عرصــه بازیگرى 
خاطرنشان کرد: مگر مى شــود به عنوان یک بازیگر دلتنگ 
بازیگرى نبود، یــک بازیگر تا روزى که مغــزش کار کرده و 
قدرت حفظ متن را داشته باشــد، تا روزى که زبانش توانایى 
بیان دیالوگ را داشته باشد بازیگر است و این عطش بازیگرى 
و این عشــق به صحنه هیچ وقــت از دل هیــچ بازیگرى از

 بین نمى رود.

محمد کاسبى: یکسال است هیچ پیشنهادى نداشته ام

بعد از انتشار پوســتر فیلم «خوب بد جلف2» به کارگردانى پیمان 
قاسم خانى و بازى ســام درخشانى، پژمان جمشــیدى و حامد 
کمیلى؛ مهراب قاســم خانى در صفحه اینســتاگرامش نوشت: 
«من تا حاال خیلى دایرکت داشــتم که دوســت داشــتن بدونن 
واقعًا شخصیت و رابطه ســام و پژمان توى پشت صحنه و دنیاى 
واقعى هم اینطوریه یا نه که باید بگم نه. ســام و پژمان در دنیاى 
واقعى ده برابر بدتر و اعصــاب خورد کن تر از اینى هســتن که 
مى بینید و شخصیت واقعیشــون براى فیلم کمى تعدیل مى شه 
که هم تماشــاچى باور کنه و هم قابل پخش در ســینماى ایران 

باشه. 
یه جایى خوندم که "ســوزان هیوارد" بعد از بــازى توى فیلم "

مى خواهم زنده بمانم" بخاطر فشار روحى نقشى که بازى کرد، 
چند ماه توى بیمارستان روانى بســترى شد. اینجا هم حمید فرخ 
نژاد بعد از بازى توى قســمت اول و فشار ناشــى از سام و پژمان 
دچار چنین مشکالتى شــد که تازه داره کم کم به زندگى عادى 
برمى گرده. حامــد کمیلى هم االن زیر نظــر چندین متخصص 
اعصاب و روان در حال شــوك درمانیه که بــراش آرزوى بهبود 

مى کنم.
غلط نکنم پیمان واکسنشونو پیدا کرده، وگرنه نمى شه این همه 

مدت در مجاورت مستقیم این دو تا باشى و مبتال نشى.» 

حامد کمیلى 
شوك درمانى مى کند!



ورزشورزش 05053686 سال  شانزدهمسه شنبه  8 بهمن   ماه   1398

انتقادهاى تند و تیز قهرمان  اصفهانى المپیک
 از بى توجهى مسئوالن استان
 به ورزشکاران

انتقادهاى تند و تیز قهرمان  اصفهانى المپیک
 از بى توجهى مسئوالن استان
 به ورزشکاران

شایان مصلح، مدافع تیم فوتبال سپاهان گفت: در بازى با ماشین سازى براى اولین 
بار در ُپست دفاع وسط بازى کردم و کادر فنى از عملکردم راضى بود.

 شــایان مصلح در گفتگویى در مورد تســاوى تیمش برابر ماشین سازى گفت: ما 
موقعیت هاى زیادى را در این بازى از دست دادیم و با اینکه مستحق برد بودیم، ولى با 
بدشانسى از رسیدن به 3 امتیاز محروم شدیم. براى تیمى که مى خواهد قهرمان شود 
فرقى ندارد که در خانه یا خارج از خانه بازى کند. ما دنبال برد بودیم ولى فرصت هاى 
خوبى را یکى پس از دیگرى از دست دادیم که در نهایت منجر به از دست دادن 2 امتیاز 
شد. در این شرایط که رقابت بین مدعیان نزدیک و فشرده است، امتیاز از دست دادن 

آزار دهنده است و باید این تساوى را خیلى زود جبران کنیم.
وى که در این بازى به عنوان مدافع میانى بازى کرد، در این مورد اظهار کرد: این 
براى اولین بار بود که به عنوان مدافع وسط بازى کردم. خوشبختانه در این بازى 
با تالش بچه ها گلى دریافت نکردیم و خوشبختانه کادر فنى هم از عملکردم 

راضى بود.
مصلح در پاسخ به این پرسش که آیا سپاهان در این فصل قهرمان خواهد شد؟ 
خاطرنشان کرد:   ما هدفى جز قهرمانى نداریم ولى پیش بینى خیلى سخت 
است. امسال بر خالف سال هاى گذشته فقط یکى دو تیم مدعى نیستند و 

حتى صنعت نفت هم تا االن پا به پاى دیگر مدعیان جلو آمده است.
بازیکن پیشین پرسپولیس که هنوز طلبش را از این باشگاه دریافت نکرده 
است، در این مورد تصریح کرد: متأسفانه هنوز طلبم را دریافت نکرده ام و به 
رسم ادب هم اقدامى در مورد شکایت انجام ندادم. آقاى انصارى فرد قول 
داده بود که طلبم را در شــهریور ماه بدهد ولى پنج ماه از این قول گذشته 

است. امیدوارم که در نهایت طلبم را بدهند.

چند روز پیش بود که با سهراب مرادى گپ مى     خبر آنالین |
زدیم. بحث اصًال ارتباطى به مسائل ورزش نداشت تا اینکه این سئوال 
را از او هم پرسیدیم که مى گویند اوضاع ورزش اصفهان چندان خوب 
نیست و خیلى از ورزشکاران گالیه دارند. بیان این سئوال کافى بود تا 
قهرمان المپیک که حاال دارد خودش را بــراى طالى دیگرى آماده 
مى کند زخم هاى کهنه اش باز شود. مرادى بدون تعارف حرف هایش 
را مى زند و مى گوید: «همین اول هم بگویم اگر حرفى مى زنم بخاطر 
خودم نیست. خیلى از ورزشکاران روى سهراب مرادى حساب ویژه اى 
باز مى کنند.آنها افتخار داده اند که من الگوى شان باشم. خب سئوال 
من اینجاست وقتى این جوان ها به من که قهرمان المپیک هستم نگاه 
مى کنند با خودشان چه فکرى مى کنند؟ نمى گویند اگر قرار است آخر 
و عاقبت ما هم بشود مثل این قهرمان المپیک پس بى خیال ورزش؟»

او حرف هایش را خطاب به مدیر کل ورزش استان اصفهان مى زند 
و ادامه مى دهد: «آقاى مدیر کل اصًال حواسشان به ورزش اصفهان 
نیست. ایشان اصًال با جامعه  ورزش آشناییت ندارند. احساس مى کنم 
شرایط یک جورهایى انحصارى شده است. خاطرم هست که یک روز 
پیِش استاندار بودیم که آقاى مدیر کل داشتند از هزینه هایى که براى 
المپیکى شدن و براى قهرمان شدن ورزشــکاران کرده بودند حرف 
مى زدند. صادقانه بگویم که خنده ام گرفت. تعجب من از این است که 
آقاى استاندار چرا این حرف ها را شنیدند و حرفى نزدند؟ این اتفاق دو 
حالت دارد. یا براى مسئوالن استان اصفهان این چیزها مهم نیست یا 

اینکه نمى خواهند مهم باشد.»

در ورزش ایران بارها و بارها این اتفاق افتاده اســت که مســئوالن 
وعده هایى که داده اند را فراموش کرده اند. نمونه اش همان خانه اى 
که به سهراب مرادى وعده داده بودند اما از آن خانه فقط کلیدش به 

قهرمان المپیک رسید! چرا که نه خبر از خانه اى بود و نه پاداشى.
 مرادى در ادامه حــرف هایش مى گوید: «من خجالت مى کشــم 
یکســرى چیزها را بیان کنم. در جایى که من هستم حتى یک سالن 
درست و حسابى براى تمرین کردن نداریم. روزى آمدند یک کلنگى 
زدند و رفتند. رفتند که رفتند. تا امروز خبرى نیست. حتى کلنگ را هم با 
خودشان  بردند! جایى که من و بقیه استعدادها با صفحه هاى شکسته 
و خراب تمرین مى کنیم را ببینید باور نمى کنید. خب قرار است از دل 
این وزنه برداران کدام  قهرمان المپیک بیرون  بیاید؟ ورزش اصفهان 
اصًال صاحب دارد؟ چرا نمى توانند یک خانه وزنه بردارى بسازند؟ آقاى 
مدیر کل! مى دانید سالنى که قهرمان المپیکتان در آن ورزش مى کند 
کجاست؟ چه شکلى  است؟ امکانات دارد یا ندارد؟ شما پشتوانه کدام 

جوان از این استان هستید؟ مى شود اینها را براى ما بگویید؟»
مرادى با اشــاره بــه اینکه کمتر از هفــت ماه دیگر المپیک اســت 
حرف هایش را اینطور ادامه داد: «قهرمان هاى استان هر زمان که مدال 
مى گیرند سر و کله دوستان پیدا مى شود. یک سئوال مى پرسم. شما 
مى دانید االن وضعیت ســهراب مرادى چطور است؟ سئوال دوم من 
این است که بودجه ورزش اصفهان کجا خرج مى شود؟ چرا ما چیزى 
نمى بینیم؟ خدا را شــاهد مى گیرم که ورزشکاران زیادى از اصفهان 
کوچ کرده اند. آقاى اســتاندار! خودتان به این مسئله ورود کنید. من، 

سهراب مرادى پرچم ایران را در آمریکا باال بردم. قطعاً سایر ورزشکاران 
رشته هاى دیگر هم این کار را مى کنند، آیا کار ما ارزش دارد یا ندارد؟ 
اگر ارزش ندارد که هیچ، اگر ارزش دارد پس چرا براى قهرمان هاى تان 
فقط یک بنر در استان مى زنید؟یک بنر؟! حواستان هست چه کار دارید 
مى کنید؟ همه ورزشکاران دارند از استان فرار مى کنند. من خبرنگاران 
را دعوت مى کنم بیایند جایى که تمرین مى کنم را ببینند. اگر زار نزدند 

هر کارى خواستند انجام مى دهم.»
سهراب مرادى بدون شک یکى از امیدهاى ایران براى کسب مدال 
طال در المپیک خواهد بود. او پــس از عمل جراحى که انجام داد این 
روزها و بدون حاشیه دارد تمرینات خودش را انجام مى دهد تا با شرکت 
در مســابقات پیش رو بتواند امتیازهاى الزم براى حضور در توکیو را 
کسب کند. مرادى مى گوید: «من بروم باز مدال بگیرم و دوستان بیایند 
پز آن را بدهند. اگر من دغدغه اى دارم براى آینده است. براى جوانانى 
که در سال هاى آینده مى توانند چهره هاى پر افتخار ورزش ما شوند. 
چه کسى مى گوید اصفهان هیچ اســتعدادى ندارد؟ چند تا استعداد 
مى خواهید من به شما نشان بدهم که مورد بى توجهى قرار گرفته اند؟ 
من ورزشکار استان اصفهان هستم اما راه اداره کل را بلد نیستم! چون 
اصًال از من نخواسته اند که به آنجا بروم. هیچ وقت هم مسیرم به آنجا 
نیافتاده! من مملکتم را دوست دارم، استان و شهرم را دوست دارم اما دلم 
مى سوزد. دلم براى نسلى که بعد از من قرار است بیاید مى سوزد. آقاى 
استاندار یا هر کسى که مى تواند،کمک کند.  این مملکت استعدادهاى 

زیادى دارد که در حال نابود شدن هستند.»

