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عصبانى شدن چاقتان مى کندبازگشت هوشیارى کودك سنگ نورد ناگفته هاى احترام برومند درباره ازدواجش با داود رشیدىنامه افشاگرانه توکلى به رئیسى دیگر از کامبک ها خبرى نیست سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

چرا دست ها 
و پاهاى شما
 یخ مى کند؟

9 استان گندم اصفهان را تأمین مى کنند
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چاوشى برنده دوئل با 
همایون شجریان

تیم ملى تا حدودى 
طالیى شد

خودنمایى 
میوه هاى قاچاق 
با اسامى عجیب 

5
عمده 

تخلفات انتخاباتى 
در فضاى مجازى 

رخ مى دهد

بسیارى از افراد گاه از سردى دست و پا شکایت مى کنند، مخصوصًا 
وقتى هوا سرد مى شود. ولى سردى دست ها و پاها در برخى افراد

 که همیشه دچار این مشکل هستند مربوط به سرما نیست 
و مى تواند نشان دهنده پایین بودن فشار خون باشد.

وقتى صحبت از فشار خون مى شود، اغلب هشدارها متوجه ...

اولین جلسه ستاد پیشگیرى و رسیدگى به جرائم 
انتخاباتى استان اصفهان در ســالن اجتماعات 
شهید توالیى دادگســترى با حضور مسئوالن و 

اعضاى این ستاد برگزار و تصمیماتى اتخاذ شد.
رئیس کل دادگسترى اســتان اصفهان در این 
جلســه گفت: انتخابات مجلس شوراى اسالمى 
بخاطر اینکه کسانى که در مجلس قانون وضع 

مى کنند با رأى مردم...
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راه اندازى فروشگاه زنجیره اى در طبقه زیرین میدان امام على(ع)راه اندازى فروشگاه زنجیره اى در طبقه زیرین میدان امام على(ع)
میدان امام على(ع) داراى فضاى میدان امام على(ع) داراى فضاى 1313 هزار و  هزار و 500500 مترى براى فعالیت هاى چند منظوره است که مقرر شد مترى براى فعالیت هاى چند منظوره است که مقرر شد

 نیمى از این فضا براى راه اندازى فروشگاه بزرگ زنجیره اى در نظر گرفته شود نیمى از این فضا براى راه اندازى فروشگاه بزرگ زنجیره اى در نظر گرفته شود
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از طریق جاده اى و ریلى؛

بابایى: جوان گرایى
 براى سپاهان تلخ بود

دیدار تیم هاى سپاهان و ذوب آهن در هفته ششم رقابت هاى لیگ 
برتر ایران جمعه برگزار شد که حمیدرضا بابایى، مهمان ویژه برنامه 
«فوتبال به وقت اصفهان» بود. وى در گفتگو با «ایمنا»، اظهار کرد: 
باتوجه به بازى تیم هاى باالى جدول برد در این بازى براى سپاهان 

بسیار اهمیت داشت، و ذوب آهن اگر...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

در اولین جلسه ستاد پیشگیرى و رسیدگى به 
جرائم انتخاباتى استان اصفهان اعالم شد

تیغ ناجا براى 
دانه درشت هاى 
قاچاق کاال باشد

امام جمعه اصفهان:

صنعت ساختمان کشور دچار عقب ماندگى است
معاون بازآفرینى شهرى و مسکن اداره کل راه و شهرسازى استان اصفهان:
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میالد فخرالدینى: میالد فخرالدینى: 
کومان فحش مى دادکومان فحش مى داد

گزارش درآمدهاى شهردارى در 6 ماه اول سال 1398
شماره 
عملکرد 6 ماههتعهد 6 ماههمصوب ساالنهشرح اعتباراعتبار

درآمدهاى ناشى از عوارض عمومى 1000
1/134/000/000/000577/873/972/603450/464/341/770(درآمدهاى مستمر)

درآمدهاى ناشى از عوارض 2000
75/000/000/00038/219/178/08232/068/420/161اختصاصى

بهاى خدمات و درآمدهاى 3000
48/400/000/00024/664/109/58918/886/212/135مؤسسات انتفاعى شهردارى

درآمد حاصل از وجوه و اموال 4000
25/500/000/00012/994/520/54812/335/768/943شهردارى

کمک هاى اعطائى و سازمان هاى 5000
1/600/000/000815/342/46688/000/000دولتى

66/400/000/00033/836/712/32934/501/049/117اعانات و هدایا و دارائیها6000
251/500/000/000128/161/643/8367/591/431/805سایر مناب ع تأمین اعتبار7000

1/602/400/000/000816/565/479/452555/935/223/931جمع درآمدها-

گزارش هزینه هاى شهردارى در 6 ماه اول سال 1398
شماره 
عملکرد 6 ماههتعهد 6 ماههمصوب ساالنهشرح اعتباراعتبار

807/813/839/972483/195/831/834363/096/627/339جمع چهار فصل ادارى و شهرى-

جمع چهار فصل وظیفه خدمات -
158/841/191/27177/366/724/51772/112/443/832ادارى

90/232/257/86042/741/647/47042/667/026/449فصل اول هزینه هاى پرسنلى ادارى10000
44/930/000/00019/617/617/15115/686/841/004فصل دوم هزینه هاى ادارى، ادارى20000

فصل سوم هزینه هاى سرمایه اى 30000
2/440/000/0002/052/640/514929/757/000ادارى

فصل چهارم هزینه هاى انتقالى 40000
21/238/933/41112/954/819/38212/828/819/379ادارى

جمع چهار فصل وظیفه خدمات -
648/972/648/701405/829/107/307290/984/183/507شهرى

86/799/148/70140/892/534/50640/885/734/506فصل اول هزینه هاى پرسنلى شهرى10000
323/470/000/000232/810/247/964119/213/487/879فصل دوم هزینه هاى ادارى، شهرى20000
5/260/000/0002/095/253/7021/766/390/702فصل سوم هزینه هاى سرمایه اى شهرى30000

فصل چهارم هزینه هاى انتقالى 40000
233/443/500/000130/031/071/135129/118/570/420شهرى

836/624/594/016416/777/468/112155/132/895/239جمع پروژه هاى عمرانى-

جمع پروژه هاى عمرانى و دیون -
1/297/132/581/692489/103/600/100213/945/356/890عمرانى

65/500/000/00015/882/016/5134/057/015/207برنامه ریزى توسعه شهرى31000

برنامه هدایت و دفع آب هاى 32000
32/200/000/00022/991/099/3742/269/663/585سطحى داخل شهرى

برنامه حمل و نقل و بهبود عبور و 33000
317/000/000/000171/361/196/12817/727/456/605مرور شهرى

برنامه ایجاد تأسیسات حفاظتى 34000
17/000/000/0007/000/000/0007/000/000/000شهرها

308/724/594/016184/165/387/879120/066/646/191برنامه بهبود محیط شهرى35000

برنامه ایجاد اماکن و فضاهاى 36000
50/500/000/0003/981/035/638664/899/432ورزشى، فرهنگى و توریستى

برنامه ایجاد سایر تأسیسات و 37000
26/700/000/00010/441/897/1802/667/631/390تسهیالت شهرى

19/000/000/000954/835/400679/582/829برنامه ایجاد تأسیسات درآمدزا38000

هزینه هاى پیش بینى نشده 39000
460/507/987/67672/326/131/98858/812/461/651و دیون عمرانى

گزارش عملـــکرد
به استناد ماده 71 قانون شهرداریها ارائه عملکرد 6 ماه اول سال 1398 به شرح جدول ذیل جهت استحضار عموم شهروندان ارائه مى گردد.

سید   محمد حسینى
مسئول حسابدارى

مهرداد سخاوت جو
رئیس اداره مالى و حسابدارى

احمدرضا پرى تبار
معاون پشتیبانى و توسعه

محمد على عزیزى
سرپرست شهردارى شاهین شهر
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گردنم را گردنم را 
به خاطر «ستایش» به خاطر «ستایش» 

در دهان سگ کردم!در دهان سگ کردم!

بازیگردان بازیگردان 
حیوانات حیوانات 

سینماى ایران سینماى ایران 
از تجربه از تجربه 

همکارى اش با همکارى اش با 
چند کارگردان چند کارگردان 

مطرح مطرح 
مى گویدمى گوید

فرا رسیدن سالروز شهادت حضرت امام حسن مجتبى(ع) را تسلیت مى گوییم

وصًا 
د

3

بابایى
 براى
دیدار تیم هاى سپاهان
برتر ایران جمعه برگزا
«فوتبال به وقت اصفه

باتوجه به بازى تیم هاى
و بسیار اهمیت داشت،
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رئیس مرکز مطالعات راهبردى ارتش مى گوید: بعضى 
وقت ها دشمن باید از برخى توانمندى ها اطالع پیدا کند، 
این خوب است اما ما یکسرى رزمایش هایى داریم که 
در خفا دارد انجام مى شود مثًال رزمایشى که ماه گذشته 
انجام شــده، امروز اعالم شــده که این رزمایش انجام 
شده است. یکسرى تاکتیک ها و تکنیک هایى تمرین 
مى شود که بتوانیم فضاى تهدیدات را خوب درك کنیم 
تا مطالبى که در مدارس نظامى آموزش دیده شــده در 

صحنه عمل پیاده کنیم.
امیر احمدرضا پوردستان در گفتگو با خبرگزارى «مهر» 
تصریح کــرد:  اما بعضى وقت ها یکســرى آالرم هایى 

را هم باید براى دشمن بفرســتیم. مثًال سال 2001 که 
آمریکایى ها بعد از حادثه 11 ســپتامبر، با همراهى 30 
کشور و پشــتیبانى سازمان ملل و شــوراى امنیت وارد 
منطقه شدند، هدفشان حمله به جمهورى اسالمى ایران 
بود. ما یکســرى آالرم هایى را باید نشــان مى دادیم و 
ستاد کل طراحى هایى کرد. مثًال سپاه در منطقه زنجان 
رزمایش خیلى بزرگى انجام داد. نیروى زمینى در منطقه 
فکه، نیروى دریایى در منطقه چابهار و جاسک. یکسرى 
آالرم هایى را براى آمریکایى ها فرستادیم که فکر نکنید 
اگر بیایید مى توانید مانند عراق همینطورى ســرتان را 

پایین بیاندازید و جلو بروید.

رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست با بیان اینکه 80 
درصد مرجان هاى خلیج فارس از بین رفته  است گفت: 
وقتى که افزایش دماى کره زمین اتفاق مى افتد در ایران 
اثرات آن شدیدتر است و تغییرات اقلیم بیشترى را شاهد 

هستیم.
عیســى کالنترى در مراســم روز ملى دامپزشکى در 
جمع دامپزشــکان اظهار کرد: تفکر آنچه ما همه چیز را 
مى دانیم مشــکالت عدیده اى ایجاد مى کند و پذیرفته 
نیست که به طور مثال اگر علم و دانش را در کشور نداریم 
از واردات خود را محروم کنیم. وى ادامه داد: ســازمان 
دامپزشکى باید در محیط زیست باشد؛ امنیت دامى کشور 

با شماست. بیمارى هایى که به طور مثال گوسفندان را در 
مقطعى دچار خود کرد بخش هاى زیادى از حیات وحش 

را نیز از بین برد.
رئیس ســازمان حفاظت محیط زیست گفت: وقتى که 
افزایش دماى کره زمین اتفاق مى افتد در ایران اثرات آن 
شدیدتر است و تغییرات اقلیم بیشترى را شاهد هستیم 
به طورى که امروزه اکثر مرجان هاى خلیج فارس از بین 
رفته  و 80 درصد آنها سفید شده اند. این تغییرات اقلیمى و 
ژنتیکى، مقاومت به آنتى بیوتیک ها و درمان بیمارى ها 
گرفتارى هاى بزرگى اســت که ممکن اســت در آینده 

کشورمان را دچار مشکل کند.

مانور مخفى هم 
انجام مى دهیم

80 درصد مرجان هاى 
خلیج فارس از بین رفته است

تتلو فرهنگسازى مى کند! 
   تابناك | صفحه اینستاگرامى امیر تتلو مسدود 
شده است. گفته شــده دلیل این اقدام اینستاگرام 
گزارش هایى مربوط به محتواى مستهجن است. 
صفحه اینســتاگرام امیر تتلو با دو میلیون دنبال 
کننده در حالى از دســترس خارج شــد که چند 
روز پیش رکورد کامنت در اینســتاگرام با بیش از 
18میلیون کامنت را شکســته بود. تتلو در کانال 
تلگرامى خود با انتشار پیامى تصویرى مدعى شد: ما 
فرهنگسازى مى کنیم کار بدى نمى کنم، نمى دونم 

مشکل اینستاگرام با ما چى هست!

خواننده ها دلسردند
   هنر آنالین | امیر تاجیک، خواننده و آهنگساز 
پاپ درباره انتشار آلبوم و برگزارى کنسرت توضیح 
داد: با گسترش فضاى مجازى خوانندگان تا حدى 
براى انتشار آلبوم دلسرد شــده اند، اما من قطعاً در 
آینده یک آلبوم منتشر مى کنم. در مورد کنسرت هم 
باید بگویم بازار کنسرت به لحاظ تجارى داغ است 
اما بازار حرفه اى آن سالیان زیادى است که خاموش 
شده و به نظر من همه باید به این قسمت بها دهند. 

ایران در رتبه دوم
 رشد گردشگرى

   میراث آریا | گردشــگرى ایران که در سال 
2017 میالدى در مجموع از چهار میلیون و 867 
هزار  توریست خارجى میزبانى کرده بود، در سال 
2018 توانست با 49/9 درصد رشد این رقم را به  
هفت میلیــون و 295 هزار نفر برســاند تا پس از 
اکوادور با رشد 51 درصد، ســریع ترین رشد را در 
میان کشــورهاى جهان در جذب گردشگر به نام 

خود ثبت کند.

آمریکایى بودن
 رئیس فدراسیون! 

   فــارس | رئیس فدراســیون نجات غریق 
و غواصى با وجود داشــتن تابعیــت مضاعف، به 
دالیلى نامشخص اصرار دارد در این سمت بماند 
که شائبه هایى را نیز ایجاد کرده است. بعد از جدایى 
میرسلیم از فدراســیون نجات غریق و غواصى به 
دلیل اجراى قانون منع به کارگیرى بازنشستگان، 
ایلخان نورى توانست با اکثریت آراء پیروز انتخابات 
شده و رئیس جدید شــود. اما حضور این شخص 
به دلیل داشــتن تابعیت آمریکا در این انتخابات، 
برخالف مصرح قانون اســت و مشخص نیست 
چگونه و با مجوز چه کسى توانست در این انتخابات 
حضور پیدا کند و صندلى ریاســت را تا کنون در 

اختیار بگیرد.

خرید عجیب ایرانیان 
   ایلنــا | نایب رئیس اول اتحادیه مشــاوران 
امالك با بیــان اینکه طبق اعالم رســانه هاى 
کشور ترکیه در سال 97 میزان خرید ملک در این 
کشور توسط ایرانى ها به اندازه خرید ملک در ده 
سال گذشته بوده است، گفت: بسیارى از امالك 
در ترکیه متعلق به دولت است یعنى عرصه ملک 
دولتى است و فقط عیان و بنا به مردم تعلق دارد 
یا اینکه خانه ها 99 ساله هستند و مالکیت در این 

واحدها معنا ندارد.

دلیل التهاب در بازار موبایل
   روزنامه صبح نو | بررسى کارنامه یکساله 
واردات گوشــى هاى تلفن همراه مسافرى و طرح 
رجیسترى آن نشان مى دهد برخالف ادعاى برخى 
مسئوالن در این زمینه ، این روش از واردات نه تنها 
از التهابات بازار موبایــل جلوگیرى نکرده بلکه به 
مشکلى نیز تبدیل شده است؛ از واردات چمدانى 
گرفته تا خرید پاسپورت از مسافران تازه به کشور 
بازگشته، همه و همه به همراه نوســانات ارز، بازار 

موبایل کشور را پر از تنش کرده است.

سفارتشان را بگیرید
   برترین ها | حسین شریعتمدارى درباره اعتراضات 
اخیر عراق در روزنامه «کیهان» نوشت: باید از جوانان 
مؤمن و انقالبــى عراق که در ســال هاى اخیــر با از 
خودگذشتگى و ایثار ده ها حماســه بزرگ و مثالزدنى 
آفریده اند پرسید؛ چرا به حضور سفارت آمریکا در بغداد 
یعنى همان جاسوسخانه و کانون توطئه علیه ملت مظلوم 
عراق خاتمه نمى دهید و این ُدمل چرکین را از سرزمین 
مقدس خود حذف نمى کنید و بیرون نمى اندازید؟ تسخیر 
جاسوسخانه آمریکا و حذف این کانون توطئه براى ما در 
ایران اسالمى دســتاوردهاى فراوانى داشته است. چرا 
باید جوانان انقالبى عراق میهــن مقدس خود را از این 

دستاوردها محروم کنند؟

اجنه هم خودرو مى خواهند؟
   اعتماد آنالین | امام جمعه اسالم در خطبه هاى 
نماز جمعه، با انتقاد از نحوه ثبت نام اینترنتى خودروسازان 
داخلى گفت: آیا اجنه و ارواح سرگردان هم براى خودرو 
ثبت نام مى کنند که سامانه هاى فروش در عرض چندین 
ثانیه بسته مى شــود؟ در طرفه العینى ظرفیت ثبت نام 
خودرو تکمیل مى شود. این کار فقط از آِصف بن بَرخیا و 

اجنه حضرت سلیمان(ع) برمى آید.

توطئه ترور آیت  ا... سیستانى 
   جام جم آنالین | شــبکه «المیادین» به نقل از 
استاندار نجف از بازداشت گروهى در این استان خبر داد 
که قصد داشــتند مرجعیت دینى در عراق را ترور کنند. 
«لؤى الیاسرى»، استاندار نجف اعالم کرد: گروهى براى 
ترور آیت ا... العظمى سید على سیستانى، مرجعیت دینى 
در عراق وارد بخش قدیمى شهر نجف شدند که توسط 

نیروهاى امنیتى بازداشت شدند.

