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واریس به سراغ چه کسانى مى رود؟چرا صاعقه هاى امسال کشنده تر است؟چرا  «دختر شیطان» در گیشه شکست خورد؟مالک واقعى اسنپ کیست؟ دلیل جدایى هادى عقیلى از تیم فوتبال جوانان  سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

تخم مرغ  
چه رنگى بخوریم؛ 
قهوه اى یا سفید؟

شهربازى وسط میدان تاریخى اصفهان؟!
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جذب 50 هزار معلم 
براى سال تحصیلى جدید

نهج البالغه به خط بریل
 در اصفهان رونمایى شد

آغاز مرحله آزمایشى 
طرح حذف قبض کاغذى 
آب بها در استان اصفهان شـنبه 5

روز بـدى بود...

هنگامى که موضوع رنگ تخم مرغ مطرح مى شود، هر 
فردى ترجیح خود را دارد. برخى افراد بر این باورند که 

تخم مرغ هاى قهوه اى سالم تر و طبیعى تر هستند، 
در شرایطى که دیگران معتقدند تخم مرغ هاى سفید 

تمیزتر بوده یا از طعم بهترى سود ...

شاخص کیفیت هواى کالنشهر اصفهان تا ظهر 
دیروز همچنان با ایســتادن روى رنگ قرمز از 
خطر ناســالمى هوا براى عموم خبــر مى داد و 
این در حالى بود که اعداد و ارقام نشــان دهنده 
میزان آالینده ها در هواى روز یک شنبه، کاهش 

چشمگیرى را نسبت به روز شنبه نشان مى داد.
هفته جارى با هجوم سنگین ریزگردها به آسمان 
اصفهان آغاز شد تا جایى که هواى شبه ابرى روز 
شنبه حتى اجازه نمى داد نور خورشید به آسانى به 
زمین برسد. در چنین شــرایطى بود که مدیرکل 
مدیریت بحران استان اصفهان هوا را در وضعیت 
«بسیار خطرناك» توصیف کرد و خواستار آن شد 

که کسى از ...

از  روى ریل تا  اصفهان  ،  نجف آباد، فوالدشهر، شاهین شهر و بهارستاناز  روى ریل تا  اصفهان  ،  نجف آباد، فوالدشهر، شاهین شهر و بهارستان
آخرین وضعیت آخرین وضعیت 44 طرح قطار حومه اى طرح قطار حومه اى

3

تصاویرى که از میدان امام على(ع) منتشر شده نشان مى دهد وسایل بازى در وسط آن مستقر کرده اند

آب پاکى طارمى روى دست پرسپولیس 
مهاجم تیم ملى فوتبال ایران حضور در فوتبال اروپا را اولویت خود اعالم کرد.

مهدى طارمى براى بازگشت به پرسپولیس در لیست خرید برانکو ایوانکوویچ 
قرار گرفته است تا مدیران این باشگاه مذاکره با این بازیکن را آغاز کنند. 
مهاجم تیم ملى فوتبال ایران که فصل گذشته در الغرافه قطر حضور داشت 

همزمان با پرسپولیس با دو پیشنهاد اروپایى نیز مواجه شده است. 
طارمى در گفتگوى اولیه اى کــه مدیر برنامه هایش با ایــرج عرب مدیرعامل 

پرسپولیس داشته است...
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در صفحه3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

وقتى به همه چیز بى توجهیم حتى 
وضعیت «بسیار خطرناك» آلودگى هوا

پیشرفت 62 درصدى 
پروژه نمایشگاه 
بین المللى اصفهان

مدیرعامل نمایشگاه اصفهان خبر داد

”تاج“ بر چه اساسى مى گوید نقش جهان  مناسب نیست؟
مدیرکل ورزش و جوانان استان:
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ماجراهاى سردار، ماجراهاى سردار، 
سرزمین تزارها و سرزمین تزارها و 

کشور چکمهکشور چکمه

دانشــگاه آزاد اســالمی واحد اصفهان (خوراســگان) در نظر دارد پارکینگ ورودي و خروجی دانشــجویی را 
از طریق مزایده عمومی به پیمانکار واجد شــرایط واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت هاي واجد شرایط درخواست 
می شود در صورت تمایل به مدت 10 روز کاري از تاریخ چاپ آگهی جهت اخذ مدارك و فرمهاي مربوطه به آدرس 

سایت دانشگاه به نشانی  www.khuisf.ac.ir  مراجعه نمایند. تلفن جهت کسب اطالعات:
03135002375 یا 03135354001 داخلی 2375

شرایط:
 1- ارائه ضمانــت نامه معتبر بانکی در وجه دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد اصفهان (خوراســگان) به مبلغ
 000/ 000 /200 ریال (دویست میلیون ریال) که بایســتی ضمانت نامه مذکور حداقل به مدت سه ماه معتبر باشد 
(با قابلیت تمدید) و یا واریز مبلغ فوق به حساب شماره 0223255621008 با شناسه واریز 0913125478590 بنام 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان) که ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزي را درون پاکت الف قرار داده 

و سپس تحویل دبیرخانه محرمانه اتاق 408 گردد.
2 - کلیه کسورات قانونی برعهده پیمانکار می باشد.
3- هزینه درج آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.

آگهى مزایده(نوبت دوم)

روابط عمومی و اطالع رسانی - دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان(خوراسگان)روابط عمومی و اطالع رسانی - دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان(خوراسگان)

دانشگاه آزاد اسالمى واحد خمینى شهر در نظر دارد، موارد ذیل را به شرح اسناد مربوطه از طریق 
مناقصه عمومى به اشخاص واجد شرایط واگذار نماید: 

1- امور خدماتى و تنظیفات
- مهلت دریافت اسناد: از تاریخ درج آگهى به مدت 10 روز کارى
- محل اجرا: مجتمع دانشگاه آزاد اسالمى واحد خمینى شهر

- محل دریافت اســناد: خمینى شــهر، منظریه، انتهاى بلوار دانشجو، دانشــگاه آزاد اسالمى 
واحد خمینى شهر، ســاختمان کتابخانه مرکزى، امور قراردادها، تلفن تماس: 33660011- 031 

داخلى 2237 و 2246
لذا از کلیه اشخاص واجد شرایط دعوت مى شود جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس مذکور مراجعه 

نمایند.
(ضمنًا هزینه درج آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد) دانشگاه در رد یا قبول هر یک یا تمامى 

پیشنهادها مختار است.

آگهى مناقصه
مرحله دوم

امور قراردادهاى دانشگاه آزاد اسالمى واحد خمینى شهر امور قراردادهاى دانشگاه آزاد اسالمى واحد خمینى شهر 

اداره کل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى استان اصفهان در نظر دارد مناقصه یک مرحله اى با ارزیابى کیفى خرید یک دستگاه چیلر تراکمى هواخنک 
به ظرفیت 40 تن واقعى، مطابق استانداردها و مشخصات فنى مورد نظر و اشاره شــده در پیوست شماره 1 اسناد مناقصه با جزییات مندرج در اسناد مناقصه 

را با بهره گیرى از سامانه تدارکات الکترونیکى دولت www.setadiran.ir با شماره مناقصه 2098003365000004  به صورت الکترونیکى برگزار نماید.
1- مبلغ برآورد کار: 3/600/000/000 ریال و بر اساس استعالم دفتر فنى اداره کل از تأمین کنندگان مجاز از محل اعتبارات تملک دارایى هاى سرمایه ایى و به 

صورت نقد مى باشد.
2- به پیمان منعقده حاصل از این مناقصه هیچگونه تعدیل قیمتى تعلق نمى گیرد.

3- مدت اجراى کار حداکثر 2 ماه و محل اجراى پروژه شهر اصفهان مى باشد.
4- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: یک فقره ضمانتنامه بانکى به مبلغ 180/000/000 ریال در وجه اداره کل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى استان 

اصفهان.
5- مجوز معتبر تولید ساخت تجهیزات دستگاه هاى تأسیساتى برودتى از وزارت سمت و سایر مجوزهاى قانونى از دستگاه هاى ذیصالح

6- تاریخ انتشار در سایت 98/03/27
7- تاریخ اخذ اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ 98/03/27 لغایت تاریخ 98/03/29

8- تاریخ تحویل پیشنهادات: تا تاریخ 98/04/09
9- تاریخ بازگشایى: رأس ساعت 11 صبح مورخ 98/04/10

10- محل، تحویل و بازگشایى پاکات: اصفهان خ بزرگمهر، کوچه شماره 13 پالك 3 اداره کل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى استان اصفهان تلفن 
تماس 032648466

شرکت کنندگان موظفند عالوه بر ثبت و درج کلیه اطالعات پاکات در  سایت سامانه تدارکات، تمام اسناد مناقصه را طى پاکت الك و مهر شده حاوى 3 پاکت 
الف، ب و ج تا تاریخ مقرر تحویل دبیرخانه اداره کل نماید. ثبت اطالعات در سامانه و تحویل فیزیکى پاکات به صورت توامًا الزامى است و در صورت عدم رعایت 

و انجام هر دو مورد به پیشنهادات ارسالى که تنها به صورت اینترنتى (ثبت سامانه) و یا فیزیکى ارایه شده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله ایى
 به شماره 2098003365000004

اداره کل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى استان اصفهاناداره کل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى استان اصفهان

نوبت اول

م الف: 502204

ر 
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نقش «رسول» را
 دیــگر
 بازى نمى کنم

4

بازیگر مجموعه «گاندو»:

از اصفهان تا ایتالیااز اصفهان تا ایتالیا

آبپاک
مهاجم تیم م
مهدىط
قرار گر
مهاجم
همزمان ب
طارمى در گف
پرسپولیس د

ى 
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رئیس دانشــگاه فرهنگیــان درباره آخریــن وضعیت 
مذاکرات با سازمان امور ادارى و استخدامى براى جذب 
معلم گفت: بر اســاس آخرین مذاکرات صورت گرفته 
سازمان امور ادارى و اســتخدامى با استخدام 25 هزار 
نفرى معلم از طریق کنکور براى مهر سال 98 موافقت

 خواهد کرد.
حســین خنیفر در ادامه بیان کرد: در تالش هســتیم از 
طریق ماده 28 که فارغ التحصیالن دانشگاهى زیر 30 
سال و با معدل 15 به باال هستند نیز حدود 25 هزار مجوز 

جذب بگیریم و کسرى معلم را جبران کنیم.
وى در ادامه در توضیح بیشــتر مهارت آموزان ماده 28 

گفت: عالقه مندان به معلمى که زیر 30 سال هستند و در 
رشته هاى مورد نیاز ما فارغ التحصیل شده اند، مى توانند 
در آزمونى که توســط آموزش و پرورش انجام مى شود 
شرکت کنند، در صورت قبول شــدن وارد مصاحبه اى 
مى شوند که ویژگى هاى عمومى آنها مورد سنجش قرار 
مى گیرد، بعد از قبولــى در مصاحبه ها به عنوان مهارت 
آموز ماده  28، وارد سیســتم آموزشى مى شوند و پس از 
یکسال آموزش در نهایت به صورت رسمى- آزمایشى 

استخدام مى شوند.
وى همچنین در ادامه درباره وضعیت احکام دانشــجو 

معلمان اظهار کرد: این مسئله را پیگیرى کردیم.

سازمان حج و زیارت سال گذشته از عربستان خواست با 
ده هزار ظرفیت اضافه براى حج موافقت کند. وزارت حج 
این کشور هنوز پاسخ ایران را نداده است. رئیس سازمان 
حج و زیارت کشورمان مى گوید: قرار است عربستان تا 

نیمه ماه شوال به این درخواست ایران پاسخ دهد.
ســهمیه حج براساس مصوبه ســازمان همکارى هاى 
کنفرانس اسالمى، براســاس جمعیت هر کشور تعیین 
مى شود که نسبت آن یک به 1000 نفر است. با این حال 
عربستان بنا بر روابط سیاسى که با برخى کشورها دارد 
هر سال سهمیه بیشترى را به آنها اعطا مى کند. عربستان 
دو سال پیش، پس از تکمیل پروژه توسعه مسجدالحرام 

اعالم کرد براى جبران کاهش سهمیه حج در این سال ها، 
دستکم 800 هزار نفر بر شــمار افرادى که مى توانند در 
مراسم حج امسال شــرکت کنند، اضافه خواهد کرد که 

البته ایران از آن سهمى نبرد.
علیرضا رشیدیان گفته است: امسال 86 هزار و 550 زائر 
ایرانى براى شرکت در مناســک حج تمتع به عربستان 

عازم مى شوند.
رئیس ســازمان حج و زیارت با بیان اینکه امسال آمار 
زائران خانم بیش از مردان اســت، افزود: از مجموع 86 
هزار و 550 زائر ایرانى حدود 43 هزار نفر زن و 37 هزار 

نفر مرد هستند.

جذب 50 هزار معلم 
براى سال تحصیلى جدید

عربستان به زودى جواب 
درخواست ایران را مى دهد

تهران زنانه شده است
  مهــر| معاون برنامه ریزى، توسعه شهرى و 
امور شوراى شهردار تهران گفت: مطالعات نشان 
مى دهد که تهران به ســمت زنانه شدن حرکت 
مى کند. سکینه اشــرفى تصریح کرد: طبق آمار 
سرشمارى در ایران در سال هاى 1375 تا 1385 
بیشترین درصد مهاجرت هاى درون مرزى زنان در 
ایران به شهر تهران اختصاص داشته است، همین 
آمار نشــان مى دهد زنانى که آموزش بیشــترى 

دیده اند تمایل بیشترى به این مهاجرت داشته اند.

91 میلیارد دالر خانه 
بى استفاده

  ایســنا| به این آمار دقت کنید: 25 میلیون 
و 412 هزار خانه که تنهــا 22 میلیون و 830 هزار 
واحد آن داراى سکنه است؛ نتیجه مى شود 2/58 
میلیون خانه خالى که البته باید 2/1 میلیون مسکن 
نیمه خالى عمدتًا به عنوان خانه هاى ویالیى دوم 
را هم به آن اضافه کرد که حداقل شش ماه سال 
بالاســتفاده اســت. چیزى که نهایتاً با آن مواجه 
مى شویم 4/7 میلیون خانه مازاد و حدود 91 میلیارد 

دالر عدم بهره ورى اقتصادى است.

رونق صنعت سرطان ساز
  جماران| دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات 
با بیان اینکه ایران در تمام زمینه ها به جز سیگار 
تحریم است، گفت: در 40 ســال اخیر، همه نوع 
تحریم را تجربه کرده ایم امــا دخانیات تحریم 
نمى شود. محمدرضا مســجدى اظهار کرد: در 
داخل کشور یک صنعت را مثال زنید که در عرض 
هشت سال، کارخانجات آن دو برابر شده باشد. 
در سال نود وچهار، 9 کارخانه تولید سیگار داشتیم 
و درســال 96، این کارخانجات بــه 17 کارخانه 

رسیده است.

دستمزد نجومى 
بازیگر مطرح سینما 

  سینما ســینما| حامد عنقا، تهیه کننده 
سریال «قلب یخى» از دســتمزد میلیاردى یکى 
از بازیگران مطرح ســینماى ایران براى بازى در 
یک سریال شبکه نمایش خانگى پرده برداشت، او 
تأکید کرد که این بازیگر ماهانه یک میلیارد تومان 
دریافت کرده است. جالب تر اینکه این دریافت ها 
معاف از مالیات هســتند و بازیگــرى این رقم را 
مى گیرد که به گفته پخش کنندگان، ســلبریتى 
بفــروش هم نیســت و تنها یکــى از گران هاى 

سینماى ایران است.

خواننده ممنوع 
روى آنتن رفت!

  برنا| روز جمعه حین بازى روسیه و لهستان از 
سرى مسابقات لیگ جهانى والیبال، بخش هایى 
از ترانه اى با صــداى حامد همایون در فواصل دو 
ِست از مسابقه در ســالن مسابقات پخش مى شد 
که روى آنتن تلویزیون رفت. این درحالى است که 
این خواننده پس از سفر به کالیفرنیا و حضور کنار 
مزار خواننده زن لس آنجلسى و همچنین به دلیل 
حضور بازیگر مشهور پیش از انقالب در کنسرتش 
مدتى است صداى او در رسانه ملى ممنوع الپخش 

شده است.

طالق ها 
براى دریافت مستمرى!

  ایلنا| عبدالرضا مصرى، نایب رئیس مجلس 
در برنامه گفتگوى ویژه خبرى شــبکه 2 ســیما 
نســبت به وضعیت صندوق هاى بازنشســتگى 
هشدار داد وگفت: بیش از 35 درصد طالق ها به 
صورت صورى است تا امکان دریافت مستمرى را 

از صندوق ها فراهم کند.

ما ماندیم و کنگو!
  روزنامــه اعتمــاد| باالخــره آخرین ضرب 
االجل چهارماهه گروه ویژه اقدام مالى به ایران براى 
تعیین تکلیف لوایح چهارگانــه مربوط به FATF به 
پایان رســید و هنوز تکلیف دو الیحه الحاقیه دولت 
 CFT جمهورى اسالمى به دو کنوانسیون پالرمو و
روشن نشده است... با این حساب حاال، ایران و کنگو، 
تنها کشورهایى در سراســر گیتى هستند که هنوز به 
عضویت کنوانسیون پالرمو درنیامده اند. آن هم درحالى 
که حتى کره شمالى چندى قبل، باالخره به بالتکلیفى 
خود پایان داد و به نحوى تکلیف عضویت خود را در این 

کنوانسیون روشن کرد.

مرگ طلبه جهادگر  
  رکنــا| طلبه جوان جهادگر ایالمــى در پى اطفاى 
حریق آتش ســوزى مزارع شهرســتان دره شهر جان 
باخت. محمد جواد قنبربیگى، امام جمعه دره شهر گفت: 
استنشاق گاز دى اکسید کربن و گرماى بیش از حد آتش 
سوزى باعث شد حسین حسین زاده، طلبه موفق ایالمى 
که براى اطفاى حریق مزارع روســتاى عباس آباد به 
کمک اهالى این روستا آمده بود به دلیل استنشاق گاز دى 
اکسید کربن و گرماى بیش از حد آتش سوزى به رودخانه 

سیمره پناه ببرد که متأسفانه در همانجا غرق مى شود.

ژاپن: قبول نداریم
  انتخــاب| مقامات ژاپنى اعــالم کردند مدارك و 
شواهد آمریکا مبنى بر حمله ایران به نفتکش ها را قبول 
ندارند و معتقدند این مدارك کافى نیست و نباید بر اساس 
آن ایران را متهم کرد. یک منبع مطلع به کیودو گفته است 
در همین راستا «کونو تارو»، وزیر خارجه ژاپن روز جمعه 
در تماس تلفنى با «مایک پمپئــو»، همتاى آمریکایى 
خود از وى خواسته است مدارك بیشترى ارائه کند چون 

مدارك وى کافى نیست.

رونمایى از یک اتفاق عجیب
  جماران| على مطهرى در کانال تلگرامى خود متنى 
را منتشر کرد و گفته اســت که این متن توسط روزنامه 
متعلق به صداوسیما سانسور شده است. در بخشى از این 
متن آمده اســت: «همه مى دانند که در سال 94 تبصره 
ماده 48 قانون آیین دادرسى کیفرى در کمیسیون قضایى 
مجلس تغییر کرد و بدون آنکه به صحن مجلس بیاید به 
عنوان قانون ابالغ شــد. بنابراین در واقع قانون نیست. 
این تبصره مى گوید متهمان سیاســى فقط از وکالى 
مورد تأیید رئیس قوه قضاییه مى توانند اســتفاده کنند. 
همینطور اســت عبارتى که در ماده 29 آیین دادرسى 
کیفرى اضافه شد که طبق آن سازمان اطالعات سپاه به 
ضابطان دادگسترى افزوده شد. و همینطور حذف ماده 
190 که مى گفت تحقیقات اولیه از متهم بدون حضور 

وکیل اعتبار ندارد.» 

فرار مالیاتى بزرگ
  تســنیم| رئیس کمیســیون اقتصادى مجلس 
شوراى اســالمى با بیان اینکه ظرفیت اخذ مالیات به 
مفهوم فشار بر مردم نیست گفت: در سال 97 با بررسى 
تراکنش هاى بانکى حدود 12هزار میلیارد تومان مالیات 
از کسانى که یک بار در اقتصاد ایران مالیات نداده بودند 

وصول شد. 

پوتین غافلگیر مى کند
  برنــا| رئیــس جمهور روســیه با برگــزارى یک 
جشــن تولد، همتاى چینى خود را غافلگیر کرد. «شى 
جینپینگ»، رئیس جمهور چین که براى شــرکت در 
اجالس «سیکا» به شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان 
رفته بود از سوى «والدیمیر پوتین»، همتاى روسى خود 
غافلگیر شد. بر اساس این گزارش، پوتین ترتیب برگزارى 
جشــنى را به مناسبت شصت و ششــمین سالروز تولد 
جینپینگ داده بود. رئیس جمهور روسیه در این مراسم 

به جینپینگ بستنى مخصوص روسى هدیه داده است.