 خشم سهراب

ى با ماشین سازى براى اولین 
کردم راضى بود.

ش برابر ماشین سازى گفت: ما 
 اینکه مستحق برد بودیم، ولى با 
تیمى که مى خواهد قهرمان شود 
نبال برد بودیم ولى فرصت هاى
2ت منجر به از دست دادن 2 امتیاز 
شرده است، امتیاز از دست دادن 

 کنیم.
 در این مورد اظهار کرد: این 
م. خوشبختانه در این بازى 
کادر فنى هم از عملکردم 

صل قهرمان خواهد شد؟
پیش بینى خیلى سخت 
دو تیم مدعى نیستند و 

جلو آمده است.
باشگاه دریافت نکرده 
را دریافت نکرده ام و به 
قول قاى انصارىفرد
اه از این قول گذشته 

ن ینجو ى و ج ی ن
مى کنند با خودشان چه فکرى
و عاقبت ما هم بشود مثل این ق
او حرف هایش را خطاب به مد
ک و ادامه مى دهد: «آقاى مدیر
نیست. ایشان اصًال با جامعه  و

شرایط یک جورهایى انحصارى
پیِش استاندار بودیم که آقاى م
المپیکى شدن و براى قهرمان
مى زدند. صادقانه بگویم که خ
آقاى استاندار چرا این حرف ها
حالت دارد. یا براى مسئوالن اس
اینکه نمى خواهند مهم باشد.»

شایان مصلح: 
پیش بینى قهرمانى خیلى سخته

مربى سپاهان که در تمرین هفته پیش این تیم در بازى تمرینى به 
دلیل برخورد با یکى از بازیکنان راهى بیمارستان شده بود باید مورد 

عمل جراحى قرار گیرد. 
 پزشکان در معاینات اولیه ابرو حسام فتاحى را بخیه زدند تا خونریزى 
متوقف شود اما حاال مشخص شده مربى سپاهان دچار شکستگى 

شدید بینى شده است و باید مورد عمل جراحى قرار گیرد. 
حسام فتاحى که از بازیکنان قدیمى و خوش تیپ  سپاهان به شمار 
مى رود و در زمان لوکا براى این تیم در لیگ قهرمانان آســیا هم 
بازى کرد، چند سالى است که به جمع مربیان سپاهان اضافه شده 

و خوشــبختانه یک دوره بیمارى ســخت را هم پشت سر 
گذاشته است و این روزها خطرى او را تهدید نمى کند.

تراکتورى ها سرمربى و چهار بازیکن خود را در هفته هجدهم در اختیار ندارند.
تراکتور روز یک شنبه در دیدار مقابل پرسپولیس عالوه بر شکست 2 بر صفر و از دست دادن 3 امتیاز بازى تلفات زیادى هم براى بازى 

هفته بعد مقابل ذوب آهن داشت که باعث شد این تیم با مشکل جدى مواجه شود.
محمد خانزاده، مهدى تیکدرى، سعید مهرى و رضا اسدى، چهار بازیکن اخطارى تیم تراکتور در این بازى بودند که با دریافت کارت 
زرد مقابل پرسپولیس، چهار کارته شدند و دیدار هفته آینده تیم شــان مقابل ذوب آهن اصفهان را از دست دادند. همچنین با اخراج 
الهامى از کنار زمین، این مربى نیز نمى تواند در دیدار با ذوب آهن روى نیمکت تیمش بنشیند و باید از روى سکوها نظاره گر عملکرد 

شاگردانش باشد.
در این وضعیت غیبت این چهار بازیکن در هفته آینده، الهامى را با چالشــى جدى در خط دفاعى مواجه 
خواهد کرد. جایى که از ابتداى فصل تراکتورى ها با کمبود بازیکن در این پست مواجه بودند و حاال 

با غیبت خانزاده و اســدى،  کادرفنى تراکتور باید به فکر زوجى جدید براى ایمان سلیمى 
در قلب دفاع باشد.

آقاى خوش تیپ 
جراحى مى شود

ذوب آهن 
خوشحال از تلفات بازى بزرگ

جه 
اال 

با صدور کارت بازى از ســوى سازمان لیگ مهدى 
ترکمان براى حضور در ترکیب ســپاهان مشکلى 

ندارد.
 مهدى ترکمان یکى از ستاره هاى فوتبال ایران در 
نیم فصل اول لیگ برتر بود؛ او با درخشش در ترکیب 
پارس جنوبى مشــتریان زیادى در تعطیالت نیم 
فصل پیدا کرد و با توجه به بندى که در قراردادش 
وجود داشت، قراردادش را یک طرفه فسخ کرد و راهى 

سپاهان اصفهان شد.
بعد از این اتفاق باشگاه پارس جنوبى از ترکمان به 
کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال شکایت کرد 
و این کمیته نیز بعد از تشــکیل پرونده توضیحات 
دو طرف را در این خصوص شــنید. با وجود اینکه 
به صورت رسمى از ســوى کمیته تعیین وضعیت 
حکمى صادر نشــده اما به نظر مى رسد این کمیته 
رأى را به ســود ترکمان صادر کرده است. چراکه 
کارت بازى این بازیکن هم از ســوى سازمان لیگ 

صادر شده است.
سازمان لیگ پیش از این اعالم کرده بود که بدون 
مجوز تعیین وضعیت نمى تواند کارت بازى ترکمان 
را صادر کند و با توجه به صدور این کارت یک روز 
قبل از دیدار سپاهان و ماشین سازى در هفته هفدهم 
لیگ برتر احتماًال حکم کمیته مذکور هم به دست 

سازمان لیگ رسیده است.
بنا بر این شکایت باشــگاه پارس جنوبى از مهدى 
ترکمان ره به جایى نبرده و این ستاره مى تواند آزادانه 

براى سپاهان به میدان برود.
گفتنى است؛ ترکمان در جریان بازى اخیر سپاهان 
مقابل ماشین ســازى نیز درلیست 18 نفره تیمش 
حضور داشت و مى توانست با صالحدید  قلعه نویى 

به میدان برود.

ترکمان دیگر نگران نیست

تیم سپاهان روز جمعه در ورزشگاه نقش جهان اصفهان میزبان 
تیم فوالد خوزستان خواهد بود، شاگردان قلعه نویى در هفته 
قبل از مسابقات برابر ماشین سازى در تبریز به تساوى بدون 
گل رسیدند و تیم جواد نکونام با اعالم سازمان لیگ دیدارش 

برابر استقالل لغوشد.
ســپاهان در حالى باید به مصاف فوالد برود که در نیم فصل 
نخست رقابت ها تنها 2 امتیاز از 9 امتیاز ممکن برابر سه نماینده 

خوزستان را کسب کرد. آنها در خانه برابر نفت مسجدسلیمان 
به تساوى رسیدند. با فوالد در فوالد آره نا مساوى کردند و در 
تختى آبادان با نتیجه 4 بر 2 برابر صنعت نفت شکست خوردند.
باید منتظر ماند و دید تیم قلعه نویى که اختالفش با تیم صدر 
جدول به 5 امتیاز رســیده، مى تواند این طلســم را بشکند و 
اختالفش را کم بکند یا فوالد راه خوزستانى ها را در نیم فصل 

دوم نیز  ادامه خواهد داد.

این طلسم را بشکنید

براهیمى خیلى خطرناکه
 تیم الریان با 30 گل زده پس از تیم الســد قطر داراى بهترین خط آتش در لیگ 
ستارگان قطر است. این تیم هافبکى خالق از کشور الجزایر در اختیار دارد 
که یاسین براهیمى نام دارد. کســى که به تنهایى یک سوم گل هاى 
الریان (10 گل) را به ثمر رسانده است. براهیمى در حال حاضر با این 
تعداد گل پشت سر بغداد بونجاح دیگر بازیکن الجزایرى شاغل 
در لیگ قطر است که با 12 گل در صدر جدول گلزنان ایستاده 
است. براهیمى سابقه بازى در ترکیب تیم هاى پورتور پرتغال (5 

فصل)، گرانادا اســپانیا (2 فصل) 
و رن فرانســه (3 فصل) را دارد. 
یاسین 40 بازى و 11 گل ملى هم 
در کارنامه اش دارد. 29 ساله است و 
تخصصش در زدن ضربه با پاى راست 

است. استقالل در دیدار با الریان باید  خیلى 
مراقب این مهاجم خطرناك باشد.

 دیدار پرســپولیس و تراکتور کارزار پرتاب سنگ و 
اشیاى سخت بر سر و روى هواداران دو تیم در نیمه 
جنوبى ورزشگاه آزادى بود که منجر به مصدوم شدن 
تعداد زیادى از هواداران بیگناه شــد و یک بار دیگر 

زنگ خطر را براى فوتبال ایران به صدا درآورد.
بعد از تکرار سنگ اندازى در بازى هاى مهم فصل 
گذشته از جمله فینال جام حذفى، مهدى تاج اعالم 
کرد که با فراهم شدن ســخت افزارهاى مناسب 
از جمله نصب دوربین مدار بســته، شماره گذارى 
صندلى ها و فروش بلیــت الکترونیکى در بردارنده 
اطالعــات تمام هواداران اســت، دیگــر اتفاقات 

ناخوشایند در ایران رخ نخواهد داد.
در واقع برنامــه فدراســیون فوتبال اســتفاده از 
اقدامات اصالحــى در ابتداى لیگ برتر، اســتفاده 
از دوربین هاى نصب شــده در ورزشــگاه ها براى 
شناسایى تماشاگران خرابکار بود تا با محروم کردن 

آنها فضاى ورزشگاه ها را سالم سازى کند، اما تمام 
این وعده ها در حد حرف باقى ماند و هیچ نتیجه اى 
جز فشرده شدن مسابقات لیگ برتر و به هم ریختن 
زمان اردوهاى تیم هاى ملى از جمله تیم ملى امید 
نداشت تا اینکه در دیدار با پرسپولیس یک بار دیگر 
باران سنگ روى سر و صورت هوادار بى گناه فرود 

آمد و هیچ مسئولى هم از این اتفاقات ناراحت نشد.
این قبیل اتفاقات در حالى در یــک بازى معمولى 
رقم خورده که بازى نه در اوج حساسیت که بلکه در 
اواسط مسابقات لیگ برتر برگزار شده و با این برد و 
باخت هیچ اتفاقى براى تیم ها نمى افتد. حال تصور 
کنید اگر بازى در فینال جام حذفى برگزار مى شــد 
و حساســیت در اوج خود قرار داشت، آیا فدراسیون 
فوتبال، مسئوالن ورزشگاه و مأموران امنیتى قادر 
به کنترل این تنش ها روى ســکوهاى ورزشــگاه 

آزادى بودند؟

این اتفاق، نتیجه ســال ها بى تفاوتى مســئوالن و 
برنامه هاى نادرست در فرهنگسازى و ایجاد سازوکار 
مناسب براى ایمن سازى در ورزشگاه هاست که یک 
تهدید بالقوه براى فوتبال ایران به شــمار مى رود و 
بعید نیســت که در یک بازى بین المللى، سنگى به 
ســر و صورت یک هوادار بخورد یا به سمت زمین 
پرتاب شــود و آن وقت بهانه الزم مبنى بر ناامنى 
دست کشورهاى متخاصم بیافتد و زمینه محرومیت 

فوتبال ایران فراهم شود.
 AFC هنوز چنــد روزى از بهانه جویى مســئوالن
با خط دهى هاى کشــورهاى عربســتان و امارات 
نمى گذرد که فوتبال ایران فعًال توانسته با اهداى دو 
میزبانى در مرحله پلى آف از این ماجرا سر سالم به در 
ببرد اما باید در انتظار روزى نشست که با پرتاب یک 
سنگ به سمت نیمکت رقباى خارجى یا مسئوالن 
امنیتى، محرومیتى طوالنى مدت نصیب ایران شود.