مبادله؟
   فارس و انتخاب |  رضا دهباشــى، دانشجوى 
ایرانى بازداشت شــده در استرالیا آزاد شــد و به کشور 
بازگشت. او که سپتامبر سال گذشته (شهریور ماه 1397) 
به اتهام بى اساس ارســال تجهیزات نظامى آمریکا به 
ایران بازداشت شــده بود، آزاد شد و به کشور بازگشت. 
همزمان، وزیر خارجه استرالیا اعالم کرد که دو شهروند 
از سه شهروند این کشــور که اخیراً در ایران بازداشت 
شده بودند، آزاد شدند. «پین» تأیید کرد که «گیلبرت» 
همچنان در بازداشت است و محکومیت ده سال حبس 

براى وى صادر شده است.

ادعاى ترامپ
   آفتاب نیوز | «دونالــد ترامپ»، رئیس جمهور 
آمریکا روز جمعه بار دیگر مدعى شد حسن روحانى، 
رئیس جمهور ایران خواســتار دیدار با وى در حاشیه 
مجمع عمومى سازمان ملل در نیویورك بوده است. 
ترامپ گفت: «آنها تالش کردند یک دیدار را ترتیب 
دهند، اما روحانى گفت که تحریم ها باید برداشــته 
شــوند که من گفتم حتمًا دارى شــوخى مى کنى!» 
وى افزود: «روحانى خواستار برگزارى یک دیدار در 
سازمان ملل متحد بود. ما با هم صحبت کردیم، البته 
نه شخصًا بلکه از طریق کسانى که در کنار ما [براى 
کمک به انجــام تعامل] بودند. او مى خواســت تمام 
تحریم ها یا حداقل بخشى از تحریم ها برداشته شوند 

و من گفتم نه.»

اتاق فکر دشمن درباره دختران
   آفتاب نیوز | آیت ا... امامى کاشانى در خطبه هاى 
این هفته نماز جمعه تهران، گفته: مشکل اینجاست که 
دشــمن در همه امور برنامه ریزى مى کند تا در عفت 
دختران و زنان ما و معنویت جوانان و مســائل سیاسى 
و نظامى ما اثر بگذارد. دشمن اتاق فکر دارد و ما نیز باید 
اتاق فکر داشته باشیم. او در اتاق فکر مى گوید چگونه 
باید دختران اسالمى را بى بند و بار کرد که آنها راه گناه را 

بروند. این کار دشمن است.

خبرخوان

محمد هاشــمى، رئیس اسبق صداوسیما که 
سابقه  مدیریتى 13 ساله بر این سازمان را دارد 
در گفتگو با «انصــاف نیوز» مى گوید یکى از 
مهمترین مشکالت سیاســى و فرهنگى در 
آن زمان فشــارها براى حذف زنان از رادیو و 
تلویزیون و بخش هاى خبرى بوده اســت. او 
مشخصاً به یکى از گویندگان زن اشاره مى کند 
و مى گوید: زمانى که مدیریت ســازمان را بر 
عهده گرفتم، برخــى از جناح هاى فکرى که 
جزو متعصبین بودند، برخى از موســیقى ها و 

برنامه هاى سازمان را خالف شرع مى دانستند. فشار روى صداوسیما زیاد بود، آنها خواستار این 
بودند که این نوع مسائل را نداشته باشید. ما مى گفتیم که طبق دستور و فتواى امام(ره) عمل 
مى کنیم. خانم مریم ریاضى، یکى از گویندگان زمان شاه بود. او گوینده  بسیار خوب و مسلطى 
براى اخبار بود. بعد از انقالب، گوینده  اخبار صداوسیما شد. این خانم، بعد از پیروزى انقالب مثل 
قبل از انقالب بى حجاب نبود. فشار بر روى ما بود که چرا گوینده  زن دارید و زن نباید در رادیو 
و تلویزیون باشد. من به خدمت امام(ره) رفتم و به امام(ره) گفتم که چنین مسئله اى داریم، 
جریانى علیه حضور زنان در صداوسیما راه افتاده است. امام(ره) از من پرسیدند که چه جوابى 
دادم. در پاسخ به امام(ره) گفتم که به آنها پاسخ دادم چون در زمان جنگ هستیم و مردان باید 
در جبهه باشند، ما اصًال نباید گوینده  مرد داشته باشیم. امام(ره) تبسمى کردند و چیزى نگفتند. 
معموًال درمناسبت ها، امام(ره) پیام مى دادند. پیام امام(ره) را حاج احمدآقا، آقاى توسلى یا یکى 
از دفتر امام(ره) مى خواندند. دو سه روز قبل از پیام دادن، حاج احمدآقا با من تماس گرفت و 
سئوال کرد که شیفت کارى مریم ریاضى چه زمانى است. گفتم نمى دانم، باید کنداکتور را 
بررسى کنم. زمان شیفت را گفتم و از من خواستند تا زمان شیفت را تغییر بدهم. امام(ره) پیامى 
دادند و گفتند که این پیام را مریم ریاضى بخواند. وقتى مریم ریاضى پیام امام(ره) را خواند، 

جوى که علیه زنان مى گفتند گوینده  زن نداشته باشیم فروکش کرد.

محسن رفیق دوســت در آستانه80 ســالگى با روزنامه 
«آرمان ملى» گفتگو کــرده و در آن از ناگفته هایى پرده 
برداشته که از هویدا تا ضارب حجاریان و کشف یک زندان 
خاص در اصفهان را در بر مى گیرد. بخشى از اظهارات او 

را بخوانید:

  زمانی که من گفتم «اصالح طلبان را دو دسته می دانم؛ 
یکی اصالح طلبان والیتی و دســته دیگر اصالح طلب 
برانداز» رمضانزاده گفت رفیق دوســت بهتر است برود 
پاسخ آن پورسانت هایی که در معامالت اسلحه گرفته و 
با «صدام» شریک است را بدهد که به همین دلیل از او 

شکایت کردم البته نمی دانم این پرونده به کجا رسید. 
  من سعید حجاریان را ضد انقالب نمی دانم، حتی سعید 
عسگر که قصد ترور ســعید حجاریان را داشت را من به 
وزارت اطالعات معرفی کردم و قبل از آن هیچکس خبر 
نداشت. در آن زمان من با آقاي علی ربیعی تماس گرفتم و 
سعید عسگر را به عنوان ضارب معرفی کردم. علی ربیعی 
هم تعجب کرد که چرا این کار را کردم. به برادر ســعید 
حجاریان (مسعود حجاریان) که با من همکار بود صراحتًا 
گفتم من می دانم این کار ســعید عسگر بوده است چون 
چند روز قبل از آن نیز ابوالقاسم شفیعی را ترور کرده بود. 

  آقاي ناطق نوري را کنار نگذاشتند، ایشان خودشان کنار 

نشسته اند. نه آیت ا...  هاشمی و نه حجت االسالم ناطق 
نوري طرد نشدند. باید در نظر داشت فردي که می خواهد 
کشوري به این عظمت را اداره کند باید با افرادي کار کند 
که به فرمانش گوش دهند و اگر غیر از این باشــد کارها 

پیش نمی رود.

  در ابتداي انقالب به لیبی سفر کردم و «قذافی» به من 
می گفت «این مسئله چیست که هر دو ماه یکبار حدود 15 
نفر را محاکمه و اعدام می کنید و دو ماه دنیا به شما فحش 
می دهند. زمانی که من لیبی را گرفتم یک شب 6000 نفر 
را کشتم». انقالب ما اما اینگونه نبود حتی در مورد برخی 

از افراد گفته می شد که نبود آنها حیف است مانند ارتشبد 
فردوست که به علت ســکته فوت کرد و نفر دیگري که 
نباید به آن زودي اعدام می شد، امیرعباس هویدا بود. من 
به صورت خصوصی در زندان پیش هویدا رفتم که او گفت 
«من را نکشید خیلی حرف براي گفتن دارم و حس می کنم 
شما ماندگارید». زمانی که هویدا در زندان قصر بود، فردي 
به نام محمد رخ صفت با من تماس گرفت و گفت هویدا 
گفت که می خواهم حاج محسن را ببینم. پس به زندان 

رفتم و دو ساعتی با او صحبت کردم.
  یک زمانی امــام(ره) فرمودند که زندان هاي در اختیار 
سپاه را بررسی کنید چون گزارش هایی در مورد بدرفتاري 
در آن زندان ها ارائه می شود. من با آقاي سالک به اصفهان 
رفتیم و زندانی را کشــف کردیم که متعلق به دارودسته 
سیدمهدي هاشــمی بود. به گونه اي که یک مرغداري 
را برداشــته بودند و پنجره هایش را تیغه کشیده بودند. 
زمانی که از در وارد این زندان می شدي، 24 ساعته مانند 
شب، تاریک بود. همچنین النه هایی درست کرده بودند 
و هر فردي را می گرفتند، در آنجا محبوس می کردند. ما 
تمام افرادي که چنین زندان هایی را درست کرده بودند را 
بازداشت کردیم. ممکن است چنین مسائلی نیز در کشور 
پیش بیاید اما به محض آنکه مســئوالن ذیربط متوجه 

شوند با آن برخورد می کنند.

احمد توکلى در نامه اى به حجت االسالم رئیسى از تخلف در 
واگذارى اراضى کشاورزى منطقه نیاوران قزوین به دو مأمور 
وزارت اطالعات پرده برداشت.  به گزارش «تابناك»، توکلى 

در این نامه شرح داده است که 
اداره راه و شهرسازى قزوین 
در سال 91، بخشى از اراضى 
کشت دیم نیاوران قزوین به 
مساحت 45 هکتار را به طرح 
گردشگرى اختصاص مى دهد. 
ایــن اداره در اقدامى خالف 
قانون به جــاى اینکه آگهى 
مزایــده را در روزنامه محلى 
قزوین منتشــر کند، در یک 
روزنامه محلى اهواز منتشــر 
مى کند و دو نفــر از مأموران 

وزارت اطالعــات قزوین متقاضى خریــد و این زمین ها به 
ایشان واگذار مى شود. دریافت کنندگان اراضى پس از تحویل 
گرفتن آن، عالوه بر توسعه اراضى به دو برابر میزان موضوع 

قرارداد و تصرف اراضى همجوار، اقدام به تفکیک غیرقانونى 
آن و تبدیل به بیش از 200 قطعه نموده و براى ویالسازى در 
اختیار افراد مختلف قرار داده اند. توکلى در بخشى از این نامه از 

حمایت وزیر اطالعات از این متخلفین ابراز تعجب کرده است. 
وى در انتهاى نامه خواستار برخورد قاطع و سریع قوه قضاییه 

با متخلفین این پرونده شده است.

روایت محسن رفیق دوست
 از کشف یک زندان مخوف در اصفهان

                                           «من خبر را نمى نویسم، من هیچ وقت 
حرف بى ادبى بر زبان نیاورده ام، من در برابر خواندن آن 
خبر اختیارى نداشتم، من خبر را براى اولین بار در دستگاه 
اتوکیو دیدم، من اختیارى نداشتم، من بى ادب نیستم...»

اینها توضیحــات محمدرضا حیاتــى گوینده قدیمى و 
خجالتى اخبار تلویزیون اســت درباره خبرى که در آغاز 
اخبار ساعت 14 روز چهارشــنبه 10 مهر1398 خواند: 
«انگلیس، نشسته روى اّره برگزیت، نه راِه پس دارد نه 
راِه پیش». واکنش ها به ایــن خبر که به واقع در تعریف 
«خبر» هم نمى گنجد و بیشــتر یک «نظر» با ادبیات 
لومپنى و درباره مخمصه انگلیســى ها بر ســر خروج از 
اتحادیه اروپاست چنان صریح و تند بود که گوینده خبر 
یا در اصطالح رایج تر، آقاى اخبارگو را به توضیح و اعالم 

بى اختیارى واداشت. 
محمدرضا حیاتى این خبر را درســت در آستانه چهل و 
پنجمین ســالروز تولد عادل فردوســى پور خواند. حاال 
بهتر مى فهمیم چرا عادل را حذف کرده اند و به او خرده 
مى گرفتند که چرا گاهى نظرات خود را هم ابراز مى کند. 
چون در واقع گوینده و مجرى نمى خواهند؛ مى خواهند 
اما مستقل و صاحب نظر نمى خواهند. عروسک کوکى 
مى خواهند که هر چه جلوى آنها گذاشــته شد یا روى 
دستگاه دیدند یا از گوشى شنیدند تکرار کنند و بخوانند 
و بگویند. تشخص و تَفّرد و هویت مستقل در این رسانه 

ممنوع است و قدغن انگار!

این روز ها بــازار میوه هــاى لوکــس در ســایت هاى اینترنتى و فضــاى مجازى 
داغ شــده و مجدد به پیشــخوان برخى مغازه هــا و فروشــگاه هاى زنجیره اى هم 

برگشته اند و مشتریان پرو پا قرص خود را نیز پیدا کرده اند!
با وجود آ نکه وزارت جهاد کشاورزى واردات این میوه ها را ممنوع کرده است اما همچنان 
رد پاى این میوه ها با قیمت هاى باال به چشــم مى خورد در حالى که حتى برخى افراد 

فرصت یک بار چشیدن طعم آن را هم ندارند.
بررسى هاى میدانى نشان مى دهد در برخى میوه فروشى ها و فروشگاه هاى زنجیره اى 
میوه هاى الکچرى با اسم هاى عجیب و غریب همچون درایان، گالبى قرمز آفریقایى، 
گل موز سوپر، کاستارد اپل بزرگ، جک بروت کامل با پوست، رد کارنت و گوسیبرى، 

با قیمت هاى باال خودنمایى مى کنند و به صورت دانه اى به خریدار عرضه مى شوند.
بسیارى از مسئوالن امر بر این باورند که با وجود کیفیت باالى این میوه ها بعید است که 
آنها از طریق قاچاق و مسیر هاى کوله برى به ایران آمده باشند از این رو وزارت جهاد 
کشاورزى به عنوان متولى امر باید پاسخگو باشد که با وجود ممنوعیت واردات، پاى این 

میوه ها چطور به مغازه ها و فروشگاه ها باز شده است. 

روزنامه «آرمان ملى» در گزارشى به پدیده وجود مافیا 
در دستفروشى و بساط گسترى در شهر تهران پرداخت. 
در این گزارش اطالعات جالــب و البته عجیبى درباره 

این شغل به چشم مى خورد که خواندنش خالى از لطف 
نیست.

  در بعضی مسیرها براي یک متر جا باید اجاره پرداخت 

تا بتوان در آنجا بســاط پهن کــرد. در برخی از مناطق 
میدان فاطمی اجاره هر موزاییک یک میلیون در ماه و در 

تجریش سه تا پنج  میلیون تومان است!
  دستفروشــان به طــور 
میانگین روزي 250 هزار تا 
300 هزار تومان سود خالص 

به دست می آورند.
از  برخــى  درآمــد    
دستفروشــان تهران در ماه 
از کارمندان دولت و صاحب 

مغازه ها نیز بیشتر است.
  برخی از دستفروشان که 
روبه روي مغازه ها بســاط 
پهن می کنند ماهی حدود 
ســه میلیون تومان اجاره به 
آن مغازه می دهند تا اجازه دهد آنجا بنشینند و با احتساب 
درآمد روزانه و کارگرانی که دارند، درآمدشان به ماه 20  

میلیون هم مى  رسد.

امام(ره) گفتند پیام من را او بخواند...خودنمایى میوه هاى قاچاق با اسامى عجیب 

نامه افشاگرانه توکلى به رئیسى

یک دلیل روشن
 براى حذف عادل!

مافیاى دستفروشى

  عصر ایران|
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جمع آورى 1000 دستفروش
 از سطح شهر 

مدیـرکل پیشـگیرى و رفـع تخلفـات شـهرى 
شـهردارى اصفهـان گفـت: در شـش مـاه گذشـته 
1040 نفر دسـتفروش و 212 نفر متکدى در سـطح 
شهر جمع آورى شدند. حسـن محمدحسینى اظهار 
کـرد: طبق بنـد 20 مـاده 55 قانـون شـهردارى ها، 
جلوگیرى از مشـاغل مزاحم جزو وظایف شهردارى 
اسـت از ایـن رو بـراى پیشـگیرى از تخلف آشـکار 
دستفروشى با هماهنگى اتحادیه صنوف، جلوگیرى 
از ایجاد مشـاغل مزاحم در دسـتور کار قـرار گرفته

 است.

بازدید معاون وزیر از 
آزادراه اصفهان-شیراز

جمالـى نژاد،  معـاون عمران و توسـعه امور شـهرى 
و روسـتایى وزیر کشـور از عملیات سـاخت بزرگراه 
شـیراز- اصفهان بازدید کرد. کل مسـیر طـرح آزاد 
راه اصفهان-شـیراز به طول 370 کیلومتر است که 
طول مسیر در دست ساخت این پروژه 222 کیلومتر،  
عرض ایـن آزادراه 27/40 متر شـامل چهار خط، دو 
خط رفت و برگشـت، اسـت. پیشـرفت فیزیکى این 
پروژه 73 درصد است که زمان سفر را نسبت به مسیر 

فعلى حدود دو ساعت کاهش مى دهد.

نقش «آموزش دوگانه»  
در اشتغال پایدار

در اجـراي تفاهمنامـه مشـترك اداره کل فنـى و 
حرفه اى اسـتان اصفهان با اتحادیه بسـتنی و کافی 
شـاپ، جلسـه اى با هدف عملیاتی کردن «آموزش 
دوگانه»،  «کارآفرینى» و «به روزرسـانى واحدهاى 
صنفى رشـته هاى مرتبط» برگزار شد. آرش اخوان، 
مدیـر کل آموزش فنـی و حرفه اي اسـتان اصفهان 
در این جلسـه به نقش مهم اتحادیه هـا و واحدهاى 
صنفى بـه عنـوان محـور کارآفرینـى اشـاره کرد و  
فعالیت هاى «آموزشى – مهارت» سازمان آموزش 
فنـى و حرفـه اى کشـور را در جهت بهبـود حرکت 
این محـور؛ یعنى اشـتغال پایدار ترسـیم کـرد. وى 
افزود: «آموزش دوگانه» به معناى ارتباط مسـتقیم 
واحدهاى اجرایى، صنفى و آموزشـى در سـطح ملى

 است. 