خبرخوان

                                                    طى یک هفته گذشــته حواشى 
متعدد در خصوص مالکیت اسنپ مطرح شده است حواشى 
که از ماجراى دختر مسافر آغاز شد و با دیدارهاى متعدد 
راننده معروف به آمر به معروف و ناهى از منکر حاشیه هاى 
بیشترى پیدا کرد. حاشیه هاى که مسئله سرمایه گذار و 

مالک این تاکسى اینترنتى را مطرح کرد. 
اســنپ، تپ ســى و کارپینو، سه اپلیکیشــن معروف 
تاکسى اینترنتى هســتند. در این میان اسنپ اپلیکیشن 
معروف ترى نســبت به بقیه محســوب مى شود. اینکه 
چه کسى یا کسانى مالک و ســرمایه گذار اسنپ هستند 
موضوع داغ این روزها در فضاى مجازى اســت. پس از 
استقبال عموم مردم از اپلیکیشن هاى جابه جایى درون 
شهرى، شاهد بودیم که برخى از شبکه هاى اجتماعى و 
سایت هاى غیررسمى، ســپاه را به عنوان مالک شرکت 
اسنپ معرفى کردند که در همان ابتدا توسط مدیر شرکت 

تاکسى هاى اینترنتى اسنپ رد شد. 
اما بد نیســت بدانید «گروه اینترنت ایران» بزرگ ترین 
گروه کسب و کار اینترنتى در ایران است که در حال حاضر 

پنج کسب و کار اینترنتى را راهبرى مى کند و در حقیقت 
مالک آنها به حساب مى آید. این گروه پس از تأسیس در 
سال 1393 توانسته اســت تحولى بزرگ در روش خرید 
کاربران در کشــور ایجاد کند و در حال حاضر عالوه بر 
«اسنپ»، «بامیلو» و «زودفود»، ســامانه رزرو آنالین 
هتل هاى ایران «پین تاپین» و سامانه جستجوى هوشمند 

ملک «اسکانو» را نیز مدیریت مى کند.
بر اســاس آگهى روزنامه رسمى شــرکت «ایده گزین 
ارتباطات روماك» مندرج در تاریخ 12 اردیبهشــت ماه 
سال 96، شهرام شاهکار، نایب رئیس هیئت مدیره شرکت 
ایده گزین ارتباطات روماك (اســنپ) است و مدیرعامل 
اسنپ محمد رازینى اعالم شده اســت. شهرام شاهکار 
از زمان فعالیتش تا امروز در محافل رســانه اى با سمت 
«مدیرعامل» معرفى شده و هیچگاه به محمد رازینى به 

عنوان مدیرعامل اصلى اسنپ اشاره نشده است.
محمد رازینى، فرزند على رازینى، روحانى و رئیس شعبه 
41 دیوان عالى کشــور اســت. على رازینى پیش از این 
دادستان انقالب تهران، رئیس سازمان قضایى نیروهاى 

مسلح، رئیس کل دادگسترى اســتان تهران از 1373 تا 
1378، رئیس دیوان عدالــت ادارى از 1373 تا 1378، 
نماینده اســتان همدان در دوره چهارم مجلس خبرگان 

رهبرى (1385-1395)، رئیــس دادگاه ویژه روحانیت 
و معاون حقوقى رئیس قوه قضاییه جمهورى اســالمى 

بوده است.

مالک واقعى اسنپ کیست؟

در پى انتشــار تصاویرى که دیده بان میراث فرهنگى از 
راه اندازى شهربازى در میدان امام على(ع) که به میدان 
عتیق، میدان کهنه و سبزه میدان نیز مشهور است، منتشر 
کرده؛ فریدون اللهیارى، مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع 
دستى و گردشگرى اصفهان با ابراز بى اطالعى از برقرارى 

چنین شهربازى اى گفت: اطالعى از 
راه اندازى چنین شهربازى ندارم. او 
ادامه داد: احتمال مى دهم، یک سازه 

موقت باشد.
درحالى که میدان امــام على(ع)از 
یکسو مســجد جامع اصفهان را به 
بنــاى هارونیه و از ســوى دیگر به 
مدرسه و کاروانسراى کاسه گران و 
بازار بزرگ اصفهان متصل مى کند 
و از جمله میراث ثبت شده اصفهان 
به حســاب مى آید، این روزها شاهد 

راه اندازى سرســره هاى بادى، زمین بازى و اســکیت، 
استخر توپ و مســیر کارتینگ در وسط ســبزه میدان 
تاریخى اصفهان هســتیم، که نه تنها در حریم قرار دارد 
بلکه منظر بصرى مســجد جامع اصفهــان را نیز نقض 

کرده است. 
اللهیارى خاطرنشان کرد: قطعاً این مجموعه شهربازى از 

میراث فرهنگى مجوز ندارند و بدون مجوز چنین کارى 
را در پیش گرفته اســت. در این میــان ناظران میراث و 
کارشناســان یگان حفاظت الزامًا نمى توانند همه چیز را 

بدانند.
 سبزه میدان که در گذشــته با نام عتیق خوانده مى شد، 

زمانى مهمترین میدان اصفهان به شــمار مى رفت اما با 
پیدایش میدان نقش جهان و هجوم کسبه به سمت آن، 
میدان عتیق، کهنه میدان نام گرفت. با قرار گرفتن در چهار 
محور اصلى شهر اصفهان یعنى خیابان ولیعصر، هاتف، 
عبدالرزاق و مسجدجامع، سبزه میدان هنوز یکى از مناطق 

مهم و پر رفت و آمد شهر اصفهان محسوب مى شود.

روابط عمومى شبکه 3 خبر تغییر ناصر کریمان، معاون 
اجتماعى این شبکه را رسماً اعالم کرد.

تنها 48 ساعت پس از انتشار شایعه جدایى مدیر شبکه 3 
از این شبکه، این بار فروغى جا براى قائم مقام دلخواهش 
را باز کرد و البته همزمان دستیار و مشاورش در سازمان 
بسیج رسانه ملى را که این اواخر برنامه «بدون توقف» را 
در این شبکه روى آنتن داشت، جایگزین آخرین بازمانده 

پرقدرت تیم پورمحمدى در این شبکه کرد.
فروغى که بنا بر توییت مســئول روابط عمومى شبکه 
3، شایعه برکنارى اش را ناشــى از فشارى دانسته بود 

که احتماًال دوباره به لیبرال ها وارد کرده است، حاال دو 
همفکر جدید به خود را به ترکیب مدیران عالى شبکه 

3 مى افزاید.
او براى محمدرضا نجارزاده،  حکم مدیر گروه اجتماعى 
شبکه 3 را زد تا رســمًا جایگرین ناصر کریمان شود. 
کریمان همیشه نورچشــمى اصغر پورمحمدى بوده و 
نقشى کلیدى در برنامه ســازى مجرى هاى سلبریتى 
چون افخمى، رشــیدپور، مهران مدیرى، علیخانى و 
بقیه در شبکه هایى داشته که پورمحمدى مدیریتشان 

بر عهده اش بود.

از طرف دیگر با جدایى عبدالملکى از پست قائم مقامى 
شبکه 3 که مدیر شبکه اســتانى کردستان شده است، 
احتماًال جا براى محســن یزدى از دیگر رسانه اى هاى 
فعال با نگرش سیاسى نزدیک به فروغى هم باز شده و 
به نظر مى رسد ترکیب ایده آل او در این شبکه مهم رسانه 

ملى تکمیل مى شود.
فروغى در یکسال گذشته نشــان داده در افکارش دو 
شکل کار اهمیت فراوانى دارد. روند سلبریتى گرایى براى 
جذب مخاطب و همزمان در دل این ســلبریتى گرایى 

تزریق ایدئولوژى فکرى سیاسى و گاه جناحى.

تغییرات جدید 
در شبکه فروغى

حشمت ا... فالحت پیشــه، رئیس کمیسیون امنیت ملى 
مجلس نوشته است: 

«متأسفانه شاهدیم برخى افراد شعار مى دهند ولى در عمل 
از این آرمان زمانى که منافعشان ایجاب مى کند، به راحتى 
دور مى شــوند. یکى از این موارد موضوع انگشت نگارى 
از نمایندگان مجلس براى ســفر به اروپاست. در ابتداى 
دوره دیدیم به گونــه اى تحقیرآمیز نماینــدگان را براى 
انگشــت نگارى به ســفارتخانه هاى مختلــف بردند و 
انگشــت نگارى کردند. کارى که فقط در مورد کشورها و 
ملت هایى صورت مى گیرد که متهم به تروریست مى شوند 
و متأسفانه پروتکل تحقیرآمیزى است که با اروپایى ها اجرا 
مى شــود. برخى از افرادى که بیش از حد به اصطالح از 

آرمان ها دفاع مى کنند کسانى بودند که براى انگشت نگارى 
شدن از همدیگر ســبقت گرفتند! برخى افراد که ادعاى 
آرمانگرایى دارند، حاضر شدند این تحقیر را بپذیرند براى 
اینکه سفرهاى متعددشان انجام شود و این یک واقعیت 
است. لذا معتقدم باید ارزیابى واقعى صورت گیرد تا مردم 
مطلع شوند چرا نمایندگانشان پذیرفته اند که انگشت نگارى 
شــوند! در ابتداى همین دوره به همین افــراد که ادعاى 
آرمانگرایى دارند، اعالم کردم 290 نماینده مجلس رسمًا 
اعالم کنیم که هیچ سفر اروپایى نخواهیم رفت مگر اینکه 
این قاعده تحقیرآمیز ســفارتخانه هاى اروپایى بشکند و 
متأسفانه همین افراد که مدعى اصولگرایى بودند همراهى 

نکردند و انگشت نگارى شدند.»

شهربازى وسط میدان تاریخى اصفهان؟!سبقت گرفتن براى انگشت نگارى شدن!

نظرسنجى ملى مرکز افکارسنجى دانشجویان ایران (ایسپا) 
که در روزهاى 31 اردیبهشــت و اول خرداد ماه 98 انجام 
شده نشــان مى دهد 68/5 درصد از کســانى که وضعیت 

اقتصادى خود را بــد ارزیابى کرده اند، 
هر روز یا چند بار در هفته گوشت مرغ 
مصرف مى کنند. این در حالى اســت 
که 25/8 درصد از افرادى که وضعیت 
اقتصادى خود را بد توصیف کرده اند، 
هر روز یا چند بار در هفته گوشت قرمز 
مصرف مى کنند. این میزان براى طبقه 
متوسط 85/1 درصد و براى طبقه اى 
که وضعیت اقتصادى خــود را خوب 

ارزیابى کرده است 82/6 درصد است.
همچنین طبــق نتایج نظرســنجى 

صورت گرفته در «ایسپا» که چندى پیش منتشر شد 74/8 
درصد مردم در یکسال گذشته چند روز در هفته گوشت مرغ 
مصرف کرده اند. 4/2 درصد پاسخگویان اعالم کرده اند در 

یکسال گذشته هر روز گوشت مرغ مصرف کرده اند. 74/8 
درصد پاسخگویان اعالم کرده اند در یکسال گذشته چند روز 
در هفته، 17/7درصد پاسخگویان چند روز در ماه، 1/8 درصد 

پاسخگویان چند بار در سال گوشت مرغ مصرف کرده اند. 
1/2درصد پاســخگویان اعالم کرده اند در یکسال گذشته 

اصًال گوشت مرغ مصرف نکرده اند. 

آمار جدید مصرف گوشت در ایران
ماجراى نامه همراه «آبه شینزو» نخست وزیر ژاپن در دیدار 
روز پنج شنبه وى با رهبر معظم انقالب اسالمى در تهران 

آنقدر خبر ساز شد که «کونو تارو»، وزیر خارجه این کشور 
مجبور شد به آن واکنش نشان دهد.

کونو با انتشــار توییتى در حســاب کاربرى خود در توییتر 
نوشت: «آنچه نخست وزیر در دست داشت حاوى نکات 
صحبتش بود؛ نه پیام ترامپ!» انتشــار تصویرى از دیدار 
نخست وزیر ژاپن با رهبر معظم انقالب که در آن یادداشت 
یا دست نوشــته «آبه» ابتدا روى میز جلوى وى و سپس 
در کنار پایش روى مبل قرار گرفته اســت موجب توجه و 
تفسیرهاى مختلف رسانه ها و کاربران فضاى مجازى قرار 
گرفته بود. این رسانه ها از یادداشت همراه نخست وزیر ژاپن 

به عنوان پیام مکتوب ترامپ نام برده بودند.

واکنش ژاپن به ماجراى نامه «آبه» 

پایگاه اطالع رسانى بهداشت نیوز گفتگویى اختصاصى 
با دکتر محمد حسن طریقت منفرد، وزیر اسبق بهداشت 
انجام داده و بحثى را در خصوص اینکه چرا بســیارى از 

پزشکان ایرانى عادت به نوشتن نســخه هاى التین و 
ناخوانا دارند مطرح کرده است. طریقت منفرد مى گوید: 
دلیل ناخوانا بودن و فارسى نبودن نسخه هاى ما، رفتار 

پزشکان ایرانى است که البته غیرمعقول است.
دکتر طریقت منفرد افزود: چون چندین بار تأکید شده که 
تمام مکاتبات پزشکى باید حتى المقدور فارسى باشد اما 
متأسفانه این نسخه ها نه فارسى است و نه طورى نوشته 
مى شــود که بیمار متوجه محتواى آن شود و شاید این 

اخالق حکیمانه اى است که ما پزشکان پیدا کرده ایم!
او در ادامه گفت: متأسفانه هنوز بسیارى از پزشکان ما فکر 
مى کنند مسائل پزشکى باید محرمانه بماند و نیازى نیست 

بیمار از جزییات بیمارى اش اطالع داشته باشد.

راز ناخوانا بودن نسخه هاى پزشکان 

  دیده بان ایران|
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آیین کلنگزنى و اجراى
 38 واحد مسکونى

همایش خیرین مســکن ساز شهرســتان مبارکه 
با حضور مدیر کل بنیاد مســکن انقالب اســالمى 
استان اصفهان و جمعى از مدیران شهرستان برگزار 
شــد. پس از برگزارى این همایــش و جمع آورى 
کمک هاى خیرین، آیین کلنگزنى و اجراى همزمان 
38 واحد مسکونى در شهرهاى مبارکه، طالخونچه، 
روستاى فخرآباد و روستاى دهسرخ در زمین واگذار 
شده به انجمن خیرین مسکن ساز شهرستان مبارکه 

با حضور مدعوین برگزار شد.

کاهش خروجى 
سد زاینده رود 

معاون حفاظت و بهره بردارى شرکت آب منطقه اى 
اصفهان گفت: در نشســتى با حضور نمایندگانى از 
کشــاورزان، توافق تأمین آبى غالت مناطق شرق 
اصفهان روز شــنبه به پایان رســید و طبق برنامه 
ابالغى متناسب با منابع، خروجى ســد زاینده رود 
اصفهان از 100 به 60 مترمکعــب برثانیه کاهش 
یافت. حسن ساسانى افزود: همچنین روز یک شنبه 
تأمین نیاز آبى غالت غرب اصفهان هم پایان یافت.

پایانه صمدیه 
برون استانى مى شود

مدیرعامل سازمان پایانه هاى مسافربرى شهردارى 
اصفهان گفت: طرح توســعه اى پیش بینى شده تا 
پایانه درون اســتانى صمدیه به برون استانى تبدیل 
شود، از این رو در آینده تعدادى از شرکت هاى فعال 
در پایانه هاى کاوه و زاینده رود به پایانه صمدیه انتقال 
داده خواهد شد. عباس محبوبى تأکید کرد: در حال 
حاضر مباحث مربوط به تملک زمین پایانه صمدیه 
در حال انجام اســت و تا پایان شهریورماه 98 طرح 

توسعه این پایانه را کلنگزنى خواهیم کرد.

معارفه رئیس جدید
 جهاد کشاورزى 

 مهرداد مرادمند، طى مراسمى به عنوان رئیس جدید 
سازمان جهاد کشاورزى اصفهان انتخاب شد. پیش از 
این محسن کریمیان ریاست سازمان جهاد کشاورزى 
اصفهان را بر عهده داشــت که چندى پیش از این 

سمت استعفا کرده بود.

دوره هایى براى
 آموزش رسانه 

ثبت نام دوره هاى آموزشى فرهنگسراى تخصصى 
رســانه شــامل خبرنویســى، عکاســى، فن بیان، 
تکنیک هاى مصاحبه، گزارش نویسى، طراحى، زبان 
انگلیسى و سواد رســانه اى ویژه ترم تابستان از 20 
خردادماه آغاز شده است. زمان ثبت نام کالس ها تا 
30 خرداد است که عالقه مندان براى ثبت نام و کسب 
اطالعات بیشــتر مى توانند به محل فرهنگسرا واقع 
در خیابان پروین، جنب بازار گیاهان دارویى، مجتمع 
فرهنگى مطبوعاتى، طبقه دوم واحد 18 مراجعه کرده 

و یا با شماره 35544096 تماس حاصل کنند.

پرداخت ماهیانه 
26 میلیارد تومان مستمرى 

معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد استان 
اصفهان با بیان اینکه بیش از 104 هزار و 440 خانوار 
در استان تحت حمایت این نهاد قرار دارند، گفت: به 
این نیازمندان به  صورت ماهیانه مستمرى پرداخت 
مى شود که در اردیبهشت ماه امســال، 26 میلیارد 
و 383 میلیون تومان در ایــن زمینه به آنها پرداخت 
شد. هادى بنایى البته تأکید کرد: فعالیت هاى امداد 
منحصر به پرداخت مســتمرى نبــوده و در زمینه 
بهداشــت و درمان، تحصیل، جهیزیه و اشتغال نیز 
کمک هاى متعددى در اختیار جامعه تحت حمایت 

قرار مى گیرد.

خبر

سرپرست شرکت آب و فاضالب روستایى استان اصفهان 
با کارکنان حــوزه روابط عمومى و امــور فرهنگى خود 

دیدار کرد. 
هاشم امینى در این دیدار، کار در حوزه روابط عمومى را 
بسیار حساس برشمرد و گفت: در فضاى غبارآلود جامعه، 
روابط عمومى باید با استفاده از ظرفیت باالى رسانه ها و 
به ویژه فضاى مجازى  براى اقناع و تنویر افکار عمومى 

به صورت سنجیده و به موقع اقدام کند. 
امینى به بیانیه مهم مقــام معظم رهبرى با عنوان «گام 
دوم انقالب» اشــاره کرد و این بیانیه را منشورى براى 
خودسازى در راستاى تحقق آرمان تمدن نوین اسالمى و 

ساختن ایران عزیز دانست و از مدیران و کارکنان روابط 
عمومى و امور فرهنگى خواست براى عملیاتى کردن آن 

در شرکت آب و فاضالب استان اصفهان اهتمام ورزند. 
سرپرســت شــرکت آب و فاضالب روســتایى استان 
اصفهان در بخش دیگرى از ســخنان خود در خصوص 
یکپارچه سازى شــرکت هاى آب و فاضالب شهرى و 
روستایى، از این تصمیم  به عنوان «اقدام بزرگ» یاد کرد 
و گفت: در این راستا بایستى نگاه کالن داشته باشیم و 
صرفاً  به منافع خودمان فکر نکنیم. چرا که تحقق این امر، 
برکات زیادى را براى نظام مقدس اسالمى و نیروهاى 

خدوم آب و فاضالب کشور به همراه خواهد داشت. 

معاون امور زیربنایى و حمل  و نقل شــهرى شــهردارى 
خمینى شهر گفت: درختان کهنســال خمینى شهر که در 
حصار آسفالت گرفتار شــده اند آزاد مى شوند و ظرف یک 
ماه گذشــته هم حدود یکصد اصله درخت از بند آسفالت 
رها و اصالح شده اند.مرتضى خلیلى در گفتگو با «ایسنا» 
اظهار کرد: تعدادى از درختان شــهر بــه دلیل عملیات 
عمرانى ســال هاى قبل در میان بتن و آسفالت جوى ها و 
کف خیابان ها به محاصره درآمده بودند که با پیگیرى هاى 
انجام شده این درختان شناسایى و نسبت به اصالح و ایجاد 
تشتک براى آنها اقدام شده است. وى افزود: ظرف یک ماه 
گذشته حدود یکصد اصله درخت از بند آسفالت رها و اصالح 

شده اند و تاکنون راستاى بدنه گاردر غربى، میانى و شرقى 
دور درختانش آزاد شده و اجراى تشتک از روبه  روى مسجد 
آقاعلى اکبر شروع و تا انتهاى گاردر شرقى و محله کهندژ 
انجام شده است.  معاون امور زیربنایى و حمل ونقل شهرى 
شهردارى خمینى شهر افزود: اجراى تشتک پس از انجام 
درختان محله کهندژ، مسیر گاردر میانى و غربى و سپس 
کل محالت شهر است. خلیلى تعداد کل درختان گرفتار 
شده در آسفالت را 1500 اصله درخت برآورد کرد و افزود: 
از تمام دوستداران محیط زیست دعوت مى کنیم چنانچه 
عالقه مند به همکارى براى جانمایى درختان هســتند در 

ساعات ادارى به واحد عمران شهردارى مراجعه کنند.

یکصد اصله درخت 
از بند آسفالت رها شدند

قدم بزرگ 
در حوزه آب و فاضالب

در حالى که امســال هشت نفر در اســتان اصفهان 
بر اثر اصابت صاعقه جان خود را از دســت داده اند، 
معاون توســعه و پیش بینى اداره کل هواشناســى 
استان اصفهان مى گوید چون در سال جارى دماى 
الیه هاى میانى َجو نسبت به ســال گذشته سردتر 
شده بود همین امر سبب شد تا رگبار و رعد و برق ها 
به ســطح زمین نزدیک تر شوند و شــدت بیشترى 

پیدا کنند.
نوید حاجى بابایــى در گفتگو با «فــارس» با بیان 
اینکه اگر عمــده رعــد و برق هایى کــه منجر به 
خسارت شــد را بررســى کنیم، همگى در نزدیکى 
ســطح زمین اتفــاق افتاده اســت ادامــه داد: این 
درحالى است که سال گذشــته ارتفاع رعد و برق ها 
از سطح زمین بیشتر بوده و ســرد بودن الیه جوى 
در الیه هاى باالیى جو، کمک کــرد که این اتفاق

رخ دهد.

حاجى بابایى با اشــاره به اینکه عمدتًا افرادى جان 
خود را از دست دادند که در دامنه کوه ها و کوهپایه ها 
مســتقر بودند، متذکر شــد: در فصل اردیبهشــت 
ابرهاى جوششى منطقه اصفهان یا  غیره به صورت 
متمرکز نیستند ولى شرایط دامنه کوه ها به صورتى 
اســت که این ابرها بــه هم مى چســبند و متراکم 
مى شوند و زمانى که ابرهاى سى بى و جوششى به هم

 نزدیــک و متراکــم مى شــوند، رگبــار و رعد و 
برق هایى که بــه وجود مى آورند، بســیار شــدید 

مى شوند.
وى با بیــان اینکه از تیــر ماه، الگوهاى تابســتانه 
ما مســتقر مى شــوند و به شــرایط پایــدارى جو 
نزدیک مى شــویم، خاطرنشــان کرد: شدت رگبار 
و رعد و بــرق تا دهه ســوم خرداد ماه اســت و در

تیر ماه انتظار داریم که فراوانى آن نسبت به ماه هاى 
گذشته بسیار کمتر شود.