اکنون که تصاویر متعددى از تماشــاگران متخلف 
توســط اهالى ورزش منتشر شــده و چهره خیلى 
از خرابکارها در طول بازى مشــخص شده است، 
مسئوالن سازمان لیگ و کمیته انضباطى در صورتى 
که دسترسى به دوربین هاى مداربسته هم ندارند، 
مى توانند از همین راه اطالعات این تماشــاگران را 
شناسایى و آنان را از حضور در استادیو م محروم کنند 

تا شاید ریشه این اتفاقات خشکیده شود.
هر چند انتظار این است که بعد از هزینه هاى گزاف 
براى آماده سازى ورزشگاه ها و نصب دوربین هاى 
امنیتى براى بررسى سکوهاى ورزشگاه ها، مسئوالن 
از همین طریق دست به کار شــوند و بعد از سال ها 
به بیراهه رفتــن، وظیفه خود را به درســتى انجام 
دهند و ضمن حفــظ جان هزاران هــوادار بیگناه، 
از تکرار یــک فاجعــه بین المللى نیــز جلوگیرى 

کنند.

مگر قول امنیت و آرامش نداده بودید؟
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مزایده اموال غیرمنقول
اجراى احکام حقوقى شعبه چهارم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالسه 963372 ج/4 له آقاى محسن نادرى علیه آقایان کوروش اسماعیلى پور و 
احمد حافظ فرقان مبنى بر مطالبه مبلغ 2310062565 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى 
اجرایى و حق االجراى دولتى که در اجراى تبصره مــاده 34 ق اجرا خانم مرضیه ظریفى 
اصفهانى ملک خود را جهــت پرداخت بدهى محکوم علیه معرفى نموده اســت در تاریخ 
98/11/28 ساعت 9/30 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین 
اتاق 18 جهت فروش 44/952 حبه مشاع از 72 حبه شش دانگ ملکى به پالك ثبتى شماره 
5 فرعى از 2305 اصلى بخش یک اصفهان با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسى که 
ذیًال درج شده است ملکى مرضیه ظریفى و اکنون در تصرف مالکانه محکوم علیه مى باشد 
توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده و نظریه وى مصون از تعرض 
طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به 
نشانى فوق مراجعه و از ملک بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن 10 ٪درصد بها به صورت 
نقد یا چک تضمین شــده 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 شد. اوصاف ملک مورد مزایده: از محل مورد نظر به آدرس اصفهان 
خیابان شیخ بهایى بن بست شماره 32 مجتمع یاس طبقه سوم کدپستى 8134886913 
بازدید به عمل آورده و نتیجه بررســى هاى انجام شــده به شــرح زیر تقدیم مى گردد. 
مشخصات ثبتى: محل معرفى شده مطابق کپى ارائه شده سند مالکیت تک برگى به شماره 
97873001/الف عبارت است از ششــدانگ آپارتمان (وضعیت خاص طلق) داراى پالك 
ثبتى 2305/5 واقع در بخش 1 ثبت اصفهان به مساحت 61/26 مترمربع واقع در طبقه سوم 
که 5/20 مترمربع آن بالکن است به انضمام پارکینگ قطعه 11 تفکیکى به مساحت 12/73 
مترمربع در طبقه همکف به انضمام انبارى قطعه 9 تفکیکى به مساحت 2/03 مترمربع واقع 
در طبقه سرپله با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات که به نام خانم مرضیه ظریفى اصفهانى 
ثبت و صادر گردیده است. (به موجب نامه 963372 مورخ 98/2/25 شعبه چهارم در وثیقه 
است.) مشخصات ساختمانى: محل مورد نظر آپارتمان مسکونى واقع در طبقه سوم از یک 
ساختمان (ساختمان یاس) به صورت سه طبقه با اسکلت بتنى و سقف ها تیرچه بلوك نما به 
صورت آجرى درب ورودى فلزى راه پله کف سنگ ودیوارها رنگ آمیزى فاقد آسانسور مى 
باشد. آپارتمان مذکور به صورت 2 خوابه داراى کف سرامیک (اتاق ها داراى کف موزائیک و 
موکت) دیوارها و سقف ها رنگ آمیزى درب هاى داخلى و چهارچوب ها فلزى درب و پنجره 
هاى خارجى فلزى با شیشه تک جداره آشپزخانه اپن و کابینت ها با بدنه فلزى و درب هاى 
(ام دى اف) سرویس بهداشتى و حمام کاشیکارى و کف سرامیک شیرآالت نصب سرمایش 
از طریق کولر آبى و گرمایش از طریق بخارى گازى و آبگرمکن داراى انشعابات برق مجزى 
و آب و گاز مشترك مى باشد. نتیجه و نظریه کارشناسى: بنا به مراتب فوق و با در نظر گرفتن 
موقعیت محل و منطقه نوع کاربرى متراژ و عرف بازار و شرایط روز (عرضه و تقاضا) و کیفیت 
و قدمت ساختمان و کلیه عوامل مؤثر در ارزیابى ششدانگ آپارتمان فوق الذکر جمعاً به مبلغ 
سه میلیارد و هفتصد میلیون ریال (3/700/000/000 ریال) برآورد و اعالم نظر مى گردد. 
در نتیجه ارزش 44/952 حبه مشاع آن به مبلغ 2/310/062/565 ریال ارزیابى مى گردد 
که مقدار 2/140 حبه مشاع آن به مبلغ 110002975 ریال بابت حق االجراى دولتى و مقدار 
42/812 حبه مشاع آن به مبلغ 2200059590 ریال بابت مطالبات محکوم له ارزیابى مى 

گردد. م الف: 736547 مدیر و دادورز اجراى احکام مدنى  اصفهان/10/432
ابالغ اجراییه

نظر به اینکه در پرونده کالســه 671/98 اجراى احکام شوراهاى حل اختالف شهرستان 
لنجان حسب مفاد دادنامه شماره 1027- 98/7/28 صادره از شعبه چهارم حقوقى محکوم 
علیه محمد خســروى محکوم به پرداخت مبلغ 92/900/000 ریال بابت اصل خواسته و 
پرداخت هزینه دادرسى وفق تعرفه و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از زمان تقدیم دادخواست 
98/5/19 لغایت زمان وصول محکوم به در حق محکوم له حســین معظم گردیده است و 
حسب محتویات پرونده محکوم علیه مذکور مجهول المکان مى باشد علیهذا مراتب یک 
نوبت آگهى میگردد تا نامبرده ظرف مهلت ده روز پس از انتشار آگهى نسبت به اجراء مفاد 
حکم اقدام نماید واال وفق مقررات اقدام میگردد. مــاده 34 قانون اجراى احکام: همینکه 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و 
استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، 
صریحاً اعالم نماید.  م الف: 748454 شعبه چهارم شوراى حل اختالف شهرستان لنجان 

11/158/
اخطار اجرایى

شــماره: 228/97 به موجب رأى شــماره 505 تاریخ 97/5/28 حوزه فوالدشهر شوراى 
حل اختالف شهرستان لنجان که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه محمد امامى فرزند 
محمدحسن نشــانى: فوالدشهر، ســى 2 بلوك اهورا ط 4/ مجهول المکان محکوم است 
به: پرداخت مبلغ هشــتاد میلیون ریال بابت اصل خواسته وجه ســه فقره سفته به شماره 
ســریال 0334167 به مبلغ 20/000/000 ریال به مبلغ 56943 بــه مبلغ 50/000/000 
و 10/000/000 ریال، جمعًا به مبلغ هشــتاد میلیون ریال، و نیز هزینه دادرســى به مبلغ 
1/695/000 ریال و نیز پرداخت خســارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان 
پرداخت محکوم به، که بر اساس تغییر شاخص قیمت سالیانه اعالمى از سوى بانک مرکزى 
محاسبه مى گردد در حق محکوم له حسین معظم فرزند محمدرضا نشانى: زرین شهر، خ 
باهنر، روبروى بیمارستان، پیتزا  و پرداخت نیم عشر اجرایى در حق صندوق دولت. ماده 34 
قانون اجراى احکام: همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى 
معرفى کند که اجراى حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر 
به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را قسمت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 748453 شعبه ششم شوراى حل 

اختالف شهرستان لنجان /11/159
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139704002129000307/1  شــماره بایگانى پرونده: 9700395 شماره 
ابالغیــه: 139805102129001868 آگهى ابالغ اجرائیه 9700395- بدین وســیله به 
آقاى مرتضى دباغیان، نام پدر: محمدرضا، شماره شناسنامه: 1046، شماره/ شناسه ملى: 
1170708560، متولد: 1360/01/13، به نشــانى متن ســند: ایثارگران حدید کدپستى 
8175745473، ابالغ مى شــود که صندوق پس انداز و قرض الحســنه قائم آل محمد 
جهت وصول مبلغ 70/000/000 ریال به استناد چک به شــماره 9511/361110 مورخ 
1397/01/26 به مبلغ 70/000/000 ریال نزد بانک ملى شعبه انقالب اسالمى زرین شهر 
علیه شــما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به کالسه 9700395 در این اداره تشکیل 
شده است و بدلیل عدم شناسایى آدرس، ابالغ اجرائیه میسر نگردیده است، لذا بنا به تقاضاى 
بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد اسناد رسمى الزم االجراء، مفاد اجرائیه فقط یک 
مرتبه در یکى از روزنامه هاى کثیر االنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده 
روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام 
ننمایید، عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. م الف: 747549 محمدرضا ابراهیمى- مسئول 

واحد اجراى اسناد رسمى لنجان /11/160
مزایده 

شــماره مزایده: 139804302129000021 تاریخ ثبت: 1398/10/24 آگهى مزایده مال 
غیرمنقول (مورد وثیقه) پرونده اجرائى کالسه 9800003- به موجب پرونده اجرائى کالسه 
9800003 شش دانگ یکباب آپارتمان مســکونى به شماره پالك ثبتى سه هزار و پانصد 
و دوازده فرعى که در اجراى استانداردسازى به پالك شش هزار و نهصد و نود و دو فرعى 
تبدیل و اصالح گردیده از ششصد و پنجاه و هشت اصلى بخش نه ثبت اصفهان به نشانى: 
زرین شهر، بلوار توحید، بن بست بوســتان 8، کدپستى 8471813378، طبقه همکف- به 
مساحت 105/63 مترمربع که بنام جمشــید قادرى چرمهینى فرزند محمدتقى در صفحه 
574 دفتر 62 امالك ذیل شماره 4611 ثبت و ســند مالکیت صادر شده است، محدود به 