ایجاد زمینه اشتغال دانشجویان 
دانشگاه شاهین شهر

تفاهمنامـه همـکارى دانشـگاه آزاد اسـالمى 
شاهین شـهر بـا شـرکت مهسـتان نقـش جهـان 
مجـرى منطقـه نمونـه گردشـگرى مـادر شـاه 
اصفهـان منعقـد شـد. مسـعود نصـرى، رئیـس 
دانشـگاه آزاد اسـالمى واحـد شاهین شـهر هـدف 
از انعقـاد ایـن تفاهمنامـه را ایجـاد زمینـه اشـتغال 
دانش آموختـگان و دانشـجویان کارآفریـن بیـان 
کرد و گفت: در امضـاى این تفاهمنامـه بر ضرورت 
هدایـت و حمایـت از پایان نامه هـاى تحصیـالت 
تکمیلـى رشـته هاى تحصیلـى فنـى و مهندسـى، 
هنـر و معمـارى و علوم انسـانى بـه منظور توسـعه 
صنعـت گردشـگرى و جذب گردشـگر تأکید شـده

 است.

ساخت و تجهیز چاه 
خیابان صغیر 

عملیات سـاخت و تجهیز چاه صغیر واقـع در خیابان 
صغیر (سه راه صغیر) به منظور برطرف کردن مشکل 
افت فشـار در این خیابـان و فرعی هاي آن، توسـط 
واحد فنی و مهندسی و بهره برداري منطقه از بهمن 
ماه سـال 1397 آغاز شد. سـاخت این چاه با اسکلت 
بتنـی و دیواره هـاي آجري و سـقف ایـزوگام انجام 
شده و سـاختمان چاه مجهز به اتاقک برق،کلرزنی، 
الکتروپمپ و اتاقک تجهیزات چاه اسـت، همچنین 
اجراي نصب اتصـاالت و لوله گذاري چـاه مطابق با 
نقشـه اداره آبرسانی انجام شـده و برق رسانی آن در 

دست اقدام است. 

خبر

کیفیت تولیدى محصوالت فوالدگران اصفهانى از مرزهاى 
جهانى عبور کرد.

رئیــس واحد اســکین پاس ناحیــه نورد ســرد مجتمع 
فوالدمبارکه گفت: کیفیت تولیدات این واحد  در حالى هم 
اکنون به استاندارد 99/65 درصد رسیده که همچنان رکورد 
کیفى محصوالت تولیدى شرکت هاى فوالدسازى اروپا در 

شاخص  99درصد باقى مانده است.
عبدالرحیم صادقى با بیان اینکه این رکورد به معناى افزایش 
چشمگیر سطح کیفیت این محصوالت تولیدى است افزود: 
خودکفایى در تولید و به روزرسانى محصول از جمله عوامل 
عبور از این رکورد جهانى است. وى از رکورد کّمى تولیدات 

ورق در ناحیه نورد ســرد هم خبر داد و گفت: ماه گذشته 
رکورد تولید، در خط تولید اسکین پاس دو، یکى از خطوط 

زنجیره تولید این ناحیه به رقم 51 هزار و550 ُتن رسید.
رئیــس واحد اســکین پاس ناحیــه نورد ســرد مجتمع 
فوالدمبارکه به کاهش مصرف غلتک و افزایش آمادگى 
به کار خطوط ناحیه نورد ســرد این مجتمع نیز اشاره کرد 
و افزود: رســیدن به این مرحله در افزایش تولید محصول 

مجتمع فوالد مبارکه نقش بسزایى دارد.
مجتمع فــوالد مبارکه بزرگ ترین واحــد صنعتى تولید 
ورق هاى فوالدى در ایران است و نیز ساالنه بیش از  7/2  

میلیون تن فوالد خام تولید مى کند.

امام جمعه اصفهان با تقدیر از اقدامات گســترده نیروى 
انتظامى براى تأمین امنیت و آرامش جامعه، گفت: معتقدم 
جلوگیرى از وقوع جرائم نباید منحصر به این نیرو شود و باید 

همه مردم براى امنیت کشور وارد میدان شوند.
به گــزارش پایگاه خبــرى پلیس، آیت ا... سیدیوســف 
طباطبایى نژاد در دیدار فرماندهان و مسئوالن فرماندهى 
انتظامى استان اصفهان که به مناسبت هفته نیروى انتظامى 
انجام شد خاطرنشان کرد: باید فرهنگ ارتباط مردم با پلیس 
و مشارکت آنان در تأمین امنیت جامعه ارتقا پیدا کند و در 
جامعه نهادینه شود چراکه حتى یک مورد وقوع جرم هم 

براى نظام اسالمى ما ناپسند است.

طباطبایى نژاد تصریح کرد: امروز تنها نیرویى که دائماً براى 
حفظ امنیت کشــور جنگ مى کند، نیروى انتظامى است 
البته آن هم نه فقط امنیت فیزیکى بلکه در عرصه امنیت 
فرهنگى، فکرى و اخالقى هم مبــارزه و تالش صورت 
مى گیرد. امــام جمعه اصفهان ادامــه داد: امروز با تالش 
نیروهاى انتظامى و دیگر نیروهاى مسلح، نظام جمهورى 

اسالمى ایران یکى از امن ترین کشورهاى  دنیاست.
طباطبایى نژاد به اقدامات مثبت نیروى انتظامى در خصوص 
مقابله با قاچاق کاال پرداخت و ضمــن تقدیر از انجام این 
اقدامات، ابراز کرد: توصیه من این است که ناجا تیغ تیز خود 

را براى دانه درشت هاى قاچاق کاال قرار دهد.

تیغ ناجا براى دانه درشت هاى 
قاچاق کاال باشد

عبور کیفیت محصوالت 
فوالد مبارکه از شاخص ها

استاندار اصفهان گفت: با پایان یافتن کشــت بهاره در استان، حجم آب خروجى از سد 
زاینده رود از روز جمعه کاهش یافته است.

عباس رضایى در گفتگو با «ایرنا» افزود: با توجه به اینکه کشت بهاره رو به پایان است، 
بیشتر اراضى کشاورزى اســتان نیاز به آب ندارند و فقط قسمت هاى محدودى ممکن 
است نیاز داشته باشند. وى با اشاره به تشکیل کارگروهى به ریاست معاون هماهنگى 
امور عمرانى استاندارى درباره چگونگى جریان آب زاینده رود، اظهار کرد: این کارگروه با 
تدبیر مسائل مربوطه را به پیش مى برد و پیشنهاد نهایى این است که تالش شود مقدار 

کمى آب براى حفظ نشاط و شادى مردم در رودخانه جریان داشته باشد.
رضایى با تأکید بر اینکه پس از کاهش خروجى سد زاینده رود، حجم جریان آب در بستر 
رودخانه بسیار کمتر مى شود، تصریح کرد: براى کشت پاییزه آماده مى شویم تا به همین 

میزان آبى که براى کشت بهاره تخصیص یافت، جارى شود.

«آرمان غیاثــى» پس از 14 روز از کما خارج شــد. مدیر 
روابط عمومى دانشگاه علوم پزشــکى استان اصفهان 
گفت: بعد ازظهر روز پنج شــنبه پس از گذشت 14 روز 
سطح هوشیارى آرمان غیاثى، ســنگ نورد هشت ساله 
اصفهانى روند بهبود را ســپرى کرده و هم اکنون از کما 

خارج شده است.  
آرش نجیمى افزود: در صورت ادامــه روند بهبودى این 
کودك ســنگ نورد تا چند روز آینده از آى سى یو خارج 
مى شود. جمعه 29 شهریور آرمان غیاثى هشت ساله بر اثر سقوط در حین مسابقه سنگ 
نوردى در باشگاه ایثار فوالدشهر از توابع شهرستان لنجان در غرب اصفهان، مصدوم شد 

و به علت سطح هوشیارى پایین 4 تا 6 در کُما به سر مى بُ رد.

مدیر پروژه میدان امام على (ع) از راه اندازى فروشگاه 
بزرگ زنجیره اى در طبقه زیرین میدان امام على(ع) 
خبر داد و گفت: راه اندازى این فروشگاه  به رونق این 

میدان کمک خواهد کرد.
مهدى رضایى در گفتگو با «ایمنــا» با بیان اینکه 
پروژه میدان امــام على (ع) با هــدف احیاى بافت 
تاریخى شهر در سه فاز طراحى شده که در سال هاى 
گذشته فاز یک و 2 آن تکمیل شده و اکنون عملیات 
اجرایى فاز ســوم این ابَرپروژه در دســت اجراست، 
اظهار کرد: میدان امام علــى (ع) یکى از منحصر به 
فردترین پروژه هاى شهرى اســت که با اجراى آن 
قلب شهر دگرگون مى شــود. وى با بیان اینکه کل 
مغازه هاى این میدان 196 باب است که 96 مغازه در 
داخل میدان قرار گرفته افزود: در زمان اجراى پروژه 
میدان امام على(ع) تعداد 700 مغازه آزادسازى شده

 است.
مدیر پروژه میدان امام على (ع) تصریح کرد: میدان 
امام على(ع) از دو طبقه تشکیل شده که فضاى زیرین 

آن شامل پارکینگ، مسیر تردد خودروها و فضاى 13 
هزار و 500 مترى بــراى فعالیت هاى چند منظوره 
است، خاطرنشان کرد: براى این فضا کاربرى هاى 
متعددى در نظر گرفته شده بود که سرانجام تعیین 
تکلیف کاربرى آن با برگزارى جلســات کارشناسى 
در مدیریت شهرى انجام و مقرر شد نیمى از این فضا 
پارکینگ و نیمه دیگر براى راه اندازى فروشگاه بزرگ 

زنجیره اى در نظر گرفته شود.
رضایى با بیان اینکه مساحت قابل توجهى از میدان 
امام علــى(ع) را باغچه تشــکیل مى دهــد که این 
باغچه ها با چند مشــکل مواجه بود، افزود: یکى از 
مشکالت باغچه هاى میدان امام على(ع) ارتفاع کم 
آنها بود و به همین دلیل گونه هاى کاشته شده رشد 
خوبى نداشت.  مدیر پروژه میدان امام على (ع) با بیان 
اینکه تا 40 روز آینده تعمیرات باغچه ها و بازآفرینى 
میدان امام على(ع) به اتمام مى رســد، گفت: پس از 
بازآفرینى باغچه ها، اقداماتى براى هر چه زیباتر شدن 
آبنماها و مبلمان میدان امام على(ع) انجام خواهیم داد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانى اســتان اصفهان با 
اشاره به خرید 83 هزار ُتن گندم توسط مراکز خرید 
شرکت و 70 هزار تن توسط کارخانجات آردسازى، از 
تأمین نیاز مصرفى گندم اصفهان از 9 استان خبر داد.

رضا نیک نداف اظهار کــرد: میزان خرید تضمینى 
گندم توسط مراکز خرید شرکت در سال جارى 83 
هزار و 631 تن بود و حدود 70 هزار تن گندم توسط 
کارخانجات آردسازى نیز خریدارى شده است. وى 

با اشــاره به اینکه نیاز مصرفى استان به گندم 550 
هزارتن است، افزود: به منظور تأمین نیاز مصرفى، 
از استان هاى کرمانشاه، کردستان، همدان، گلستان، 

خوزستان، زنجان، مرکزى و فارس تأمین مى شود.
نیک نداف گفت: حمل گندم از استان هاى کردستان 
و همدان بــه صورت جــاده اى و از اســتان هاى 
کرمانشاه، لرستان، خوزســتان، زنجان  و مرکزى از 

طریق ریل به این استان ارسال مى شود.

معاون بازآفرینى شهرى و مســکن اداره کل راه و 
شهرسازى استان اصفهان با بیان اینکه در صنعت 
ساختمان تا حدودى عقب ماندگى وجود دارد، گفت: 
تأکید وزارت مسکن سابق و راه و شهرسازى کنونى 
در 12 ســال گذشته حرکت به ســمت ساختمان 

سازى صنعتى بوده است.
ایمان طاهر در آســتانه برگزارى بیست و دومین 
نمایشگاه صنعت ســاختمان با بیان اینکه ساخت 
و سازهاى صنعتى در کشور باید ساالنه 10 درصد 
افزایش داشته باشد، اظهار کرد: به رغم تالش هاى 
فراوان در سال هاى گذشــته این مهم انجام نشده 
است. وى با بیان اینکه کشورهاى توسعه یافته هم 
اکنون به سمت نسل هفتم ساختمان سازى حرکت 
کرده اند، گفت: این درحالى است که کشور ما هنوز 
در نسل ســوم صنعت ساخت و ســاز باقى مانده و 

سیستم سنتى سازى را دنبال مى کند.
معاون بازآفرینى شــهرى و مســکن اداره کل راه 
و شهرســازى استان اصفهان با اشــاره به اهمیت 
بهینه سازى مصرف انرژى در ســاختمان، افزود: 

انرژى تنها در ساختمان نیست بلکه در تولید مصالح 
ساختمانى نیز وجود دارد؛ اتالف مصالح ساختمانى 
به روش سنتى بســیار زیاد  اســت و این در حالى 
اســت که هنوز توان بازیافت مصالح ساختمانى را

 نداریم. 
وى با تأکید بر لزوم کنار گذاشتن روش هاى سنتى 
ساختمان سازى در کشور، تصریح کرد: روش هاى 
سنتى باید تا ســه ســال آینده کنار گذاشته شود؛ 
متأسفانه شرایط به گونه اى است که تولیدکنندگان 
به سختى حاضر به کنار گذاشتن روش هاى سنتى 
و رفتن به سمت روش هاى نوین ساختمان سازى 

هستند.
طاهر با اشاره به اجراى طرح اقدام ملى تولید مسکن 
در استان اصفهان، تصریح کرد: در استان اصفهان 
نیز احداث 70 هزار واحد مسکونى را  در برنامه قرار 
دادیم که از این شــمار 40 هزار واحد در شهرهاى 
جدید مجلســى، بهارســتان و فوالدشــهر ایجاد 
مى شود. این طرح به تولیدکنندگان استان در زمینه 

صنعتى سازى ساختمان کمک خواهد کرد.

راه اندازى فروشگاه زنجیره اى 
در طبقه زیرین میدان امام على(ع) 

9 استان گندم اصفهان را تأمین مى کنند

صنعت ساختمان کشور دچار عقب ماندگى است

اولین جلسه ستاد پیشگیرى و رسیدگى به جرائم انتخاباتى 
استان اصفهان در سالن اجتماعات شهید توالیى دادگسترى 
با حضور مسئوالن و اعضاى این ستاد برگزار و تصمیماتى 

اتخاذ شد.
رئیس کل دادگسترى استان اصفهان در این جلسه گفت: 
انتخابات مجلس شوراى اسالمى بخاطر اینکه کسانى که در 
مجلس قانون وضع مى کنند با رأى مردم انتخاب مى شوند از 

اهمیت خاصى برخوردار است.
محمدرضا حبیبى با مقایسه برگزارى انتخابات در جمهورى 
اسالمى با دیگر کشــورها افزود: در کشورهاى پادشاهى، 
مردم در انتخابات نقشى ندارند و در کشورهاى غربى نیز 
اســم انتخابات مطرح بوده، ولى کســانى که قدرت را در 
دست مى گیرند منتخب مردم نیســتند و صاحب زور و زر 
هستند و در حقیقت شــرکت در انتخابات در این کشورها 
آزاد است و مردم میرزابنویس هســتند. اما در جمهورى 
اسالمى که مردم ســاالرى دینى است ضوابط و شرایطى 
براى انتخاب شوندگان وجود دارد تا تأمین کننده توده مردم و 
نه قشر خاصى باشند و عالوه بر احترام به رأى مردم، کسانى 
که در معرض انتخاب مردم قرار مى گیرند باید شرایط الزم 

را داشته باشند.
وى با تأکید بر اینکه انتخابات مجلس شــوراى اسالمى 
امسال باید بسیار باشکوه برگزار شود بر حضور حداکثرى 
مردم در انتخابــات اصرار کرد و گفت: امســال هم و غم 
دســتگاه هاى اجرایى و... باید در جهت حضور حداکثرى 
مردم در انتخابات باشد و در چارچوب قانون، انتخاباتى سالم 
برگزار شود و مردم نیز بدانند مجریان انتخابات امین آنها و 

حافظ رأى آنها هستند.
رئیس کل دادگسترى اســتان اصفهان با بیان اینکه قوه 
قضاییه بر اساس وظیفه اقدامات پیشگیرانه را مدنظر دارد و 
این جلسه نیز در این راستا تشکیل شده است، گفت: در زمینه 
پیشگیرى از جرائم انتخابات نیز ابتدا باید این امر از دست 
اندرکاران آغاز شود تا مردم و نامزدهاى انتخاباتى اعتماد پیدا 

کنند که رأیى که در صندوق انداخته مى شود اعالم مى شود. 
این در حالى است که ناظران هم وظیفه نظارت دقیق دارند 

و در بررسى صالحیت ها باید قانون را مالك قرار دهند.
وى در یک جمع بندى نیز اعالم کرد: زمانبندى تشــکیل 
جلسات ستاد، کنترل فضاى مجازى در خصوص جلوگیرى 
از تبلیغات زودرس، عدم اســتفاده از امکانات دولتى براى 
کاندیدا در زمان تبلیغات، تسریع در رسیدگى به تخلفات و... 