جلسه معارفه شهردار جدید دهاقان برگزار شد. 
در ابتداى جلســه، عناقه، رئیس شــوراى شهر ضمن 
خوش آمدگویى بــه مهمانان بــه ارائه گزارشــى از 
فعالیت هاى شوراى شــهر و شــهردارى در دو سال 

اخیــر و رونــد انتخــاب شــهردار جدیــد پرداخت.
 در ادامــه جلســه ســجادى معاونت فرمانــدارى به 
بیان پتانســیل هاى موجود این شهرســتان اشــاره 

کرد. 
ســپس ذاکرى، مدیر کل دفتر امور شهرى و شوراهاى 
استاندارى به بیان وضعیت شهردارى ها در سال 97 که 
آن را سخت ترین سال شهردارى ها نامید پرداخت. وى 
افزود: براى شهرســتان دهاقان باید درآمد پایدار ایجاد 
کرد و این موضوع با تدبیر و خالقیــت مدیران داخلى 
مى تواند شــهر دهاقان را به عنوان یک شهر ایده آل و 

مطلوب معرفى کند. 
در ادامه نادر بدریان دهاقانى، شــهردار جدید دهاقان 
ضمن قدردانى از حســن نظر و اعتماد شوراى شهر به 
بیان و ارائه برنامه هاى آتى خــود پرداخت و در انتهاى 
جلسه هم حکم شهردار دهاقان که به امضاى استاندار 

رسیده بود به وى تقدیم شد .

معاون دانشــجویى فرهنگى دانشگاه آزاد اسالمى 
نجف آباد گفت: خوابگاه هاى دانشــگاه نجف آباد 

شبانه روزى رصد مى شوند.
على اکبر حسین رضا گفت: مجموعه خوابگاه هاى 
خواهران و برادران در داخل محوطه دانشگاه قرار 
دارد و همین موضوع مزیت خوبى براى مســائل 

حفاظتى و امنیتى خوابگاه است.
 وى ادامه داد: کنترل کامل و شــبانه روزى عبور 
و مرور در داخل و حتى خارج از دانشــگاه ســبب 
شــده تا ورود افراد متفرقه به آن عمــًال امکانپذیر

 نباشد.
وى با تکذیب وجود هر گونــه ناامنى در خصوص 
سرقت از خوابگاه دانشــجویان، تأ کید کرد: عالوه 
بر رصد شــبانه روزى دوربین هاى امنیتى و حضور 
سرپرستان خوابگاه در طول شبانه روز،  دانشجویان 
در اداره خوابگاه مشــارکت دائمى دارند. مشکالت 
را رصد کــرده و به مســئوالن انتقــال مى دهند.
 همچنیــن در برگزارى فعالیت هــاى فوق برنامه 
مشــارکت دارند و در اداره امور خوابــگاه حضور 
مستمر دانشــجویان باعث مى شود تا مشکالت به 

حداقل برسد.

هشــتاد و یکمین جلســه علنى شــوراى اســالمى 
شــهر اصفهان قرار بود صبح دیروز برگزار شــود که

 به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد اعضاى حاضر در 
جلسه، نایب رئیس شــورا، مصوبات و قرائت نامه هاى 

دریافتى از شهردارى را به تأخیر انداخت.
به گزارش «فارس»، این جلســه قرار بود از ســاعت 
8 صبح در ساختمان شــهردارى اصفهان برگزار شود 
و طبق روال گذشــته اعضا و اصحاب رسانه در سالن 
جلسات شورا در ساختمان مرکزى شهردارى اصفهان 

حضور یافتند. 
از نکات قابل توجه این جلسه اما موضوع به حد نصاب 
نرســیدن تعداد اعضاى حاضر در جلســه بود تا جایى 
که علیرضا نصر، نایب رئیس شــورا، مصوبات و قرائت 
نامه هاى دریافتى از شــهردارى را به زمان حدنصاب 

رسیدن موکول کرد.
طبق مــاده 15 قانون شــوراها، جلســات شــوراها 
علنى و با حضور دو سوم اعضاى اصلى رسمیت مى یابد، 
که بر این اساس جلسات شوراى 13 نفره شهر اصفهان 

حداقل با 9 عضو قابل تشکیل است.
پس از یــک ســاعت تأمل رئیــس و نایــب رئیس 

شوراى شــهر، ســاعت 9 صبح با حضور نهمین عضو 
شوراى اســالمى شــهر اصفهان قرائت درخواست ها 

انجام شد و در ساعت 9 و55 دقیقه تعداد اعضا مجدداً به 
هشت  نفر کاهش یافت و جلسه از حدنصاب خارج شد.

خارج شــدن از حدنصاب در حالى صــورت مى گیرد 
که به گفتــه معین، رئیس شــوراى شــهر، دو نفر از 
اعضا در مأموریت (ســفر به کشــور ایتالیا) هستند و 
غیبت یــک نفر هم بــدون هماهنگــى قبلى صورت 
گرفته و این شورا بر مســئله نظم جلسات تأکید داشته 

است.
ایــن توضیحات را رئیس شــوراى اســالمى شــهر 
اصفهــان با ابــراز نگرانــى از احتمال انعــکاس این 
موضــوع در رســانه ها و البتــه در پاســخ بــه تذکر
 یکى دیگر از اعضا داد؛ جــوادى در تذکرش به غیبت 
نمایندگان شهرى هم اشــاره کرده و نسبت به حضور 

نیافتن در کمیسیون هاى داخلى نیز انتقادکرد .
اما در هر صورت جلسه شوراى شهر اصفهان برگزار شد 
و طى آن معاون مالى و اقتصادى شــهردارى اصفهان 
در تشریح درآمدهاى سیاستى شهردارى در سال 98 به 

سخنرانى پرداخت.

شاخص کیفیت هواى کالنشهر اصفهان تا ظهر دیروز 
همچنان با ایستادن روى رنگ قرمز از خطر ناسالمى 
هوا براى عموم خبر مى داد و این در حالى بود که اعداد 
و ارقام نشــان دهنده میزان آالینده ها در هواى روز 
یک شنبه، کاهش چشمگیرى را نسبت به روز شنبه 

نشان مى داد.
هفته جارى با هجوم ســنگین ریزگردها به آســمان 
اصفهان آغاز شد تا جایى که هواى شبه ابرى روز شنبه 
حتى اجازه نمى داد نور خورشــید به آسانى به زمین 
برسد. در چنین شــرایطى بود که مدیرکل مدیریت 
بحران اســتان اصفهان هوا را در وضعیت «بســیار 
خطرناك» توصیف کرد و خواستار آن شد که کسى از 
خانه اش خارج نشود مگر با ماسک هاى استاندارد. در 
این بین انگشت اتهام به سمت اداره کل هواشناسى 
استان نشــانه رفت که چرا زودتر نسبت به وقوع این 

رخداد جوى هشدار نداده است.
البته روز شنبه یکى از کارشناسان این اداره کل اعالم 
کرد که هواشناسى هشــدارهایش را از جمعه شب به 
مقامات مسئول داده است اما شامگاه شنبه مدیرکل 
هواشناسى اســتان اصفهان در اقدامى کم سابقه از 
بابت عدم پیش بینى این اتفاق عذرخواهى کرد اگرچه 
گفت که علت این موضوع دلیل فنى داشت. به گفته 
حمیدرضا خورشــیدى، این پدیده یک پدیده محلى 
به شمار مى رفت که از شرق اصفهان آغاز شده بود و 
تشخیص پدیده هاى محلى کمى دشوار است که براى 
برطرف کردن این مشــکل باید به سمت ابزارهایى 

نظیر رادار برویم.
این عذرخواهى در حالى رســانه اى شــده اســت 
که بنــا بــر داده هــاى مرکــز کنتــرل ترافیکى 
شــهردارى اصفهان، حجم ترافیــک خیابان هاى 
اصفهان در روز شــنبه کاهــش نیافــت و آلودگى 

خودروهــا نیز به گرد و غبار این شــهر اضافه شــد. 
خبرگزارى شــهردارى اصفهان در این باره نوشــت

 کــه اگرچه ســتاد مدیریــت بحــران در خصوص 
ترددهاى غیر ضرورى شهرندان هشدار داده بود اما 
«اصفهانى ها آلودگى هوا را جدى نگرفتند».  این در حالى 
است که از مجموع سه میلیون و 200 هزار هکتار بیابان 
در اصفهان، یک میلیون و 92 هزار هکتار، کانون بحران
 فرســایش بادى اســت کــه در صورت فعال شــدن 
طوفان و گــرد و غبار، بــه منابع زیســتى و اقتصادى 
اطراف خــود خســارت وارد مى کند اما ظاهراً کســى 
حواســش به این چیزها نیســت! واقعًا اگر هواشناسى 
هم با اســتفاده از رادارهایــى که فعًال نــدارد، چند روز 
زودتــر اطالعیــه اى صــادر مــى کــرد و از مــردم 
مى خواســت منازلشــان را ترك نکنند، امکان داشت 
خیابان هاى شــهر خلوت تر از روز شــنبه هفته جارى

 شود؟  

مؤسسه خیریه فرهنگى قرآنى روشندالن اصفهان، براى اولین 
بار در جهان اسالم، نهج البالغه با ترجمه محمد دشتى را به 
خط بریل براى نابینایان مناسب سازى کرده و این نهج البالغه 
با حضور معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمى، نماینده ولى فقیه 
در استان و امام جمعه اصفهان و چند تن از مدیران دستگاه هاى 

اجرایى استان اصفهان، رونمایى شد.
نماینده ولى فقیه در اســتان و امام جمعه اصفهان در آیین 

رونمایى از نهج البالغه خط بریل براى نابینایان که در تاالر 
اجتماعات کتابخانه مرکزى شهردارى اصفهان و با حضور 
گسترده روشــندالن و عالقه مندان به قرآن و نهج البالغه 
همراه بود، گفت: با رونمایى از نهج البالغه به خط بریل، راه 
براى مطالعه نهج البالغه براى نابینایان فراهم شد که باید از 

همه دست اندرکاران این اقدام، قدردانى کرد.
آیت ا... سید یوسف طباطبایى نژاد اظهار کرد: با هر نعمتى که 
خداوند در اختیار انسان ها قرار داده، انسان ها بار بیشترى را به 
دوش مى کشند اما در حقیقت کسى نابیناست که بصیرت ندارد. 
این در حالى است که بسیارى از اشخاصى که بینا هم هستند 
کارى به نهج البالغه ندارند و حتى نمى خواهند قرآن، مفاتیح، 

نهج البالغه بخوانند، چون کوردل هستند.
وى در ادامه افزود: چشــم و گوش وسیله هســتند که اگر 
از آنها درست استفاده نشود بهتر اســت که نباشند. آیت ا... 
طباطبایى نژاد به این نکته هم اشــاره کرد که انتظار داشت 

در این جلسه مسئوالن شهر حضور بیشترى پیدا مى کردند. 

***
معاون قرآن و عترت وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمى نیز در این 
آیین با بیان اینکه علماى شیعه و سنى بر اعتبار و معجزه بودن 
نهج البالغه صحه گذاشته اند، گفت: نهج البالغه، برترین و 
بزرگ ترین کتاب روایى در حوزه هاى اندیشه دینى، تربیت 
و زهد و اندیشــه و عمل بوده و در حقیقت نهج البالغه، فخر 

بشریت است.
عبدالهادى فقهى زاده از مدیرعامل و همکاران او در مؤسسه 
خیریه فرهنگى قرآنى روشندالن اصفهان که این کار شایسته 
را به ثمر نشاندند تقدیر کرد و افزود: این روشندالن، خدمت 
بزرگى در عرصه قرآن و نهج البالغه کرده اند که امید است 

خداوند جزا و پاداش خیر به آنان عطا کند.
***

مدیرعامل مؤسسه خیریه فرهنگى قرآنى روشندالن اصفهان 
نیز گفت: قرآن نورى اســت که فرارو قرار گرفته و دل ها را 

روشن و روح را بیدار مى سازد.

سید مرتضى نیکزاد افزود: مؤسســه خیریه فرهنگى قرآنى 
روشــندالن اصفهان، براى اولین بار در جهان اســالم نهج 
البالغه ترجمه محمد دشتى را با خط بریل و چاپگر کامًال ایرانى 
و اصفهانى با نام چاپگر بریل دارکوب در اصفهان که نسبت به 
چاپگر اروپایى از امکانات بیشترى برخوردار بوده و یک چهارم 
قیمت اروپایى است رونمایى کرده و قرار است در تیراژ 1000 
نسخه در 17 جلد، انتشار دهد که امید است نابینایان در سطح 

کشور، از آن بتوانند استفاده کنند.
مدیرعامل مؤسسه خیریه فرهنگى قرآنى روشندالن اصفهان 
اظهار کرد: بر اساس نیاز نابینایان، کل قرآن با ترجمه آیت ا... 
مکارم شــیرازى به خط بریل براى نابینایان، مناسب سازى 
شد. صحیفه سجادیه ترجمه اســتاد حسین انصاریان نیز به 
خط بریل مناسب سازى شــد و در زمینه مفاتیح الجنان نیز 
این مناسب سازى صورت گرفت که همه اینها نیز با چاپگر 

اصفهانى، به چاپ رسید.
نیکزاد با بیان اینکه حلقه مفقوده که از آن غافل بودیم ترجمه 

نهج البالغه به خط بریل براى نابینایان بود که توفیق شد تا 
واحد تحقیقات مؤسســه خیریه فرهنگى قرآنى روشندالن 
اصفهان در این راستا اقدام کند، گفت: در مراحل مختلف براى 
مناسب سازى نهج البالغه به خط بریل فراز و نشیب زیاد بود 
اما به لطف خدا و طى دو سال و با ده هزار نفر ساعت در تیمى 
شش نفره این نهج البالغه براى نابینایان آماده شد که امروز 

رونمایى شد. 
***

عصمت باقریان، کارشناس مسئول مؤسسه خیریه فرهنگى 
قرآنى روشــندالن اصفهان هم گفت: نهــج البالغه براى 
نابینایان به خط بریل مناسب سازى شده و در 17 جلد شامل ده 
جلد خطبه، چهار جلد نامه و سه جلد حکمت با نازل ترین قیمت 
در اختیار عالقه مندان قرار مى گیرد و متقاضیان مى توانند در 
اصفهان به مؤسسه واقع در میدان قدس، ابتداى خیابان عالمه 
مجلسى، کوچه 12 مراجعه کرده و یا با تلفن هاى 34450130 

و 34457376 تماس بگیرند. 

نهج البالغه به خط بریل در اصفهان رونمایى شد

به دلیل سفر 2 نماینده به ایتالیا و غیبت یک نماینده دیگر؛

جلسه شوراى شهر اصفهان به حد نصاب نرسید!
خوابگاه هاى دانشگاه نجف آباد 

شبانه روز رصد مى شود

شهردار دهاقان رسماً معرفى شد

چرا صاعقه هاى امسال کشنده تر است؟

وقتى به همه چیز بى توجهیم حتى وضعیت «بسیار خطرناك» آلودگى هوا 

شنبه روز بدى بود...
سهیل سنایى

ساسان اکبرزاده

معاون هماهنگــى امور عمرانى اســتاندارى اصفهان 
گفت: طرح قطار حومه اى اصفهان - شــاهین شــهر 
آماده شده و در حال ارجاع براى فراخوان سرمایه گذار

است.
حجت ا... غالمى در گفتگو بــا «ایرنا» طول این خط 
قطــار حومــه اى را 15 کیلومتر اعالم کــرد و گفت: 
خوشــبختانه براى اجراى این طرح با مشکالتى نظیر 
آزادسازى مواجه نیســتیم و در صورت مشخص شدن 
سرمایه گذار و شروع اجراى آن، در مدت زمان مناسبى 

مى توانیم آن را به بهره بردارى برسانیم.
وى همچنین درباره قطار حومه اى نجف آباد-اصفهان 
اظهار کرد: این طرح نهایى شده و مصوبات الزم براى 
اتصال آن به ایســتگاه خط 2 متــرو اصفهان دریافت 
شده اســت که امیدواریم تا پایان سال جارى فراخوان 

سرمایه گذار آن انجام شود. معاون استاندارى اصفهان 
به اجراى خــط قطار حومه اى دیگرى در این اســتان 
اشــاره کرد و گفت: خط قطار حومه اى فوالدشــهر- 
اصفهان یکى از طرح هاى دیگرى است که مطالعات آن

 انجام شــده و تهیــه آن مراحل نهایى خــود را طى 
مى کند. غالمى دربــاره قطار حومه اى بهارســتان- 
اصفهان هم گفت: ایــن طرح در حال اجراســت که 
امیدواریم تا پایان ســال  جارى به بهره بردارى برسد.

 به گفتــه وى این طــرح تا شــهر جدید مجلســى 
ادامــه خواهــد یافــت و ارتبــاط ریلــى اصفهــان 
و شــهر جدید مجلســى از این طریق برقــرار خواهد

 شد.
با راه اندازى این قطار، فاصله بهارستان تا اصفهان از 20 

دقیقه به 12 دقیقه کاهش پیدا مى کند.

از روى ریل تا اصفهان، نجف آباد، فوالدشهر، شاهین شهر و بهارستان 
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کارگردان «دختر شــیطان» که پس از ده روز هنوز نیم میلیارد تومان نفروخته اســت، از تعداد کم 
سالن هاى نمایش فیلمش گله کرد و گفت: مى  خواستم فیلمم را از پرده پایین بکشم، چون اکران در 

70 سالن که اکثر آنها عمًال با یک یا دو سانس است، فایده اى ندارد.
این فیلم که از 15 خرداد اکران خود را آغاز کرده، 
بر اساس سامانه فروش ســینماى ایران تا روز 
شنبه فقط 381 میلیون تومان فروخت و با وجود 
برخى جنجال   ها درباره عکس هاى نامناســب 
بازیگــر هندى این فیلم، در گیشــه شکســت 
خورده است. این در حالى اســت که فیلم قبلى

محمدپور با نام «ســالم بمبئى» در سال 1395  
بیش از 13 میلیارد و 720 میلیون تومان فروش 

داشت.
محمدپور در واکنش به این موضوع که فیلمش 
در شرایط فعلى شانســى براى موفقیت بزرگ 
ندارد، پاســخ داد: فکر مى کنم زمان اکران فیلم 
مشــکل دارد و ما در زمانبندى براى اکران این 
فیلم اشتباه کردیم، چون سینماى ایران ظرفیت 

این را ندارد که همزمان چهار پنج فیلم پرفروش اکران شود.
  وى افزود: روز نخست با گیشه صد میلیونى، فروش ما بد نبود اما در روزهاى بعد به مرور سالن هاى 

ما کم شد و فکر مى کنم براى نابودى فیلم همین کافى است.
کارگردان «دختر شــیطان» اظهار کرد: اگر فیلمى شــبیه به ســینماى هندوســتان ســاخته و

 در زمان مناسب مثًال پاییز اکران شود، مى تواند بفروشــد. این فیلم، فیلمنامه خاصى دارد و تجارى 
نیست. 

از آخرین بارى که جهانگیر الماســى، بازیگر سینما و 
تلویزیون را در فیلم و سریال دیدیم زمان زیادى مى گذرد 
و این روزها در کمتر کار سینمایى و یا تلویزیونى نقشى 
داشته است. به همین مناسبت خبرگزارى «میزان»، با 
جهانگیر الماسى به گفتگو نشسته که بخشى از اظهارات 

او را مى خوانید:
 در این چند سال اخیر اهدافى غیر از هنر باعث شده 
ارزش هاى هنرى به جهت هاى دیگرى متمایل شود، 
بر این اساس طبیعى اســت که کسانى چون من بیکار 
شوند، در هر حال این روز ها بیشتر از بازیگرى مشغول 
استراحت و نگارش فیلمنامه هستم، البته صحبت هایى 
بابت ســاخت فیلمنامه «رنج و سرمستى» هم شده اما 

همچنان ادامه دارد.
 (در خصوص حواشى زیادى که در زمان تولید فیلمش 

به نام «رنج و سرمستى» به وجود آمده) این حواشى از 
اتهام به بنده آغاز شد تا تهدید هاى مختلف و حتى فردى 
ادعا کرد که این فیلمنامه متعلق به او بوده است، متأسفانه 
بدون اینکه تحقیقى کنند به من تهمت سرقت ادبى زدند 
که اصًال کار درستى نبود؛ حتى به فرهاد قائمیان بازیگر 
فیلم «رنج و سر مســتى» گفته بودند کــه یک بازیگر 
دیگرى جایگزینش شده و این حرف ها باعث شد که ما 
در فیلم فرهاد قائمیان را نداشته باشیم. هیچ تمایلى براى 
اکران این فیلم وجود ندارد و بعد از جشنواره فجر حتى 
قرار بود که در جشنواره فیلم مقاومت هم شرکت کند، که 

آن هم بنابه دالیلى نامعلوم منتفى شد.
 به نظر من این چیزى که ما در سینما و تلویزیون به 
اسم بازیگرى مى بینم به معناى واقعى بازیگرى نیست، 
این صرفاً حضور است، اما متأسفانه ما مى بینیم که همه 
نقش خودشان را باز مى کنند و مى گویند ما بازیگریم، 
درصورتى  که مدام خودشــان را تکرار مى کنند، اینکه 
ما از حوزه هاى دیگر مثًال ورزش افــراد را وارد دنیاى 
بازیگرى کنیم و کار بازیگر را تا این درجه پایین آوریم 
و سهل و آسان نشان دهیم، ظلم در عرصه بازیگرى و 

بازیگر است.

اخیراً بسیارى از رســانه ها تصویر مردى را منتشر 
کردند و آن را منتســب به اکبر عبدى دانســتند 

درحالى که حقیقت چیز دیگر است.
طى چند روز گذشته بسیارى از کاربران شبکه هاى 
اجتماعى و حتى برخى رســانه ها، تصویر مردى با 
گریم زنانه را در فضاى مجازى منتشر کردند و آن 
را منتســب به اکبر عبدى در فیلم جدیدش به نام 
«پیرزن و گربه هایش» دانستند. حتى کار به جایى 
رسید که بعضى منابع غیررسمى نام کمال تبریزى 
را به عنوان کارگردان این فیلم نوشتند! در صورتى 
که با یک جستجوى ساده، معلوم مى شد که اصًال 
قرار نیســت فیلمى با این نام ســاخته شود و اکبر 

عبدى بازیگر آن باشد. 
تصویرى که به نام اکبر عبدى دست به دست شده، 
در حقیقت متعلق به «لویى اندرســون»، بازیگر 
و کمدین آمریکایى اســت که با آن گریم زنانه در 
سریال «ســبدها» ظاهر شــده و از قضا شباهت 
زیادى بــه اکبر عبــدى دارد. از آنجایى که چهره 
اکبر عبدى طورى است که گریم بسیار خوب روى 
صورت او مى نشیند، تا به حال چندین بار با گریم 
زنانه و در نقش شــخصیت زن دیده شده است و 
عالوه بر چهره گریم پذیرش، بــا بازى خوبى که 
داشته توانسته اولین انتخاب بسیارى از کارگردانان 
براى شخصیت مرد زن نماى فیلم ها باشد. شباهت 
ظاهرى این دو بازیگر به یکدیگر و ســابقه اکبر 
عبدى در نقش شــخصیت هاى زن، باعث شــد 

بسیارى از افراد به اشتباه بیافتند.