حدود شماًال: اول بطول 4/05 متر دیواریست به پى پالك 3509 فرعى، دوم در سه قسمت 
که قسمت اول شرقى و ســوم غربى اســت بطولهاى 1/55 متر و 1/95 متر و 1/55 (متر) 
پنجره و دیواریست به نورگیر مشاعى، سوم بطول 1/5 متر دیواریست به پى پالك 3509 
فرعى- شرقًا: بطول 14/90 متر دیواریســت به دیوار پالك 3513 فرعى- جنوبًا: در سه 
قسمت که قسمت دوم بصورت قوس است بطولهاى 0/50 متر و 1/04 متر و 6/35 متر درب 
و دیوار و پنجره ایست به حیاط مشــاعى و به فضاى پارکینگ شماره 2- غربا: اول بطول 
5/72 متر دیواریست به دیوار پالك 3511 فرعى، دوم در سه قسمت که قسمت اول شمالى 
و سوم جنوبى است بطولهاى 2/80 متر و 2/80 متر و 2/80 متر درب و دیواریست به راه پله 
مشاعى، سوم بطول 7/20 متر دیواریست به دیوار پالك 3511 فرعى. با قید به اینکه این 
طبقه آپارتمان از پارکینگ شماره یک حق عبور دارد طبق سند رهنى شماره 9270 مورخه 
1394/07/07 دفترخانه اسناد رسمى شــماره 251 چرمهین استان اصفهان در قبال مبلغ 
1/971/000/000 ریال در رهن بانک کشاورزى شعبه چرمهین قرار گرفته و طبق نظر و 
گزارش کارشناس به مبلغ 2/940/000/000 ریال ارزیابى (قطعى) شده و پالك فوق عبارت 
است از طبقه همکف یک باب ساختمان دو طبقه به مساحت (کل) عرصه 142/5 مترمربع 
و مساحت اعیانى طبقه همکف 128/5 مترمربع با کاربرى مسکونى که داراى پایان کار به 
شماره 31789 مورخه 1386/11/24 مى باشد. اسکلت ساختمان بتنى، سقف تیرچه بلوك، 
نماى ساختمان آجرنما، کابینت آشپزخانه فلزى، کف طبقه سرامیک و طبقه بصورت سواره 
پیاده مى باشد. یک اتاق خواى روى پارکینگ طبقه اول مى باشد. پارکینگ طبقه همکف در 
حیاط واقع شده است. آب، برق و گاز با طبقه اول مشترك مى باشد. ضمنا بنابر اعالم مرتهن 
پالك فوق فاقد بیمه نامه بوده و طبق گزارش مامور اجراء، در تصرف راهن مى باشد. پالك 
فوق از ساعت 9 الى 12 روز دوشــنبه مورخ 1398/11/28 (بیست و هشتم ماه بهمن سال 
یکهزار و سیصد و نود و هشت) در اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان لنجان واقع در زرین 
شهر- خیابان کارگر از طریق مزایده به فروش مى رسد. مزایده از مبلغ 2/940/000/000 
ریال (دو میلیارد و نهصد و چهل میلیون ریال) شــروع و به باالترین قیمت پیشنهادى نقداً 
فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق 
انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى 
هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم 
شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت 
هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده 
نقداً وصول مى گردد. ضمنًا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمى گردد، مزایده روز ادارى بعد از 
تعطیلى در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. جهت شرکت در مزایده تحویل مبلغ 
پایه مزایده طى چک تضمین شــده بانک ملى در وجه اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان 
لنجان به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناسائى معتبر الزامى است. ضمنا برنده مزایده 
باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى روز مزایده  طى فیش مخصوص در حساب اداره 
ثبت اسناد و امالك لنجان سپرده نماید. تاریخ انتشار: روز سه شنبه مورخ 1398/11/08 م 

الف: 746182 محمدرضا ابراهیمى- مسئول واحد اجراى اسناد رسمى لنجان /11/161
مزایده اموال غیرمنقول

اجراى احکام حقوقى شــعبه 12 اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالسه 961247 ج/12 له خانم فاطمه نصر اصفهانى و علیه آقاى فتح اله غیور نجف 
آبادى مبنى بر مطالبه مبلغ 40 مثقال طالى ساخته شده، 50 عدد سکه تمام بهار آزادى که در 
روز مزایده ارزیابى گردد و سایر مطالبات دیگر بابت محکوم به، در تاریخ سه شنبه 98/11/21 
ساعت 11 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت 
فروش 72 حبه شــش دانگ ملکى به پالك ثبتى شــماره 37415/2250 اصلى بخش 6 
اصفهان با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسى که ذیال درج شده است ملکى آقاى فتح 
اله غیور نجف آبادى و اکنون در تصرف مالکانه محکوم به 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 جلسه مزایده به نشانى فوق مراجعه 
و از ملک بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین 
شده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده 
باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود، هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد. 
و مابقى ثمن را ظرف حداکثر یک ماه پرداخت واال ده درصــد واریزى به نفع دولت ضبط 
خواهد شد. اوصاف ملک مورد مزایده: آدرس: اصفهان، سپاهان شهر، میدان توحید، خیابان 
توحید غربى، مجتمع پاسارگاد 5، طبقه همکف، واحد B 2، کدپستى 8179981979 بازدید 
و پس از معاینه فنى محل نظریه کارشناســى ذیل تهیه و بحضورتان ایفاد مى گردد. طبق 
نامه بازداشت دائم به شــماره 139785602210002242 صادر از حوزه ثبت ملک جنوب 
شرق اصفهان، مراتب بازداشت پالك ثبتى شــماره 37415 فرعى از 2250 اصلى بخش 
6 واقع در زیرزمین یک به مساحت 95. 24 مترمربع با شــماره دفتر بازداشتى الکترونیک 
139705802210001918 مورد ثبت شماره 73100 در صفحه 189 دفتر 351 مالک شش 
دنگ آقاى فتح اله غیور نجف آبادى داراى مالکیت اصلى با شماره سریال 943584 سرى ب 
سال 90 به نفع خانم فاطمه نصر اصفهانى در دفتر بازداشتى و پرونده ثبتى قید گردیده است. 
محل مورد نظر یک باب واحد تجارى در طبقه همکف با پوشش کف سرامیک و بدنه گچ 
سفید و درب و پنجره شیشه  سکوریت در مجتمعى با عرصه کل ملک زمین طلق طبق سند 
مالکیت به مساحت 3116 مترمربع مى باشد. با عنایت به مطالب فوق و بررسى جمیع جهات 
دخیل و با لحاظ نمودن کلیه اوضاع و احوال و مولفه هاى موثر در قضیه، ارزش تمامت شش 
دانگ واحد تجارى موصوف به مبلغ 2/120/000/000 ریال معادل دویست و دوازده میلیون 

تومان ارزیابى مى گردد. م الف: 747840 دادورز اجراى احکام حقوقى اصفهان/11/162
مزایده اموال منقول

اجراى احکام حقوقى شعبه هفتم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
کالسه 980998 ج/7 له آقاى علیرضا زارعى و علیه شرکت نساجى تجارت مبنى بر مطالبه 
مبلغ 117942507 ریال بابت محکوم به و هزینه هــاى اجرایى و حق االجراى دولتى در 
تاریخ 98/11/27 ســاعت 10/30 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه 
زیرزمین اتاق 18 جهت فروش اموال توقیفى که توســط 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 اصفهان جاده اصفهان 
شیراز  جنب شهرك آزمایش شهرك صنعتى صفه شرکت نساجى تجارت مراجعه و از اموال 
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 مال پس از پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد گرفت و هزینه 
هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد و مابقى ثمن ظرف حداکثر یک ماه پرداخت واال 
ده درصد واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شد. لیست اموال مورد مزایده: نخ هاى تولیدى 
شامل 20 گونى محتوى بدبین هاى نخ 30/1 پنبه/ پلى استر با ترکیبات 70/30 محصول 
دستگاه رینگ و از پنبه سفید یک و سفید پشــت یک محصول شمال تهیه گردیده ارزش 
هر کیلوگرم نخ مزبور در مقطع کنونى بازار معادل 320/000 ریال کارشناســى مى گردد 
وزن کل نخ توقیف شده معادل 450 کیلوگرم و قیمت کل آن معادل 144/000/000 ریال 
یکصد و چهل و چهار میلیون ریال مى گردد. م الف: 744875 مدیر و دادورز اجراى احکام 

حقوقى اصفهان/11/163
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)

شــماره آگهى: 139803902004000387 تاریخ آگهى: 1398/11/05 شــماره پرونده: 
139604002004000185 آگهى مزایده پرونده اجرایى به شــماره بایگانى: 9600673، 
1- ششدانگ اعیانى یک دستگاه کاشانه واقع در طبقه ســوم پالك 15191/12669 به 
مساحت 130 مترمربع با قید باینکه از حد شمال و شــرق به فضاى شارع پیشرفتگى دارد. 
بانضمام ششدانگ انبارى پالك 12684 فرعى با قید باینکه از پارکینگ 12695 فرعى حق 
عبور دارد واقع در طبقه زیرزمین به مساحت 2/08 مترمربع و بانضمام ششدانگ پارکینگ 
پالك 12688 فرعى واقع در طبقه زیرزمین به مساحت 11 مترمربع با قدرالسهم از عرصه 
مشاعى پالك 5120 فرعى و سایر مشاعات مجزى شده از 15191 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان 2- ششدانگ یک دستگاه کاشــانه واقع در بلوك آ طبقه اول شمال غربى داراى 
پالك ثبتى شماره 11548/114 به مســاحت 140/67 مترمربع بانضمام 14/75 مترمربع 
مهتابى بارتفاع 2/65 متر و با قدرالحصه از عرصه مشاعى و مشاعات که عبارتند از پارکینگ 