از جمله اقدامات این ستاد خواهد بود.
فرماندار اصفهان نیز گفت: دموکراسى با موضوع انتخابات 
پیوند خورده و انتخابات به عنوان یک اصل پذیرفته شده و   
تأثیرگذار در سرنوشت کشور مطرح است. بنابراین برگزارى 
با ســالمت، امنیت و آرامش انتخابات، یکى از نشانه هاى 

برگزارى موفق آن است.
حسین سیستانى با بیان اینکه فرمانداران نقش اجرایى در 
سالمت انتخابات دارند که مهمترین آن اجراى قانون است، 
اظهار کرد: با توجه به فضاى همدلى و وفاق بین مسئوالن 
سه قوه و به تبع آن در اســتان اصفهان، تشکیل این ستاد 
بر اساس یک ضرورت شــکل گرفته که مى تواند نتایج 

ارزنده اى به دنبال داشته باشد.
وى ادامه داد: در شهرســتان اصفهان با 2/5 میلیون نفر 
جمعیت، هزار شعبه اخذ رأى این ستاد در حوزه هاى امنیتى 
و پیشگیرى از وقوع جرم تشکیل و امید است در این دوره 

شاهد برگزارى انتخاباتى سالم و پرشور باشیم.
معاون اجتماعى و پیشــگیرى از وقوع جرم دادگســترى 
اصفهان نیز گفت: بر اساس بخشنامه رئیس قوه قضاییه 
مبنى بر تشکیل ستاد جرائم انتخاباتى، این ستاد در استان 
اصفهان تشکیل شــد و ایجاد هماهنگى بین دستگاه ها، 
تعیین برنامه هاى پیشــگیرانه انتخاباتــى، پایش و رصد 
اقدامــات فعالیت هاى انتخاباتى و تمهیدات پیشــگیرانه 
انتخاباتى، ارشاد و راهبرى ستادهاى شهرستانى، انعکاس 
فورى شرح وقایع به ستاد استان، توجیه و ارشاد گروه هاى 
تبلیغاتى با هدف بازدارندگى از وقوع جرم، اطالع رســانى 
و تشریح مفاد قانونى از طریق رســانه ها و.. از وظایف این 

ستاد است. 
محمدرضا قنبرى گفت: بر اساس این بخشنامه، رؤساى 
دادگســترى موظف هســتند شــعبه اى را به این جرائم 

اختصاص دهند.
دادستان عمومى و انقالب اصفهان نیز همدلى مسئوالن 
را یکى از مقدمات برگزارى انتخابات ســالم قلمداد کرد و 
گفت: شــاخص و محور اصلى در انتخابات، اجراى قانون 
پیش، حین و بعد از برگزارى انتخابات اســت و امید است 
با تشکیل ستاد پیشگیرى و رسیدگى به جرائم انتخاباتى 

استان اصفهان، شاهد کمترین تخلفات باشیم.
على اصفهانى حفظ آراء مردم در انتخابات را امانت و حق 
الناس خواند و افزود: آراء مردم که در انتخابات به صندوق ها 
ریخته مى شود همچون امانت باید حفظ و حراست و اعالم 
شود و امید اســت مردم حضور گســترده اى در انتخابات 

داشته باشند.
مدیرکل دفتر سیاســى، انتخابات و تقســیمات کشورى 
اســتاندارى اصفهان نیز با بیان اینکه مسائل انتخاباتى از 
مدت ها قبل در اســتاندارى فعالیت خود را شروع کرده و 
حتى دست اندرکاران مســئله آموزش و نظارت را مدنظر 
داشته اند، گفت: براى مشارکت در انتخابات، رایزنى هاى 
الزم نیز صورت گرفته است. این در حالى است که از نظر ما 
عمده تخلفات در انتخابات، در حوزه تبلیغات رخ مى دهد و 
این کار امسال با وجود شبکه هاى مجازى سخت تر شده، اما 
امسال احراز هویت در صندوق ها، ماشینى است و از دیگر 
سو دادستان ها به عنوان عضو اصلى هیئت اجرایى بوده و 

این هماهنگى ها را بین مسئوالن افزایش مى دهد.
على اصغر رفیعى نژاد گفت: باید بتوانیم براى شبکه هاى 
مجازى تدبیرى بیاندیشیم تا فضا براى برگزارى انتخابات 
مناسب تر شود که این عامل بزرگى در پیشگیرى از تخلفات 

خواهد بود.
وى ادامه داد: البته اســتاندارى و مجموعه وزارت کشور 
اجراکننده انتخابات هستند  و امید است انتخاباتى قانونمند و 

پرشور را تحقق بخشیم.

در اولین جلسه ستاد پیشگیرى و رسیدگى به جرائم انتخاباتى استان اصفهان اعالم شد

عمده تخلفات انتخاباتى 
در فضاى مجازى رخ مى دهد

بازگشت هوشیارى کودك سنگ نورد مقدار کمى آب براى حفظ نشاط مى ماند 

ساسان اکبرزاده
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احترام برومند، گوینده و مجرى برنامه هاى کودك 
رادیو و تلویزیون از سال 46 تا 57، مهمان رادیو 
«سوینا» شــد. او در این گفتگو، داود رشیدى را 
کارگردان و بازیگرى حرفه اى و موفق دانست و 
درباره نحوه آشــنایى و ازدواج خود با او توضیح 
داد: در یک مالقات تصادفى همراه برادرم ایشان 
را دیدم و بعد به مهمانى در منزلش دعوت شدیم 
و معاشــرت کردیم و به این صورت در اسفند 
سال 47 با آقاى رشیدى ازدواج کردم، اختالف 
سنى ما 14 سال بود و بخاطر همین تفاوت سنى 
و زندگى و تحصیل ایشــان در سوییس، اوایل 
ازدواج، تفاوت هاى فکرى و فرهنگى داشتیم ولى 
ایشان همسر بسیار خوبى براى من بودند. داود 
رشیدى فردى با تحصیالت، با تجربه و کارگردان 
و بازیگر باسابقه و حرفه اى بودند و حاصل ازدواج 
ما دو فرزند به نام فرهاد و لیلى رشیدى هستند. 
فرهاد به دنبال کار علمى رفت و مهندســى برق 
را گرفت، سپس دکتراى فشار قوى را اخذ کرد و 
مقاله هاى علمى براى نشریات معتبر مى نویسد و 
یکى از بهترین و معتبرترین مدال ها یعنى مدال 
بلوندل را دریافت کرد. لیلى بــه عنوان بازیگر 
تئاتر و تلویزیون مانند من و خاله هایش به عرصه 
کودك و نوجوان وارد شد و کارهایى همچون «تا 
به تا»، «آب پرى ها» و «بدون شرح» را بازى کرد 
و نمایشــى به نام «اســم» را روى صحنه برد و 

کارهاى بسیار دیگرى هم انجام داده است. 

ابالغ وقت دادرسى
آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به اسماعیل هاشمى و خانم شادى حقیقت منش کالسه 
پرونده: 351/98 وقت رسیدگى: 98/8/22 ســاعت 5/15 عصر خواهان: توفیق مختارى 
خوانده: اسماعیل هاشمى و خانم شادى حقیقت منش خواسته: الزام به انتقال سند خواهان 
دادخواستى تسلیم شوراى حل اختالف نموده و جهت رســیدگى به شعبه 1 حقوقى ارجاع 
گردیده و  وقت رســیدگى تعین شــده به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست 
خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 آئین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در روزنامه 
هاى کثیر النتشار ایران آگهى مى شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهى ظرف مدت ده روز 
به دبیرخانه شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگى حضور بهم رساند ضمنا چنانچه بعدا ابالغى 
بوسیله آگهى الزم شود در یک نوبت منتشــر و مدت آن ده روز خواهد بود بدیهى است در 
صورت عدم حضور در جلسه شورا غیابا رسیدگى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى نماید. م الف: 
616368 کریمى- رئیس شعبه 1 حقوقى شــوراى حل اختالف بخش باغبادران (مجتمع 

شماره یک) /7/290

آگهى تغییرات
شــرکت ایســاتیس ســازه ســپاهان سهامى 
خاص به شــماره ثبــت 19135 و شناســه ملى 
10260400268 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1398/06/28 و در اجراى 
دستور ذیل ماده 141 الیحه اصالحى قانون تجارت 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ 
2500000000 ریال به مبلغ 1000000000 ریال 
کاهش یافت و ماده 5 اساسنامه به شرح ذیل اصالح 
گردید: سرمایه شرکت مبلغ 1000000000 ریال 
منقسم به 100000سهم بانام عادى ده هزار ریالى 
مى باشد که تماما پرداخت شده است. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (618356)

آگهى تغییرات
شرکت مهندسى پیمان ماشین سپاهان سهامى 
خاص به شــماره ثبت 38665 و شناســه ملى 
10260562848 به اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومــى عادى بطور فــوق العاده مورخ 
1398/06/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سید 
حمید نجاتى شــمماره ملــى 1287955827 
کدپستى 8178631711 و على نصراصفهانى 
شــماره ملــى 1290135118 کدپســتى 
8178631711 به ترتیب به ســمت بازرسان 
اصلى و على البدل شرکت براى مدت یک سال 
انتخاب شــدند. اداره کل ثبت اســناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (618795)

او اکنون عزادار اســت. مى گوید تازه فهمیــده کروکودیلش که 
بازداشت شــده بوده در باغ وحش ارم مرده است. کروکودیلى که 
حداقل بسیارى از اهالى سینما خوب او را مى شناسند. گالیه هایش 
یکى دوتا نیست. به گفته خودش هم ســینمایى ها در حقش جفا 
کرده اند و هم حافظان محیط زیست. تنها دلخوشى اش حیوانات 
هســتند و حاال آنها را هم به نوعى از او گرفته انــد. امیر رهبرى، 
کارگردان حیوانات ســینمایى است.  بخشــى از اظهارات او را در 

گفتگوى جذابش با سایت «ایران آرت» بخوانید.
■ همه حیوانات من میکروچیپ دار و مجوزدارند. این حیوانات چند 
سال پیش در محلى در اســتان البرز نگهدارى مى شدند و بخاطر 
سرماى هوا، آنها را به گلخانه اى در محدوده بام تهران بردم و خودم 
براى سفرى کارى به کیش رفتم. همان زمان گارد حفاظت محیط 
زیست استان تهران حیواناتم را دستگیر کردند. آنها کروکودیلم را 

همراه جغد و عقابى که آماده پرواز بود به باغ وحش تحویل دادند.
■ سال 91 بود و مدیر وقت به من قول داد که با توجه به اینکه جاى 
آن حیوانات خوب است اجازه دهم همانجا بمانند. خودم هم وقتى از 
نزدیک دیدم کروکودیل شرایطش مناسب است ترجیح دادم بماند. 
اما آن مسئول باغ وحش تغییر کرد. حاال که سراغ حیوانم را مى گیرم 
مى گویند یکسال اســت که مرده. این اتفاقات در این باغ وحش 
کم سابقه نیســت. عقاب آماده پروازم را هم ســالم برنگرداندند. 
شاه پرهاى این عقاب کور شده بود. او را تحویل گرفتم؛ همان عقاب 
کلیپ هاى رضا یزدانى و بازیگر فیلم «آینه بغل» منوچهر هادى. 

پس از این اتفاق دیگر ممکن نبود پرواز کند. 
■ اگر پروژه در پیش تولید باشــد فرصت این را دارم با حیوان کار 
کرده و او را آمــاده حضور جلوى دوربین کنــم، اما خیلى وقت ها 
هم تماس مى گیرند و مى خواهند ســریع چنین کارى انجام شود. 
مثًال «هماى» در اجرایش از من خواســت گرگ و سگ هایى را 
روى صحنه هدایت کنم؛ گرگ و دو ســگ هاسکى که تازه روى 
صحنه همدیگر را  دیدیم. با اینکه ســگ ها حتى از صاحبانشــان 
حرف شنوى نداشتند توانستم از آنها هم بازى بگیرم. یا در سریال 
«ستایش» صحنه اى که گرگ ها به محمود عزیزى، پدر ستایش 
حمله مى کنند من گردن و دستم را در دهان سگى که نقش گرگ 
را بازى مى کرد قرار دادم. در حالى که پیــش از این با آن گرگ ها 

آشنا نشده بودم.
■ مجید مجیدى براى ســاخت فیلم «محمد رســول ا...(ص)» 
مى خواست صحنه حمله پرندگان ابابیل به خانه کعبه را بازسازى 
کند. جلسه اى برگزار کردیم و به او گفتم این صحنه را بدون ویژوال 
مى تواند اجرا کند. او مى خواست یک مرغ دریایى از دست حضرت 
محمد(ص) دانه بگیرد. برایشان روى کاغذ ترسیم کردم که چطور 
ظرف شش ماه مرغان دریایى را از فشافویه به سمت لوکیشن این 
فیلم مى کشــانم. قرار بود دریاچه اى ترتیب دهیم به فاصله چند 
کیلومتر از لوکیشن و با بوى ُزهم آشــغال ماهى، مرغان را به آن 
مکان هدایت کنیم. حتى پیشنهاد کردم از پوکه معدنى براى ریختن 
سنگ بر سر لشکر ابابیل اســتفاده کنیم که آسیب زننده نباشند یا 

پیشنهادهایى مثل رنگ کردن کبوترها و اضافه کردن دم به آنها 
براى بدل مرغان دریایى و پرنــدگان ابابیل  و... اما با این حال آنها 
چه کردند؟ یک خارجى آوردند و بــه دالر به او پول دادند تا چنین 

صحنه اى را بسازد.
■ در پروژه «مختارنامه» داود میرباقرى بازى مى کردم. در آنجا 
من نقش «خزیمه»، فرمانده لشکر سواره را داشتم. اما به دالیلى، 
ناراضى بخاطر حذف بخش زیادى از نقش من از پروژه، جدا شدم. 
تماس گرفتند که گرازى را براى ادامه مجموعه آماده کنم. پیش 
از اینکه با من تماس بگیرند، گویا گــرازى را گرفته بودند و مدیر 
وقت باغ  وحش ارم با آمپول بیهوشــى گراز را سوار ماشین کرده 
بود و با یک بیهوشــى دیگر حیوان را پیاده کرده بود، در بیهوشى 
ســوم حیوان مرد. وقتى میرباقرى تماس گرفت، گفتم در سریال 
«مختارنامه» بازى کرده ام و هنوز پولى به من پرداخت نشده است. 
اظهار بى اطالعى کرد و من را با صحبت هایش تحت تأثیر قرار داد. 
براى من توله گرازى آوردند که مادرش با تیر کشته شده بود. من 
این حیوان را در خانه ام نگه مى داشتم. در باالى پشت بام خانه ام از او 
مراقبت مى کردم و آنقدر دستى شده بود که حتى براى فیلمبردارى 
نیاز به حضور من نبود. وقتى خواستم حیوان را پس بگیرم میرباقرى 
خواست صبر کنم تا راش ها را تماشا کند و اگر مورد تأیید بود حیوان 
را پس بدهند. مدتى گذشت تا اینکه براى اجراى نمایشى با گروه 
پرى صابرى به ایتالیا رفتم. آنجا با من تماس گرفتند و من از آنها 
خواســتم چند روز حیوان را نگه دارند تا از ایتالیا برگردم. چند روز 

نگذشته بود که در بازگشت متوجه شدم حیوان را سر به 
نیست کرده اند. تا امروز ســریال «مختارنامه» بارها از 
تلویزیون بازپخش شــده، اما من هنوز بخشى از پول 
بازیگرى، تربیت گراز و خود حیوان را از آنها نگرفته ام.

■ براى فیلم تازه ابراهیم حاتمى کیا گروهى را مأمور 
کردم که ســگ هاى مورد نظر او را پیــدا کنند. حتى به 

شمال رفتم و همراه شان شــدم تا بتوانند براى فیلمبردارى 
صحنه هایى نشستن ســگ را باالى تراکتور و... آزمایش کنند. 
بعد از اینکه آن حیوان مورد نظر را پیدا کردم متوجه شدم از گروه 
دیگرى حیوان گرفته اند. من خودم چنین سگ هایى داشتم و الزم 
نبود در شهرهاى دیگر دنبال سگ بگردم، اما بخاطر مشکل جا و 
نگهدارى از ســگ ها، آنها را به دو نفر سپردم؛ یکى کارخانه دارى 
در صفادشت و دیگرى مالکى در شهر رى. اصرار کردند حاال که 
جایى براى نگهدارى سگ ها ندارم این حیوانات را آنجا بگذارم که 
امنیت خانه  و کارخانه آنها هم تأمین شود. آدم هاى متمولى هستند، 
با لندکروز رفت و آمد مى کنند و با قلدرى حیوانم را پس نمى دهند. 
به همین دلیل بسیارى از پروژه هایى را که سگ مى خواهند، بخاطر 

بى معرفتى این آقایان از دست داده ام. 
■ مهران مدیرى بســیار حرفه اى اســت. او با احترام و عاشقانه 
با حیوانات برخــورد مى کند. با اینکه خودش مار داشــت، جلوى 
دوربین نبرد و از من خواست این کار را انجام دهم. بخاطر این که به 

تخصص در سینما اهمیت مى دهد.

بازیگردان حیوانات سینماى ایران از تجربه همکارى اش با چند کارگردان مطرح مى گوید

گردنم را به خاطر «ستایش» در دهان سگ کردم!

با اعالم رسمى اولین بازیگر ترکیه اى فیلم «مست عشق»، تصویرى از تست گریم 
او منتشر شــد. «ابراهیم چلیکول»، بازیگر مطرح سینماى ترکیه  در فیلم «مست 
عشــق» یکى از نقش هاى اصلى را بازى خواهد کرد. او نخستین بازیگر ترکیه اى 
فیلم سینمایى «مست عشق» به کارگردانى حسن فتحى است که به زودى جلوى 
دوربین خواهد رفت. پیش تر نام شــهاب حسینى، پارسا پیروزفر و حسام منظور به 

عنوان بازیگران این فیلم اعالم شده بود.
داستان فیلم «مست عشق» همزمان با دوران زندگى موالنا و شمس تبریزى اتفاق 

مى افتد و فیلم به  زودى در ترکیه کلید مى خورد.

ستاره ترکیه اى به شهاب حسینى و 
پارسا پیروزفر پیوست

مدیر گروه مهارت هاى تخصصى و عمومى شــبکه هفت از تولید فصل هشــتم برنامه 
تلویزیونى «قندپهلو» با شکل و شــمایلى جدید خبر داد و گفت: اگر زیرساخت هاى تولید 

فراهم شود، این برنامه در ماه مبارك ربیع به پخش مى رسد.
مهدى خلجى درباره آخرین وضعیت تولید فصل هشتم برنامه تلویزیونى «قندپهلو» گفت: 
به تازگى جلسه اى با تیم داوران و تهیه کننده برنامه داشتیم که در آن بحث ساختار، فرم و 

شکل اجرایى فصل جدید مطرح و تصمیم هاى جدیدى اتخاذ شد.
 وى ادامه داد: بناست در فصل جدید عالقه مندان به شعر و ادب فارسى نیز به عنوان تماشاچى 
در برنامه حضور داشته باشند و شرکت کنندگان نیز از طریق فراخوانى که به زودى اعالم 
خواهد شد، انتخاب خواهند شد. همچنین ما آیتم «فارسى شکر است» را خواهیم داشت و 
در این بخش از کسانى که خارج از ایران زندگى مى کنند اما به دلیل عشق و عالقه به زبان 

فارسى آن را یادگرفته اند، مى خواهیم که درباره زبان فارسى براى ما سخن بگویند. 
خلجى در ادامه از انتخاب برگزیده توسط آراء مردمى خبر داد و اظهار کرد: در این فصل ما از 
حضور شش استاد بهره خواهیم برد که چند چهره ماندگار زبان و ادب فارسى نیز افتخار حضور 
در برنامه را داده اند. همچنین دکور و فضایى که برنامه در آن اجرا خواهد شد بهتر از دوره هاى 
قبل خواهد بود. ما با هزینه بسیار کمى «قند پهلو» را تولید کرده ایم و حاال که مى خواهیم سر 

و شکل برنامه را حرفه اى تر و بهتر کنیم قطعاً به بودجه بیشترى نیاز داریم. 