تهیه کننده سینما از آخرین وضعیت آماده سازى فیلم سینمایى با نام موقت 
«خر ها آدم نمى شوند» براى نمایش در جشنواره کودك و نوجوان گفت.

عباس اکبــرى گفت: ایــن فیلــم در مرحله اصــالح رنگ قــرار دارد و 
هفته آینده نسخه اى از آن با هدف حضور در جشنواره کودك و نوجوان آماده 

مى شود.
لیال اوتادى، یوســف تیمورى، ارژنگ امیرفضلى، یوســف مرادیان، هدى 
منصورفالح، ســعید دولتى، فاطمه شــکرى، اصغر حیدرى، چیا بابامیرى و 
(هنرمندان نوجوان) کیان على پناه، آرمان پیراسته، هامون قربانى، تینا فتوحى 

و آیال فیروزى در این فیلم بازى مى کنند.
این فیلم یک فانتزى اجتماعى و کودکانه است و در خالصه داستان آن آمده: 
«بعضى از آدم ها در دنیاى واقعى خطا هایى کرده و به همین دلیل تبدیل به خر 
و به جنگل تبعید شده اند. معلمى به نام «ادیب» براى آموزش آنان به جنگل 
مى رود تا با طى کردن مراحل آموزش، به اشتباه خود پى برند و هویت اصلى 
خود را بازیابند، آدم شوند و به جامعه بازگردند. حدود سه ماه مى گذرد و اثرى 

از «ادیب» نمى شود تا اینکه...»
جشنواره فیلم کودکان و نوجوانان تابستان امسال در اصفهان برگزار مى شود.

فیلمبردارى پروژه «دوزیســت» که از اواســط 
فروردین آغاز شــده بود، بعد از  50 جلسه به پایان 

رسید.
جواد عزتى، هادى حجازى فر، ســتاره پسیانى، 
مجید نوروزى، لیلى فرهاد پــورى با معرفى الهام 
اخوان و پژمان جمشیدى و با حضور مانى حقیقى، 
ســعید پورصمیمى جمع بازیگران «دوزیست» را 

تشکیل مى دهند.
«دوزیســت» دومین همکارى سعید خانى و برزو 
نیک نژاد به عنوان تهیه کننــده و کارگردان بعد از 

فیلم «لونه زنبور» است.
در خالصه داســتان ایــن فیلم ســینمایى آمده: 
««حمید»: دوزیســته دیگه، نره زیر آب که، میره 

زیر دست و پا له مى شه.»

امیررضــا دالورى، بازیگــر ســینما، تئاتر 
و تلویزیــون درخصــوص آخرین مجموعه 
فعالیت هاى خود در عرصه بازیگرى گفت: 
در حال حاضر مشــغول بــازى در نمایش 
«تراس» به کارگردانى مسعود کرامتى هستم 
که هم اکنون در تماشاخانه ایرانشهر روى 

صحنه مى رود.
وى افزود: هیچــگاه نمى توانم 
تئاتر را کنار بگذارم، یکســال 
و نیم پیــش آخریــن کار 
تئاتــرم را بــازى کردم و 
بعد از آن کمى مشغول 
پروژه هــاى تصویرى 
شدم اما باز هم با متنى 
خــوب از کارگردانى با 
ســابقه به عرصــه تئاتر 
بازگشتم. بازیگر فیلم سینمایى 

«چ» درباره نقش خود در نمایش «تراس» اظهار 
کرد: یکى از دالیل اصلى پذیرش این نقش در 
نمایش تراس، شخصیت متفاوتى بود که تا به حال 
ایفا نکرده بودم و به همین دلیل دوســت داشتم 
توانایى خود در این نوع نقش هــا را نیز امتحان 
کنم و خود را به دســت منتقدان و مردم بسپارم. 
وى با اشاره به تجربه خوب همکارى با مسعود 
کرامتى تأکید کرد: کرامتى کارگردان کاربلدى 
است و به خصوص در پشــت صحنه مدیریت 
بسیار مطلوبى دارد که هر بازیگرى در آن احساس 
آرامش مى کند، فارغ از این مسئله تراس مجموع 
بازیگران کاربلدى اســت که پیش تر نیز سابقه 
همکارى هاى جذابى را با آنها داشته ام و همین 

عاملى دیگر براى حضورم در این نمایش شد.
این بازیگر سینما و تئاتر درباره استقبال مردمى از 
نمایش «تراس» افزود: استقبال به شدت عالى 
بود، حتى با وجود اینکه بخشى از نمایش ما به 

تعطیالت خرداد ماه تالقى کرد، باز هم نسبت به 
سایر آثار فروش بسیار خوبى داشته و مردم هم 

از اثر راضى بودند.
وى درباره بازى در مجموعه ســریال «بهترین 
سال هاى زندگى ما» تصریح کرد: بازى من در 
این سریال به کارگردانى مجید صالحى فروردین 
ماه به پایان رسید، تاکنون پیشنهادات دیگرى 
از سینما و تلویزیون داشته ام اما هنوز پیشنهاد 
جذابى نبوده که بخواهم آن را بپذیرم و به همین 

دلیل ترجیح مى دهم در تئاتر بمانم.
دالورى در مورد احتمال حضورش در جشنواره 
فجر امسال خاطرنشان کرد: واقعیت امر اینکه 
نقش هاى خوب سینمایى تنها به عده اى بازیگر 
خاص مى رســد و حاال ما باید منتظر بمانیم و 
ببینیم از سینما چه نقشى پیشــنهاد مى شود، 
چیزى قابل پیش بینى نیست اما سینما کمى به 

سمت و سوى غیر حرفه اى رفته است.

مجید نوروزى، بازیگر «گاندو» درباره چالش هاى ایفاى نقش 
در این مجموعه گفت.

مجید نوروزى، بازیگر نقش «رسول» در سریال «گاندو» در 
خصوص چگونگى پذیرش این نقش، گفت: من چند سال 
پیش ســریال «24» را دیدم و عاشق شخصیِت «کلوئى 
ابرایان» شدم؛ شخصیتى که مغز متفکر یک سازمان ضد 
جاسوسى بود و گره گشاى داستان. خیلى دوست داشتم 
بازى در این نــوع نقش ها را تجربه کنــم. وقتى بازى در 
نقش «رسول» سریال «گاندو» به من پیشنهاد شد و دیدم تشابهاتى 
با کاراکتر مورد عالقه ام دارد، خیلى زود قبول و با افتخار آن را بازى 
کردم. درست است شــباهت این دو کاراکتر کم است ولى هر دو در 
حل معما ها در برخى موارد مشابه عمل مى کنند و گره هاى داستان 

را باز مى کنند.
وى افزود: البته ایفاى نقش «رسول» براى من چالش زیادى داشت؛ 
چون عالوه بر اینکه در اداره کار مى کــرد، عملیات هاى اجرایى هم 
مى رفت و در عملیات ها هم شرکت مى کرد. در داستان، «رسول» وارد 
مأموریِت ناخواسته اى مى شود و اتفاقات جذابى برایش رخ مى دهد 
و به مرور دچار یک اســترس و هیجاِن درونى مى شود که این حالت 

برایم بسیار جذاب بود.
این بازیگر جوان درباره ســختى حضور در این ســریال اظهار کرد: 
«گاندو» کار سختى بود؛ چون جا به جایى لوکیشن زیاد داشتیم. اما در 
کنار آن به علت درایت کارگردان حال خوبى داشتیم که از سختى کار 
کم مى کرد. اوایل سن پلیس  و مأموران امنیتى داستان براى خودم هم 
تعجب برانگیز بود ولى در شرایط کنونى بسیارى از جوان هایى که از 
ما کم سن و سال تر هستند وظیفه تأمین امنیت کشور را بر عهده دارند 

و این جوانگرایى براى من جذاب است.
نوروزى در پایــان درباره اینکه بــاز هم چنین نقــش هایى را بازى 
مى کند یا نه گفت: هیچ وقت دنبال تکرار نیستم. نقش «رسول» برایم 
بسیار دوست داشتنى و جذاب است ولى دوباره اگر چنین نقشى به من 

پیشنهاد شود، آن را نمى پذیرم.

تهیه کننده آلبوم «قمارباز» درباره تأخیر در انتشار این آلبوم توضیحاتى را ارائه کرد.
ماه گذشته «ایران آرت» گزارشى از روند تولید آلبوم«قمارباز» به خوانندگى و آهنگسازى محسن چاوشى 
منتشر کرد و به نقل از تهیه کننده اثر خبر داد که هدف تیم تهیه و تولید آلبوم این است که «قمارباز» را 
در هفته آخر خرداد منتشر کنند، اما اکنون که در 
آخرین هفته خردادماه هســتیم خبرى از انتشار 

دهمین آلبوم رسمى محسن چاوشى نیست.
هادى حســینى، تهیه کننده آلبوم «قمارباز» در 
این باره گفت: آلبوم «قمارباز» تقریبًا آماده است 
اما چهار قطعه جدید به آلبوم اضافه شده و چون 
این قطعات مجوز شعر نداشتند منتظر مجوز این 

قطعات هستیم. 
وى افزود: به محض اینکه مجوز چهار قطعه جدید 
صادر شود تاریخ انتشــار آلبوم را اعالم خواهیم

 کرد.
گفتنى است؛ ماه گذشــته در اتفاقى غیرمنتظره 
محمد الهیــارى فومنــى به عنــوان مدیر کل 
دفتر موســیقى منصوب و جایگزین على ترابى 
شــد و این تغییر مدیریتى مى تواند یکــى از دالیل تأخیر در صدور مجوز انتشــار آلبــوم «قمارباز» 

باشد.
«قماربــاز» شــامل ده یــازده قطعه اســت. نیمى از اشــعار ایــن آلبــوم از ســروده هاى موالنا 
و سایر اشــعار نیز از ســعدى و دیگر شــعراى کالســیک است. محســن چاوشــى در این آلبوم
 همچون «امیر بى گزند» که در خرداد 95 منتشر شــد چند قطعه ریتمیک و طرب انگیز هم اجرا کرده 

است.
محسن چاوشى تاکنون آلبوم هاى «یه شــاخه نیلوفر»، «ژاکت»، «حریص»، «سنتورى»، «پرچم 
ســفید»، «من خود آن ســیزدهم»، «پاروى بى قایق»، «امیر بى گزند» و «ابراهیم» را منتشر کرده 
است. آلبوم «ابراهیم» سال گذشته با حواشى و جنجال هاى فراوان منتشر شد و در پایان سال عنوان 
پرفروش ترین آلبوم ســال 97 را به خود اختصاص داد. این آلبوم در یک ماه اول انتشارش بیش از دو 

میلیارد تومان فروش کرد.

نقش «رسول» را
 دیــگر
 بازى نمى کنم

همچنان ادامه دارد.
 (در خصوص حواشى زیادى که در زمان تولید فیلمش 

اکران این
قرار بود ک

شدت عالى 
ایش ما به 

چیزى قابل پیش بینى نیست اما سینما کمى به 
سمت و سوى غیر حرفه اى رفته است.

مجید نوروزى، بازیگر «گاندو»
در این مجموعه گفت.

مجید نوروزى، بازیگر نقش «ر
خصوص چگونگى پذیرش ای
پیش ســریال «24» را دید
ابرایان» شدم؛ شخصیتى ک
جاسوسى بود و گره گشاى
بازى در این نــوع نقشها ر
نقش «رسول» سریال «گاندو» به من پ
با کاراکتر مورد عالقه ام دارد، خیلى زود
کردم. درست است شــباهت این دو کار
م حل معما ها در برخى موارد مشابه عمل

را باز مى کنند.
وى افزود: البته ایفاى نقش «رسول» براى
چون عالوه بر اینکه در اداره کار مى کــر
مى رفت و در عملیات ها هم شرکت مى کر
مأموریِت ناخواسته اى مى شود و اتفاقات
و به مرور دچار یک اســترس و هیجاِن در

برایم بسیار جذاب بود.
این بازیگر جوان درباره ســختى حضور د
«گاندو» کار سختى بود؛ چون جا به جایى لو
کنار آن به علت درایت کارگردان حال خوبى
کم مى کرد. اوایل سن پلیس  و مأموران امنیت
تعجب برانگیز بود ولى در شرایط کنونى بس
ما کم سن و سال تر هستند وظیفه تأمین امنی

و این جوانگرایى براى من جذاب است.
نوروزى در پایــان درباره اینکه بــاز هم چن
مى کند یا نه گفت: هیچ وقت دنبال تکرار نیس
بسیار دوست داشتنى و جذاب است ولى دوبار

پیشنهاد شود، آن را نمى پذیرم.

نقش «رسو
 دیـ
 بازى نمى

اتهام سرقت ادبى 
به من زدند

نمى توانم تئاتر را کنار بگذارم
جهانگیر الماسى: 

امیررضــا دالورى، بازیگــر ســینما، تئاتر
وو تلویزیــون درخصــوص آخرین مجموعه
فعالیت هاى خود در عرصه بازیگرى گفت:
در حال حاضر مشــغول بــازى در نمایش
کرامتى هستم کارگردانى مسعود «تراس» به
که هم اکنون در تماشاخانه ایرانشهر روى

صصصصصصصصصصحنه مى رود.
ووووى افزود: هیچــگاه نمى توانم
یکســال تئاتر را کنار بگذارم،
و نیم پیــش آخریــن کار
تئاتــرم را بــازى کردم و
از آن کمى مشغول بعد
پروژه هــاى تصویرى
با متنى شدم اما باز هم
خــوب از کارگردانى با
ســابقه به عرصــه تئاتر
بازگشتم. بازیگر فیلم سینمایى

«چ
کر
نما
ایفا
توان
کنم
وى
کر

است
بسی
آرام
بازی
هم
عام
این
نما
بود

نمى تو
امیر رضا دالورى با اشاره به نقش متفاوتش در نمایش «تراس» : 

زنى در کار نیست! 

فیلمى با بازى لیال اوتادى در راه اصفهان 

آخرین اخبار از «دوزیست» 
با بازى جواد عزتى 

ماجراى تصویر منتسب به اکبر عبدى

چرا انتشار «قمارباز»  چاوشى به تعویق افتاد؟

چرا  «دختر شیطان» در گیشه شکست خورد؟
             

بازیگر مجموعه «گاندو»:
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شــرکت ایساتیس ســازه ســپاهان سهامى 
خاص به شــماره ثبت 19135 و شناسه ملى 
10260400268 به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مــورخ 1398/03/12 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد :محمد مهدى ایزدى دهکردى به 
شــماره ملى 1284905047 به عنوان نایب 
رئیس هیئت مدیره - على صفرى محمد آبادى 
به شماره ملى 1289021392 به عنوان مدیر 
عامل و عضو هیئت مدیره - ســید حمید رضا 
هاشمى فشارکى به شماره ملى 1288168901 
به عنوان رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال 
انتخاب شدند. کلیه مکاتبات و اسناد اوراق تعهد 
آور بهادار و تجارى و بانکى از قبیل چک سفته و 
برات و عقود اسالمى و قراردادها با امضا رئیس 
هیئت مدیره اقاى ســید حمید رضا هاشمى 
فشارکى و مدیرعامل آقاى على صفرى محمد 
آبادى متفقا همراه با مهر شــرکت و مکاتبات 
عادى و ادارى با امضا هر یک از اعضاى هیئت 
مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(499926)

آگهى تغییرات
شرکت ایســاتیس سازه ســپاهان سهامى 
خاص به شماره ثبت 19135 و شناسه ملى 
10260400268 به اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى عادى مورخ 1398/03/12 
تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد :ســید حمید 
رضا هاشــمى فشــارکى به شــماره ملى 
1288168901 و على صفرى محمد ابادى 
به شــماره ملــى 1289021392 و محمد 
مهدى ایــزدى دهکردى به شــماره ملى 
1284905047 به عنــوان اعضاى اصلى 
هیئت مدیره براى مدت دو ســال انتخاب 
گردیدند. ابراهیم ادریســى به شماره ملى 
1285943368 بــه عنوان بــازرس اصلى 
و اقــاى ابوالفضل قلى نژاد به شــماره ملى 
1283948801 بــه عنوان بــازرس على 
البدل براى یکسال انتخاب گردیدند. تراز و 
صورتهاى مالى سال 1397 تصویب گردید. 
روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت نشر 
آگهى هاى شرکت تعیین شد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(499931)

آگهى تغییرات

شرکت رسانه گســتر نصف جهان ســهامى خاص به 
شــماره ثبت 33240 و شناســه ملى 10260537610 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى سالیانه 
مــورخ 1397/02/29 و نامه شــماره 13/1/97/2013 
مــورخ1397/3/8 اداره فرهنــگ و ارشــاد اصفهان 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : اصغرفقیــه زاده باکدملى 
1910310816بســمت بازرس اصلى و مجتبى صامت 
باکدملى 1285429877 بسمت بازرس على البدل براى 
مدت یکسال انتخاب گردیدند .روزنامه نصف جهان جهت 
درج اگهى هاى شرکت تعیین گردید .صورتهاى مالى و 
ترازنامه وحساب سودوزیان سال 1396 بتصویب رسید 
اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (499672)

آگهى تغییرات

التزیو خواســتار به خدمت گرفتن ســردار ایرانى اســت. این 
اولین بــار نیســت که ملى پــوش ترکمــن تبار مــا در رادار 
«عقاب ها»ى ایتالیا قرار مى گیرد. طى دو سه سال گذشته که 
مهاجم تیم ملى ایران در کشور روسیه توپ مى زند خبر پیشنهاد 
باشگاه دوم شهر رم براى جذب وى چندین بار رسانه اى شد و هر 
بار جواب سردار آزمون به این درخواست منفى بود. این بازیکن 
جوان که از دیار نصف جهان راهى روسیه شد هنوز از سرزمین 
تزارها دل نکنده و ترجیح داده رؤیاهاى فوتبالى خود را در لیگ 
برتر این کشور دنبال کند. اما گویا التزیو تسلیم نمى شود و هر بار 
که فصل نقل و انتقاالت فرا مى رسد از عالقه خود براى افزودن 

این مهاجم به خط حمله تیمش پرده بر مى دارد.
درخشش بى نظیر ستاره گرانقیمت زنیت در فصل گذشته لیگ 
برتر روسیه و نقش پررنگ او در قهرمانى تیمش در این مسابقات 
موجب شــده که «ســفید  و آبى ها»ى رم این بار مصمم تر از 
دفعات قبل براى به اســتخدام گرفتن او پا پیش بگذارند و حتى 
شنیده ها حاکى از آن است که براى انتقال ستاره ایرانى زنیت از 
سرزمین تزارها به کشور چکمه پیشنهادى کهکشانى به این تیم 
ارائه کرده اند. مســئوالن التزیو حاضرند براى استخدام سردار 
آزمون 18 میلیون یورو خرج کنند و خیال عقب نشینى هم ندارند. 
مطمئنًا زنیت سن پترزبورگ هم که این روزها با مشکالت مالى 
قابل توجهى دســت و پنجه نرم مى کند به راحتى نمى تواند از 
این مبلغ چشم پوشى کند. همه اینها باعث مى شود که در این 
فصل سردار را بیش از پیش به باشگاه دوم شهر رم نزدیک ببینیم 
تا جایى که حتى اگر خود سردار نخواهد، باشگاه متبوعش او را 

وادار کند که به «خواستگار» سمجش «بله» بگوید و دست او 
را در دست نمایندگان التزیو بگذارد. اما آیا پیوند سردار و التزیو 
وصلت مبارکى براى آنها خواهد بود؟ آیا «مســى ایرانى»، در 
رقابت هاى ســرىA ایتالیا همچون لیگ برتر روسیه پرفروغ 

خواهد بود؟ 
کالچوى ایتالیا پس از اللیگاى اســپانیا و لیــگ برتر انگلیس 
سومین لیگ معتبر اروپاست و بازیکنان شاغل در این لیگ بسیار 
حرفه اى و قدر هستند؛ آیا ســتاره ایرانى زنیت توانایى رقابت با 
این بازیکنان تکنیکى و سرعتى را دارد و مى تواند به درخشش 
خود در آســمان قاره اروپا آن هم در سطحى به مراتب  باالتر از 

قبل ادامه دهد؟
بســیارى از کارشناســان فوتبال در این باره معتقدند که سبک 
بازى سردار همچون سایر سربازان تیم ملى ایران مناسب بازى 
در لیگ هاى سنگین و فشــرده اى چون فوتبال جزیره و سرى 
A و اللیگا نیست و این قبیل بازیکنان با حضور در این سطح از 
رقابت هاى فوتبالى ممکن است نتوانند خود را با شرایط حاکم 
در مسابقات وفق دهند و خیلى زود به روى نیمکت تبعید شوند. 
آنها براى مثــال از بازیکنانى همچون على ســامره و  علیرضا 

جهانبخش نام مى برند.
 اوایل دهه 80 بود که على ســامره، مهاجم سال هاى دور آبى 
پوشان تهرانى پس از درخشــش در این تیم به پروجاى ایتالیا 
پیوست و بدین ترتیب وى نخســتین بازیکنى لقب گرفت که 
در سرىA  توپ مى زند. سامره اما فقط در شش بازى فرصت 
حضور در میــدان را پیدا کرد؛ حضورى کوتــاه مدت و ناموفق. 
مورد علیرضا جهانبخش اما مســئله کمى فــرق مى کند. این 

وینگر جوان از سال 92 به لیگ برتر هلند پیوست و طى سال ها 
حضورش در سرزمین الله هاى نارنجى عملکرد بى نظیرى در 
مسابقات این کشور داشت تا جایى که فصل پیش پس از کسب 
عنوان آقاى گلى اردیویسه و دومین استعداد برتر این رقابت ها، 
پیشنهادهاى بســیارى براى جذب وى راهى تیم آلکمار شد و  
بازیکن شمالى تیم ملى ایران هم لیگ جزیره را انتخاب کرد و به 