هاى مشاعى 111 و 112 فرعى و راه پله و آسانسور مشــاعى 113 فرعى احداثى بر روى 
عرصه پالك 11548/77 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 3- ششــدانگ یک باب خانه که 
سابقاً قطعه زمین بوده پالك 14458/561 مجزى شده از پالکهاى 38 الى 40 و 158 فرعى 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 273/20 مترمربع. به آدرس: (پالك ثبتى شماره 
15191/12669) اصفهان- خیابان بزرگمهر- خیابــان رکن الدوله- نبش چهارراه اول- 
مجتمع مسکونى کوثر 2- طبقه سوم واحد 10 به آدرس: (پالك 11548/114) اصفهان- 
خیابان مشتاق دوم- بلوار جى شیر- مجتمع مسکونى مشــتاق- بلوك فروردین- طبقه 
اول- واحد C 1 بــه آدرس (پالك ثبتى شــماره 14458/561) اصفهــان- خیابان جابر 
انصارى- کوچه عباسى (21) بن بســت ابطحى پالك 10  1- سند مالکیت (پالك ثبتى 
شماره 15191/12669) در صفحه 341 دفتر امالك جلد 374 ذیل شماره 72870 به شماره 
چاپى 440550 به مالکیت آقاى محمود فضیلى نژاد ثبت و سند مالکیت صادر گردیده است 
2- سند مالکیت (پالك ثبتى شماره 11548/114) در صفحه 131 دفتر امالك جلد 356 
ذیل شماره 63960 به شــماره چاپى 975350 به مالکیت آقاى محمود فضیلى نژاد ثبت و 
سند مالکیت صادر گردیده است. 3- ســند مالکیت (پالك ثبتى شماره 14458/561) در 
صفحات 323 و 326 و 329 و 71 و 74 دفاتر 153 محلى و 173 محلى به شماره هاى ذیل 
ثبت 30801 س و 30803 س و 30805 س و 34521 س و 34523 س به شــماره هاى 
چاپى 540653 الى 540655 و 319113 و 319114 به مالکیت آقاى حمید کریمى ثبت و 
سند مالکیت صادر گردیده است 1- حدود و مشخصات پالك ثبتى شماره 15191/12669 
پالك ثبتى شماره شماًال اول کاشــانه در دو قسمت که قسمت دوم به صورت نیم دایره به 
طولهاى نه متر و سه صدم متر و سه متر و یازده صدم متر پنجره و دیوارى است به فضاى گذر 
شرقًا در دو قسمت که قسمت اول به صورت مورب به طولهاى هفت متر و پنجاه و سه صدم 
متر و ســه متر و پانزده صدم متر پنجره و دیواریست به فضاى گذر جنوبًا در سه قسمت که 
قسمت دوم مورب شرقى است و سوم مورب غربى است به طولهاى چهار متر و هشت صدم 
متر و دو متر و چهل صدم متر و یک متر و بیســت و پنج صدم متر دیوار مشترك با کاشانه 
دوازده هزار و ششصد و هفتاد فرعى دوم در چهار قسمت که قسمت اول پخى شکل است و 
دوم غربى است به طولهاى دو متر و هفتاد صدم متر و یک و نیم متر و پنجاه و یک صدم متر 
و شش متر و بیست صدم متر دیوارى است و درب به راهرو و راه پله مشاعى غرباً اول به طول 
شش متر و سى و پنج صدم متر دیواریست است به فضاى پالك پنج هزار و یکصد و بیست 
و یک فرعى دوم به طول یک متر دیوارى است به فضاى گذر. حدود انبارى: شماًال: به طول 
یک متر و شصت صدم متر دیوارى است مشترك با انبارى دوازده هزار و ششصد و هشتاد و 
سه فرعى شــرقًا به طول یک متر و سى صدم متر درب و دیوارى اســت به راهرو و راه پله 
مشــاعى جنب پارکینگ جنوبًا به طول یک متر و شصت صدم متر دیوارى است به فضاى 
تحتانى عرصه غربًا به طول یک متر و سى صدم متر دیوارى است مشترك با انبارى دوازده 
هزار و ششصد و هفتاد و نه فرعى سوم پارکینگ: شماًال به طول پنج متر خط مفروض است 
به راهرو عرصه مشاعى جنب پارکینگ شرقاً به طول دو متر و بیست صدم متر خط مفروض 
است به محوطه مشاعى جنب پارکینگ جنوباً به طول پنج متر خط مفروض است به محوطه 
مشاعى غرباً به طول دو متر و بیست صدم متر خط مفروض به محوطه جنب پارکینگ. حدود 
پالك ثبتى شماره 11548/114 شماًال انکساراً به طولهاى یک متر و نیم و چهار دهم متر و 
یک متر و نود سانتى متر و چهار دهم متر و شــش دهم متر و یک دهم متر و دو متر و چهار 
دهم متر و یک دهم یک دهم متر و چهار متر و پنجاه و پنج سانتى متر و چهار دهم متر و یک 
متر و چهار دهم متر پنجره و دیوارى اســت به فضاى جاده و فضاى سبز شرقًا اول به طول 
یازده متر و شصت و پنج سانتى متر دیواریست مشترك با کاشانه یکصد و هفده دوم انکساراً 
به طولهاى یک متر و بیست و پنج سانتى متر و هفتاد و پنج سانتى متر به نورگیر جنوبًا اول 
به طول چهار متر و پنجاه و پنج سانتى متر درب و دیواریست مشترك با راه پله یکصد و سیزده 
دوم به طول پنج متر و نود سانتى متر پنجره و دیوارى است به فضاى مشاعى غربًا: انکساراً 
به طولهاى یک متر و هفت دهم متر و شش دهم متر و سه متر و شصت و پنج سانتى متر و 
سه دهم متر و دو متر و سه دهم متر و ســه دهم متر و پنج متر و پانزده سانتى متر پنجره و 
دیوارى اســت به فضاى جاده و فضاى ســبز حدود و مشــخصات: پالك ثبتى شــماره: 
14458/561 شماًال: پى مشترك به طول 14 متر به شــماره 548 فرعى از 14458 اصلى 
شرقًا پى مشترك به طول 28 متر به شماره 562 فرعى از 14458 اصلى جنوبًا پى است به 
طول 14 متر به خیابان به عرض 10 متر غربًا پى مشــترك به طول 28 متر به شماره 560 
فرعى از 14458 اصلى. که طبق نظر کارشناسان رسمى پالك ثبتى شماره 15191/12669: 
این مجتمع مسکونى با قدمتى در حدود 15 سال مشتمل بر 14 واحد در 4 طبقه روى همکف 
مى باشد که در هر طبقه سه واحد قرار دارد و پارکینگ و انباریها در زیر زمین تعبیه شده است. 
اسکلت ساختمان بتنى با ســقف هاى تیرچه و بلوك- نما از سنگ گرانیت و آجر و شیشه 
رفلکس- کف و بدنه مشاعات و پله سنگ گرانیت- داراى یک دستگاه آسانسور مى باشد. 
نورگیرى واحد از شمال و مساحت آن 130 مترمربع بانضمام انبارى به مساحت 2/08 متر 
مربع و پارکینگ به مساحت 11 متر مربع بوده و داراى دو اتاق خواب- سالن- آشپزخانه- 
حمام و سرویس بهداشتى است و کف ســرامیک- بدنه گچ و رنگ دربها چوبى پنجره ها 
آلومینیومى یک جداره- کمد و کابینت ام. دى. اف ســرمایش کولر آبى گرمایش پکیچ و 
رادیاتور انشعاب آب و گاز مشترك و داراى انشعاب برق تکفاز و در حال حاضر واحد در اختیار 
مستاجر مى باشد. و پالك ثبتى شــماره 11548/114 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان طبق 
نظر کارشناسان رسمى: مجتمع مسکونى با قدمتى در حدود 17 سال مشتمل بر 24 واحد در 
6 طبقه روى همکف مى باشد که در هر طبقه چهار واحد قرار دارد و پارکینگ و انباریها در 
همکف تعبیه شده است. اسکلت ساختمان بتنى با سقف هاى تیرچه و بلوك، نماى ساختمان 
آجر نماى 3 سانتى، کف مشاعات و پله سنگ مرمریت، بدنه مشاعات سنگ و رنگ- داراى 
یک دستگاه آسانسور مى باشــد. موقعیت واحد در شــمال غربى طبقه اول و مساحت آن 
155/42 مترمربع بانضمام پارکینگ در همکف بوده و داراى سه اتاق خواب، سالن، آشپزخانه، 
حمام و سرویس بهداشتى و دو تراس است. کف سرامیک بدنه گچ و رنگ دربها چوبى پنجره 
ها آلومینیومى یک جداره- کمد و کابینت ام. دى. اف سرمایش کولر آبى، گرمایش پکیچ  و 
رادیاتور انشعاب آب مشترك انشعاب گاز مجزا داراى انشعاب برق تکفاز و در حال حاضر واحد 
در اختیار مستاجر مى باشد. و طبق نظر کارشناسان رسمى (پالك ثبتى شماره 14458/561): 
منزل مسکونى جنوبى (درب به ساخت) و قدمتى در حدود 32 سال و به صورت کلنگى مى 
باشد. مساحت عرصه حدود 274 مترمربع با ابعاد تقریبى 25*11 متر و اعیانى احداثى حدود 
200 مترمربع مى باشد. اسکلت ساختمان دیوار باربر و ستون فلزى و سقف طاق ضربى- 
نماى ساختمان آجرنماى 3 سانتى، پنجره ها آلومینیومى، دربها چوبى و فلزى، کف سنگ و 
سرامیک- سرمایش کولر آبى گرمایش بخارى گازى داراى انشعاب آب و برق و گاز مى باشد 
و در حال حاضر فاقد سکنه و به صورت متروکه است. ساخت و ساز مجاورین نوساز و در حد 
5 الى 6 طبقه مى باشد و طبق سند رهنى شماره 18579 تنظیمى در دفترخانه اسناد رسمى 
شماره 146 اصفهان در قبال بدهى شرکت توســعه پیمان سپاهان در رهن بانک پارسیان 
(شعبه دکتر نوربخش) اصفهان واقع مى باشد و طبق اعالم وکیل بستانکار (بانک پارسیان) 
هر ســه پالك تا تاریخ 99/03/26 داراى بیمه نامه مى باشــد و از ســاعت 9 الى 12 روز 
چهارشنبه مورخ 98/12/07 در اداره اجراى اسناد رســمى اصفهان واقع در خیابان هشت 
بهشت شرقى چهارراه اول شــهید صداقتى ابتداى خیابان الهور سمت چپ طبقه سوم به 
مزایده گذارده مى شــود. مزایده از 1- پالك ثبتى شــماره 15191/12669 به مبلغ پایه 
4/950/000/000 ریال 2- پالك ثبتى شــماره 11548/114 به مبلغ 4/350/000/000 
ریال 3- پالك ثبتى شماره 14458/561 به مبلغ 16/900/000/000 ریال شروع و به هر 
کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت 
بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى 
که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ 
مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن 
آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد 
به برنده مزایده مسترد مى گردد ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ 
اصفهان مورخ 98/11/08 درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد 
موکول مى گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده باید مبلغ پایه پس از اخذ شناسه 
واریز از این اداره طى فیش سپرده در وجه اداره اجراى اسناد رسمى بابت پرونده کالسه فوق 
به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناسایى معتبر الزامى است. ضمناً برنده مزایده باید کل 
مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد 

و امالك سپرده نماید. م الف: 748651 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /11/165
مزایده اموال غیر منقول اسناد رهنى