فصل هشتم «قندپهلو»
 با شکلى جدید مى آید

مارال فرجاد: براى «خوب بد جلف 3» 
هم دعوت شدم

ناگفته هاى
 احترام برومند 

درباره ازدواجش با 
داود رشیدى

آقاى خاص موسیقى و فرزند خلف شجریان در سال 97 رقابت جذابى 
در چارت پرفروش ترین آلبوم ها داشتند و در نهایت آلبوم چاوشى برنده 

این دوئل شد.
آلبوم «ابراهیم» محسن چاوشى توانست رتبه اول پرفروش ترین آلبوم 
دیجیتال ســال 97 را به خود اختصاص دهد. طبق آمار منتشر شده از 
سایت «بیپ تونز»، بزرگ ترین فروشگاه دانلود قانونى موسیقى در ایران، 
سبک پاپ با آلبوم «ابراهیم» محسن چاوشى، به عنوان پرفروش ترین 

سبک سال شناخته شد.
سبک کالسیک ایرانى با آلبوم «ایران من» همایون شجریان و سهراب 
پورناظرى و سبک راك با آلبوم «شال» کاوه آفاق در رتبه هاى بعدى 

پرفروش ترین ســبک هاى 97 قرار دارند. موسیقى کودك، فولکلور و 
موسیقى فیلم نیز از جمله سبک هاى پرفروش سال گذشته بوده اند.

در میان شش آلبوم پرفروش سال 97، «ایران من» تنها اثر غیر پاپ و 
دارنده  رتبه دوم است.

آلبوم هاى «شهر دیوونه» احسان خواجه امیرى، «کجا باید برم» روزبه 
بمانى، «دریا» مسیح و آرش عدل پرور، و «زندگى کن» رضا صادقى 

نیز رتبه هاى بعدى پرفروش هاى سال 97 را به خود اختصاص داده اند.
در میان سبک هاى پرفروش 97، سبک تلفیقى تنها سبکى بوده است 
که بیشترین میزان کاهش فروش نسبت به ســال 96 را تجربه کرده 
است. همچنین سبک پاپ 36/5 درصد، کالسیک ایرانى 24/5 درصد 

و راك 20/8  درصد از کل فروش دیجیتال موســیقى در سال 97 را از 
آن خود کرده اند.

بر اساس همین آمار، سبک کالسیک ایرانى با تعداد 118 آلبوم منتشر 
شده و سپس ســبک پاپ با 85 آلبوم منتشر شده در سال 97 به ترتیب 
در رتبه هاى اول و دوم جاى گرفته و ســبک کالســیکال با 45 آلبوم 

این دو، باالتر از ســبک هاى منتشر شده پس از 
چــون راك و تلفیقى قرار پرطرفــدارى، 

گرفته است.

چاوشى برنده دوئل با همایون شجریان

ت متوجه شدم حیوان را سر به 
ــریال «مختارنامه» بارها از
 اما من هنوز بخشى از پول 
د حیوان را از آنها نگرفته ام.

 حاتمى کیا گروهى را مأمور 
د نظر او را پیــدا کنند. حتى به 

شــدم تا بتوانند براى فیلمبردارى
گ را باالى تراکتور و... آزمایش کنند. 
د نظر را پیدا کردم متوجه شدم از گروه 
ن خودم چنین سگ هایى داشتم و الزم 
ال سگ بگردم، اما بخاطر مشکل جا و 
ا را به دو نفر سپردم؛ یکى کارخانه دارى 
الکى در شهر رى. اصرار کردند حاال که 
ها ندارم این حیوانات را آنجا بگذارم که 
هم تأمین شود. آدم هاى متمولى هستند، 
نند و با قلدرى حیوانم را پس نمى دهند. 
روژه هایى را که سگ مى خواهند، بخاطر 

ست داده ام. 
 حرفه اى اســت. او با احترام و عاشقانه 
ند. با اینکه خودش مار داشــت، جلوى

ت این کار را انجام دهم. بخاطر این که به 
 مى دهد.

!

جه امیرى، «کجا باید برم» روزبه 
ور، و «زندگى کن» رضا صادقى 

977 را به خود اختصاص داده اند.
ک تلفیقى تنها سبکى بوده است 
6بت به ســال 96 را تجربه کرده 
5صد، کالسیک ایرانى 24/5 درصد 

7 آلبوم منتشر شده در سال 97 به ترتیب 5شده و سپس ســبک پاپ با 85
5در رتبه هاى اول و دوم جاى گرفته و ســبک کالســیکال با 45 آلبوم 

این دو، باالتر از ســبک هاى منتشر شده پس از 
تلفیقى قرارپرطرفــدارى،  چــون راك و

گرفته است.

مارال فرجاد بازیگر ســینما، تئاتر و تلویزیون پیرامون حضورش در فیلم سینمایى 
«خوب بد جلف-ارتش سرى» اضافه کرد: در فیلم سینمایى «ارتش سرى» نقش 
متفاوتى را بازى کرده ام، البته نزدیک به 140 دقیقه فیلمبردارى داشته ایم و حال 

باید دید در تدوین چه مقدار از بازى من باقى خواهد ماند.
بازیگر ســریال «برادر جان» با اشاره به داســتان متفاوت کمدى «ارتش سرى» 
اذعان کرد: «خوب بد جلف 2» یا همان «ارتش ســرى» داستان متفاوتى دارد و 
از جمله کمدى هاى ســالم سینماســت، در این فیلم یکى از زنان «ارتش سرى» 
خواهم بود که وارد داســتان شــخصیت هاى پیشــین فیلم «خــوب بد جلف»

 مى شوند.
وى با اشاره به ساخت ادامه داستان «ارتش سرى» تأکید کرد: در حال حاضر منتظر 
حضور «ارتش سرى» در فجر هستیم  اما پیش از آن صحبت هاى اولیه براى حضورم 
در «خوب بد جلف 3» هم صورت گرفته و احتماًال در این فیلم به کارگردانى پیمان 

قاسمخانى به ایفاى نقش خواهم پرداخت.
بازیگر سریال «کت جادویى» درباره ایفاى نقش در آثار کمدى توسط بازیگران زن 
افزود: از نظر من بازى در نقش هاى کمدى بسیار راحت است و فکر مى کنم که اتفاقًا 
ایفاى نقش هاى درام و تراژیک بسیار سخت تر است، من کمدى زیاد بازى کرده 
ام، اما همواره تمایلم به آثار جدى است. البته در قبال بازیگران زن نباید فراموش 

کنیم که محدودیت هاى بیشترى نسبت به مردان در ایفاى آثار کمدى وجود دارد.
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شهردارى گز برخوار در نظر دارد
1) اجراى فاز اول پنل هاى خورشیدى 140 کیلووات در بام مستحدثات خود به مساحت حدود 1500 مترمربع 
واقع در سقف ساختمان غسالخانه، آرامستان و ساختمان و ورزشــگاه کوثر با حداقل سهم شهردارى 12 

کیلووات
2) اجرا و واگذارى فضاى تبلیغاتى سطح شهر به مدت 78 ماه شمسى (6 ماه دوره ساخت و نصب و 72 ماه 

زمان بهره بردارى زمان بندى شده)
را از طریق مزایده عمومى واگذار نماید. متقاضیان مى توانند جهت دریافت اسناد و مدارك مزایده تا پایان 
وقت ادارى روز چهارشنبه 1398/07/24 به دبیرخانه شهردارى گز برخوار مراجعه نمایند. ضمنًا اطالعات 
تکمیلى مزایده فوق از طریق وب سایت شهردارى به نشانى www.gazborkhar.ir در دسترس مى باشد. 
همچنین امور مالى شهردارى با شماره تلفن 45721961- 031 داخلى 120 در ساعات ادارى آماده پاسخ گویى 

به سؤاالت احتمالى مى باشد.

شهردارى فالورجان در نظر دارد به استناد مصوبه هاى شماره  5/617 و 5/661 بترتیب مورخ 98/06/11 و 98/06/28 شوراى اسالمى شهر فالورجان 
مدیریت اجراى بازار روز( جمعه) واقع در فالورجان - بلوار سپاه - کوچه شهید کریم زاده با مساحت تقریبى 3450 مترمربع و بازار روز (چهارشنبه) 
واقع در جنب پارك ساحلى گارماسه با مساحت تقریبى 2000 متر مربع را طبق شرایط ذیل براساس قیمت کارشناسى به متقاضى واجد شرایط به 

صورت اجاره براى مدت یکسال شمسى واگذار نماید.
الف) قیمت پایه اجاره بازار روز(جمعه) فالورجان بر اساس قیمت کارشناسى ماهیانه مبلغ 25/000/000 ریال مى باشد که باالترین مبلغ پیشنهادى 

برنده مزایده خواهد بود.
ب) قیمت پایه اجاره بازار روز(چهارشنبه) گارماسه بر اساس قیمت کارشناسى ماهیانه مبلغ7/000/000 ریال مى باشد که باالترین مبلغ پیشنهادى 

برنده مزایده خواهد بود.
- شرکت کنندگان باید آخرین قیمت پیشنهادى خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز یکشنبه مورخ 98/07/28 به دبیرخانه حراست شهردارى 

تحویل نمایند.
- کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

-هزینه چاپ آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد.
- جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتىwww.falavarjan.ir مراجعه فرمائید.
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نوبت دوم

 روابط عمومى شهردارى گز برخوار

جواد نصرى - شهردار فالورجان

آگهى تجدید مزایده عمومى

آگهى مزایده

م الف: 612809

م الف: 620325

نوبت اول

دیدار تیم هاى ســپاهان و ذوب آهن در هفته ششــم 
رقابت هــاى لیگ برتر ایــران جمعه برگزار شــد که 
حمیدرضا بابایى، مهمان ویژه برنامه «فوتبال به وقت 
اصفهان» بود. وى در گفتگو با «ایمنــا»، اظهار کرد: 
باتوجه به بازى تیم هاى باالى جدول برد در این بازى 
براى سپاهان بسیار اهمیت داشت، و ذوب آهن اگر این 
بازى را با پیروزى پشت سر مى گذاشت جایگاه بهترى 

کسب مى کرد.
وى افزود: باشگاه سپاهان بین پنج باشگاه برتر آسیاست 
که باید در این تیم از بازیکنان و مربیان خوب استفاده 
شود. این تیم با تجربه تلخى که در جوان  گرایى به دست 
آورد، در سال گذشته و ســال جارى یک تیم قدرتمند 

تشکیل داد که شانس اصلى قهرمانى است. 
این کارشناس فوتبال بابیان اینکه با دعوت شدن پیام 
نیازمند به تیم ملى، سپاهان به مشــکل بر مى خورد، 
خاطر نشان کرد: به نظر من اگر پیام نیازمند به تیم ملى 
دعوت شود شرایط براى سپاهان سخت خواهد شد. بهتر 
است که این دروازه بان زمانى که سپاهان فاصله کمى تا 

قهرمانى دارد به تیم ملى دعوت شود.
بابایى درخصوص تیم فوتبال ذوب آهن، تصریح 

کرد: این تیــم در لیگ برتــر نتایج خوبى 
نگرفته اســت، ذوب آهن مانند سپاهان 

از باشــگاه هاى نامدار ایران است، اما 
در دروازه با رفتن مظاهرى به مشکل 
خورده، اول فصل بد شانسى آورد و 
بازیکنان ســرباز خود را در اختیار 
نداشــت و به دلیل مصدومیت 
برخى از بازیکنان دست مربى 
خالى بود که با برگشــتن این 
افراد شرایط تیم بهتر شده است .

وى با اشــاره به اینکــه کى روش 
اســتنلى شــانس اول گلزنــى بــراى 

تیم فوتبال ســپاهان اســت، تأکیــد کرد: در 

ضربات ایســتگاهى شــانس اول گلزنى کى روش استنلى 
بود که توانســت در بــازى روز جمعــه هم براى 

ســپاهان گل زنى کند اما بــراى ذوب آهن
 نمى شود گفت چه بازیکنى گلزنى مى کند.
این کارشــناس فوتبــال در رابطه با 
بخش سخت افزارى تیم هاى فوتبال 

سپاهان، گفت: چند ماه به دلیل یک 
مسئله خانوادگى در آلمان زندگى 

کردم که سخت افزار هاى تیم 
لیگ شــش این کشور از 

سخت افزارهاى تیم ملى کشورمان باالتر بود.
بابایــى ادامه داد: چمــن نقش جهان مشــکل دارد و 
بازیکنان روى ایــن چمن تعادل ندارنــد، در فوتبال 
میزبانى اهمیت بســیارى دارد کــه فکر مى کنم 
فوالدشــهر براى بازى هاى خانگى بهتر است و 
در بازى دربى مشکل 
خــوردن  زمیــن 
بازیکنان مشــهود 

بود.
این کارشــناس 

فوتبال اضافه کرد: نتیجه هیچ بازى را نمى توان پیش 
بینى کرد، سپاهان باید تمام بازى هاى خانگى به عالوه 
ده بازى خارج از خانه را برنده شــود تــا قهرمانى را به 

دست آورد.
وى با اشاره به اینکه انتقادى کوچک به گزارشگر بازى 
سپاهان و ذوب آهن دارم، خاطر نشــان کرد: در مورد 
مسائل فنى یک تیم نظر دادن در حیطه کار گزارشگران 
نیست، زیرا تیم یک هفته تمرین سخت داشته اما آنها 
در این تمرینات نبودند و اطالعى ندارند که تیم ها در چه 

شرایطى قرار دارند.
این کارشــناس فوتبال در رابطه 

با نیمــه اول دربى اصفهان 
تصریح کرد: این بازى براى سپاهان حکم 
فینال را داشت و ذوب آهن هم به دنبال اولین پیروزى در 
لیگ بود. ذوب آهن با احتیاط تر بازى مى کرد و با توجه 
به چیدمان ترکیبشان چشم به توپ هاى لورفته داشتند.

بابایى با بیان اینکه داورى خیلى ســخت است، تأکید 
کرد: سیستم داورى پیشــرفته آمده که صحنه بازبینى 
مى شــود، ســپس داور دوباره نظر مى دهد اما با نبود 
این سیســتم یک داور باتوجه به فشــار روحى که به 
آن وارد مى شــود براى صحنه اى باید در یک لحظه 
تصمیم گیرى کند. وى اضافه کرد: در داورى فوتبال 
ضعیف هستیم و تالش مى کنیم که یک تیم داورى 
سه نفره خوب تشکیل دهیم که بتوانند در مسابقات 

بزرگ سوت بزنند.
وى در خصوص ورود بانوان به ورزشگاه اظهار 
کرد: امیدوارم تماشــاگرنماها کارى انجام 
ندهند که شــانس بانوان براى حضور در 

ورزشگاه ها از بین برود.

بابایى: جوان گرایى براى سپاهان تلخ بود
قابت هــاى لیگ برتر ایــران جمعه برگزار شــد که 
حمیدرضا بابایى، مهمان ویژه برنامه «فوتبال به وقت 
صفهان» بود. وى در گفتگو با «ایمنــا»، اظهار کرد: 
توجه به بازى تیم هاى باالى جدول برد در این بازى 
راى سپاهان بسیار اهمیت داشت، و ذوب آهن اگر این 
زى را با پیروزى پشت سر مى گذاشت جایگاه بهترى 

کسب مى کرد.
ى افزود: باشگاه سپاهان بین پنج باشگاه برتر آسیاست 
استفاده  خوب که باید در این تیم از بازیکنان و مربیان
شود. این تیم با تجربه تلخى که در جوان  گرایى به دست 
قدرتمند  جارى یکتیم ورد، در سال گذشته و ســال

شکیل داد که شانس اصلى قهرمانى است. 
ین کارشناس فوتبال بابیان اینکه با دعوت شدن پیام 
یازمند به تیم ملى، سپاهان به مشــکل بر مى خورد، 
خاطر نشان کرد: به نظر من اگر پیام نیازمند به تیم ملى 
عوت شود شرایط براى سپاهان سخت خواهد شد. بهتر 
ست که این دروازه بان زمانى که سپاهان فاصله کمى تا 

به تیم ملى دعوت شود. هرمانى دارد
بایى درخصوص تیم فوتبال ذوب آهن، تصریح 

کرد: این تیــم در لیگ برتــر نتایج خوبى
گرفته اســت، ذوب آهن مانند سپاهان 

ز باشــگاه هاى نامدار ایران است، اما 
ر دروازه با رفتن مظاهرىبه مشکل
خورده، اول فصل بد شانسى آورد و 
زیکنان ســرباز خود را در اختیار 
داشــت و به دلیل مصدومیت 
رخى از بازیکنان دست مربى 
خالى بود که با برگشــتن این 
فراد شرایط تیم بهتر شده است .