عضویت تیم برایتون انگلیس در آمد. 
جهانبخش اما فروغى در جمع «مرغان دریایى» نداشت و هفته 
به هفته از روزهاى اوجش فاصلــه گرفت که منتقدان علت آن 
را تفاوت ســبک بازى در لیگ برتر انگلیس و لیگ هایى که به 
مراتب سطحى پایین تر از آن دارند مى دانند. این صاحب نظران 
بر همین اســاس معتقدند که ســردار جوان تیم ملى ایران هم 
اگر راهى التزیو شــود به بیراهه رفته است اما  اگر قصد دارد به 
هرقیمتى روسیه را ترك کرده و به کشورهایى کوچ کند که از نظر 
فوتبالى سطح معتبرترى در نسبت به سرزمین تزارها دارند، شاید 
بهتر باشد راهى کشور آلمان شود، چرا که از نظر آنان بوندسلیگا، 
هم لیگ معتبرى اســت و هم به دلیل همخوانى بیشتر سطح 
رقابت هاى این کشور با سبک بازى بازیکنان ایرانى زمینه براى 
پیشرفت آنها بیشتر فراهم است. حضور موفق بازیکنانى همچون 
على دایى، مهدى مهدوى کیا و وحید هاشــمیان در دهه هاى 
گذشته در باشگاه هاى مطرح آلمان خود گواهى بر این مدعاست.
اما رحمان رضایى نظر دیگــرى دارد. مدافع ســابق تیم ملى 
معتقد است حضور سردار آزمون در سرى A به لحاظ پرستیژى 
مى تواند براى فوتبال ایران ارزش باالیى داشــته باشد.  لژیونر 
اسبق فوتبال کشورمان که پس از سامره دومین بازیکن ایرانى 

شته اســت که ســابقه حضور در سرى A را  ا د
و در تیم هاى پروجا، مسینا و لیوورنو توپ زده است، سال گذشته 
و پس از پیشنهاد التزیو به سردار در گفتگویى توصیه هایى به 

این مهاجم جوان کرد. رضایى که مانند سردار آزمون 
از دیار نصف جهان راهى اروپا شده گفت: 

«در دوران 7 ســاله اى که در ایتالیا 
بودم به وضوح متوجه شــدم تیم 
التزیو ســکوى پرتاب بازیکنان 
بزرگ دنیاست. بازى در کالچو به 
ویژه بین مدافعان حریف مى طلبد 
که بدنى ورزیده و قد و قامتى بلند 
داشته باشید و فیزیک سردار به درد 

کالچو مى خورد.»
به این ترتیب باید منتظر ماند و دید 
حاال که التزیو مشترى پر و پا قرص 

و دائمى ســتاره ایرانى زنیت شده آیا 
ســردار باالخره ریســک مى کند و با 
پذیرفتن توصیه هاى رحمان رضایى 

قید بازى در روســیه را مى زند و 
به میادین بزرگ تر فوتبال 
پا مى گذارد و آنجا به دنبال 

سرنوشــتش مى گردد یا اینکه 
این سرباز تیم ملى فوتبال ایران هنوز خودش را 

همسطح فوتبال کشور چکمه نمى بیند و سرزمین تزارها براى 
او باالترین سقف فوتبال محسوب مى شود؟

ماجراهاى سردار، سرزمین تزارها و کشور چکمه
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شته Aضور در سرى A را  ا د
سینا و لیوورنو توپ زده است، سال گذشته 
یو به سردار در گفتگویى توصیه هایى به 

نمون . رضایى که مانند سردار آز
هى اروپا شده گفت: 

ى که در ایتالیا
تیم  شــدم
ب بازیکنان 
در کالچو به 
فمى طلبد 
و قامتى بلند 
سردار به درد 

دید ظر ماند و
پر و پا قرص  ى

ى زنیت شده آیا 
ـکمى کند و با 
رحمان رضایى 

را مى زند و 
وتبال 
 دنبال 

د یا اینکه 
بال ایران هنوز خودش را 

ر چکمه نمى بیند و سرزمین تزارها براى
ل محسوب مى شود؟

ه
مرضیه غفاریان

ســعید آذرى آخرین وضعیت تیــم فوتبال ذوب آهن 
در نقل و انتقاالت لیگ برتر فوتبال را تشــریح کرد.

 بخش هایى از اظهارات او را بخوانید: 
■ آقاى منصوریان درخواســت داشــت به جز رشید 
مظاهرى و محمدرضا حســینى که از ذوب آهن جدا 
شــدند، حداکثر نفرات سال گذشــته را حفظ کنیم. 
درخواست منصوریان یک طرف اســت و سیاست و 
بودجه باشگاه و هیأت مدیره هم یک طرف. نمى شود 
به بازیکنى که 80 هــزار دالر مى گرفته، یکباره 500 
هزار دالر بدهیم. این نه انصاف اســت، نه شرع و نه 
عرف. منصوریان بازیکنان مدنظرش را معرفى مى کند 
و ما هم با سیاستى که در هیأت مدیره و باشگاه پیش 

بینى کرده ایم، کار را پیش مى بریم.
■ ذوب آهن اسیر هیجان بازار نقل و انتقاالت 
نمى شود و همانطور که گفتم اطالعاتمان 
کامل است. بر اســاس بودجه هیأت 
مدیره و مصوباتمان حرکت مى کنیم. 
خوشــبختانه علیرضا منصوریان 
هم شرایط ذوب آهن را به خوبى 

مى داند.
■ هفته گذشــته جلســه اى با 
مطهرى داشــتیم ولى ظاهراً او 
صبح روز شــنبه و حوالى ساعت 
10 با مدیران اســتقالل جلسه اى 
داشته است. وقتى مى گویم بازار را 
رصد مى کنیم، منظورم همین است 
که اطالعاتمان کامل است. حتى رقم 
پیشنهادى اســتقالل به مطهرى را دقیق 

مى دانیم.

پرویز برومند ضمن انتقاد از تصمیم مدیران استقالل، در 
گفتگویى از خجالت همه درآمده و گفته اشتباه کرد که 
به پرسپولیس نرفت. سخنان تند و تیز دروازه بان سابق 

آبى پوشان را بخوانید:
■ در استقالل هیچ تعصبى وجود ندارد، متأسف هستم 
که امروز باید کســانى که در پرسپولیس کار کرده اند به 
استقالل بیایند. براى این اتفاقات متأسفم. هشت سال 
براى این تیم زحمت کشیدم، محروم شدم و کتفم را از 
دست دادم، حتى رزومه من هم از خیلى ها باالتر است و در 
کارنامه ام جام جهانى، قهرمانى و فینال آسیا وجود دارد، 
اما انگار وقتى حرف نزنیم آقایان فکر مى کنند ما چیزى 

متوجه نمى شویم.  
■   به مهدى رحمتى تبریک مى گویم و معتقدم او بهترین 
کار را کرد، او در استقالل مى ماند که چه اتفاقى برایش 

بیفتد؟ به او توهین شود؟ خانواده اش حرف بشنوند؟ آیا 
ارزش دارد بازیکن این همه سال براى تیمش بازى کند 
و در نهایت هزار حرف و حدیث درباره اش درست شود؟  

■ زمانى پیراهن اســتقالل به زمین مى افتاد خودمان 
را مى کشــتیم، ولى االن مربى که در پرســپولیس کار 
کرده، مشتش را به سمت هواداران گره کرده و از باخت 
استقالل لذت برده، در استقالل مربى مى شود. این را هم 
بگویم، بهزاد غالمپور دوست صمیمى من است و یک 
انسان بسیار باشخصیت است، اما باید هوادار استقالل 

هم واقعیت را بداند.
■ روزى که شــنیدم محمد نوازى و رضا عنایتى را به 
آکادمى اســتقالل راه ندادند، یخ کــردم! این بازیکنان 
روزى مردم را در استادیوم نیم خیز مى کردند، اما آنها را 
به خانه خودشان راه نمى دهند. کسى که چنین رفتارى 

با این آدم ها کرده، استقاللى نبوده و فقط به فکر خودش 
بوده. 

■ االن حسرت مى خورم که چرا روزى که پرسپولیسى ها 
پیشــنهاد دادند به آن تیــم نرفتــم. از میلیون ها پول 
گذشــتم، ولى رگ دستم را نشــان مى دادم و مى گفتم 
استقالل هســتم، اما االن مى فهمم که اشتباه بزرگى 

کردم. هوادار بداند در این باشگاه تعصبى وجود ندارد. 
■ کامران منزوى به من گفته آیا تو انگلیسى بلدى یا نه؟ 
من هم جواب دادم تا آنجا کــه کارم را راه بیندازم بلدم، 
ولى آقایان همین مســائل را بهانه کردند که سراغى از 
ما نگیرند. من به رحمتى و حســینى حق مى دهم که به 
تیم هاى دیگر بروند، چون وقتى مِن پرویز برومند با هشت 
سال بازى در استقالل اصال دیده نمى شوم، فردا آنها هم 

همین چیزها را مى بینند. 

مدیــرکل ورزش و جوانان اســتان اصفهان 
پیرامــون ورزشــگاه نقش جهان و مســائل 
مربوط بــه آن که مهدى تاج بــه تازگى گفته 
بود این ورزشگاه پتانسیل برگزارى بازى هاى 
آســیایى را ندارد، اظهار کــرد: نمى دانم آقاى 
تاج بر چه اساسى این صحبت ها را بیان کرده 
اســت، نماینده هاى AFC تا به حال چندین 
بار از ورزشــگاه نقش جهان دیــدن کرده اند 
و آن را تأییــد کردنــد؛ باید از تاج پرســید بر 
چه اساســى چنین ســخنانى را مطرح کرده

 است؟
محمد سلطان حســینى افزود: شرکت توسعه 
و تجهیز بــه وظایف خود عمل کرده اســت و 

ایرادات ورزشگاه برطرف شده است.

مهاجم تیم ملى فوتبال ایــران حضور در فوتبال 
اروپا را اولویت خود اعالم کرد.

مهدى طارمى براى بازگشت به پرسپولیس 
در لیســت خرید برانکو ایوانکوویچ قرار 
گرفته است تا مدیران این باشگاه مذاکره 
با این بازیکن را آغاز کنند. مهاجم تیم ملى 
فوتبال ایران که فصل گذشــته در الغرافه قطر حضور 
داشت همزمان با پرســپولیس با دو پیشنهاد اروپایى نیز مواجه 
شده است. طارمى در گفتگوى اولیه اى که مدیر برنامه هایش با ایرج 
عرب مدیرعامل پرسپولیس داشته است روى لژیونرشدن خود اصرار کرده 
و به آنها صراحتًا اعالم کرده است مى خواهد فوتبالش را در اروپا ادامه داده و به 

لیگ برتر ایران بر نمى گردد.
طارمى به دوستان پرسپولیسى خود نیز اعالم کرده اســت در ایران تنها براى 
پرســپولیس بازى مى کند و به همین خاطر پیشــنهاد تراکتورسازى تبریز را نیز 

رد کرده است.

ســرمربى تیم فوتبال جوانان ایران در مورد اینکه چرا 
هادى عقیلى از این تیم جدا شد، خاطرنشان کرد: قبل 
از بازى با یونان زمانى که قــرار بود بازیکنان براى گرم 
کردن به زمین بروند عقیلــى براى تیم آرزوى موفقیت 
کرد  و گفت دیگر نمى توانم با تیم امید کار را ادامه دهم. 
بعد از آن درگیر مسابقه بودیم و سپس به سرعت راهى 

ایران شدیم. دیگر فرصتى نبود که در مورد این موضوع 
صحبت کنیم. به هر حال عقیلى خودش تصمیم به قطع 

همکارى گرفت.
سیدسیروس پورموسوى در مورد اینکه آیا قبل از بازى 
با یونان این مسئله را مطرح کرد، گفت: او به رختکن آمد 
و گفت نمى توانم تیم را همراهى کنم. ظاهرا مشکالتى 

داشت که چیزى را بازگو نکرد. او گفت تا این مدت با تیم 
بودم و دیگر نمى توانم کنارتان باشم. سپس با بازیکنان 
خداحافظى کرد. در بازى آخر هم کنــار ما در نیمکت

 بود.
وى در مورد اینکه آیا با عقیلى اختالفى داشــته است، 

عنوان کرد: خیر اختالفى نبود.

آذرى:
نمى شود به بازیکنى که 
80 هزار دالر مى گرفته 
شــدند، حداکثر نفرات سال500 هزار دالر بدهیم

درخواست منصوریان یک ط
بودجه باشگاه و هیأت مدیره
به بازیکنى که 80 هــزار دال
هزار دالر بدهیم. این نه انصا
عرف. منصوریان بازیکنان مد
و ما هم با سیاستى که در هیأ
ایم، کار را پیشمى بینى کرده
ذ■ذوب آهن اسیر هیج
و همانط نمىشود
کامل است. بر
مدیره و مصو
خوشــبخت
هم شرایط

مى داند.
ه■هفته
مطهرى
روز صبح
مدیر 10 با
داشته است
رصد مى کنی
که اطالعاتمان
پیشنهادى اســتق

مى دانیم.

5 هزار دالر بدهیم دلیل جدایى
 هادى عقیلى از 
تیم فوتبال جوانان 

پرویز برومند: اشتباه کردم به پرسپولیس نرفتم!

تاج بر چه اساسى 
مى گوید نقش جهان  

مناسب نیست؟

آب پاکى طارمى روى 
دست پرسپولیس 

مدیرعامل باشگاه سپاهان درباره وضعیت 
بازیکنان آزاد ســپاهان اظهار داشت: اجازه 
دهید همه چیز نهایى شود و سپس به صورت 
رســمى اعالم مى گردد. ما در حال مذاکره 
هســتیم و قرارداد برخى از ایــن بازیکنان 
ممکن است تمدید شده و برخى دیگر جدا 
شوند و هنوز چیزى نهایى نشده است. بیشتر 
بازیکنان سپاهان در تیم مانده اند. باالخره 
حدود 30 بازیکن داشــتیم که خیلى از آنها 
قرارداد داشته و درباره آنهایى که قراردادشان 
به اتمام رسیده است، بر اساس نظر کادرفنى 

و سرمربى در حال رسیدگى هستیم.
مسعود تابش درباره احتمال جدایى بازیکنان 
آزاد سپاهان خاطرنشــان کرد: به صورت 
قطعى نمى توانیم در این مورد صحبتى کنیم و 

هنوز هیچ چیز معلوم نشده است.
تابش درباره وضعیت اســتنلى و کومان و 
نگرانى هاى هواداران سپاهان براى تمدید 
قرارداد این دو بازیکــن گفت: هواداران که 
جاى خود دارند، اما مطمئن باشید باشگاه نیز 
بر اساس خواسته هاى کادر فنى، برنامه دارد 
و کار مى کند. قرارداد استنلى به اتمام رسیده 
و ما قرار اســت با این بازیکن مذاکره کنیم. 
نمى شــود االن درباره روند مذاکرات چیزى 
گفت و هر زمان به نتیجه قطعى رســیدیم، 
اعالم خواهیم کرد. فعالیت بر اساس حدس و 
گمان جز ایجاد تنش نتیجه دیگرى نخواهد 

داشت.
مدیرعامل باشگاه سپاهان در پاسخ به این 
پرسش که شما چند روز قبل اعالم کردید که 
بشار رسن جزو گزینه هاى باشگاه سپاهان 
نیست، اما خبر مذاکره با این بازیکن را تایید 
و یا تکذیب نکردید، گفــت: االن در ارتباط 
با نفرات، به تصمیم قطعى نرسیده ایم. اگر 
نیاز داشــته باشــیم و بتوانیم و بازیکن نیز 
آمادگى داشته باشــد، مذاکره مى کنیم تا به 
توافق برسیم. االن هیچ چیز نمى توان گفت. 
گزینه هاى مورد نظر خــود را داریم و با آنها 
مذاکره مى کنیم. اگر به نتیجه رسیدیم اعالم 

خواهیم کرد.

بیشتر بازیکنان 
سپاهان مانده اند 

مهاجم تیم ملى
اروپا را اولو
مهدى طا
در لیسـ
گرفته ا
با این بازی
فوتبال ایران که فص

داشت همزمان با پرســپولیس
شده است. طارمى در گفتگوى اولی
عرب مدیرعامل پرسپولیس داشته است
و به آنها صراحتًا اعالم کرده است مى خواهد

لیگ برتر ایرانبر نمى گردد.
طارمى به دوستان پرسپولیسى خود نیز اعالم
پرســپولیس بازى مى کند و به همین خاطر پی

است. رد کرده

آب پاکى
دست پر
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مزایده اموال غیرمنقول
اجراى احکام حقوقى شعبه ششم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالسه 971076 ج/6 له خانم زهرا پیله ور و علیه آقاى مهدى نظام اسالمى مبنى 
بر مطالبه مبلغ 700 عدد سکه بهار آزادى که در روز مزایده ارزیابى مى گردد بابت محکوم 
به و هزینه هاى اجرایى و حق االجراى دولتى در تاریخ 1398/4/23 ساعت 11/30 صبح 
در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش  سه دانگ 
مشاع از شش دانگ ملکى فاقد مالکیت رسمى بنام محکوم علیه به صورت قولنامه عادى 
با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسى که ذیًال درج شده است ملکى آقاى مهدى نظام 
اســالمى و اکنون در تصرف اســتیجارى خانم الهه صادقیان رنانى مى باشد که توسط 
کارشناس رسمى به شــرح ذیل ارزیابى شــده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع 
گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلســه مزایده به نشانى 
فوق مراجعه و از ملک بازدید و در روز مزایده با همراه داشــتن 10 ٪ بها به صورت نقد یا 
چک تضمین شده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. 
پیشنهاددهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم 
علیه مى باشد و مابقى ثمن حداکثر ظرف یکماه پرداخت و اال ده درصد واریزى به نفع دولت 
ضبط خواهد شــد. اوصاف ملک مورد مزایده: احترامًا در اجراى دستور کارشناسى مربوط 
به پرونده کالسه 971076 مبنى بر ارزیابى ششــدانگ یک واحد آپارتمان وارجاع امر به 
اینجانب مهدى آقا کوچکیان کارشــناس منتخب باتفاق متقاضى از محل وقوع ملک به 
آدرس خانه اصفهان خیابان گلســتان کوچه مهدیه بن بست دوم سمت چپ مجتمع پنج 
واحدى آپارتمان طبقه اول سمت شــمال معاینه و بازدید بعمل آمد بوسیله دستگاه (جى 
پى اس) مختصات (یو تى ام) محل بدین شرح 559412/46 و 3619544/5 برداشت شد 
حسب االظهار ملک بصورت قولنامه اى و فاقد ســند مالکیت رسمى ششدانگى تفکیکى 
است پروانه و پایان کار ارائه نشد کف سرامیک دیوارها تا ارتفاع یک نترى سرامیک و بقیه 
گچ اندود و داراى نقاشى مستعمل مى باشد دربهاى داخلى چوبى پنجره هاى بیرونى فلزى 
سیستم گرمایشى آبگرمکن دیوارى و بخارى گازى و سیستم سرمایشى کولر آبى حسب 
قولنامه ابرازى بمســاحت حدود 56 مترمربع و فاقد پارکینگ است نظر به جانمایى بعمل 
آمده و بررسى سوابق ثبتى داخل در محدوده پالك 68 اصلى بخش 14 ثبت اصفهان مى 
باشد مالکیتى از محکوم علیه (رسمى) در سوابق ثبتى مشاهده نشد و نظر به اینکه پالك 
ثبتى مذکور محدوده بسیار وسیع و گسترده و مالکیتى بسیار زیادى دارد و بصورت مشاعى 
است و سلسله انتقاالت عادى آن نیز ارائه نشده (و بررسى آن از صالحیت کارشناس خارج 
است) تعیین مالک رسمى امکانپذیر نمى باشد لذا با عنایت به جمیع عوامل مؤثره از جمله 
محل وقوع ملک وضعیت بازار و... کًال و جمعًا بمبلغ یک میلیارد ریال معادل یکصد میلیون 
تومان محاسبه و اریابى مى گردد. با توجه به اینکه مالکیت رسمى بنام محکوم علیه وجود 
ندارد این اجرا تعهدى در قبال انتقال رسمى آن به خریدار یا ادعاى احتمالى اشخاص ثالث 

نخواهد داشت. م الف: 437925 مدیر و دادورز اجراى احکام مدنى اصفهان /2/139
مزایده اموال منقول