شــماره آگهى : 139803902120000019 تاریخ آگهى 1398/11/03 – شماره پرونده : 
139804002004000213  آگهى مزایده پرونده اجرایى کالسه 9800497 تمامت شش 
دانگ یک باب خانه مسکونى تحت پالك ثبتى 275 فرعى از پالك 12 اصلى بخش 9 ثبت 
اصفهان واقع در زازران بلوار امام خمینى کوچه علیرضا دهقانى شــماره 25 نبش چهارراه 
کدپستى 8467138716 به مساحت 343/50 متر مربع که سند مالکیت آن با شماره دفتر 
الکترونیکى 139620302007004134  ثبت و صادر گردیده و حدود و مشــخصات آن 
عبارت اســت از شــماال به طول 13/70 متر دیوار به دیوار پالك 12/210 شرقا به طول 
24/90 متر دیوار به دیوار و دیوارى است به پالك  12/210 جنوبا 13/70 متر دیوارى است 
به جاده 6 مترى غربا به طول 25/30 متر درب و دیوارى است به خیابان هشت مترى حقوق 
ارتفاقى له و علیه معرفى و مشاهده نشده است و طبق اعالم کارشناس رسمى دادگسترى 
مورد مزایده به صورت یک باب منزل مســکونى دو طبقه با سیستم سازه اى ترکیبى دیوار 
باربر و ســتون فلزى ســقف تیرچه بلوك با نماى خارجى در ضلع جنوب آجرى و فاقد نما 
سازى در گذر با مساحت اعیانى حدود 435 متر مربع مى باشد کف سازى ها غالباً با موزاییک 
دیوارها در قسمتهایى ســرامیک کارى و مابقى اندود گچ درب هاى داخلى از نوع چوبى و 
درب و پنجره خارجى از نوع پروفیل آهن و شیشه اجرا شده است. سیستم گرمایش بخارى 
گازى و آبگرمکن و سیستم سرمایش کولر آبى و داراى انشعابات آب و برق و گاز شهرى مى 
باشد ملکى خانم مهناز امینى کهریزســنگى فرزند رضا به شماره شناسنامه 47877 متولد 
1353/12/20 صادره  اصفهان و داراى شماره ملى 1280368241 ساکن زازران خیابان امام 
کوچه شهید دهقانى پالك 32 که طبق سند رهنى شماره 15841 مورخ 96/10/03 تنظیمى 
دفترخانه اسناد رسمى شماره 219 اصفهان در رهن پست بانک شعبه اصفهان قرار گرفته 
است از ساعت 9 الى 12 روز دوشــنبه مورخ 98/12/05 در محل اداره ثبت اسناد و امالك 
فالورجان واقع در خیابان فردوسى جنب بانک کشاورزى از طریق مزایده به فروش میرسد و 
مزایده از مبلغ 6/224/000/000 ریال شش میلیارد و دویست و بیست و چهار میلیون ریال )

شروع و به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى 
مربوط به آب و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده 
داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از 
اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشــد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت 
وجود مازاد وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد 
شد و نیم عشــر و حق مزایده نقدا وصول مى گردد ضمنًا طبق اعالم بستانکار مورد مزایده 
فاقد بیمه بوده و مدت آن منقضى شده اســت لذا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف 
جهان چاپ اصفهان در تاریخ  98/11/08 درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز 
مزایده به روز بعد موکول مى گردد. تاریخ انتشار 98/11/08  تاریخ مزایده 1398/12/05 م 
الف: 746663 محسن اسماعیل زاده- مدیر واحد اجراى اسناد رسمى فالورجان /11/137 

مزایده اموال غیر منقول
شــماره نامه 1398009002227933 شــماره پرونده : 9709983653500172 شماره 
بایگانى پرونده : 981274 تاریخ تنظیم 1398/10/14 -  اجراى احکام  حقوقى فالورجان 
در نظر دارد در پرونده شــماره 981274 موضوع علیه آقاى محسن قربانى شرودانى فرزند 
على و على قربانى شرودانى فرزند مهدى و له خانم فاطمه کمالى درتاریخ 1398/11/30 
به منظور فروش یک باب منزل مسکونى دوطبقه با قدمت حدود 10 سال داراى حدود 106 
مترمربع مساحت عرصه و 82 مترمربع زیر بناى هر کدام از طبقات همکف و اول مى باشد 
زیر بناى کل 164 مترمربع طبقه همکف تکمیل و مورد  بهره بردارى قرار گرفته و طبقه اول  
آن در حد سفتکارى مى باشد حیاط ساختمان بصورت خاکى و ساختمان فاقد نما مى باشد 
داراى امتیازات آب و برق و گاز (وفق نظریه کارشناس مورخ 1398/09/30 ) ملکى محکوم 
له و محکوم علیهم فوق الذکر واقع در شرودان خیابان اصلى کوچه بهار پالك 546 که داراى 
سابقه ثبتى به شماره نمى باشد و ملک مذکور مفروز مى باشد و متعلق حق غیر نمى باشد/

مى باشد  از ساعت 10 الى 11 صبح جلسه مزایده در دفتر اجراى احکام حقوقى فالورجان 
اطاق 318  برگزار نماید ملک موضوع مزایده توسط کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 
1/560/000/000  ریال ارزیابى شده است .متقاضیان خرید مى توانند پنج روز قبل از مزایده 
با حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شوند . مزایده از قیمت ارزیابى شده شروع و 
برنده کسى است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. ضمناً کلیه هزینه هاى مزایده برعهده 
برنده خواهد بود و کسانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت 
ارزیابى شده را  به صورت چک تضمینى در وجه اجراى احکام حقوقى فالورجان ارائه نمایند. 
با انصراف برنده یا عدم پرداخت مابه تفاوت قیمت پیشنهادى در مهلت مقررده درصد ایداعى 
به نفع دولت ضبط خواهد شد.  م الف: 748310 اجراى احکام حقوقى فالورجان/  11/153 

ابالغ رأى
راى شورا - شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 576/98 دادنامه 818-
98/10/16 مرجع رسیدگى شعبه چهارم  شوراى حل اختالف نجف آباد/یزدانشهر خواهان: 
حسین محمدیان نشانى: یزدانشــهرخ اول غربى ك حافظ پ 9 -8519649148 خوانده: 
على عسگر خانى نشانى: مچهول المکان خواسته: فک پالك با عنایت به محتویات پرونده 
ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص 
دعواى حسین محمدیان  به طرفیت آقاى على عسگرخانى –شکراله به خواسته فک پالك 
از خودرو از نوع وانت پیکان به شماره انتظامى 34-871ص33 شورا باعنایت به محتویات 
پرونده و مالحظه اسناد و مدارك خودرو موصوف و استعالم واصله از پلیس راهور که مبین 
مالکیت خواهان بوده و اینکه خودرو مذکور به موجب سند عادى / یا اقرار خواهان به خوانده 
منتقل شده است و خوانده تاکنون اقدام به تعویض پالك این خودرو ننموده است و با توجه 
به اینکه قاعده الضرر حاکم بر قاعده تسلیط مى باشــد. لذا کسى نمى تواند در اموال خود 
تصرفى نماید که مسلزم تضرر دیگرى گردد بنابراین با توجه به مراتب فوق خواسته خواهان 
را ثابت تشخیضص داده و به استناد ماده 198 و 515 ازقانون آیین دادرسى مدنى خوانده را به 
فک پالك خودرو مذکور محکوم مى نماید و نیز خوانده را به پرداخت هزینه دادرسى به مبلغ 
200/000 ریال دویست هزار ریال درحق خواهان محکوم مى نماید. راى صادره غیابى و 
ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در این شورا و بیست روز پس از انقضاى مهلت 
واخواهى  قابل اعتراض در محاکم دادگسترى نجف آباد مى باشد. 747185/م الف، محمد 

حسن قلى زاده قاضى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد – شعبه چهارم/ 11/166
 اخطار اجرایى

شماره 419/98 به موجب راى شماره 582/98 تاریخ98/6/23 حوزه 5 شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه مهدى خیرى محمود صالحى به 
نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 20/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و پرداخت مبلغ750/000 ریال بابت هزینه دادرســى و خسارت تاخیردرتادیه از 97/8/20 
لغایت اجراى حکم و پرداخت نیم عشر هزینه دادگسترى در حق صندوق دادگسترى محکوم 
مى باشد .محکوم له: حمید زاهد صادقى به نشانى: جالل آباد بلوار کشاورز کاشى سرامیک 
حمید 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 تســلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید748116/م الف-شعبه 

پنجم شوراى حل اختالف نجف آباد/ 11/167
 حصروراثت 

محمد انتشارى داراى شناسنامه شماره 813 به شــرح دادخواست به کالسه 1699/98 از 
این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صغرى 
انتشارى نجف آبادى بشناسنامه 920 در تاریخ 89/3/16 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. خانم جان یعقوبى نجف آبادى ش 
ش 17604 (مادر متوفى ) ، متوفى به غیر از نامبــردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واالگواهى صادرخواهد شد. 748768/م الف رئیس شــعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل 

اختالف نجف آباد/ 11/168
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آگهى تغییرات
شرکت مهندسى کرانه سازان زنده رود 
سهامى خاص به شــماره ثبت 39828 
و شناســه ملــى 10260574922 به 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1397/10/25 سیدعلى سجاد به شماره 
ملــى 1280859555 بســمت رئیس 
هیات مدیره و مدیرعامل ، ابراهیم فنائى 
به شماره ملى 1289377863 بسمت 
نایب رئیس هیات مدیره و رضا محمدى 
جوزدانى به شماره ملى 1091741281 
بســمت عضو هیئت مدیره براى مدت 
دو ســال انتخاب گردیدند.کلیه اوراق و 
اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاى 
مدیرعامل و یکى از اعضاى هیئت مدیره 
متفقا و با مهر شــرکت معتبر اســت. 
ضمنا مدیرعامل مجرى مصوبات هیئت 
مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجــارى اصفهان 

(748891)

آگهى تغییرات
شرکت مهندسى باران ســاز سپاهان 
شرکت ســهامى خاص به شماره ثبت 
21731 و شناسه ملى 10260425715 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1398/10/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: خانم روح انگیز برومند به شــماره ملى 
1819382214 به ســمت رئیس هیت 
مدیره و خانم ریحانه السادات موسوى 
زاده مجردبه شماره ملى 1285027523 
به ســمت نایــب رئیس هیــت مدیره 
و آقاى منوچهر کبیرى به شــماره ملى 
1199715581 به ســمت مدیر عامل 
و عضو هیت مدیره براى مدت دو ســال 
انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالى و 
تعهدات شرکت با امضاء ثابت مدیر عامل 
و یکى از دونفر اعضاء هیئت مدیره همراه 
با مهر شرکت معتبر است ضمناً مدیر عامل 
مجرى مصوبات هیئت مدیره نیز خواهد 
بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (748904)

آگهى تغییرات
شرکت مهندسى باران ساز سپاهان شرکت 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 21731 و 
شناســه ملى 10260425715 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العــاده مــورخ 1398/10/10 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : خانم روح انگیز برومند به 
شماره ملى 1819382214 و خانم ریحانه 
السادات موســوى زاده مجرد به شماره ملى 
1285027523 و آقــاى منوچهــر کبیرى 
به شــماره ملى 1199715581 به سمت 
اعضاء اصلى هیئت مدیره براى مدت 2 سال 
انتخاب گردید. آقــاى محمدرضا محمودى 
رنانى به شماره ملى 1290590397 به سمت 
بازرس اصلى و خانم لیال اشــترك با کد ملى 
1112107241 به سمت بازرس على البدل 
براى مدت یکســال انتخاب شدند.روزنامه 
نصف جهان جهت نشر آگهى ها و دعوت نامه 
هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (748906)