ى با اشــاره به اینکــه کى روش 
ســتنلى شــانس اول گلزنــى بــراى 

یم فوتبال ســپاهان اســت، تأکیــد کرد: در 

بود که توانســت در بــازى روز جمعــه هم براى 
ســپاهان گل زنى کند اما بــراى ذوب آهن

 نمى شود گفت چه بازیکنى گلزنى مى کند.
این کارشــناس فوتبــال در رابطه با 
بخش سخت افزارى تیم هاى فوتبال 

سپاهان، گفت: چند ماه به دلیل یک 
گگگدگى مسئله خانوادگى در آلمان زن

کردم که سخت افزار هاى تیم 
لیگ شــشاینکشور از 

بابایــى ادامه داد: چمــن نقش جهان مشــکل دارد و 
بازیکنان روى ایــن چمن تعادل ندارنــد، در فوتبال 
میزبانى اهمیت بســیارى دارد کــه فکر مى کنم 
فوالدشــهر براى بازى هاى خانگى بهتر است و 
در بازى دربى مشکل 
خــوردن  زمیــن 
بازیکنان مشــهود 

بود.
این کارشــناس

بینى کرد، سپاهان باید تمام بازى هاى خانگى به عالوه
ده بازى خارج از خانه را برنده شــود تــا قهرمانى را به

دست آورد.
وى با اشاره به اینکه انتقادى کوچک به گزارشگر بازى
سپاهان و ذوب آهن دارم، خاطر نشــان کرد: در مورد
مسائل فنى یک تیم نظر دادن در حیطه کار گزارشگران
نیست، زیرا تیم یک هفته تمرین سخت داشته اما آنها
در این تمرینات نبودند و اطالعى ندارند که تیم ها در چه

شرایطى قرار دارند.
این کارشــناس فوتبال در رابطه 

با نیمــه اول دربى اصفهان
تصریح کرد: این بازى براى سپاهان حکم
فینال را داشت و ذوب آهنهم به دنبال اولین پیروزى در
لیگ بود. ذوب آهن با احتیاط تر بازى مى کرد و با توجه
به چیدمان ترکیبشان چشم به توپ هاى لورفته داشتند.
بابایى با بیان اینکه داورى خیلى ســخت است، تأکید
کرد: سیستم داورى پیشــرفته آمده که صحنه بازبینى
مى شــود، ســپس داور دوباره نظر مى دهد اما با نبود
باتوجه به فشــار روحى که به یک داور سیســتم این
یک لحظه آن وارد مى شــود براىصحنه اى باید در
تصمیم گیرى کند. وى اضافه کرد: در داورى فوتبال
ضعیف هستیم و تالش مى کنیم که یک تیم داورى
سه نفره خوب تشکیل دهیم که بتوانند در مسابقات

بزرگ سوت بزنند.
وى در خصوص ورود بانوان به ورزشگاه اظهار
کرد: امیدوارم تماشــاگرنماها کارى انجام

ندهند که ش
ورزشگاه ها

تیم فوتبال سپاهان موفق شد تا با نتیجه 2 بر صفر برابر ذوب آهن پیروز شود و در پایان هفته ششم در 
رده نخست جدول قرار بگیرد.

رضا میرزایى، وینگر سرعتى تیم فوتبال سپاهان در مورد پیروزى تیمش در دربى اصفهان درباره کلیپ منتشر 
شده از وى درخصوص ترسش از هواپیما گفت: این یک شوخى بود که شایان با من انجام داد و واقعیت این 
است که از هواپیما نمى ترسم، همه آن فیلم بود. سرعت خودم بیشتر از هواپیماست. وى درباره بازى نیز گفت: 

بازى خوبى بود و خدا را شکر توانستیم 3  امتیاز دربى را مال خود کنیم، ان شاءا... این روند را ادامه بدهیم و 
بتوانیم آخر فصل یک قهرمانى به هواداران هدیه کنیم.

در فهرست جدید اعالم شده براى تیم ملى فوتبال 
ایران سه بازیکن از تیم سپاهان حضور دارند.

تیم ملى فوتبال ایران که باید در مهر ماه دو بازى 
مقدماتى جام جهانى و جام ملت ها را برابر تیم هاى 
کامبوج و بحرین انجام دهد، به زودى وارد اردوى 

جدید خود مى شود.
 فدراسیون فوتبال ایران صبح دیروز فهرست نفرات 
دعوت شــده به این اردو از سوى مارك ویلموتس 
را منتشر کرد. این فهرست چند نکته جالب داشت 
که یکى از آنها مربوط به تیم فوتبال سپاهان است.

 صدرنشــین حال حاضر لیگ برتر در لیست قبلى 
تیم ملى نماینده اى نداشــت و این موضوع باعث 
دلخورى بازیکنان و کادر فنى ســپاهان شده بود؛ 
اما در لیستى که دیروز اعالم شد، اسم سه بازیکن 
از تیم طالیى پوش اصفهانى دیده مى شود و بدین 
ترتیب تیــم امیر قلعه نویى به یک بــاره تبدیل به 
یکى از تیم هاى پر نماینده در فهرســت تیم ملى 

شده است.
 پیام نیازمند، دروازه بانى که در هیچ یک از شــش 
بازى لیگ در این فصل گل نخورده، مجدداً به تیم 
ملى دعوت شد. هم چنین مرتضى منصورى، مدافع 
راست ســپاهان که جزو بازیکنان درخشان لیگ 
بوده، فرصت ارزشــمند حضور در اردوى تیم ملى 

را به دست آورد.
 در کنار این دو بازیکن محمــد محبى هم به تیم 
ملى دعوت شــده اســت. محبى یکى از بهترین 
بازیکنان فصل گذشته لیگ یک بود که در نقل و 
انتقاالت تابستانى به سپاهان پیوست. او به شکل 
شــگفت انگیزى درخشــش خود را در سطح اول 
فوتبال ایران هم ادامه داده است تا جایى که به مهره 
مورد اعتماد قلعه نویى براى ترکیب اصلى سپاهان 
تبدیل شــده و گل هاى مهمى از جمله گل هفته 
قبل به پرســپولیس در ورزشگاه آزادى را 

هم به ثمر رسانده است.

تیم فوتبال ذوب آهن از آغــاز دوره نوزدهم لیگ برتر 
نتوانسته در 90 دقیقه وقت قانونى مسابقه حریفان خود 
را شکســت دهد و این موضوع به چالش مهمى براى 
علیرضا منصوریان مبدل شده است. ذوب آهن به جز 
یک بازى در جام حذفى مقابل پارس جنوبى که توانست 
از ســد حریف خود در وقت هاى اضافى عبور کند، در 
لیگ برتر نتوانسته به پیروزى برسد که حتى این آمار 
به بازى هاى فصل قبل ســبزقباها نیز برمى گردد که 
با احتســاب آن دیدارها، ذوب آهن 11 بازى است که 
نتوانســته در 90 دقیقه حریف خود را شکست دهد. 
ذوب آهنى که سال گذشته با برگشت به بازى یا همان 
کامبک هایش معروف شده بود هم اکنون وارد بحران 
جدیدى شده که شاید این بحران جایگاه منصوریان را به 
خطر بیاندازد. از اطراف این تیم خبرهاى متفاوتى به گوش 
مى رسد. از ناراحتى هواداران و حتى مدیران ذوب آهن از 
نتایج کسب شده تا احتمال بازگشت منصور ابراهیم زاده 
به این تیم که طبیعتاً  با ادامه روند ناکامى هاى ذوب آهن با 
توجه به جایگاه نه چندانى خوبى که در جدول دارد، بازار 

انتشار این اخبار داغ تر هم خواهد شد.

تراکتور چهارمین برد خود را هم با نتیجه یک بر صفر جشن گرفت.
 سرخپوشان فوتبال آذربایجان در شرایطى مقابل پارس جنوبى یک بر صفر به برترى 
رســیدند که این چهارمین برد آنها با همین نتیجه بود. تیم تحت هدایت مصطفى 
دنیزلى با این پیروزى 14 امتیازى شد و با تفاضل گل کمتر نسبت به سپاهان در رده 

دوم جدول رده بندى قرار گرفت تا امیدوارانه تر کارش را ادامه دهد.
مسئله مهم اما این است که هر چهار برد تراکتور در شش هفته ابتدایى لیگ برتر با 
نتیجه یک بر صفر رقم خورده تا این پیروزى هاى اقتصادى به خصیصه تراکتور تبدیل 
شود. آنها پیش از این پرسپولیس، گل گهر و سایپا را نیز با نتیجه یک بر صفر شکست 

داده بودند و حاال مقابل پارس جنوبى نیز با این نتیجه به برد رسیدند.
به نظر مى رسد اولویت اول تیم دنیزلى در فصل جارى گل نخوردن است و به همین 
دلیل هم بعد از حفظ دروازه خودى امید دارند دروازه حریفان را باز کنند. با وجود این  
3 امتیازهایى که تراکتور کسب کرده براى هواداران این تیم ارزش بیشترى دارد و 
پیروزى هاى با اختالف یک گل نیز مى تواند این تیم را در مسیر  قهرمانى هدایت کند.

دربى زیبایى را شاهد بودیم. دیدارى که باز هم نشان داد بهترین و با کیفیت ترین 
دربى ایران همین شهرآورد اصفهان اســت. ولى متأسفانه  تصمیمات اشتباه تیم 
داورى بخشى از زیبایى هاى این دیدار بزرگ را مخدوش کرد تا ذوب آهن قربانى 

بزرگ میدان نقش جهان باشد.
 بنا به گفته تعدادى از کارشناسان گل سالم ذوب آهن به اشتباه آفساید اعالم شد، 
یک پنالتى به نفع سبزپوشان گرفته نشد و یک اعالم  اشتباه آفساید فرصت تک 
به تک شدن ارسالن مطهرى با دروازه بان سپاهان را به هدر داد. آقاى قلعه نویى 
در چند مصاحبه اخیر خود اعالم کرده بود که اى کاش ویدیو چک زودتر به فوتبال 
ایران بیاید تا حق تیم ها ضایع نشــود و تیمى به جاى تیم دیگر جشــن قهرمانى 
نگیرد. بله موافقیم! تصمیمات اشــتباه داورى پارسال و امسال ضربات سختى به 
ذوب آهن زد. ما هم مدت هاست این نظر را داریم و با 
شــما موافقیم آقاى قلعه نویى، به شدت ویدی و 

چک مى خواهیم.

دیگر از کامبک ها 
خبرى نیست

مدافع راســت ذوبى ها عقیده دارد تیمش قبل از 
حضور در دربى انرژى زیــادى را در جام حذفى از 

دست داده بود.
میالد فخرالدینى در مورد درگیرى خود با کومان 
 گفت: چیز خاصى نبود ولى دربى شــرایط خاص 
خود را دارد. رفتم باالى سرش دستش را بگیرم و 

بلندش کنم اما او به من فحاشى کرد.
وى ادامه داد: بازى خوبــى را انجام دادیم، تیم ما 
از لحاظ زمان دچار کمبود وقت بود، زیرا ســه روز 
پیش 120 دقیقه بازى کردیم و تیم ما الیق باخت 
در این بازى نبود.بازیکن تیم ذوب آهن در رابطه 
با درگیرى فیزیکى پایان نیمــه اول در این بازى، 
گفت: دربى حساس اســت و هیچ وقت شهرآورد 
بدون درگیرى فیزیکى انجام نمى شود، چون داراى 
شرایط خاصى است.فخرالدینى افزود: بازى آینده 
تیم ما با پدیده است که بازى دشوارى را پیش رو 

داریم و به دنبال اولین پیروزیمان هستیم.

کومان فحش مى داد

محمد احمدى

هافبک سپاهان اصفهان ابراز امیدوارى کرد نتایج خوب تیمش در 
لیگ برتر نوزدهم ادامه داشته باشد.

علیرضا نقى زاده طى چند ســال گذشــته در فوتبــال آذربایجان 
روزهاى خوبى داشــت و با پیراهن گســترش فــوالد و تراکتور 
موفق شــد نام خود را بر ســر زبان ها بیاندازد. او که یک دوره در 
ذوب آهــن هم تــوپ زده بــود، در ابتــداى فصل با پیشــنهاد 
ســپاهان مواجه شــد و از آنجایى که فقــط این باشــگاه توان
 پرداخت مبلغ رضایتنامه اش را به تراکتورى ها داشت به پیشنهاد 
طالیى هاى اصفهانى پاســخ مثبت داد و شــاگرد امیر قلعه نویى 

شــد. نقى زاده اما در هفته هــاى ابتدایى با نظر امیــر قلعه نویى
 جایــى در ترکیــب ســپاهان نداشــت و قبــل از دیــدار بــا 
پرســپولیس نیز دچار مصدومیت شــد تا مدتــى دور از میادین 

باشد.
این هافبک وســط 26 ســاله درباره وضعیت مصدومیتش گفت: 
شــرایط بدنى من خیلى خوب بــود و آماده حضــور در میادین

بودم امــا مصدومیتى بد موقــع گریبانم را گرفت و باعث شــد تا 
مدتى دور از میادین باشــم. با این حال دوران نقاهتم به ســرعت
 طى مى شــود و با تالش هایى که کادر پزشــکى انجام مى دهد، 

ان شــاءا... از حــدود یک هفتــه دیگر بــه تمرینــات گروهى
ســپاهان برمى گــردم و بــا انگیزه تــر از قبــل کارم را دنبال

 مى کنم.
بتدایــى  وى دربــاره نیمکت نشــینى اش در هفته هــاى ا
لیگ بیان کرد: به هر حال این مســئله نظر آقاى قلعه نویى بود و 
من احترام مى گذارم. طبیعتًا هر بازیکنى دوســت دارد در ترکیب 
تیمش باشــد و من نیز از این قاعده مستثنى  نیســتم اما تالشم 
را بیشــتر مى کنم تــا بتوانــم در بازگشــت از مصدومیت نظر

 امیر خان را براى حضور در ترکیب جلب کنم.

علیرضا نقى زاده: مصدومیت بد موقعى به سراغم آمد

رررررررررررردرر در شــانس بانوان براى حضور
ا از بین برود.

ببتبدیلشــده و گل هاى مهمى از جمله گل هفته
قبل به پرســپولیس در ورزشگاه آزادى را

هم به ثمر رسانده است.

روهى
دنبال

یــى
 بود و 
رکیب 
الشم 
ت نظر

تیم ملى تا حدودى 
طالیى شد

احمد خلیلى

ویدیو چک مى خواهیمیک هیچ هاى استراتژیک

محمد مصطفایى سعید نظرى

آن یک شـــوخى بود
شود و در پایان هفته ششم در 

 دربى اصفهان درباره کلیپ منتشر
ایان با من انجام داد و واقعیت این 
یماست. وى درباره بازى نیز گفت: 

شاءا... این روند را ادامه بدهیم و 

وجود این  
ى دارد و 
دایت کند.

ذوب آهن زد. ما هم مدت هاست این نظر را داریم و با 
شــما موافقیم آقاى قلعه نویى، به شدت ویدی و 

چک مى خواهیم.

ود

میالد فخرالدینى:
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  آگهى مفاد آراء صادره توسط هیأت حل اختالف موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مبارکه 
 نظر به اینکه طبق آراء صادره توســط هیأت فوق الذکر تصرفات مفروزى یا مشاعى افراد 
مشروحه ذیل به استناد اسناد مالکیت رسمى مشــاعى یا قباله انتقال عادى مورد تأیید قرار 
گرفته اســت لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد 
سند رسمى ، مفاد آراء صادره در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو روزنامه نصف جهان و رویداد 
امروز چاپ و منتشر مى گردد تا چنانچه شخص یا اشخاصى نسبت به آراء مذکور معترض 
باشند از تاریخ انتشار نوبت اول آگهى روزنامه موخراالنتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یکماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومى محل نمایدو گواهى تقدیم 
دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. در اینصورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم 
قطعى دادگاه خواهد بود .و چنانچه اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد یا معترض ، گواهى 
تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومى محل را ارائه نکند، اداره ثبت محل مبادرت به صدور 
سند مالکیت بنام متصرف مى نماید. لیکن صدور ســند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر 

به دادگاه نخواهد بود .   
« امالك و ابنیه واقع در بخش  8 و9 ثبت اصفهان 

1-رأى شــماره 139860302009000717 مورخ 1398/03/26 آقــاى مهدى یزدانى 
اراضى فرزند محمدحسین ، در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 152/90مترمربع واقع در 
مبارکه مجزا شده از  پالك یک -اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى 

حسین ایرانپور 
2- رأى شماره 139860302009000841 مورخ 1398/04/17 آقاى اکبر سلطانى دهنوى 
فرزند حبیب اله ، در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 299/85مترمربع واقع در مبارکه مجزا 
شــده از  پالك4و 5 فرعى از 1 -اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى 

حبیب اله سلطانى دهنوى
3- رأى شــماره 139860302009000911 مورخ 1398/04/29  آقاى ابوالفضل نجفى 
فرزند فیض اله ، در ششدانگ یکباب خانه   به مساحت 289/60مترمربع مجزا شده از  پالك 
858 فرعى از19-اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از  مالک رسمى حبیبه ضیایى  
4- رأى شــماره 139860302009001233 مورخ 1398/05/26 آقاى محمود احمدپور 
مبارکه فرزند اسداله، در ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 234/45مترمربع مجزا شده از  10 

-اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى  از مالک رسمى ابراهیم احمدپور   
5- رأى شــماره 139860302009001217 مورخ 1398/05/22 آقاى ابراهیم شاطرى 
مبارکه فرزنــد محمدقلى ، در پنج دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه  به مســاحت 
188/27مترمربع مجزا شــده از  پالك  یک  -اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از 

مالک رسمى رمضان خالوزاده  
6- رأى شماره 139860302009001216 مورخ 1398/05/22 خانم نسیم عباسى مبارکه 
فرزند رضا ، در یک دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 188/27مترمربع مجزا 
شــده از  پالك  یک  -اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى رمضان 

خالوزاده  
7- رأى شماره 139860302009001245 مورخ 1398/05/27  آقاى حسین قلى صادقى  
فرزند غالمرضا ، در ششــدانگ یکباب خانه   به مســاحت 611/25مترمربع مجزا شده از  
پالك32 فرعى از 3-اصلى بخش 8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالکین رســمى نصرت 

حقیقى و فردوس ضیائى  
8- رأى شماره 139860302009001215 مورخ 1398/05/22 آقاى بهرام دهقانى  فرزند 
اسفندیار، در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 299/61مترمربع مجزا شده از  پالك 820 

فرعى از 19-اصلى بخش8 انتقالى با واسطه از مالک رسمى مصطفى ضیائى قهنویه
9- رأى شــماره 139860302009001225 مورخ 1398/05/23 آقاى ابراهیم بهرامى 
دیزیچه  فرزند رحیم ، در ششــدانگ یکباب خانه   به مساحت 154/85مترمربع مجزا شده 
از  پالك 17-اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى  از مالک رسمى رحمت اله قربانى 