اجراى احکام حقوقى شعبه دوم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالسه 971467 ج 2 له آقاى رســول امیدى فر علیه خانم سارا عادل نیا مبنى بر 
مطالبه مبلــغ 80/793/500 ریال بابت محکوم به و هزینه هــاى اجرایى و حق االجراى 
دولتى در تاریخ 98/04/25 ســاعت 11 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان 
طبقه زیرزمین اتاق 18 خیابان شــهید نیکبخت جهت فروش اموال توقیفى که توســط 
کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده نظریه وى مصون از تعرض طرفین 
واقع گردیده برگزار نمایــد. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلســه مزایده به 
نشانى اصفهان: خیابان رباط- خیابان اســتاد شهریار- کوچه طالقانى- پالك 31 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 تســلیم مال مورد مزایده پــس از پرداخت تمام بهاى آن 
صورت خواهد گرفت. هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشــد. و مابقى ثمن 
ظرف حداکثر یک ماه پرداخت و اال ده درصد واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شد. لیست 
اموال مورد مزایده: اموال توقیفى در محل نگهدارى آن واقع در خیابان رباط خیابان استاد 
شهریار کوچه طالقانى پالك 26 بازدید و نسبت به کنترل و مطابقت اموال توقیفى اقدام که 
لیست مشخصات موجوع اقالم مذکور با در نظر داشتن عرف رایج در خرید و فروش اجناب 
مستعمل و دست دوم، شرایط موجود بازار ف و سایر جهات موثر مورد بررسى کارشناسى 
قرار گرفته که قیمت پایه آنها به منظور برگزارى مزایده یا هر گونه تصمیم قضایى دیگر به 
شرح ذیل به استحضار مى رسد. 1- جاروبرقى تفال 2200 وات رنگ سرمه اى با متعلقات 
یک دســتگاه مبلغ 6/000/000 ریال 2- جاروبرقى زیمنس 2500 وات رنگ مشکى با 
متعلقات یک دستگاه مبلغ 8/500/000 ریال 3- پتوى مستعمل در انواع و رنگهاى مختلف 
7 عدد مبلغ 100/000 ریال 4- میز تلویزیون شیشــه اى مستعمل پایه شکسته یک عدد 
مبلغ 300/000 ریال 5- کمد جالباسى ایستاده چوبى یک نفره رنگ براق قهوه اى 2 عدد 
مبلغ 2/000/000 ریال 6- مقدارى اسباب بازى مستعمل داخل پالستیک مشکى و یک 
عدد االغ اســباب بازى مبلغ 1/000/000 ریال 7- تخت خواب دو نفره چوبى رنک پلى 
استر براق قهوه اى با تاج لمسه کارى و تشک یک عدد مبلغ 6/000/000 ریال 8- گهواره 
پارچه اى مدل نعنى و چرخدار قابل حمل یک عدد مبلغ 2/000/000 ریال 9-جاکفشــى 
لترون قهوه اى ســوخته یک عدد مبلغ 800/000 ریال 10- انواع لباس مستعمل مردانه، 
زنانه و بچه گانه در 4 پالستیک مشکى مبلغ صفر 11- رورووك نوزاد رنگ طوسى (نو) یک 
عدد مبلغ 2/000/000 ریال 12- میز کمدى چوبى آرایش با آیینه رنگ قهوه اى یک عدد 
مبلغ 1/500/000 ریال 13- سطل زباله و جا دستمال کاغذى طرح استیل یک عدد مبلغ 
200/000 ریال 14- ساعت دیوارى دو لوکس کوارتز + ساعت رومیزى مربوط یک دست 
مبلغ 2/000/000 ریال 15- اجاق گاز مســتعمل 5 شعله فردار جوجه گردان مارك آلتون 
سفید لعابى یک دستگاه مبلغ 4/000/000 ریال 16- یخچال فریزز دو طبقه سامسونگ 
مدل RL 460 WESW یک دســتگاه مبلغ 18/000/000 ریال 17- کالسکه نوزاد 
مالک گراکو (نو) یک عــدد مبلغ 5/000/000 ریال 18- قــاب و آلبوم عکس خانوادگى 
تعدادى مبلغ صفر 19- میز آرایش کشــویى با آیینه یک عدد مبلــغ 1/500/000 ریال 
20- ظرف مستعمل قابلمه لیوان بشــقاب مقدارى مبلغ 300/000 ریال 21- پنکه پایه 
دار تایمر دار بدون قاب محافظ جلویى فاقد مارك یک دســتگاه مبلغ 3/000/000 ریال 
22- میز عسلى سه کشــو چوبى 2 عدد مبلغ 1/800/000 ریال 23- استند گل فومیزه 5 
طبقه یک عدد مبلغ 500/000 ریال 24- مبل راحتى 7 نفره کرم سرخابى مستعمل با میز 
عسلى یک دست مبلغ 1/500/000 ریال 25- آیینه و شمعدان فلزى ریخته اى با برچسب 
نقره اى یک دست مبلغ 500/000 ریال 26- کباب پز پلین (نو) داخل کارتن یک عدد مبلغ 
2/20/000/80000/000 ریال 27- صندلى غذاخورى پایــه بلند کودك یک عدد مبلغ 
50/000 ریال 28- گل سبدى آویز مستعمل یک عدد مبلغ 100/000 ریال 29- صندلى 
پالستیکى و روان پالستیکى کودك یک دست مبلغ 300/000 ریال 30- گاز پیک نیک 
یک عدد مبلغ 28/000/000 ریال 31- ماشین ظرف شویى ال جى دایرکت درایو 14 نفره 
یک دســتگاه مبلغ 400/000 ریال 32- فرش 12 مترى کرم 7 رنگ مستعمل یک تخته 
 WM -722 NW 25/000/000 ریال 33- ماشین لباسشویى 7 کیلویى ال جى مدل
یک دستگاه مبلغ 500/000 ریال 34- روفرشى 2  مترى + 12 مترى + 9 مترى مستعمل 
هر کدام یک عدد مبلغ 127/650/000 ریال م الف: 458048 مدیر و دادورز اجراى احکام 

حقوقى اصفهان /2/533
حصر وراثت

آقاى لیال صفایى فرزند غالمعلى شماره شناسنامه 6 شرح دادخواست مطروحه به کالسه 
98/191 این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
غالمعلى صفایى فرزند براتعلى به شماره شناسنامه 12 به تاریخ 1397/8/7 بدرود زندگى 
گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ردیف هاى جدول ذیل: 1- لیال صفایى 
فرزند غالمعلى شماره شناسنامه 6 نســبت به متوفى فرزند 2- عزت ایزدیان فرزند کریم 
شماره شناسنامه 663 نســبت به متوفى زوجه 3- علیرضا صفایى فرزند غالمعلى شماره 
شناسنامه 3490 نسبت به متوفى فرزند 4- نرگس صفایى فرزند غالمعلى شماره شناسنامه 
491 نسبت به متوفى فرزند 5- سارا صفایى فرزند غالمعلى شماره شناسنامه 42592 نسبت 
به متوفى فرزند 6- سیما صفایى فرزند غالمعلى شــماره شناسنامه 121 نسبت به متوفى 

فرزند 7- معصومه صفایى فرزند غالمعلى شــماره ملى 5419962608 نسبت به متوفى 
فرزند  8- محمدرضا صفایى فرزند غالمعلى شماره ملى 1751660028  نسبت به متوفى 
فرزند اینک با انجام تشــریفات مقدماتى، درخواست مزبور را یک نوبت آگهى مى نماید تا 
هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى از متوفى نزد او مى باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف 
مدت یک ماه به این شورا تقدیم دارد، در غیر این صورت گواهى صادر خواهد شد. م الف: 
499799 علیرضائى- رئیس شعبه اول حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان مبارکه 

(مجتمع شماره یک) /3/290
حصر وراثت

آقاى غالم رضا صالحى فرزند عباس داراى شــماره شناســنامه 604 بشرح دادخواست 
مطروحه به کالسه 207/98 این شورا، درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان عباس صالحى فرزند على به شناسنامه شماره 311 در تاریخ 1395/10/5 
در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 
ردیف هاى جدول ذیل: 1- غالم رضا صالحى فرزند عباس شماره شناسنامه 604 نسبت 
به متوفى فرزند 2- رقیه صالحى مبارکه فرزند محمد شــماره شناســنامه 167 نسبت به 
متوفى زوجه 3- ابراهیم صالحى مبارکه فرزند عباس شــماره شناسنامه 4763 نسبت به 
متوفى فرزند 4- اسماعیل صالحى مبارکه فرزند عباس شماره شناسنامه 4954 نسبت به 
متوفى فرزند 5- مهین صالحى فرزند عباس شماره شناسنامه 43 نسبت به مت وفى فرزند 
6- شهین صالحى فرزند عباس شماره شناسنامه 195 نسبت به متوفى فرزند اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى، درخواســت مزبور را یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد و یا وصیتنامه اى از متوفى نزد او مى باشــد از تاریخ نشــر آگهى ظرف مدت یک ماه 
به این شــورا تقدیم دارد، در غیر این صورت گواهى صادر خواهد شــد. م الف: 499686 
علیرضائى- رئیس شــعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف شهرســتان مبارکه (مجتمع 

شماره یک) /3/291
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم- آقاى پرویز موالئى دادخواستى به مبلغ 
الزام به پرداخت وجه R 28000/000 ریــال بطرفیت آقاى پرویز پورمحمودى که اعالم 
شده مجهول المکان اســت تقدیم و به کالسه 165/98 در شــعبه 7 حقوقى شوراى حل 
اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشــخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى 
دفتر شورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک 
نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشــر و از نامبرده دعوت مى شود در روز مورخ 
98/5/2 ساعت 14/45 در جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه 
ثانى دادخواســت و ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شده 
تلقى و شورا غیاباً رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 498015 شعبه هفتم  حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /3/292
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد ذمه)

شــماره مزایده: 139804302003000002 تاریخ ثبت: 1398/02/26 بر اساس پرونده 
اجرائى شماره 139704002003000389/1 به شماره بایگانى 9700576: الف) تمامت 
سه دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى 439 اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان با شماره 
دفتر بازداشتى الکترونیک 139705802023001792 که مورد ثبت شماره هاى 38175 
و 38176 در صفحات 95 و 98دفتر 174 و شماره 1227 در صفحه 403 دفتر 8 دفاتر بخش 
چهار اصفهان با مالکیت آقاى سید باقر موسویان حجازى فرزند سید حسین که برابر نامه 
هاى شماره 139705802023001418- 1397/03/05 و 139885602023000343- 
1398/02/09 اداره ثبت اسناد و امالك منطقه مرکزى اصفهان به نام نامبرده سابقه ثبت 
دارد و به صورت یک باب دکان بانضمام دو باب باالخانه و یک زیرزمین با داشتن حق یک 
میزاب به بام نمره 440 و حق العبور از راهرو پســتوى نمره 437 به باالخانه و فاقد طول و 
ابعاد و مساحت مى باشد و حدود و مشــخصات پالك مرقوم عبارت است از شماًال به بازار 
چیت سازها، شرقا به دیوار اشــتراکى با نمره 440 حاج محمدتقى، جنوبا به دیوار اشتراکى 
با نمره 437 رجبعلى، غربا به دیوار اشــتراکى با نمره 438 مشهدى على و غیره. همچنین 
حسب گزارش کارشناس رسمى دادگســترى ارزش تمامت سه دانگ مشاع از ششدانگ 
پالك ثبتى 439 اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان با احتساب کلیه امتیازات (مالکیت، 
سرقفلى و حق کسب و پیشه) به مبلغ هشت میلیارد و پانصد میلیون (8/500/000/000) 
ریال ارزیابى گردید و شــرح پالك مرقوم عبارت اســت از یک مغازه که در زمان بازدید 
بصورت تجارى (فروشگاه صنایع دســتى) بوده و با توجه به استعالم شهردارى منطقه 3 
به شماره 103538/4 و اظهارنامه مالیاتى به شماره 134383 مورخ 1396/12/08 طبقه 
همکف به مســاحت حدود 6 مترمربع و داراى باالخانه و زیرزمین داخل مغازه مى باشد. با 
توجه به قدمت مغازه داراى دیوار باربر اشتراکى با مغازه هاى مجاور بوده و از سمت شمال 
مشرف به بازار چیت سازها مى باشد. پالك مذکور به نشانى اصفهان میدان نقش جهان بازار 
قیصریه سراى چیت سازها نبش چهارسوق دوم سمت راست به کدپستى 8147784831 
مى باشــد. ب) تمامت ده ممیز دو دهم حبه مشاع از ســه دانگ مشاع از ششدانگ پالك 
ثبتى 7640 فرعى از 15190 اصلى واقع در بخش 5 ثبت اصفهان مورد ثبت شماره 45533 
صفحه 345 دفتر امالك جلد 65 دفاتر خروجى بخش پنج اصفهان با شماره دفتر بازداشتى 
الکترونیک 139705802027000659 و مالکیت آقاى سید باقر موسویان حجازى فرزند 
سید حســین که برابر نامه هاى شــماره 139785602027000761- 1397/03/03 و 
139885602027001035- 1398/02/14 اداره ثبت اســناد و امالك منطقه شــرق 
اصفهان به نام نامبرده سابقه ثبت دارد و حدود و مشخصات ششدانگ پالك مرقوم عبارت 
است از شماًال دیوار به دیوار به طول سیزده متر و هفتاد سانتى متر (13/70) به شماره 7637 
فرعى از 15190 اصلى، شرقا در دو قسمت اول پى است به طول هجده (18) متر به کوچه 
دوم پى است به طول یک متر و پنجاه سانتى متر (1/50) به کوچه، جنوبا پى است به طول 
پانزده متر و ســى ســانتى متر (15/30) به کوچه، غربا پى به پى به طول بیست (20/00) 
متر به شماره 3664 فرعى. مساحت ششدانگ پالك مزبور در دفتر امالك دویست و نود 
و هفت متر و پانزده دسى مترمربع (297/15) ثبت شده اســت. همچنین حسب گزارش 
کارشناس رسمى دادگسترى ارزش تمامت ده ممیز دو دهم حبه مشاع از سه دانگ مشاع 
از ششــدانگ پالك ثبتى 7640 فرعى از 15190 اصلى واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 
مبلغ دو میلیارد و پانصد و بیست و یک میلیون و ششصد و شصت و شش هزار و ششصد و 
شصت و هفت (2/521/666/667) ریال ارزیابى گردید و شرح پالك مرقوم عبارت است از 
ملک با موقعیت شمالى دو نبش و کاربرى مسکونى با عرصه 292/07 مترمربع و زیربناى 
حدود 530 مترمربع داراى پروانه ساختمان به شماره 20/14142 مورخ 1370/12/14 و 
گواهى پایان ساخت به تاریخ 1383/08/11 مى باشد. طبقه زیرزمین با کاربرى مسکونى 
و زیربناى 160 مترمربع، طبقه همکف با 175 مترمربع مسکونى و 20 مترمربع پارکینگ 
و طبقه اول با 175 مترمربع مسکونى که به دو واحد مســکونى تبدیل شده و آشپزخانه و 
سرویس ها داراى کاشى و سرامیک، کابینت mdf، بدنه سالن با پوشش هاى بلکا، مولتى 
کالر و قسمتى دیوارکوب شده است. سقف طبقات تیرچه و بلوك، نماى بیرونى سنگ و آجر 
نما، پنجره بیرونى آلومینیوم، بدنه راه پله با پوشش بلکا مى باشد. ساختمان داراى انشعابات 
آب و فاضالب، برق و گاز و سیستم گرمایش بخارى و سرمایش کولر آبى بوده و ساختمان 
فاقد آسانســور و به آدرس اصفهان میدان احمدآباد ابتداى خیابان جى خیابان کاخ کوچه 
فروردین نبش بن بست عادل پالك 36 کدپســتى 8199618584 مى باشد. طالبین مى 
توانند به آدرس هاى فوق مراجعه و از مورد مزایده ها دید ن به عمل آورند. الزم به ذکر است 
پرداخت بدهى هاى مربوط به بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره به عهده برنده 
مزایده است. مزایده از ساعت 9 صبح الى 12 روز یکشنبه مورخ 1398/04/16 در شعبه اول 
اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در ابتداى خیابان الهور طبقه چهارم از طریق مزایده 
به فروش مى رسد و مورد مزایده تمامت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى 439 اصلى 
واقع در بخش 4 ثبت اصفهان از مبلغ هشت میلیارد و پانصد میلیون (8/500/000/000) 
ریال و مورد مزایده تمامت ده ممیز دو دهم حبه مشــاع از ســه دانگ مشاع از ششدانگ 
پالك ثبتى 7640 فرعى از 15190 اصلى واقع در بخش 5 ثبت اصفهان از مبلغ دو میلیارد 
و پانصد و بیست و یک میلیون و ششصد و شصت و شش هزار و ششصد و شصت و هفت 
(2/521/666/667) ریال قیمت ارزیابى شده توسط کارشناس رسمى دادگسترى شروع 
و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى نقداً فروخته مى شود. طالبین مى 
توانند به آدرس هاى فوق مراجعه و از مورد مزایده ها دیدن به عمل آورند. الزم به ذکر است 

پرداخت بدهى هاى مربوط به بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و آب و برق و گاز و 
غیره به عهده برنده مزایده است. ضمنًا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمى گردد، مزایده روز 
ادارى بعد از تعطیلى و در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. این آگهى در یک 
نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان چاپ و منتشــر خواهد شد. توضیحًا خریداران 
جهت شرکت در جلسه مزایده با ارائه کل مبلغ پایه مزایده به صورت چک رمزدار و تضمینى 
بانک ملى ایران امکان حضور در جلسه مزایده را دارند. تاریخ انتشار: 1398/03/27 م الف: 

496865 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /3/293
ابالغ اخطاریه ماده 101

شماره پرونده: 139604002004000664/2 شــماره بایگانى پرونده: 9600207 شماره 
آگهى ابالغیــه: 139803802133000004 تاریخ صــدور: 1398/02/09 ابالغیه ماده 
101- بدین وســیله به آقاى اصغر کشاورزى شــریف آبادى فرزند قاسم مقیم: اصفهان 
خیابان جى خیابان مسجد على، مسجد على 6 بن بست نســیم پالك 19 بدهکار پرونده 
اجرائى کالسه 9600207 واحد اجراى اسناد رسمى نجف آباد که آدرس شما در متن سند 
شناخته نشده است ابالغ مى گردد که در ادامه عملیات اجرائى و طبق گزارش ارزیابى مورخ 
97/11/29 کارشناس رسمى تمامت ششدانگ عرصه و اعیان پالك ثبتى 1781 واقع در 
قطعه 2 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان ملکى آقاى علیرضا ربانى نجف آبادى فرزند مانده 
على که به موجب سند شماره 8219 مورخ 91/12/21 تنظیمى در دفتر اسناد رسمى شماره 
261 اصفهان در رهن تعاونى اعتبار صالحین خراسان قرار دارد به مبلغ نود میلیارد و سیصد 
و چهل میلیون ریال ارزیابى گردیده است. لذا طبق ماده 101 آئین نامه اجراى مفاد اسناد 
رسمى الزم االجراء چنانچه نسبت به ارزیابى انجام شده اعتراض دارید از تاریخ انتشار در 
این روزنامه که تاریخ ابالغ محسوب مى گردد به مدت پنج روز فرصت دارید اعتراض خود 
را با پرداخت مبلغ 25/000/000 ریال على الحساب بابت دستمزد تجدید ارزیابى به طور 
کتبى اعالم تا برابر مقررات اقدام گردد در غیر این صورت ارزیابى قطعى است و به همان 
قیمت آگهى مزایده منتشر خواهد شد. الزم به ذکر است به اعتراض خارج از مهلت مقرر و 
یا اعتراضى که فاقد  پیوست فیش تجدید دستمزد ارزیابى باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

م الف: 499237 فاتحى- مدیر واحد اجراى اسناد رسمى نجف آباد /3/301
اصالحیه

شــماره نامه: 139804902004000801 تاریــخ نامه: 1398/03/22 شــماره پرونده: 
139404002004000837/1 شــماره بایگانى پرونده: 9402317/2 پیرو آگهى شماره 
139803902004000077- 98/3/4 در خصــوص مزایــده پرونده اجرایى به شــماره 
9402317 منتشره در تاریخ 98/3/11 در سطر سى و چهارم، جمله «طبق اعالم بانک بیمه 
نامه مورد وثیقه تا تاریخ .... اعتبار دارد»، درج گردیده که بدین نحو اصالح مى گردد: طبق 
اعالم بانک بیمه نامه مورد وثیقه منقضى گردیده اســت. م الف: 481110 اسدى- رئیس 
اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان، اکرم محمود صالحى- مدیر اجرا شعبه دوم اداره اجراى 

اسناد رسمى اصفهان  /3/302
مزایده

اجراى احکام دادگاه عمومى بخش مهردشــت در نظر دارد در خصوص پرونده کالســه 
970051 اجرایى  جلسه مزایده اى علیه آقاى ناصر اشــرفى فرزند عبدالخالق ؛ و له آقاى 
سید عبدالرضا رئیسى فرزند محمد برگزارمى نماید ؛ مشخصات اموال مورد مزایده حسب 
نظریه کارشناسى به شرح ذیل مى باشد: 1- یکدســتگاه پرس مواد الستیک جهت تولید 
قطعات الستیک شامل اورینگ و کاسه نمد و غیره ... ساخته شده از اسکلت فلزى ( شاقت 
و بدنه و صفحات آهنى و سیســتم هیدرولیک پاوریک مربوط داراى دو عدد الکترموتور و 
پمپ هیدرولیک – شیر فرمان  دستى 3/4 – فشار شکن و غیره... با تابلوى برق مستعمل 
با 4 عدد کنتاکتور B18  یکدستگاه به ارزش 67/200/000  ریال  2- دستگاه پرس 3 جکه 
و لوازم مربوط شامل سیســتم هیدرولیک ؛ یونیت و پمپ و شیر آالت و جکهاى مربوط با 
تابلوى برق سیستم فرمان و یکعدد قالب نصب بر روى صفحه زیر جک اول ارزش ریالى 
آن بمبلغ 75/600/000 ریال بر آورد مى گردد.3- یکدستگاه پرس هیدرولیک 3 جکه و 
لوازم مربوط شامل سیستم هیدرولیک، یونیت و پمپ و شیر آالت و تابلوى برق مربوط به 
ارزش 75/600/000 ریال برآورد مى گردد. 4- دستگاه پخت بطول حدود 6/5 متر و قطر 
حدود یک متر با لوله کشى بخار به داخل به ارزش 117/600/000 ریال بر آورد مى گردد. 
5- دستگاه ترزیق الستیک با موتور 50 اسب بخار 1400 دور و یک گیربکس کتابى جهت 
انتقال مواد با سیستم حرارتى (المانى و حرارتى ) و سیستم انتقال مواد درونى بصورت نوار 
نقاله به پیوست دســتگاه به ارزش 168/000/000 ریال برآورد مى گردد. 6- یکدستگاه 
نورد الســتیک جنب تابلوى اصلى کارگاه با گیربکس کتابى تراکتورى با قدرت موتور 23 
کیلو وات دو غلطکه با اسکلت فلزى و تابلوى برق اســقاطى ساخت هلیس قطر غلطکها 
حدود 120 میلیمتر به ارزش 168/000/000 ریــال بر آورد مى گردد. 7- 20 عدد صفحه 
رومیزى از جنس آلومینیومى به طول حدود 6 متر هر کدام به ارزش 1/680/000 ریال جمعا 
33/600/000  ریال برآورد مى گردد. جلســه مزایده در تاریخ 98/4/16 از ساعت 10/00  
الى 11/00 صبح در دفتر اجراى احکام دادگاه عمومى بخش مهردشت برگزار مى باشد که 
طالبین شرکت در مزایده مى توانند 5 روز قبل از تاریخ مزایده به دفتر اجراى احکام مراجعه 
تا دستور بازدید صادر گردد. ضمنا مزایده از مبلغ ارزیابى شده شروع و برنده کسى است که 
ده درصد مبلغ ارزیابى را نقدا به همرا داشته باشد و باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. توضیحا 
کلیه هزینه هاى جانبى مربوط به مزایده به عهده برنده مزایده مى باشد.497883/م الف 