آگهى تغییرات
شرکت صدف بتن ســپاهان سهامى خاص 
به شــماره ثبــت 55348 و شناســه ملى 
14005490805 به اســتناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1398/10/16 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: - محمدرضا آقایى میبدى 
به شــماره ملى 4489256655 به سمت 
رئیس هیئت مدیره، مائده آذریان به شماره 
ملى 4650708680 به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره و محمدحســین آقایى میبدى 
به شــماره ملى 4489257902 به سمت 
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره براى مدت دو 
سال انتخاب گردیدند. - کلیه اسناد و اوراق 
بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته 
، بروات ، قراردادها و عقود اسالمى با امضاى 
مشــترك محمدرضا آقایى میبدى (رئیس 
هیئت مدیره) و محمدحســین آقایى میبدى 
(مدیرعامل) همراه با مهر شــرکت معتبر مى 
باشد. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (748916)

آگهى تغییرات
شرکت پردازش گســتر هاوین شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 57110 
و شناســه ملــى 14006229141 به 
اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى 
عادى مورخ 1398/07/06 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : آقاى محمد رحیمى کد 
ملــى 3611076899 و آقــاى پژمان 
مظاهــرى کد ملــى 1272320561 و 
آقاى سید محمد حسین دربندى کد ملى 
0017563135 به عنوان اعضاى اصلى 
هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. آقاى بنیامیــن محمدعلیزاده 
کد ملى 5110674280 بسمت بازرس 
اصلــى و خانم فاطمه عابــدى جبلى کد 
ملى 1288347308 به ســمت بازرس 
على البدل براى مدت یک سال انتخاب 
شدند. روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان 
جهت درج آگهى هاى شــرکت تعیین 
گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (748939)

آگهى تغییرات
شرکت پردازش گســتر هاوین شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 57110 
و شناســه ملــى 14006229141 به 
اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیره 
مــورخ 1398/07/06 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : آقاى ســید محمد حسین 
دربنــدى 0017563135 بــه عنوان 
رئیــس هیئت مدیــره و آقــاى محمد 
رحیمى3611076899 به عنوان نایب 
رئیس هیئت مدیره و آقاى پژمان مظاهرى 
1272320561 به عنوان مدیرعامل و 
عضو هیئت مدیره بعنوان اعضاى هیئت 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند. 
کلیه اوراق و اســناد بهــادار و تعهدآور 
شــرکت با امضاى مدیرعامل و رئیس 
هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر 
است. مدیرعامل شرکت مجرى مصوبات 
هیئت مدیره خواهد بــود. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(748943)

محمدرضا حاجى حیدرى، متخصص طب ســنتى 
درباره فواید کله جوش گفــت: کله جوش یکى از 
غذا هاى ساده، ســنتى و تقریبًا ارزان است که ماده 
اصلى تشــکیل دهنده آن کشک اســت و در طب 
سنتى کشک داراى مزاج سرد و خشک است. البته 
باید گفت هضم کشــک خصوصًا براى افرادى که 
معده سردى دارند کمى ســنگین است. ولى وقتى 
به صورت کله جوش اســتفاده مى شود با سیستم 

گوارش سازگار تر مى شود.
او افزود: کله جوش غذایى ارزان است که در مناطق 
مختلف کشور با روش هاى متفاوتى تهیه مى شود. 
یکى از روش هاى ساده آن که بیشتر به کله جوش 
اصفهان مشهور شده که ابتدا پیاز را در روغن تفت 
مى دهند سپس آب وکشک را نیز اضافه مى کنند. 
البته مى توان کشمش و مغز گردو و نعناع خشک را 

نیز به آن اضافه کرد.
ماده مغــذى و اصلى کله جوش که با نام کشــک 
شناخته شده است. داراى مزاج سرد و خشک بوده 
و دیر هضم و نفاخ محسوب مى شود، اما زمانى که 
به صورت کله جوش ســرو مى شــود سردى، دیر 
هضم بودن و نفاخى آن اصالح و تعدیل مى شــود 
که براى سرد مزاجان، معده هاى سرد و بلغمى نیز 

مناسب است.
حاجى حیدرى با اشاره به فواید کشک خشک اظهار 
کرد: کشــک خشک سرشــار از پروتئین، کلسیم، 
نمک، نیاسین یا ویتامین B3 است. البته یکى دیگر 
از مزیت هاى کشک ماندگارى طوالنى آن نسبت 

به سایر لبنیات مانند شیر و ماست است.
حاجى حیدرى اظهار کرد: کشک خشک را مى توان 
به مدت طوالنى در دماى معمولى نگهدارى کرد و 
افرادى که با خوردن شیر دچار مشکالت گوارشى 
از قبیل دل پیچه و اســهال مى شــوند مى توانند از 
کله جوش به عنوان یک وعده غذایى که جانشین 
مناســبى براى تأمین مواد مورد نیاز بدن از جمله 

کلسیم است  استفاده کنند.

یکى از مواد غذایى که انســان مصرف مى کند گوشت 
انواع جانوران اســت، در این مطلب ارزش غذایى انواع 

گوشت مورد بررسى قرار مى گیرد.
در بیمارى  هاى مختلف به بیمار توصیه مى شود گوشت 
نخورد. به این دلیل که هضم گوشــت براى دســتگاه 
هاضمه (دستگاه گوارش) دشــوار است. از طرفى گفته 
شده که مزاج گوشت گرم است، بنابراین افراد گرم مزاج 
باید کمتر گوشت مصرف کنند. گوشت حیواناتى که براى 
مصرف انسان ذبح مى شوند، تحت شرایط خاصى گرم تر 
مى شــود. حیوان هر چه جوان تر، چاق تر و پرتحرك تر 
باشد، گوشت آن گرم  تر خواهد بود. رنگ گوشت حیوان 
هم تأثیرگذار اســت، یعنى هر چه رنگ آن تیره تر باشد، 

مزاج گوشت هم گرم تر خواهد بود.

گوشت گوسفند
براى مزاج انسان بهترین نوع گوشت، گوشت گوسفند 
است. گوشــت بره اى که کمتر از شش ماه داشته باشد، 
از گوشت گوســفند هم مرغوب تر است. در هر صورت 
براى مصرف گوشت، قسمت راسته یا سردست یا دست 
و سینه گوسفند از ناحیه ران بهتر است. این نوع گوشت 
نســبت به انواع دیگر گوشــت  ها، به راحتى هضم مى 
شود و به اصطالح دســتگاه گوارش را اذیت نمى کند. 
داخل گوشت گوسفند نرم تر اســت و ترى بیشترى هم 

دارد.

گوشت بز
گوشت بز براى افرادى که فعالیت جسمانى کمترى دارند، 
مناسب تر است. اگر بز شش ماه یا یکسال داشته باشد، 
گوشت آن از نظر کیفیت و خواص شبیه گوشت گوسفند 
است. گوشت بزغاله نسبت به بز لطافت بیشترى دارد و 
خون لطیف ترى تولید مى کند. به افرادى که فعالیت بدنى 
زیادى دارند، توصیه مى شود گوشت بره زیر شش ماه یا 

گوشت بزغاله مصرف کنند.

گوشت کبک
گوشت کبک طبع گرم و خشــک دارد و از گوشت هاى 
لطیف به شمار مى آید. طى چند ســال اخیر با آگاهى از 
خواص مفید گوشــت کبک، عده بیشــترى نسبت به

 مصــرف آن عالقه نشــان مى دهند. گوشــت کبک 
ارزش غذایى باالیى دارد و خــون زیادى تولید مى کند. 

استرس به عنوان یک احساس منفى و عاملى مؤثر بر بروز مشکالت و 
انواع بیمارى ها مطرح بوده است، اما آیا تا به حال در مورد اینکه استرس 

مى تواند مفید هم باشد فکر کرده اید؟
روان شناسان دو نوع مختلف اضطراب را شناسایى کرده اند، استرس بَد یا 
همان اضطراب منفى که سبب ایجاد حس پریشانى و تسلیم مى شود و 
استرس خوب که نوعى اضطراب مثبت است و سبب فعالیت و سازندگى 

مى شود.
استرس مزمن در واقع پاسخى روانى یا فیزیولوژیکى به یک واقعه استرس 
زاى درونى یا بیرونى است که به طول مى انجامد و بر اساس تحقیقات 
این نوع استرس با تغذیه ناسالم، مشــکالت پوستى و به احتمال زیاد با 

بیمارى هاى مزمن دیگر، در ارتباط است.
روانشناسان بر این باورند که در مقادیر کمتر، اضطراب مى تواند تأثیرات 
مثبتى داشته باشد. از آنجایى که اســترس زیاد، انگیزه افراد را کاهش 
مى دهد و به آنها فشار روحى وارد مى کند، داشتن مقدار کمى استرس، 

مى تواند مفید واقع شود، به ویژه وقتى که مى خواهیم کارى را آغاز کنیم 
به طور مثال وقتى  اضطراب داریم و کارمان را باید َسر موعد تمام کنیم، 
موجب مى شود بیشتر تمرکز کنیم، زیرا وقت انجام آن در حال اتمام است.
همه ما این تجربه را داشــتیم که بگوییم باید این کار را انجام دهیم اما 
انگیزه کافى براى انجام آن کار نداریم و درست به محض آنکه احساس 
کنیم وقتمان در حال اتمام است، دچار استرس مى شویم و انگیزه مورد 
نیاز را پیدا مى کنیم که تمام کارهــا را در کوتاه ترین زمان ممکن انجام 

دهیم.

یکى از غافلگیرکننده  ترین مزایاى استرس این است که به ایجاد روابط 
میان فردى کمک مى کند، زیرا کلید سالمتى همگانى محسوب مى شود 
و روابط اجتماعى یکى از بهترین عوامل حفاظتى در برابر بیمارى هاى 
جسمى و روحى است. وقتى افراد احســاس مى کنند  از سمت دیگرى 
دوست داشته و درك مى شــوند، کمتر احساس انزوا و تنهایى مى کنند ، 
براى مثال گروه هاى حمایتى و مردم نهاد، بهترین مکان براى افرادى 
است که در مورد استرس و اضطراب خود با یکدیگر صحبت مى کنند و 

سبب ایجاد همدردى و افزایش هورمون هاى مثبت اندیشى مى شوند.

سالم ترین گوشت کدام گوشت است؟

البته مصرف این گوشــت مى تواند باعث چاقى شود و 
به دلیل طبع خشــکى که دارد ممکن اســت، یبوست 

ایجاد کند.

گوشت بلدرچین
طبع بلدرچین هم درســت مثل کبک گرم و خشــک 
است. گوشت بلدرچین ارزش غذایى زیادى دارد و بهتر 

اســت به روش رایج پخت تهیه شود نه به روش کبابى. 
مصرف گوشت بلدرچین هم به تندرستى کمک فراوانى 
مى کند و باعث نرمى پوســت مى شود. مصرف گوشت 
بلدرچین همراه چاشــنى هاى ملس یا شیرین مثل آلو، 
رب انار، شکر و سکنجبین توصیه  مى شود. البته مصرف 
بیش از حد و دائمى گوشــت بلدرچین ســردرد ایجاد 

مى کند.