شاه کوچکى
10- رأى شــماره 139860302009001214 مورخ 1398/05/22 آقاى حشمت اکبرى 
فرزند فتح اله ، در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 117/45مترمربع مجزا شده از  پالك 

یک -اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى امیر قلى محمدى
11- رأى شــماره 139460302009007342 مــورخ 1394/12/27 خانــم بهــاره 
داوودى مبارکه فرزند فرامرز ، در ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
115/27مترمربع مجزا شده از  پالك ده -اصلى بخش9انتقالى  بموجب قباله عادى از مالک 

رسمى یارجان احمدپور
12- رأى شــماره 139860302009001244 مورخ 1398/05/27 آقاى حمید محمودیه 
فرزند بهروز ، در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 86/82مترمربع مجزا شده از  پالك 191 
فرعى از 6 -اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک محبوبه محجوب تاریخ انتشار 
نوبت اول : 1398/6/30 تاریخ انتشــار نوبت دوم : 1398/7/14 م الف: 600289  مظاهر 

نصرالهى-رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مبارکه/ 6/398
مزایده اموال غیرمنقول

اجراى احکام حقوقى شــعبه دوم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالســه 980083 ج/2 له خانم آزاده بیاتى و علیه 1- آقــاى مهران بیاتى مبنى بر 
مطالبه فروش پالك ثبتى شــماره 28/141/790 بخش 4 اصفهان در تاریخ 1398/8/8 
ساعت 11 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت 
فروش شش دانگ ملکى به پالك ثبتى شماره فوق با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسى 
که ذیًال درج شده است ملکى طرفین اکنون در تصرف مالکانه طرفین (خالى از سکنه) مى 
باشد توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده و نظریه وى مصون از 
تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه 
مزایده به نشانى فوق مراجعه و از ملک بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن 10 درصد بها 
به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده 
شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد شد. هزینه هاى اجرایى 
بر عهده محکوم علیه مى باشــد. و مابقى ثمن حداکثر ظرف یکماه پرداخت واال ده درصد 
واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شد. اوصاف ملک مورد مزایده: محل ملک به آدرس خانه 
اصفهان- میدان ماه فرخى- خیابان امید- کوى رحمانى- کوچه شهید یادآوران با کدپستى 
8139965196 بدون پالك به اســتحضار مى رساند. مشــخصات ملک: یک باب منزل 
مســکونى قدیمى یک طبقه با قدمت بیش از 40 سال با مساحت عرصه 212/65 مترمربع 
و اعیانى حدود 140 مترمربع با شــماره پالك فرعــى 14179 و اصلى 28 بخش 14 اداره 
ثبت اصفهان که مقدار چهار دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان متعلق به خانم آزاده 
بیاتى مى باشد. این ساختمان با اسکلت آجرى سقف تیرآهنى با درها و پنجره هاى خارجى 
فلزى- کف ها سیمانى- بدنه دیوار داخل تا ارتفاع 80 سانتیمتر سرامیک و مابقى گچ پرداختى 
نقاشى شده- نما ساختمان و دیوارهاى پالستر سیمان سفید- بدنه آشپزخانه تا سقف کاشى 
با کابینت فلزى- و داراى سرویس کامل و انشعابات، آب، برق، گاز و تلفن- سیستم گرمایش 
بخارى گازى و سیستم سرمایشى  کولر آبى مى باشــد. نظریه کارشناسى: با در نظر گرفتن 
موقعیت محل قیمت متعارف روز و مساحت عرصه موجود حدود 212/65 مترمربع و در نظر 
گرفتن کلیه عوامل موثر در قضیه از قرار هر مترمربع عرصه موجود آن 40/000/000 ریال 
و کل ارزش شش دانگ آن بالغ بر 8/506/000/000 ریال (هشت میلیارد و پانصد و شش 
میلیون ریال) ارزیابــى تعیین و اعالم مى گردد. (براى اعیانى ایــن ملک با توجه به قدمت 
ساختمان ارزشى در نظر گرفته نمیشود.) مطابق استعالم انجام شده آزاده 4 دانگ مشاع و 
مهران 2 دانگ مشاع مالک بوده و وفق ماده 10 آیین نامه فروش امالك مشاع وجوه حاصل 
از فروش پس از کســر هزینه عملیات اجرایى به نسبت ســهم مالکیت هر کدام از مالکین 

تقسیم خواهد شد. م الف: 595590 مدیر و دادورز اجراى احکام حقوقى اصفهان /6/372
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواســت و ضمائم- آقاى على اصغر آتشى دادخواستى به 
مبلغ 45/000/000 ریال بطرفیت مرتضى رحمانى مد میله که اعالم شده مجهول المکان 
است تقدیم و به کالسه 370/98 در شعبه یک حقوقى شــوراى حل اختالف لنجان ثبت 

گردیده و به علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه 
هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در روز دوشنبه مورخ 98/8/27 ساعت 3 
عصر در جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت وقت رســیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیابًا 
رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 613918 شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /7/257
مزایده مال غیرمنقول

اجراى احکام مدنى شعبه 17  اصفهان در نظر دارد مزایده اى با مشخصات زیر برگزار نماید. 
پرونده کالســه 971986 ج 17 محکوم له: محسن زائرى و محکوم علیه: رسول چگونیان 
مورد مزایده: مبنى بر مطالبه چک اوصاف مورد مزایده طبق نظریه کارشناسى: آدرس ملک: 
اصفهان- خیابان شمس آبادى- مقابل کوچه کازرونى- بن بست ناز- پالك 112 موقعیت 
پالك: محل موردنظر پالك مسکونى داراى 135 متر عرصه و حدود 250 متر اعیانى در 2 
طبقه شامل زیرزمین به مساحت 75 مترمربع، طبقه همکف مسکونى به مساحت 75 مترمربع 
و طبقه اول مسکونى به مساحت 75 مترمربع مى باشد. اسکلت ساختمان فلزى و سقف ها 
تیرچه بلوك، کف ها موزائیک، سطوح داخلى گچ و رنگ و درب هاى داخلى چوبى و درب 
و پنجره هاى خارجى آلومینیوم مى باشد. سرویس و حمام و آشپزخانه کاشى و سرامیک و 
کابینت ها ام دى اف، نماى خارجى و حیاط آجرنما داراى اشتراکات آب، برق و گاز و سیستم 
حرارتى بخارى و سیستم سرمایشى کولر با قدمت حدود 28 سال داراى گواهى پایان ساخت 
(1369/05/21) مى باشد. اسناد مالکیت: مطابق اســتعالم گرفته شده از اداره ثبت اسناد 
امالك شهر اصفهان، آقاى رســول چگونیان مالک یک دانگ مشاع از شش دانگ عرصه 
و اعیان اصلى با شــماره چاپى 23742 پالك ثبتى شماره 19 فرعى از 742 اصلى بخش 1 
مى باشد. با توجه به موارد فوق و موقعیت محل و مساحت عرصه و اعیان و نوع بنا و قدمت 
ساخت و مشترکات ارزش یک دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان پالك ثبتى فوق 
الذکر به مبلغ 202/500/000 تومان معادل دو میلیارد و بیست و پنج میلیون ریال ارزیابى مى 
گردد. که توسط کارشناس رسمى دادگسترى ارزیابى و نظریه وى مصون از تعرض طرفین 
واقع گردیده برگزار نماید. زمان: 98/08/09 ساعت 8 تا 9 صبح مکان: خیابان جى- خیابان 
شهداى ستار- مجتمع قضائى شهید بهشتى- طبقه دوم- شعبه 17- اجراى احکام مدنى. 
طالبین خرید مى توانند 5 روز قبل از مزایده ضمن هماهنگى با این اجرا از ملک دیدن کرده و 
با سپردن 10 درصد ارزش اموال به شماره حساب 2171290210008 بانک ملى دادگسترى 
اصفهان و ارائه فیش به این اجرا در جلسه مزایده شرکت کنند. مزایده از قیمت پایه شروع مى 
شود. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. م الف: 614187 دادورز اجراى 

احکام شعبه 17 مدنى اصفهان /7/265
مزایده

اجراى احکام شعبه نهم کیفرى دادگسترى اصفهان، در نظر دارد در خصوص کالسه پرونده 
98/480 ش/9 جلسه مزایده مورخه 98/7/28 روز یکشنبه ساعت 10 الى 11 برگزار نماید 
موضوع مزایده عبارت اســت  فروش اموال متعلق به آقاى سید یاسر میرعالئى فرزند سید 
مرتضى به آدرس خیابان احمدآباد، کوچه 15 – منزل دوم، سمت راست که مشخصات اموال 
طبق نظریه کارشناس بدین شرح مى باشد: 1- کاسه بزرگ صدفى 8 عدد 19/600/000، 2- 
کاسه متوسط صدفى 20 عدد 33/000/000، 3- میوه خورى صدفى 20 عدد 53/000/000، 
4- شیرینى خورى صدفى 15 عدد 26/250/000، 5- گلدان صدفى 12 عدد 25/200/000، 
6- میوه خورى صدفى کوچک 3 عدد 7/050/000، 7- میوه خورى صدفى متوسط 6 عدد 
15/300/000، 8- کاسه (میوه خورى) کریستال طالکوب اکراین 7 عدد 17/150/000، 
9- کشکول کریســتال اکراین 7 عدد 10/150/000، 10- گلدان کریستال چک 13 عدد 
35/750/000، 11- مجســمه صدفى پروانه بزرگ 5 عدد 13/000/000، 13- جاکاردى 
صدفى 30 عدد 43/500/000 جمع کل به ریال 329/550/000 است. شاکى خانم مژگان 
جعفرى فرزند ابوالفضل با وکالت آقاى محسن سلطانى ایچى به میزان طلب 311/850/000 
ریال مى باشد مزایده از قیمت کارشناسى شروع شده و فرد یا افرادى برنده مزایده مى باشند 
که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند و ده درصد مبلغ کارشناسى را نقداً همراه داشته باشند 
طالبین خرید مى توانند 5 روز قبل از مزایده ضمن هماهنگى با این اجرا از اموال بازدید نمایند 
مزایده در ساختمان کل دادگسترى اصفهان واقع در خیابان شهید نیکبخت طبقه همکف 
اتاق 30 برگزار مى گردد. م الف: 614299 تاجمیر ریاحى- مدیر اجراى احکام شــعبه نهم 

کیفرى اصفهان /7/266
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139804002003001260/1 شماره بایگانى پرونده: 9801768/1 شماره 
آگهى ابالغیه: 139803802003000348 تاریخ صدور: 1398/07/06 آگهى ابالغ اجرائیه 
پرونده اجرائى شماره 139804002003001260- بدین وسیله به آقاى مهدى مجید، نام 
پدر: تقى ساکن خیابان برازنده کوچه شماره 17 (اقاقیا) بن بست اقاقیاى 3 که طبق گزارش 
مامور مربوطه آدرس شــما شناســائى نگردیده و ابالغ به آدرس اعالمى متعهدله میســر 
نگردیده است، ابالغ مى شود که باستناد سند ازدواج شــماره 7284  مورخ 1395/12/06 
تنظیمى دفترخانه 192 اصفهان مقدار مبلغ یک میلیون ریال هدیه جلد قرآن و مبلغ دویست 
و شصت و دو ریال و نیم مهرالســنه حضرت زهرا بانضمام مبلغ پنجاه میلیون ریال بهاى 
آئینه و شــمعدان و مبلغ پنج میلیون ریال بهاى چهارده عدد شــاخه گل نقره و مبلغ پنجاه 
میلیون ریال هزینه ســفر زیارتى (توضیحا بابت چهارده ســفر) و تعداد شصت و چهار عدد 
ســکه تمام بهار آزادى و مقدار چهارده مثقال طالى ساخته شده به نیت چهارده معصوم به 
مرضیه بکرانى باالنى فرزند مهدیقلى بدهکار مى باشــید که بر اثر عدم پرداخت بستانکار 
درخواست صدور اجرائیه نموده، پس از تشــریفات قانونى اجرائیه صادر و پرونده اجرائى به 
شماره 139804002003001260 در این اداره مطرح مى باشد. لذا طبق ماده 18 آئین نامه 
اجراى مفاد اسناد رسمى به شما ابالغ مى گردد از تاریخ انتشــار این آگهى که تاریخ ابالغ 
اجرائیه محسوب است و فقط یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان درج و منتشر 
مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام و چنانچه ظرف مدت بیست روز از تاریخ این 
آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات 
اجرائى علیه شما جریان خواهد یافت. م الف: 617599 اسدى اورگانى- رییس اداره اجراى 

اسناد رسمى اصفهان /7/267
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم- آقاى مسعود پارسى دادخواستى به مبلغ 
130/000/000 ریال بطرفیت آقاى یوسف یارى که اعالم شده مجهول المکان است تقدیم 
و به کالسه 348/98 در شعبه هفتم حقوقى شــوراى 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 دادرســى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در روز شنبه مورخ 98/8/25 ساعت 4 بعدازظهر 
در جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
را دریافت نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شــده تلقى و شورا غیابًا رسیدگى 
و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 614860 شــعبه هفتم  حقوقى شــوراى حل اختالف 

شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /7/268
مزایده

اجراى احکام شعبه 17 مدنى اصفهان در نظر دارد مزایده اى با مشخصات زیر برگزار نماید. 
پرونده کالســه 972559 ج 17 محکوم له: محمد گودرزى و محکوم علیه: گودرزى مورد 
مزایده: دستور فروش ملک مسکونى به ارزش 4/000/000/000 ریال واقع در اصفهان- 
خیابان کاوه- پل 25 آبان (شــهید باهنر)- کوچه 19 (مطهرى)- پالك 391 اوصاف مورد 
مزایده طبق نظریه کارشناسى: در رابطه با ارزیابى پالك ثبتى خواهان بخش پنج اصفهان 
به آدرس خیابان کاوه کوچه شماره 19 کوچه مطهرى پالك 391 کدپستى 81489/74141 
به استحضار مى رساند: بازدید و معاینه فنى از ملک مذکور انجام و گزارش وضعیت ملک به 
شرح زیر میباشد. این ملک داراى دو جلد سند مالکیت مشاع به نام همسران خواهان است. 
ملک موصوف در حال حاضر یک ساختمان مسکونى یک و نیم طبقه با قدمت بیش از بیت 
سال است. و بر اساس سند پروانه ساخت شــهردارى داراى 110 مترمربع عرصه میباشد. 
ملک شرقى داراى ابعاد تقریبى 9 در 11 متر و درب به ســاخت است. ساختمان موجود در 
این ملک داراى انشعایب اب؛ برق و گاز و فاضالب است. ســاختمان به صورت یک واحد 

مسکونى با دیوار باربر و سقف طاق ضربى با زیربناى کل 160 مترمربع در یک و نیم سقف 
طراحى و بنا شده است این ساختمان داراى 40 مترمربع زیرزمین به صورت انبارى؛ یک واحد 
پارکینگ؛ یک واحد مسکونى همکف و دو خواب روى پارکینگ با زیربناى مفید 97 مترمربع 
است. نماى خارجى و داخلى اجر؛ کف حیاط موزاییک؛ کف سالن و خواب موزاییک و دیوارها 
رنگ روغن و رنگ پالستیک؛ سقف سفیدکارى؛ درب هاى خارجى فلزى و داخلى چوبى؛ 
اشپزخانه و سرویس کاشى و سرامیک؛ کابینت فلزى؛ سیستم سرمایش کولر ابى گرمایش 
بخارى است. با تحقیقات محلى و در نظر گرفتن موقعیت، کاربرى، مساحت و شرایط عرضه 
و تقاضا، قیمت هاى معامالتى روز منطقه و همچنین خدمات شهردارى و امکانات اب، برق، 
گاز، فاضالب و دیگر عوامل موثر در ارزیابى، نهایتا ارزش کل عرصه و اعیان ملک مذکور 
برابر 4/000/000/000 ریال (چهار میلیارد ریال) بر مبناى قیمت روز بهار سال 1398 ارزیابى 
و تعیین مى گردد. زمان: 98/08/08 ســاعت 9 صبح مکان: خیابان جى- خیابان شهداى 
ستار- مجتمع قضائى شهید بهشتى- طبقه دوم- شعبه 17- اجراى احکام مدنى. طالبین 
خرید مى تواننــد 5 روز قبل از مزایده ضمن هماهنگى با این اجــرا از ملک دیدن کرده و با 
سپردن 10 درصد ارزش اموال به شماره حساب 2171290210008 بانک ملى دادگسترى 
اصفهان و ارائه فیش به این اجرا در جلسه مزایده شرکت کنند. مزایده از قیمت پایه شروع مى 
شود. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. م الف: 614208  اجراى احکام 

شعبه 17 مدنى اصفهان /7/279
وقت اجراى قرار تحریر ترکه

بدینوسیله اعالم مى نماید به موجب درخواست فاطمه کریمیان کلیشادرخى به طرفیت وراث 
مرحوم على کریمیان قرار تحریر ترکه مرحوم على کریمیان طى شماره 286/98 در شوراى 
حل اختالف شعبه 2 حقوقى باغبادران صادر و وقت اجراى قرار ساعت 16 مورخه 98/9/6 
تعیین گردیده است لذا از ورثه یا نماینده قانونى آنها، بستانکاران و مدیونین به متوفى و کسان 
دیگرى که حقى بر ترکه متوفى دارند تقاضا مى شود در موعد مذکور در محل این شورا واقع 
 در باغبادران به ادرس خ امام حسین (ع) حاضر شوند عدم حضور مدعوین مانع اجراى قرار 
نخواهد بود. م الف: 619483 هدایتى- رئیس شــعبه 2 حقوقى شوراى حل اختالف بخش 