شعبه اجراى احکام مدنى بخش مهردشت /3/294
 حصروراثت 

عبدالعلى استاد على داراى شناسنامه شماره 189 به شرح دادخواست به کالسه 98/103 
از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان تقى 
استاد على  بشناسنامه 3557 در تاریخ 94/10/28 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. على استاد على  فرزند تقى متولد1349 
ش ش 37 نسبت با متوفى فرزند ، 2. ناهید اســتاد على  فرزندتقى متولد1351ش ش 54 
نســبت با متوفى فرزند ، 3. اکرم اســتاد على  فرزندتقى متولد1356ش ش 5798 نسبت 
با متوفى فرزند، 4. جمیله اســتاد على  فرزندتقى متولد1339ش ش 72 نسبت با متوفى 
فرزند، 5. عبدالعلى اســتاد على  فرزندتقى متولد1359ش ش 189 نسبت با متوفى فرزند 
، 6.  اقدس استاد على  فرزندتقى متولد1340ش ش 41نســبت با متوفى فرزند، 7. ایران 
استاد على  فرزندتقى متولد1344ش ش 150  نسبت با متوفى فرزند، 8. فرخنده استاد على  
فرزندتقى متولد1353ش ش 74 نسبت با متوفى فرزند، 9. فاطمه مردانى   فرزندقنبر على 
متولد1319ش ش 160 نســبت با متوفى زوجه ، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى 
ندارد. اینک با انجام تشــریفات 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. 497891/م الف رئیس شعبه 2 شوراى 

حل اختالف مهردشت/ 3/295
 حصروراثت 

نادر توکلى دهقى داراى شناسنامه شماره 111 به شــرح دادخواست به کالسه 98/178 
از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثــت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان 
معین توکلى دهقى  بشناســنامه 1081431431 در تاریخ 98/3/9 اقامتگاه دائمى خود را 
بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. مریم سلیمانى دهقى  
فرزندناصر متولد74/3/28 ش ش 1080359575 نســبت با متوفى مادر ، 2. نادر توکلى 
دهقى فرزندبراتعلى متولد64/4/14 ش ش 111 نســبت با متوفى پدر ، متوفى به غیر از 
نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 497867/م الف 

رئیس شعبه 2 شوراى حل اختالف مهردشت/ 3/296
 حصروراثت 

رضوان فاتحى داراى شناسنامه شــماره 20 به شرح دادخواست به کالسه 98/177 از این 
دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رضا حیدرى 
اشنى بشناسنامه 1080500340 در تاریخ 98/3/6 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. رضوان فاتحى فرزند على متولد1354ش 
ش 20 نســبت با متوفى مادر ، 2. حسین حیدرى اشــنى  فرزند حبیب اله متولد1350ش 

ش 1 نســبت با متوفى پدر ، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واالگواهى صادرخواهد شد. 497852/م الف رئیس شعبه 2 شوراى حل اختالف مهردشت 

 3/297/
 حصروراثت 

مریم سلیمانى دهقى داراى شناسنامه شماره 1080359575 به شرح دادخواست به کالسه 
98/174 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
ناصر سلیمانى دهقى بشناسنامه 12 در تاریخ 98/3/2 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. مریم سلیمانى دهقى  فرزند ناصر  
متولد 74/3/28 ش ش 1080359575 نســبت با متوفى فرزند ، 2. عصمت  یارى   فرزند 
حسنعلى  متولد 1348 ش ش 77  نسبت با متوفى همسر ، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه 
دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى 
نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شــد. 497807/م الف رئیس شعبه 2 

شوراى حل اختالف مهردشت /3/298
ابالغ اجراییه

 دادنامه- احترامًا مقرراست متن ذیل دریک نوبت یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى 
درج و یک نسخه از آن جهت بهره بردارى در پرونده کالسه 97/318 به این شورا ارسال 
گردد. کالسه پرونده 97/318 شعبه دوم شــوراى حل اختالف مهردشت. موضوع: ابالغ 
اجرائیه خواهان: على مومنى فرزند فتح اهللا ساکن : دهق خیابان شریعتى بیمه ایران خوانده: 
جانعلى قشقایى فرزند قربان ســاکن: مجهول المکان، محل حضور: شوراى حل اختالف 
علویجه (محل دادگاه عمومى مهردشت)، خواسته: صدور اجرائیه. بدین وسیله به موجب 
درخواست اجراى حکم بشماره 562-97/11/29 و شماره دادنامه (قطعى شده) صادره از 
این شورا شما محکوم هستید 1-به پرداخت مبلغ چهل میلیون  ریال وجه بابت  اصل دین 
در حق محکوم له. 2-خسارت تاخیرتادیه بر مبناى نرخ تورم بانک مرکزى از تاریخ چک  تا 
زمان وصول آن 3-مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال بابت هزینه دادرسى  4- مبلغ .......
نیم عشر اجرایى درحق صندوق دولت به لحاظ مجهول المکان بودن شما به استناد ماده 73 
قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب درامورمدنى مراتب یک نوبت در روزنامه 
هاى کثیراالنتشار آگهى میگردد تا ازتاریخ نشر آگهى به مدت ده روز مفاد فوق را به موقع 
اجرا گذارید. 2-ترتیبى براى پرداخت محکوم بــه بدهید. 3-مالى معرفى کنید که اجراى 
حکم و استیفاى محکوم به از آن میسر باشــد اگر مالى ندارید صریحًا اعالم نمایید. هرگاه 
ظرف سه ســال بعد از انقضاى مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجراى حکم و پرداخت 
محکوم به بوده اید لیکن لیکن براى فرار در پرداخت اموال خود را معرفى نکنید یا صورت 
خالف واقع از دارایى خود بدهید به نحوى که اجراى تمام یا قسمتى از مفاد اجرائیه متعسر 
باشد به مجازات حبس تا ... محکوم خواهید شد. 497767/م الف-دبیرشعبه دوم شوراى 

حل اختالف علویجه بخش مهردشت /3/299
ابالغ رأى

 کالسه پرونده: 667/97 شماره دادنامه63-98/1/31 خواهان: محسن استاد على فرزند 
نصر اهللا نشانى: دهق- شهرك طالقانى- بلوار نماز کوچه شهید نمازى خوانده: علیرضا نبى 
زاده علیشاه فرزند موسى ، نشانى: مجهول المکان خواسته: مطالبه. قاضى شورا با عنایت 
به محتویات پرونده ختم رسیدگى اعالم و به شــرح آنى مبادرت به صدور راى مى نماید. 
راى قاضى شورا درخصوص دادخواست آقاى: محسن استاد على فرزند نصر اهللا مقیم دهق 
به طرفیت آقاى علیرضا نبى زاده علیشاه فرزند موسى مجهول المکان مبنى بر مطالبه ى 
مبلغ سى و پنج میلیون ریال با خســارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسى به استناد یک فقره 
چک بشماره 36841942 بعهده بانک پارسیان به تاریخ ســى ام اسفند ماه نود و شش و 
گواهى عدم پرداخت بانک رفاه کارگران به مبلغ مذکور و به تاریخ ششم فروردین ماه نود 
و هفت،نظر به اینکه مستندات مذکور بر اشــتغال ذمه ى خوانده به میزان خواسته داللت 
داشته و نامبرده با توجه به مجهول المکان از طریق نشر آگهى دعوت شده ولى در جلسه 
رسیدگى مقرر حضور نیافته و نسبت به  دعوى و مستندات آن انکار و ایرادى به عمل نیاورده  
و دلیلى بر برائت ذمه ى خویش اقامه نکرده است،  لذا قاضى شورا با استصحاب بقاء دین ، 
دعواى خواهان دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و اصول حاکم بر اسنادتجارى استحقاق 
خواهان را تشخیص داده مســتندا به مواد 313 و 314 ناظر به ماده ى 249 قانون تجارت 
وتبصره الحاقى به ماده ى 2 قانون صدورچک و ماده ى واحده ى استفساریه آن و مواد198و 
515 و 519و522 قانون آیین دادرسى  دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى راى بر 
محکومیت خوانده به مبلغ  ســى و پنج میلیون ریال بابت اصل دین با خسارت تاخیر تادیه 
بر مبناى نرخ تورم اعالمى توسط بانک مرکزى جمهورى اسالمى  ایران از تاریخ چک تا 
زمان وصول آن بر اساس محاســبه ى صورت گرفته توسط واحد اجراى احکام در مرحله 
ى اجراى حکم و مبلغ یک میلیون و چهارصد و هشتاد و هفت هزار و پانصد ریال هزینه ى 
دادرسى درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. این راى غیابى و ظرف بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و سپس ظرف  بیست روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهى در 
دادگاه محترم عمومى بخش مهردشت مى باشد. 494640/م الف مهرداد اطهرى - قاضى 

شعبه اول شوراى حل اختالف بخش مهردشت /3/300
 آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

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

خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شماره 139860302023000187 مورخ 98/02/28 آقاى على معمار 
به شماره شناســنامه 57 کدملى 1286259452 صادره از اصفهان فرزند اسداله نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 103/54 مترمربع مفروزى از پالك شماره 5182- اصلى 
واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که به صورت عادى از طرف فاطمه و حسین معمار و وراث 
على غالف گر واگذار گردیده است. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1398/03/12 تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1398/03/27 م الف: 485983 صفائى- رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالك مرکز ى اصفهان /3/178
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آییننامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى-  
برابر راى شــماره 139760302035000236 هیات دوم موضــوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت 
ملک شاهین شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى على زنگنه فرزند عبدالرسول 
بشماره شناسنامه 925 صادره از اصفهان در یک باب ساختمان تجارى نسبت به دو دانگ 
مشاع از ششدانگ ، ششدانگ به مساحت 18 / 258 متر مربع به پالك 301 اصلى جهت 
تجمیع پالك 81767 فرعــى از 301 اصلى واقع در بخش 16 خریدارى مع الواســطه از 
مالک رســمى خانم نیمتاج افسر مشیر فاطمى ، محرز گردیده اســت لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به 
صدورسند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشــند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند بدیهى است در 
صورت انقضاى مدت مذکور و عدم اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد 
. نوبت اول : 12 / 3 / 98 و نوبت دوم 27 /98/03م الف :481186 محمد على فالح تفتى 

قائم مقام رییس واحد ثبتى شاهین شهر/ 3/186 
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یک جراح گفــت: واریس علتــى مهم براى 
بیماران قلبى عروقى اســت که موجب لخته 

شدن خون در اندام هاى تحتانى مى شود.
واریس به عروق ســیاهرگى وسیع و متورم و 
پیچ و تاب خورده اى گفته مى شود که مى تواند 
هر ســیاهرگى را درگیــر کند اما بیشــتر در 

سیاهرگ هاى پا رخ مى دهد. 
باوجود اینکه واریس بیشتر از جنبه زیبایى فرد 
را تحت تأثیر قرار مى دهد اما در برخى افراد با 
درد و بى تابى و احساس ناخوشایندى همراه 
خواهد بــود. در برخى مــوارد محدودى هم 
ممکن است به مشکالتى مانند تشکیل لخته 
یا خونریزى و زخم و مشکالت دستگاه گردش 

خون ختم شود.
ســید هاشــم ســزاوار، جراح عروق درباره 
نشــانه هاى این بیمارى گفت: ایستادن زیاد 
موجب خســتگى و درد در قسمت ساق پا فرد 
مى شود. ممکن است فرد موقع راه رفتن دچار 
ورم پا شود که اگر خیلى شدید باشد به صورت 
زخم هایى در پــا ایجاد مى شــود. وى درباره 
پیشــگیرى و درمان واریس گفت: الزم است 
بدانید که اگر شدید باشد فرد دچار ضعف هاى 
شدید در قســمت اندام هاى تحتانى مى شود 
پس باید به جراح مربوطه مراجعه شود و جراحى 
انجام شود اما در حالت کلى اگر شدت نداشت 
تنها با اســتفاده از جوراب هــاى مخصوص 
واریس و کمتر روى پا ایستادن و کفش مناسب 

رفع خواهد شد.
سزاوار اظهار کرد: افرادى که در وضعیت ثابتى 
قرار دارند و زمان طوالنى ترى مى ایستند، باید 
شــغل خود را تغییر دهند. وزن خود را کاهش 
دهند و تا جایى که ممکن است از جوراب ها و 

کفش هاى مناسب استفاده کنند. 

هنگامى که موضوع رنگ تخم مرغ مطرح مى شــود، 
هر فردى ترجیح خود را دارد. برخى افراد بر این باورند 
که تخم مرغ هاى قهوه اى سالم تر و طبیعى تر هستند، 
در شــرایطى که دیگران معتقدند تخم مرغ هاى سفید 
تمیزتر بوده یا از طعم بهترى سود مى برند. اما آیا تفاوتى 
بین تخم مرغ هاى قهوه اى و سفید فراتر از رنگ پوسته 

آنها وجود دارد؟
 تخم مرغ مى تواند رنگ هاى مختلفى داشته باشد اما 
در فروشگاه ها بیشتر با دو رنگ سفید و قهوه اى مواجه 
مى شوید. با وجود این، بسیارى از مردم نمى دانند دالیل 

رنگ هاى متفاوت پوسته تخم مرغ چیست.
پاســخ ســاده اســت؛ رنگ تخم مرغ به نــژاد مرغ 
بســتگى دارد. به عنوان مثال، مرغ هاى «لگهورن» 
سفید تخم هایى با پوسته سفید مى گذارند، در شرایطى 
که مرغ هاى «پلیموث راکس» و «رود آیلند ردز» تخم 
مرغ هایى قهوه اى مى گذارنــد. برخى نژادهاى مرغ 
مانند «آراکانا»، «آمراکانا»، «دونگسیانگ» و «لوشى» 
حتى تخم هایى آبى یا ســبز آبى نیز مى گذارند. رنگ 
متفاوت پوسته تخم مرغ از رنگدانه هاى تولیدى مرغ 

ناشى مى شود. 
اما در شــرایطى که ژنتیــک عاملى کلیــدى در تعیین 
رنگ تخم مرغ اســت، عوامــل دیگرى نیز مــى توانند 
بر آن تأثیرگذار باشــند. به عنوان مثال، با افزایش ســن 
مرغ هایى کــه تخم قهوه اى مى گذارند، آنها به ســمت 

گذاشــتن تخم هاى بزرگ تر و کمرنگ تر تمایل دارند. 
محیط زندگى، رژیم غذایى و سطوح استرس نیز ممکن 
است بر رنگ پوسته تخم مرغ تأثیرگذار باشند. این عوامل 
مى توانند ســایه تیره تر یا روشــن تر به پوسته تخم مرغ 
ببخشند اما لزوماً خود رنگ را تغییر نمى دهند. عامل کلیدى 

در تعیین رنگ پوسته تخم مرغ همچنان نژاد مرغ است.
اغلب، مردم تخم مــرغ هاى قهــوه اى را ترجیح مى 
دهند زیرا بر این باورند که آنها طبیعى تر و ســالم تر از 
تخم مرغ هاى سفید هســتند. اما حقیقت این است که 
تمامى تخم مرغ ها، بدون در نظر گرفتن اندازه یا رنگ، 
از نظر مواد مغذى مشابه یکدیگر هستند. هم تخم مرغ 
هاى ســفید و هم تخم مرغ هاى قهوه اى مواد غذایى 
سالم محسوب مى شوند. یک تخم مرغ معمولى حاوى 
مقدار زیادى از ویتامین ها، مواد معدنى و پروتئین کیفیت 
باالست، که همگى در مجموعه اى با کمتر از 80 کالرى 

گرد هم آمده اند.
دانشمندان تخم مرغ هاى قهوه اى را با تخم مرغ هاى 
سفید مقایسه کرده اند تا ببینند آیا تفاوتى بین آنها وجود 
دارد یا خیر. چندین مطالعه نشان داده اند که رنگ پوسته 
تخم مرغ هیچ اثر چشمگیرى بر کیفیت و محتواى تخم 
مرغ ندارد. این به معناى آن است که رنگ پوسته تخم 
مرغ تأثیرى بر سالم بودن یا نبودن آن ندارد. تنها تفاوت 

در این زمینه رنگدانه پوسته است.
با وجود این، عوامل دیگرى مى توانند بر ترکیب تغذیه 

اى یک تخم مرغ تأثیرگذار باشــند. محیط زندگى مرغ 
مى تواند اثرى چشمگیر به همراه داشته باشد. به عنوان 
مثال، تخم هاى تولیدى از مرغ هایى که اجازه داشتند 
زیر نور خورشید پرسه بزنند، ســه تا چهار برابر ویتامین 
D بیشترى نســبت به تخم هاى تولیدى از مرغ هایى 
داشته اند که در محیط هاى بسته پرورش داده شده بودند.
نوع غذایى کــه مرغ مصرف مى کند نیــز مى تواند بر 
محتواى مــواد مغذى تخم آن نیز تأثیرگذار باشــد. به 
عنوان مثال، مرغ هایى که با یک رژیم غذایى سرشار 
از اسیدهاى چرب امگا3 تغذیه مى شوند، تخم هایى با 
سطوح باالتر از اسیدهاى چرب امگا3 نسبت به حالت 
عادى مى گذارنــد. زمانى که مرغ هــا از رژیم غذایى 
سرشــار از ویتامین D برخوردار بودند نیز اثرى مشابه 

درباره ویتامین D مشاهده شده است.
برخى افراد بر این باورند که تخم مرغ هاى قهوه اى طعم 
بهترى نسبت به تخم مرغ هاى سفید دارند، در شرایطى 
که دیگران طعم تخم مرغ هاى سفید را بهتر مى دانند. 
اما همانند محتواى تغذیه اى، تفاوت خاصى بین طعم 
تخم مرغ هاى سفید و قهوه اى وجود ندارد. با وجود این، 
این به معناى آن نیست که تمامى تخم مرغ ها طعمى 

مشابه دارند.
اگرچه رنگ پوسته تخم مرغ تغییرى در مزه آن ایجاد 
نمى کند، عوامل دیگر مانند نــوع خوراك، تازگى و 
چگونگى پخت تخم مرغ ممکن اســت بر طعم آن 

تأثیرگذار باشند. به عنوان مثال، مرغ هایى که با یک 
رژیم غذایى سرشار از چربى تغذیه شده اند، تخم هایى 
خوشمزه تر نسبت به مرغ هایى که با رژیم غذایى کم 
چربى تغذیه شــده بودند، تولید کردنــد. همچنین، 
احتمــال تولید تخم هایــى با مزه ماهــى در میان 
مرغ هایى که با مقادیــر زیاد روغن ماهــى، انواع 
 D و A مشخصى از چربى ها یا حتى ویتامین هاى

تغذیه شده اند، بیشتر است.
رژیم غذایى مرغ هایى که در خانه پــرورش یافته اند 
با مرغ هایى که به طور مرســوم در مرغدارى پرورش 
مى یابند، مشابه نیست که ممکن است بر عطر و طعم 

تخم هاى آنها تأثیرگذار باشد.
افزون بر ایــن، هرچه تخم مرغ مدت زمان بیشــترى 
نگهدارى شده باشــد، احتمال تغییر مزه آن نیز بیشتر 
مى شود. نگهدارى تخم مرغ در مکانى با دماى ثابت و 
پایین مانند یخچال مى توانــد به حفظ عطر و طعم آن 

براى مدت زمانى طوالنى تر کمک کند.
به همین دالیل است که برخى معتقدند تخم مرغ هاى 
خانگى طعم بهترى نسبت به تخم مرغ هایى که به طور 
مرسوم تهیه شده اند، دارند. تخم مرغ هاى خانگى روند 
پردازش و حمل را تجربه نمى کنند و از این رو، ممکن است 
سریع تر و تازه تر از تخم مرغ هایى که از مغازه خریدارى مى 
کنید، راهى بشقاب غذاى شما شوند. روش پخت تخم مرغ 

نیز مى تواند بر عطر و طعم آن تأثیرگذار باشد. 

أأ ا ذا

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى- 
برابر راى شماره 139760302035000238 هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شاهین 
شــهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى عبدالرســول زنگنه فرزند على بشماره 
شناسنامه 390 صادره از آبادان در یک باب ســاختمان تجارى نسبت به دو دانگ مشاع از 
ششدانگ ، ششدانگ به مســاحت 18 / 258 متر مربع به پالك 301 اصلى جهت تجمیع 
پالك 81767 فرعى از 301 اصلى واقع در بخش 16 خریدارى مع الواسطه از مالک رسمى 
خانم نیمتاج افسر مشــیر فاطمى ، محرز گردیده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتبدر 
دونوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت 
متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دوماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، 
دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند بدیهى است در صورت انقضایمدت مذکور 
و عدم اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . نوبت اول : 12 / 3 / 98 و نوبت 
دوم 27 /98/03م الف : 481041 محمد على فالح تفتى قائم مقام رییس واحد ثبتى شاهین 

شهر /3/188 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

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

قضایى تقدیم نمایند.

ردیف 1- برابر رأى شــماره 139860302023000161 مــورخ 98/02/28 خانم مریم 
نمدفروش به شماره شناسنامه 2737 کدملى 1287109871 صادره از اصفهان فرزند رضا 
نسبت به یک و پنج نود و یکم حبه از 72 حبه باســتثناء ثمنیه اعیانى ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 182/62 مترمربع مفروزى از پالك شماره 4064- اصلى واقع در بخش 3 ثبت 
اصفهان که در ازاى مالکیت رسمى مشاعى اولیه محرز گردیده است سهم االرث از طرف 

رضا. 
ردیف 2- برابــر رأى شــماره 139860302023000163 مــورخ 98/02/28 آقاى على 
نمدفروش به شماره شناسنامه 10812 کدملى 1293330795 صادره از اصفهان فرزند رضا 
نسبت به دو و ده نود و یکم حبه از 72 حبه باســتثناء ثمنیه اعیانى ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 182/62 مترمربع مفروزى از پالك شــماره 4064- اصلى واقع در بخش 3 ثبت 
اصفهان که در ازاى مالکیت رسمى مشاعى اولیه محرز گردیده است سهم االرث از طرف 

رضا. 
ردیف 3- برابــر رأى شــماره 139860302023000165 مــورخ 98/02/28 آقاى امیر 
نمدفروش به شماره شناسنامه 3405 کدملى 1287150081 صادره از اصفهان فرزند رضا 
نسبت به دو و ده نود و یکم حبه از 72 حبه باســتثناء ثمنیه اعیانى ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 182/62 مترمربع مفروزى از پالك شــماره 4064- اصلى واقع در بخش 3 ثبت 
اصفهان که در ازاى مالکیت رسمى مشاعى اولیه محرز گردیده است سهم االرث از طرف 

رضا. 
ردیف 4- برابر رأى شماره 139860302023000167 مورخ 98/02/28 خانم شهناز سالم 
به شماره شناسنامه 56514 کدملى 1281662161 صادره از اصفهان فرزند کاظم نسبت به 
یک و پنج هفتم حبه از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه به مساحت 182/62 مترمربع مفروزى 
از پالك شــماره 4064- اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رسمى 

مشاعى اولیه محرز گردیده است سهم االرث از طرف طلعت. 
ردیف 5- برابر رأى شــماره 139860302023000169 مورخ 98/02/28 آقاى احمدرضا 
نمدفروش به شماره شناســنامه 904 کدملى 1287423787 صادره از اصفهان فرزند رضا 
نسبت به دو و ده نود و یکم حبه از 72 حبه باســتثناء ثمنیه اعیانى ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 182/62 مترمربع مفروزى از پالك شــماره 4064- اصلى واقع در بخش 3 ثبت 

اصفهان که در ازاى مالکیت رسمى مشاعى اولیه محرز گردیده است سهم االرث از طرف 
رضا. 