گوشت شتر و شترمرغ
مزاج گوشت شتر گرم است و براى افرادى که مزاج سرد و 
تر یا غلبه خلط بلغم دارند، مفید است. گوشت شترمرغ هم 
طبع گرم و خشک دارد و فاقد کلسترول است، بنابراین به 
افرادى که چربى یا کلسترول خون دارند، مصرف گوشت 
شترمرغ توصیه مى شود. بهتر است که گوشت شترمرغ 

را با گوشت گوسفند چرخ کرده و با آن غذا تهیه کنید.

گوشت میگو
گوشت جانوران دریایى معموًال سرد و تر است اما در میان 
آنها گوشت میگو قدرى متفاوت است و طبع گرم و تر دارد. 
مصرف میگو در وعده هاى غذایى جا افتاده و طرفداران 
خاص خودش را پیدا کرده اســت. هضم میگو سنگین 
اســت، بنابراین افرادى که دچار مشکالت سوءهاضمه 

هستند باید از مصرف گوشت میگو خوددارى کنند.

از فواید کله جوش 
چه مى دانید؟

ابالغ رأى
 کالسه پرونده: 581/98  شــماره دادنامه: 840-98/10/28 تاریخ رسیدگى: 98/10/22 
مرجع رسیدگى کننده: شعبه چهارم  شوراى حل اختالف نجف آبادیزدانشهرخواهان: بیژن 
گوروئى یزدانشهر بل یک پ 195-کدپستى5819643611 خوانده: 1-اکبر عالى پور لیر 
اسدى 2-علیرضا میرزائى- ابوطالب - هردو مجهول المکان خواسته: الزام به تنظیم سند 
رسمى اتومبیل با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگى اعالم و به شرح آتى مبادرت به 
صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دادخواست آقاى بیژن گوروئى بطرفیت 1-اکبر 
عالى پور لیر اسدى 2-علیرضا میرزائى به خواســته الزام خواندگان به تنظیم سند رسمى 
خودرو از نوع وانت پیکان به شماره انتظامى 41-832ج 43 مقوم به 8/000/000 ریال به 
انضمام به خسارات دادرسى و حق الوکاله بدین توضیح که خواهان دردادخواست تقدیمى 
اظهارداشته است. اتومبیل فوق را از خوانده ردیف اول خریده ام  و چون سند به نام خوانده 
ردیف دوم است از ایشان نیز  شاکى هستم ضمنًا هزینه کامل خرید خودرو را پرداخت کرده 
ام . خوانده ردیف اول با وصف ابالغ قانونى درجلسه حضور پیدا نکرده و نسبت به مستندات 
ابرازى خواهان دفاعى (دفاع موثرى) معمول نداشته اند، لذا خوانده ردیف دوم  نیز با وصف 
ابالغ قانونى در جلسه حضور پیدا نکرده و نسبت به مستندات ابرازى خواهان دفاعى (دفاع 
موثرى ) معمول نداشته اند. شورا نسبت به مالکیت خواندگان از پلیس راهور استعالم، که کتبا 
اعالم نموده است خوانده ردیف دوم مالک رسمى خودرو موصوف مى باشد ، لذا شورا با احراز 
رابطه معاملى بین متداعیین و اســتعالم مذکور دعواى مطروحه را ثابت و صحیح دانسته، 
ضمن رد دعوى مذکور به استناد بند 4 ماده 84 و 89 از قانون آیین دادرسى مدنى نسبت به 
خوانده ردیف اول به استناد مواد 219 و 220 و 221 قانون مدنى خوانده ردیف 2 را به تنظیم 

سندرسمى خودرو موصوف با حضور دریکى از دفاتر اسنادرسمى درحق خواهان محکوم مى 
نماید و به استناد قاعده تسبیب و مواد 515 و 519 از قانون آئین دادرسى مدنى خواندگان را 
مشترکا به پرداخت هزینه دادرسى به مبلغ1/200/000  ریال که محاسبه آن با اجراى احکام 
است درحق خواهان محکوم مى نماید. راى صادره نسبت به خواندگان ردیف 1و2غیابى و 
ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض دراین شعبه و بیست روز پس از انقضاى مهلت 
واخواهى قابل تجدیدنظرخواهى درمحاکم عمومى دادگسترى نجف آباد مى باشد. 748804 
/م الف محمدحسن قلى زاده-قاضى شعبه چهارم شوراى حل اختالف نجف آباد/11/169

 اخطار اجرایى
شــماره 116/98 به موجب راى شــماره 501/98 تاریخ 1398/7/7 حوزه 6 حقوقى ( به 
موجب راى شماره 401-980 تاریخ 1398/09/28 شعبه 5 حقوقى  دادگاه عمومى نجف 
آباد  شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه 1-فاطمه 
محمدى2-فاطمه پورعلى عبداله3-رسول پورعلى عبداله4-محمد پور على عبداله5-على 
پورعلى عبداله6-خدیجه فردى7-ژیالفتحى8-ســعید فتحى فرزند مهدى قلى9-وحید 
فتحى فرزند مهدى قلى10-فریده امیــر نیرومندفرزندناصر قلى 11-مهدى فتحى فرزند 
عشقعلى12-فرزانه امیرنیرومندفرزند منصورقلى13-على امیرنیرومندفرزند منصورقلى14-

ژینا فتحــى 15-فرینــاز امیرنیرومندفرزنــد منصورقلى16-فریــال امیرنیرومندفرزند 
منصورقلى 17-فریــدون امیرنیرومندفرزند ناصرقلى 18-محســن فتحــى فرزند على 
19-مجید فتحى فرزند مهدى قلى 20-فریبا امیرنیرومندفرزند ناصرقلى 21-غالمحسین 
فتحى 22-مینا فتحى به نشــانى 1-نجف آباد خ 15 خرداد شــمالى کوى شــهید آسفى 
منزل شــخصى 2- ردیف 2 الى 6 همگى به آدرس نجف آباد خ 17 شهریور کوچه شهید 

کافى موســوى پالك 10 3- ما بقى محکوم علیه ها  مجهول المکان محکوم اســت به 
ابطال راى شــماره 267/92 مورخ 92/7/27 مضبوط در پرونده کالســه 92-109 شعبه 
 6 حقوقى نجف آباد و متعاقبًا ابطال اجرائیه آن و ســند انتقال اجرائى تحت شماره 4346 
مورخ 1393/12/21 و  پرداخت مبلغ هشتصد هزار ریال بابت هزینه دادرسى (توسط محکوم 
علیه ردیف اول فاطمه محمدى ) در حق محکوم له و پرداخت مبلغ دویســت و پنجاه هزار 
(250/000 ) ریال بابت نیم عشر دولتى محکوم له: رمضانعلى فردى با وکالت رسول سیاهى  
به نشانى: نجف آباد خ امام شرقى بعد از چهار راه شهردارى نبش کوچه شهامت دفتر وکالت 
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 مزبــور صورت جامع دارایى خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 748808/م الف-شعبه ششم 

حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/ 11/170
 ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به آقا ى محمد محمد پور خواهــان آقاى قدرت اله 
خسروى دادخواستى به خواسته مطالبه به طرفیت شما به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 
98 / 549 ش 9 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 12 / 12 / 98 ساعت 5 عصر تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت 
مى شود ، قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شورا 
مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد شد 748120 /م الف. 

مدیر دفتر شعبه 9حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/ 11/171   
فقدان سند مالکیت 

شماره: 139885602030012985      وراث خانم شــهربانو ابو ترابى نجف آبادى فرزند 
صادق بشماره شناسنامه 1150 باستناد دو برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود 
رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت ســه دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى 
شماره 2 فرعى 762 اصلى واقع در قطعه 5 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحه 
194 دفتر 108 امالك ذیل ثبت 16288 ششدانگ  بنام حسنعلى ستارى نجف آبادى فرزند 
غالمعلى مسبوق به ثبت و سند مالکیت بشــماره 277815 بوده و نامبرده طى سند انتقال 
بشماره 44951 مورخ 1350/05/12 دفترخانه 23 تمامت مالکیت خود را به عباسعلى کرمى 
و شهربانو ابوترابى انتقال داده (بالسویه) که براى سه دانگ عباسعلى سند جداگانه  صادر و 
سند اولیه در سهام شهربانو ابوترابى قرار گرفته و مفقود شده است. نحوه گم شدن یا ازبین 
رفتن: به علت سهل انگارى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت 
نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى 
شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود 
سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشــار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و ســند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید 
یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشــود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى 
تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 98/11/08، 750655م الف - مهدى صادقى وصفى مدیر 

واحد ثبتى ملک نجف آباد/ 11/172 

چه نوع استرسى براى بدن مفید است؟



روابط عمومى شرکت آب منطقه اى اصفهان 

آگهى مناقصهآگهى مناقصه نوبت دوم

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.

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

عباس اله یارى- شهردار ایمانشهر

آگهى مزایده (نوبت اول)آگهى مزایده (نوبت اول) چاپ اول

شهردارى ایمانشهر در نظر دارد طى تشریفات مزایده عمومى به استناد بند 9 ماده 55 قانون 
شهرداریها مصوب 1334/04/11 با اصالحات و الحاقات و بند 14 ماده 71 قانون تشکیالت و 
وظایف و انتخابات شوراى اسالمى بر اساس مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر طبق نظریه 
کارشناس رسمى دادگسترى نسبت به اجاره سالن ورزشى شهردارى با قیمت پایه ماهیانه 
7/500/000 ریال و زمین چمن مصنوعى با قیمت پایه ماهیانه 1/500/000 ریال براى مدت 
یکسال اقدام نماید. لذا متقاضیان واجد شرایط مى توانند از تاریخ انتشار این آگهى تا روز 
یکشنبه مورخ 98/11/20 به امور قراردادها مراجعه و اسناد مزایده را دریافت نموده و قیمت 
پیشنهادى خود را تا روز دوشنبه مورخ 98/11/21 به دبیرخانه محرمانه (حراست) شهردارى 
ارائه نمایند. در ضمن اولویت با افرادى خواهد بود که داراى مجوز از اداره کل ورزش و جوانان 

مى باشند. هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده خواهد بود. 
م الف: 752560

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

آگاه باشــید! اى بندگان خدا! پرهیزکاران از دنیاى زودگذر به ســالمت 
گذشــتند و آخرت جاودانــه را گرفتند. با مردم دنیا در دنیاشــان شــریک 
شدند، اما مردم دنیا در آخرت آنها شرکت نکردند. پرهیزکاران در بهترین 
خانه هاى دنیا ســکونت کردند و بهتریــن خوراك هاى دنیــا را خوردند و 
همان لذت هایى را چشیدند که دنیاداران چشیده بودند و ازدنیا بهره گرفتند 
آنگونه که سرکشان و متکبران دنیا بهره مند بودند. سپس از این جهان با زاد 

و توشه فراوان و تجارتى پرسود، به سوى آخرت شتافتند.
موال على (ع)

مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمى

مدیر مسئول: هوشنگ غالمى

نشانى: اصفهان، خیابان مدرس، خیابان ادیب

تلفن: 34452005                نمابر: 34452006

چاپ:   رنگین کمان                          
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