ردیف 6- برابر رأى شــماره 139860302023000171 مــورخ 98/02/28 خانم زهره 
نمدفروش به شماره شناسنامه 59 کدملى 1290205061 صادره از اصفهان فرزند رضا نسبت 
به یک و پنج نود و یکم حبه از 72 حبه باستثناء ثمنیه اعیانى ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
182/62 مترمربع مفروزى از پالك شماره 4064- اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که 

در ازاى مالکیت رسمى مشاعى اولیه محرز گردیده است سهم االرث از طرف رضا. 
ردیف 8- برابــر رأى شــماره 139860302023000173 مــورخ 98/02/28 آقاى اکبر 
نمدفروش به شماره شناســنامه 71322 کدملى 1281811661 صادره از اصفهان فرزند 
رضا نســبت به دو و  ده نود و یکم حبه از 72 حبه باســتثناء ثمنیه اعیانى ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 182/62 مترمربع مفروزى از پالك شــماره 4064- اصلى واقع در بخش 
3 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رسمى مشــاعى اولیه محرز گردیده است سهم االرث 

از طرف رضا. 
ردیف 9- برابر رأى شــماره 139860302023000175 مورخ 98/02/28 خانم شهرزاد 
نمدفروش به شماره شناسنامه 1298 کدملى 1286988179 صادره از اصفهان فرزند رضا 
نسبت به یک و پنج نود و یکم حبه از 72 حبه باســتثناء ثمنیه اعیانى ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 182/62 مترمربع مفروزى از پالك شماره 4064- اصلى واقع در بخش 3 ثبت 
اصفهان که در ازاى مالکیت رسمى مشاعى اولیه محرز گردیده است سهم االرث از طرف 

رضا. 
ردیف 10- برابر رأى شــماره 139860302023000177 مورخ 98/02/28 خانم فاطمه 
نمدفروش به شماره شناســنامه 1271132826 کدملى 1271132826 صادره از اصفهان 
فرزند رضا نسبت به یک و پنج نود و یکم حبه از 72 حبه باســتثناء ثمنیه اعیانى ششدانگ 
یکباب خانه به مســاحت 182/62 مترمربع مفروزى از پالك شماره 4064- اصلى واقع در 
بخش 3 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رسمى مشــاعى اولیه محرز گردیده است سهم 

االرث از طرف رضا. 
ردیف 11- برابر رأى شــماره 139860302023000179 مورخ 98/02/28 خانم ملیحه 
مهمان دوست به شماره شناسنامه 5404 کدملى 1283545845 صادره از اصفهان فرزند 

اصغر نسبت به یک و پنج هفتم حبه از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه به مساحت 182/62 
مترمربع مفروزى از پالك شماره 4064- اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که در ازاى 

مالکیت رسمى مشاعى اولیه محرز گردیده است سهم االرث از طرف طلعت. 
ردیف 12- برابر رأى شــماره 139860302023000181 مورخ 98/02/28 آقاى عباس 
مهمان دوست به شماره شناسنامه 5405 کدملى 1283545837 صادره از اصفهان فرزند 
اصغر نســبت به چهل و یک و یک هفتم حبه از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
182/62 مترمربع مفروزى از پالك شماره 4064- اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که 

در ازاى مالکیت رسمى مشاعى اولیه محرز گردیده است سهم االرث از طرف طلعت. 
ردیف 13- برابر رأى شــماره 139860302023000183 مــورخ 98/02/28 آقاى على 
نمدفروش به شماره شناســنامه 57084 کدملى 1281668745 صادره از اصفهان فرزند 
محمدعلى نسبت به نه و یک هفتم حبه از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه به مساحت 182/62 
مترمربع مفروزى از پالك شماره 4064- اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که در ازاى 

مالکیت رسمى مشاعى اولیه محرز گردیده است سهم االرث از طرف محمدعلى. 
ردیف 14- برابر رأى شــماره 139860302023000185 مورخ 98/02/28 خانم محبوبه 
نمدفروش به شماره شناسنامه 78 کدملى 1290207097 صادره از اصفهان فرزند محمدعلى 
نســبت به چهار و چهار هفتم حبه از 72 حبه ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 182/62 
مترمربع مفروزى از پالك شماره 4064- اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که در ازاى 

مالکیت رسمى مشاعى اولیه محرز گردیده است سهم االرث از طرف محمدعلى. 
ردیف 14- برابر رأى شــماره 139860302023000191 مورخ 98/02/28 خانم مهرى 
نمدفروش به شماره شناسنامه 1861 کدملى 1286814669 صادره از اصفهان فرزند رضا 
نسبت به یک و پنج نود و یکم حبه از 72 حبه باســتثناء ثمنیه اعیانى ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 182/62 مترمربع مفروزى از پالك شماره 4064- اصلى واقع در بخش 3 ثبت 
اصفهان که در ازاى مالکیت رسمى مشاعى اولیه محرز گردیده است سهم االرث از طرف 
رضا. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1398/03/27 تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1398/04/11 م الف: 499756 صفائى- رئیس منطقه ثبت اســناد و امالك مرکزى 

اصفهان /3/303

تخم مرغ  چه رنگى بخوریم؛ قهوه اى یا سفید؟
واریس به سراغ 
چه کسانى مى رود؟

جالب است بدانید، انسان ها همیشه قلقلکى باقى 
نمى مانند. با باال رفتن سن، لذت قلقلک کمتر 
مى شود و در 40 سالگى دیگر اثرى از آن نیست.

شوخى هاى مختلفى در میان افراد به خصوص 
در میان اعضاى یک خانواده و مادران و فرزندان 
وجود دارد که یکى از آنها قلقلک دادن اســت 
و به طبع خنده هایــى بلند پــس از آن، اما آیا 
مى دانستید، همین قلقلک ساده داراى فوایدى 
است که افراد از آن بى اطالعند؟! زمانى که یک 
مادر دختر یا پسر بچه اش را با انگشتانش قلقلک 
مى دهــد و خنده و تکان خــوردن و یا التماس 
کــردن کودکش را مى بیند مى خندد و بســیار 

لذت مى برد.
بچه هایى که مادرانى قلقلکى دارند نیز معموًال 
متقابًال مادرشان را قلقلک مى دهند و مى خندند 
و دلیلش این است که قلقلک باعث ایجاد محبت 
بین انســان ها مى شــود. به همین دلیل وقتى 
مادرى کودکش را قلقلک مى دهد در همان حال 
فرزندش را مى بوسد و محبت شدیدى نسبت به 

فرزندش احساس مى کند.
کــودکان و نوجوانان نیز که خــود را کوچک 
مى بینند و والدینشــان را از نظر شــخصیتى و 
اجتماعى متفاوت با خویش مى بینند هنگامى که 
مادرشان را قلقلک مى دهند مادرشان بى اختیار 
مى خندد و التماس مى کند و سعى مى کند خود را 
برهاند ناخوداآگاه او را مثل خودشان مى بینند و به 
همین دلیل لذت مى برند و روابط عاطفى عمیقى 

بین آنها به وجود مى آید.
بعضى افراد خیلى قلقلکى هستند و برخى دیگر 
کمتر، صرف نظــر از آن، قلقلک ظاهراً قوانین 
مخصوص به خودش را دارد. شاید متوجه شده 
باشــید که شــما نمى توانید خودتان را قلقلک 
بدهید. به عالوه با اینکه ممکن است توانایى این 
را داشته باید که یک فرد کامًال غریبه را قلقلک 
بدهید، مغزتان اجازه نمى دهد این کار را بکنید، 
کارى که از نظر اجتماعى اصًال پذیرفتنى نیست.

«رابرت پروواین» معتقد است همین واقعیت ها 
در مورد قلقلک، نشانه اى از ارزش هاى تکاملى 
آن است. به گفته وى، قلقلک راهى براى ایجاد 
ارتباط اجتماعى بین دوســتان و اقوام نزدیک 
است. به گفته محققین، عکس العمل خنده در 
برابر قلقلک از همان ماه هــاى اولیه تولد نوزاد 
آغاز مى شود. در واقع در ماه هاى اول، قلقلک و 
خنده از اولین راه هاى برقرارى ارتباط بین نوزاد و 
کسى است که از او مراقبت مى کند. پدر و مادر ها 
خیلى زود یاد مى گیرند کــه تا وقتى به قلقلک 
ادامه بدهنــد که نوزاد مى خنــدد و وقتى نوزاد 
چهــره اش در هم مى رود، دیگــر او را قلقلک 
ندهند. همین عمــل، خود ارتبــاط چهره به 
چهــره اى را ایجاد مى کند کــه مى تواند نقطه 

شروعى براى تعامل هاى دیگر هم باشد.

از فواید قلقلک براى 
انسان چه مى دانید؟

سس مایونز به دلیل ترکیب خاصى که دارد به سم کبد معروف است اما به همان نسبت یک 
نرم کننده عالى براى مو است؛ مواد موجود در سس مایونز با نفوذ به تارهاى مو باعث افزایش 
استحکام تارهاى مو، رشــد آنها و رطوبت رسانى 
و درمان خشــکى موها مى شــود؛ یکى از 
راهکارهایى که براى رفع شــپش سر 
استفاده مى شود، سس مایونز است؛ 
ســس مایونز باعث کشته شدن 
شپش ها مى شود، همچنین مایونز 
براى از بین بردن وز مو مؤثر است 
و مى تواند آن را نرم تر و صاف تر 
کند، ســس مایونز باعث افزایش 
نرمى  و تقویت موهاى رنگ شــده 

مى شود.

سس مایونز براى مو چه فایده اى دارد؟
2 دسته از افراد در معرض ابتال به MS هستند؛ گروه اول افراد فوق العاده حساس، زودرنج و 
عصبى هستند که با کمترین نامالیمات از حالت عادى خارج مى شوند و تعادل خود را از دست 
مى دهند؛ گروه دوم شامل افرادى است که از نظر ژنتیکى داراى طبع سرد هستند و مدام هم 
از غذاهاى سرد اســتفاده مى کنند یعنى عالقه زیادى به خوردن ترشى، سرکه، تمر هندى، 
ماست، قره قروت و امثال آن دارند، پس این افراد براى در امان ماندن از MS باید رژیم غذایى 

متعادلى را رعایت کنند.

چه کسانى بیشتر دچار بیمارى MS مى شوند؟
زیتون باعث کاهش التهاب در بدن مى شود؛  ترکیبات مختلف در زیتون نه تنها به عنوان 

ضد التهابى نیز هســتند؛ این ترکیبات آنتى اکسیدانى عمل مى کنند بلکه داراى خاصیت 
عوامل باعث کاهش التهاب در بدن مى شوند، 

مصرف زیتون باعث کاهش 
درد و التهاب در مفاصل، 
قسمت هاى  ماهیچه ها، 
آســیب دیده، تاندون ها و 

اندام هاى مختلف بدن مى شود؛ 
به خصــوص در شــرایط 
آرتریت، نقــرس و دیگر 
شــرایط روماتیســمى، 
زیتون مى توانــد درد را 

کاهش دهد.

از خواص زیتون چه مى دانید؟
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ضد التهابى نیز هســتند؛ این ل مى کنند بلکه داراى خاصیت 
ب در بدن مى شوند، 
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شود؛ 
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ت کنند.

نرم کننده عالى براى مو است؛ مواد موجود در سس مایونز با
تارهاى استحکام
و درمان خش
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خداوند سبحان ، یاد خود را روشنى دل ها ساخت که به پرتو آن شنوا شوند، هر چند، 
زان پیش ناشنوا بوده اند و بینا شوند هر چند، زان پیش نابینا بوده اند و آرامش یابند، 
هر چند زان پیش ستیزه جو بوده اند. همواره در پاره اى از زمان و در روزگارى 
که پیامبرى نبــوده ، خداوند فراخ  بخشــایش و نعمت را، بندگانى اســت ، با آنها از 
راه فکرتشــان - به الهام - راز گوید و از طریق عقولشــان به هدایت و راهنمایى 
سخن گوید و آنان به نور بیدارى که در گوش ها و چشم ها و دل هایشان مى افکند 

موال على (ع)چراغ هدایت را روشن مى دارند.

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

مدیرعامل شرکت نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان از پیشرفت فیزیکى 
62 درصدى پروژه نمایشگاه  بین المللى بزرگ این استان خبر داد.

به گزارش اداره رسانه شــرکت نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان، على 
یارمحمدیان با اشاره به اینکه روند ساخت این پروژه بزرگ اقتصادىـ  شهرى 
در چندین جبهه همزمان ادامه دارد و میزان پیشرفت آن نیز به 62 درصد رسیده 
است، گفت: برنامه ریزى هاى گسترده اى به منظور تکمیل این پروژه انجام شده 
تا در ســریع ترین زمان ممکن به بهره بردارى برسد؛ هم اکنون نیز فعالیت هاى 
عمرانى در چندین جبهه ادامه دارد و در آینده نزدیک، جبهه هاى کارى جدیدى 

به این طرح اضافه مى شود.
وى با بیان اینکه تمامى اصول علمى و استانداردهاى به روز را در ساخت و تکمیل 
پروژه نمایشگاه بین المللى بزرگ استان اصفهان به کار گرفته ایم، تصریح کرد: 
استفاده از طرح ها و نقشه هاى بهبود یافته بر اساس استانداردهاى بین المللى، 
به کارگیرى مصالح استاندارد و همچنین نظارت هاى ویژه در زمینه ساخت، از 

جمله مباحثى است که براى ساخت این پروژه در دستور کار قرار گرفته است.
مدیرعامل شرکت نمایشگاه هاى بین المللى اســتان اصفهان با اشاره به اینکه 
تالش مى کنیم تا یکسال دیگر، فاز نخست پروژه نمایشگاه بین المللى بزرگ به 
بهره بردارى برسد، ادامه داد: فاز نخست این پروژه شامل فضاهاى سالن اصلى 
نمایشگاه به مساحت حدود 17 هزار مترمربع، ساختمان رجیسترینگ، ساختمان 
ادارى خدماتى پشتیبانى به مساحت حدود 9000 متر مربع، فضاهاى نمایشگاهى 
روباز به مساحت 1/7 هکتار، پارکینگ ها، ساختمان تأسیسات مکانیکى، فضاى 
سبز، تونل هاى تأسیساتى نفررو، فضاهاى ســواره رو و پیاده رو، سرویس هاى 

بهداشتى، ساختمان الکتریکال، مخزن آب آشامیدنى و آتش نشانى و مخزن آب 
خاکسترى فضاى سبز و پل هاى عابر پیاده طرفین سالن اصلى است.

وى همچنین از تسویه حســاب با اکثر پیمانکاران این پــروژه خبر داد و گفت: 
پرداخت مطالبات پیمانکاران این پروژه به روز شده و برنامه ریزى براى آغاز مراحل 

نهایى تکمیل پروژه نیز انجام شده است.

یارمحمدیان با تأکید بر اینکه فاز دوم پروژه نمایشگاه بزرگ اصفهان را با افزایش 
سرمایه شرکت یا مشارکت بخش خصوصى اجرا خواهیم کرد، گفت: در فاز دوم 
هشت سالن جدید نمایشگاهى ایجاد مى شود که در این صورت متراژ نمایشگاه 
چند برابر افزایش مى یابد؛ در این صورت نمایشگاه اصفهان به نخستین شهرك 

نمایشگاهى کشور تبدیل خواهد شد.

معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضالب 
اســتان اصفهان مى گوید: مرحله آزمایشى طرح حذف 
قبض کاغذى آب بها در استان اصفهان از ابتداى تیرماه 

آغاز مى شود.
رضا رضایى افزود: این طرح با هدف کمک به حفظ محیط 
زیست، ایجاد بســترهاى الزم براى یک شهر هوشمند، 
دسترسى راحت به خدمات از طریق برقرارى ارتباط بین 
مشــترکین و ســامانه هاى الکترونیکى،کاهش مراجعه 
مأموران شرکت و حذف خطاهاى انسانى، افزایش سرعت 
و دقت در ارائه خدمات و صرفه جویى در زمان و هزینه ها به 
اجرا در مى آید.  وى با اشاره به اینکه مرحله آزمایشى طرح 
حذف قبض کاغذى آب بها نخستین بار در سه محله شهر 
اصفهان شامل کوى سپاهان، منازل سازمانى راه آهن و 
کوى پرتو در بختیار دشت براى نزدیک به 1000مشترك 
این شرکت اجرا مى شود افزود: با اجراى این طرح، به جاى 
قبض کاغذى، پیامکى حــاوى اطالعات مصرف و مبلغ 
همراه با شناسه قبض و شناسه پرداخت براى مشترکین 

ارسال مى شود.
رضایى افزود: مشترکین شــرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان مى توانند پس از دریافــت این پیامک از طریق 
 سامانه هاى پرداخت غیرحضورى و یا تماس با شماره تلفن 

1522 و  ثبت کلید شماره یک نسبت به وارد کردن شناسه 
قبض و شناسه پرداخت، اقدام و قبض خود را در هر ساعت 

از شبانه روز پرداخت کنند.
وى در عین حال افزود: شــهروندان مى توانند در صورت 
نیاز به قبض میان دوره و یا حضور نداشتن در ملک و قرائت 
نشدن کنتور آب توسط مأموران قرائت، از طریق سامانه 
تلفنى 1522 و انتخاب کلید شماره 5 قبض پیامکى خود 

را دریافت کنند.
معاون خدمات مشترکین و درآمد شــرکت آبفاى استان 
اصفهان همچنین از مشــترکین این شرکت خواست به 
منظور اطمینان از ثبت نام و درج شماره تلفن همراه شان در 
برنامه جامع خدمات مشترکین آبفا، با سامانه 1522 تماس 
گرفته و یا از طریق میز خدمت الکترونیکى پرتال شرکت 
به نشانى www. Abfaesfahan.ir شماره صحیح تلفن 

همراه خود را ثبت کنند. 
وى در پایان ســخنانش افــزود: امــکان دریافت قبض 
الکترونیکــى و همچنین پرداخت غیرحضــورى در میز 
خدمت الکترونیکى پرتال شــرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان به نشانى www. Abfaesfahan.ir فراهم شده 
است و شهروندان مى توانند با مراجعه به نشانى یادشده ریز 

محاسبات آب بها و صورت حساب خود را مشاهده کنند.

بانک رفاه کارگران در اقدامى جالب و درخور تحســین اقدام به 
راه اندازى «رفاه شهر» یا گیمیفیکیشن کند. «رفاه شهر» یک 
بازى موبایلیست، که از طریق آن همه افراد مى توانند بازى کنند، 
کسب و کار مورد عالقه شان را به طور مجازى راه اندازى کرده 
و با انجام بازى و تراکنش هاى بانکى (مانند خرید شارژ، پرداخت 
قبض و...) امتیاز جمع کنند، شهرخود را وسعت بدهند و عالوه بر 

آن از فروشگاه هاى معتبر اطراف محل زندگى شان مطلع شده و 
به واسطه بازى و اخذ کدهاى تخفیف، به آن فروشگاه ها مراجعه 
کرده و خرید نمایند. فروشگاه هایى(پذیرندگانى) هم که داراى 
پایانه فروشگاهى بانک رفاه مى باشــند، مى توانند با استفاده از 
این فرصت، نسبت به معرفى کسب و کار خود و ارائه تخفیفات 
ویژه به کاربران بازى، اقدام و به کسب و کار خود رونق ببخشند. 

این ابتکار بانک رفاه از این جهت درخور مطالعه است که اوًال در 
بستر بانکدارى دیجیتال در شــبکه تازه اى از فضاى اجتماعى 
بنیانگذارى شــده و دومًا در قالب بانکدارى دیجیتال به توسعه 
کســب و کار کمک مى کند. با یک تیر دو نشان زدن در چنین 
طرحى مى تواند همگان را به آینــده بانکدارى دیجیتال در این 

بانک امیدوار کند.

مدیرعامل نمایشگاه اصفهان خبر داد

پیشرفت 62 درصدى پروژه نمایشگاه 
بین المللى  اصفهان

یک تیر و 2 نشان 
با ابـتکار
 بانک رفـاه

آغاز مرحله آزمایشى طرح حذف قبض کاغذى 
آب بها در استان اصفهان 

کدام کشور ها 
؟محبوب ترین مقصد بیماران هستند
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آلمان

بیش از 2/000/000 نفر

بیش از 700/000 نفر

بیش از 700/000 نفر

بیش از 460/000 نفر

بیش از 300/000 نفر

بیش از 250/000  نفر

مقرون به صرفه بودن
 هزینه ها، سطح پیشرفته پزشکى، 
استانداردهاى بین المللى 
و زمان انتظار کوتاه

آموزش هاى سختگیرانه پزشکى، 
بیمارستان هاى معتبر بین المللى، 
تجهیزات پیشرفته 
و نوسازى 3 تا 5 ساله آنها

ارتباط با مراکز برتر جهان، تجهیزات 
پیشرفته و ارائه خدمات تمام عیار 
مانند انتقال رایگان به بیمارستان

سطح باالى مراقبت هاى پزشکى، 
هزینه پایین درمان و دارو، پزشکان 
سرشناس و رواج زیاد زبان انگلیسى

فناورى هاى نوین بیمارستانى و 
دقیق ترین دستگاه هاى تشخیصى، 
استاندارد باالى خدمات و داروها و 

شفافیت هزینه ها

 پزشکان سرشناس و بین المللى، 
هزینه پایین درمان و دارو 
و زمان انتظار کوتاه

رتبه پنجم سیستم مراقبت بهداشتى 
در جهان، هزینه هاى کمتر نسبت 
به آمریکا و کانادا، شانس درمان در 
تعطیالت و اقلیم مناسب براى تفریح

www.nesfejahan.net www.nesfejahan.net