باغبادران (مجتمع شماره دو) /7/291
ابالغ رأى

آگهى راى شورا - شــماره پرونده : 98 / 179 ش 10 ح  شماره دادنامه 407 – 31 / 6 / 98 
تاریخ رســیدگى : 20 / 6 /98 درخصوص دعوى خواهان اقاى عبداله فصیحى فرزند نقى 
بنشانى شاهین شهر خ عطار بلوار شهید شــریفى پ 23 بطرفیت خواندگان 1 – آقاى على 
رجبى 2 – اقاى على رحمانى امین آبادى هردو مجهول المکان به خواسته تقاضاى الزام به 
تنظیم و انتقال سند رسمى یک دستگاه خودروى نیسان پاترول به شماره انتظامى 493 و 74 
ایران 53 بانضمان هزینه دادرسى مقوم به مبلغ 000 / 000 / 150 ریال  گردشکار خواهان 
دادخواستى بخواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت 
به کالسه فوق و اجراى تشریفات قانونى در وقت مقررر حوزه به تصدى امضاء کنندگان ذیر 
تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رسیدگى را اعالم و 
بشرح زیر مبادرت به صدور راى مى نمایدشورا بابرسى اوراق پرونده مبایع نامه مورخ 3 / 6 / 
1397 حاکى از وقوع بیع فى مابین خواهان و خوانده ردیف اول و انتقال خودرو فوق االشاره 
به خواهان است و پاسخ استعالم اداره راهور به شماره 1041 / 4 /12 / 13 / 1452 به تاریخ 
2 / 4 / 1398 که مالکیت خودرو را به نام خوانده ردیف دوم اقاى على رحمانى امین آبادى 
فرزند احمد رضا اعالم نموده است و خواندگان در جلسه شورا حاضر نشده و دفاعیتى به عمل 
نیاورده اند لذا شورا دعوى خواهان را محمول بر صحت دانسته و به استناد مواد 220 و 362 
قانون مدنى خواندگان را محکوم به حضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى جهت فراهم نمودن 
مقدمات و انتقال یک دستگاه خودروى نیســان پاترول به شماره انتظامى 493 و 74 ایران 
53 بانضمام هزینه دادرسى یک دستگاه خودروى نیسان پاترول به شماره انتظامى 493 و 
74 ایران 53 بنام خواهان و پرداخت مبلغ 000 / 055 / 2 ریال هزینه دادرسى و الصاق تمبر 
در حق خواهان را صادر واعالم مى دارد راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهى در همین مرجع و سپس ظرف همین مدت قابل تجدید نظر خواهى در 
دادگاه محترم عمومى حقوقى شهرستان شاهین شــهر مى باشد. 613501/م الف مجتبى 

رضوانى - رییس شعبه دهم محاکم عمومى حقوقى شاهین شهر/ 7/269  
ابالغ رأى

آگهى راى شورا - شماره پرونده : 702/97 ش 8 ح  شماره دادنامه 337– 23/ 6 / 98 تاریخ 
رسیدگى : درخصوص دادخواست آقاى عادل عبادى ف قباد على به نشانى شاهین شهر خ 
حافظ شمالى فرعى 9 شــرقى پ 62  به طرفیت خواندگان 1- رضا رضائى فرزندابالحسن 
2 – فرزانه صادقى بیدمشکى به نشــانى هردو مجهول المکان به خواسته الزام خواندگان 
به حضوردردفترخانــه جهت انتقال سندیکدســتگاه خودروپژو 206  به شــماره انتظامى  
922ج 41 ایران 99 به انضمام هزینه دادرسى گردشکار خواهان دادخواستى بخواسته فوق 
بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شــورا و ثبت به کالسه فوق و اجراى 
تشریفات قانونى در وقت مقررر حوزه به تصدى امضاء کنندگان ذیر تشکیل است و با توجه 
به محتویات پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رسیدگى را اعالم و بشرح زیر مبادرت به 
صدور راى مى نماید بدین شرح که خواهان اظهارمى دارد که یک دستگاه خودروپژو206 
به شماره انتظامى  922ج 41 ایران 99 انضمام هزینه دادرسى بدین شرح که خواهان اظهار 
مى دارد که یکدستگاه خودرو پژو206 ازخوانده ردیف اول خریدارى نموده که سندخودرو 
به نام خوانده ردیف دوم مى باشد ودرخصوص تمامى ثمن معامله پرداخت نموده ام ولیکن 
خواندگان على رغم ابالغ قانونى از انتقال آن امتناع مى نمایند و درخواست صدور حکم به 
محکمیت خواندگان به شرح دادخواست را دارد .نظربه اینکه خواندگان علیرغم ابالغ قانونى 
وضمایم آن درجلسه دادرسى حاضرنگردیده ودلیلى بربرائت ذمه خویش ارائه ننموده است 
والیحه اى ضمیمه نگردیده شوراپس ازبررسى پرونده ومدارك موجود باعنایت به برگ سبز 
خودرووپالك آن و سند قطعى خدور به نام خوانده ردیف دوم مى باشد و ترتیب ایادى تا انتقال 
به نام خواهان مستند به مبایعه نامه ضمیمه مورخه 29 / 7 / 97 و تاییده نقل و انتقال خودرو 
مورخ 24 /1/.94 در پلیس راهورکه مصون از جرح بوده اند مستندبه ماده 198قانون آیین 
دادرسى مدنى وماده 219و221و222و223قانون مدنى حکم به محکومیت خوانده ردیف 
دوم به انتقال قطعى سند خودرو206 به شماره انتظامى 922ج 41 ایران 99 به نام خواهان 
صادرمى نماید خوانده ردیف اول محکوم به پرداخت مبلغ دومیلیون و چهارصد و هفتاد و پنج  
هزارریال هزینه دادرسى درحق خواهان صادرمى گردد واعالم مى گردد حکم صادره غیابى 
بوده  ظرف بیســت روز پس ازابالغ قابل واخواهى درهمین شعبه وظرف همین مدت قابل 
تجدیدنظر درمحاکم حقوقى دادگسترى شهرستان شاهین شهر مى باشد 612954 /م الف. 

حبیب اسالمیان - قاضى  شعبه هشتم حقوقى شوراى حل اختالف  شاهین شهر/7/270 
ابالغ اجراییه

آگهى ابالغ اجرائیه شماره بایگانى 9700932- شماره پرونده: 139704002141000549/1 
شماره بایگانى پرونده : 9700932 شماره ابالغیه: 139805102141000698 تاریخ صدور 
24 / 6 / 1398 بدین وســیله به آقاى محســن نصرى راینى نام پدر : احمد تاریخ تولد : 30 / 
6 /1365 شماره ملى : 4829972807 شماره شناســنامه : 21 به نشانى شاهین شهر خیابان 
گلدیس خ بهاران کوچه الله پالك 20 واحد 4 ابالغ مى گــردد که صندوق کار آفرینى امید 
شاهین شهر برابر قرارداد بانکى شــماره 404011013633781 مورخ 28 / 7 / 1394 بابت 
مبلغ 000 / 510 / 89 ریال بابت اصل طلب و مبلغ 000 / 100 / 8 ریال ســود و مبلغ 000 / 
53 8 / 15ریال  و از تاریخ 4/ 11 / 1397 روزانه مبلغ 945 / 15 ریال به مبلغ بدهى اضافه مى 
گردد علیه شــما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به کالسه فوق تشکیل و طبق گزارش 
مامور واحد ابالغ دادگسترى شاهین شهر ، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده 
لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه آگهى مى 
شود و ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد چنانچه نسبت به 
پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید عملیات اجرائى جریان خواهد یافت . 615180 /م الف مجتبى 

سلطانیان - مسئول واحد اجراى اسناد رسمى شاهین شهر/  7/271 
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پالك  شماره 608 فرعى واقع در علویجه1اصلى 
بخش 15 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم پریســا اکبرى فرزند رســول در 
جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت تحدید حدود به عمل نیامده اینک بنابه 
دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم 

در روز98/8/8 ساعت 8 صبح در محل شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با 
تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین 
ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)

روزپذیرفته خواهدشد.  تاریخ انتشــار:98/7/14-   614255/ م الف سید روح اله موسوى- 
کفیل ثبت اداره ثبت اسنادوامالك مهردشت/7/272                          

اخطار اجرایى
شماره 292/97 به موجب راى شماره 462 تاریخ 97/4/20 حوزه هشتم شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه میثم محمد زاده به نشانى مجهول 
المکان محکوم است به فک پالك خودرو سوارى پراید جى تى ایکس مدل 1389 به شماره 
انتظامى 43-364 م 28 و پرداخت مبلغ  دویســت و هشــتاد هزار تومان بابت هزینه هاى 
دادرسى و تمبر در حق خواهان و هزینه  نیم عشر دولتى.محکوم له: اسماء محمدى انالوچه 
به نشانى: نجف آباد خ خواجه نصیرالدین طوســى ك ش جاللى پالك 17 ماده 34قانون 
اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى 
کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتى که خود را قادر به 
اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 615186/م الف-شعبه هشتم شوراى حل 

اختالف نجف آباد/ 7/273
 حصروراثت 

نجمه صالحى  داراى شناسنامه شماره 682 به شرح دادخواست به کالسه 1153/98 از این 
دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمود صالحى 
بشناســنامه 1249 در تاریخ 98/6/13 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. نجمه صالحى  ش ش 682 ،  (فرزند متوفى)، متوفى 
به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 617685/م 

الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/ 7/274
 ابالغ رأى

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 242/98 دادنامه 98/6/31-607 
مرجع رسیدگى شعبه هشتم شــوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: مجید ایمانیان نجف 
آبادى نشانى: نجف آباد چهار راه بازار پاســاژ منوچهرى کفش فروشى مرحوم حاج اسداله 
ایمانیان کد پســتى 8513685648 خوانده: بهمن منتظر وظیفه نشانى: مجهول المکان 
موضوع: مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 716325 جمعا به مبلغ 20/000/000 ریال 
گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از 
ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه اى شورا 
به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به 
شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى آقاى مجید ایمانیان 
نجف آبادى به طرفیت بهمن منتظر وظیفه به خواســته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و 
گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که 
داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، نظر به 
اینکه خوانده دلیلى بر برائت ذمه یا بطالن دعوى اقامه و ابراز نداشــته دعوى و مستندات 
مصون از هرگونه ایراد و انکار باقیمانده است دعواى مطروحه را وموجه و ثابت تشخیص و 
مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 
و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 20/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2/000/000 ریال به 
عنوان هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر از باب تســبیب و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و 
پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید 95/10/30 لغایت اجراى حکم که توسط 
اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره 
غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از ابالغ قابل 
واخواهى در همین شــورا و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى 
دادگسترى نجف آباد مى باشد.618184/م الف، حسین گرامى  قاضى شوراى حل اختالف 
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ابالغ رأى

 شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 243/98 دادنامه 98/6/31-608 
مرجع رسیدگى شعبه هشتم شــوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: مجید ایمانیان نجف 
آبادى نشانى: نجف آباد چهار راه بازار پاســاژ منوچهرى کفش فروشى مرحوم حاج اسداله 
ایمانیان کد پستى 8513685648 خوانده: 1- حســین عباسى 2- ایمان اله وردى نشانى: 
هر دو مجهول المکان موضوع: مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 804484 جمعا به مبلغ 
105/000/000ریال گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال 
تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى دروقت 
مقرر جلسه اى شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم 
رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى 
آقاى مجید ایمانیان نجف آبادى به طرفیت 1- حسین عباسى 2- ایمان اله وردى به خواسته 
مطالبه تقدیمى از ســوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر 
استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید 
خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را 
دارد، نظر به اینکه خواندگان دلیلى بر برائت ذمه یا بطالن دعوى اقامه و ابراز نداشته دعوى 
و مستندات مصون از هرگونه ایراد و انکار باقیمانده است دعواى مطروحه را وموجه و ثابت 
تشــخیص و مســتنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى 
و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانســته و حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 105/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
2/700/000 ریال به عنوان هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و نیز پرداخت 
حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید 97/6/5 لغایت اجراى 
حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى 
نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا 
و پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد 
محاکم عمومى دادگسترى نجف آباد مى باشد.618191/م الف، حسین گرامى قاضى شوراى 
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 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 کالســه پرونده 560/97 شعبه دوم شوراى 
حل اختالف مهردشت. موضوع: ابالغ اجرائیه خواهان: حسن ناظمى فرزند حسین خوانده: 
محمد دالوندانى فرزند کاظم محل حضور: دادگاه مهردشــت شوراى حل اختالف شعبه 
دوم، خواسته: صدور اجرائیه. بدین وسیله به موجب درخواست اجراى حکم بشماره 155-

1398/3/13 و شماره دادنامه (قطعى شــده) صادره از این شورا شما محکوم هستید 1-به 
پرداخت مبلغ سى و هشت میلیون و پانصد هزار ریال وجه یک فقره چک در حق محکوم له. 
2-خسارت تاخیرتادیه از تاریخ چک تا اجراى حکم در اجراى احکام 3-مبلغ یک میلیون و 
پانصد و ده هزار ریال بابت هزینه دادرسى و 4- مبلغ بعنوان 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 به بدهید. 3-مالى معرفى کنید که اجراى حکم و اســتیفاى محکوم به از آن میسر 
باشد اگر مالى ندارید صریحاً اعالم نمایید. هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاى مهلت مذکور 
معلوم شــود 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. 
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آگهى تغییرات
شرکت گروه انرژى خورشیدى تفتان سبز صفه 
شرکت ســهامى خاص به شماره ثبت 62645 
و شناســه ملى 14008444344 به اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1398/05/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ماده 
45 اساسنامه به شرح ذیل اصالح گردید: ماده 45 
اصالحى: مدیرعامل : هیات مدیره باید اقال یکنفر 
شخص حقیقى را از بین اعضاى خود یا از خارج به 
مدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود و اختیارات 
آنها را تعیین کند هیــات مدیره مى تواند تمامى 
یا قسمتى از اختیارات مشروحه در ماده 41 این 
اساسنامه را با حق توکیل به مدیرعامل تفویض 
نماید درصورتیکه مدیرعامل عضو هیئت مدیره 
باشــد، دوره مدیریت عامل او از مدت عضویت 
ایشان در هیئت مدیره بیشتر نخواهد بود. تبصره 
1 - هیات مدیره در صورت تمایل مى تواند معاونى 
براى مدیر عامل تعیین و حدود اختیارات وى را 
مشــخص نماید. تبصره2 -نام و مشخصات و 
حدود اختیارات مدیر عامل باید با ارسال نسخه 
اى از صورت جلســه هیات مدیره به اداره ثبت 
شــرکتها اعالم و پس از ثبت در روزنامه رسمى 
آگهى شود. تبصره3- هیات مدیره در هر موقع 
مى تواند مدیرعامل را عزل نماید اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (617420)

آگهى تاسیس
شرکت سهامى خاص کاردانان الیق بهین همراه درتاریخ 1398/05/12 به شماره ثبت 62849 به شناسه 
ملى 14008515960 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه نمیباشد خرید وفروش 
نصب و راه اندازى و تعمیر تجهیزات دوربین مداربســته و درب هاى اتوماتیک و سیستم هاى خبر و هشدار 
دهنده و ارتباطى ایجاد و نگهدارى فضاى سبز و تامین نیروى انسانى موقت متخصص و غیر متخصص براى 
اماکن دولتى یا خصوصى انجام امور پیمانکارى مربوط به شبکه و تاسیسات برق و نورپردازى طراحى و نظارت 
و ساخت دکوراسیون داخلى و زیبا ســازى اماکن دولتى یا خصوصى صادرات وواردات کلیه کاالهاى مجاز 
بازرگانى شرکت در کلیه نمایشگاههاى بین المللى داخلى یا خارجى شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتى 
یا خصوصى اخذ نمایندگى از شرکتهاى داخلى یا خارجى تحصیل وام واعتبار از بانکها جهت تحقق اهداف 
شرکت احداث شعبه در داخل یا خارج از کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط 
مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى 
، شهر اصفهان، چهارباغ عباســى ، خیابان آمادگاه ، خیابان چهارباغ عباسى ، پالك 249 ، ساختمان هشت 
بهشت فاز 3 ، طبقه منفى 1 ، واحد 152 کدپستى 8145733430 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است 
از مبلغ 1000000 ریال نقدى منقسم به 100 ســهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 
350000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 980097 مورخ 1398/04/05 نزد بانک ملى شعبه 
میدان امام حسین با کد 3102 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت 
مدیره آقاى وحید شجاعى جشوقانى به شماره ملى 5650038759و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 
سال آقاى مصطفى شجاعى جشوقانى به شماره ملى 5658984874و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال 
و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم کبرى شجاعى جشوقانى به شماره ملى 5659576567و 
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور 
شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء 
رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم 
راضیه اعرابى جشوقانى به شماره ملى 1270429450 به سمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى آقاى 
سعید هاشمى به شماره ملى 2281564568 به سمت بازرس على البدل به مدت یک سال مالى روزنامه کثیر 
االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و 
صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (617148)

آگهى تغییرات
شــرکت پرتو طب سپاهان شــرکت با مسئولیت 
محدود به شــماره ثبت 57017 و شناســه ملى 
14006203852 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1397/12/23 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : مرکز اصلى شرکت به آدرس جدید: 
استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى 
، شــهر اصفهان، کوى ولى عصر ، خیابان معر فت ، 
خیابان شمس تبریزى ، پالك 593 ، فاز بى ، طبقه 
همکف وکدپستى: 8179686933 انتقال یافت و 
ماده مربوطه اساسنامه به شرح مذکور اصالح شد. 
اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(617122)

آگهى تغییرات
شرکت داده پرداز ماکان سیستم دانشمند شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 39847 و شناسه 
ملى 10260575163 به اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى فوق العاده مــورخ 1397/12/21 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : مرکز اصلى شرکت در 
واحد ثبتى اصفهان به نشــانى اســتان اصفهان ، 
شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، 
پروین ، کوچه طیب5 ، خیابــان پروین اعتصامى ، 
پالك 4 ، ساختمان آرامش ، طبقه پنجم ، واحد 52 
کدپستى 8199913688 تغییر یافت و ماده مربوطه 
اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (618331)

آگهى تغییرات
شرکت ســاحل زنده رود سپاهان سهامى 
خاص به شــماره ثبت 40914 و شناسه 
ملــى 10260586270 بــه اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عادى مورخ 
1398/05/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
علیرضا حسینى به کدملى 1291791337 
و کدپســتى 8371646443 و ســپهر 
حســینى به کدملــى 1272714039 و 
کدپســتى 8371646443 و حســین 
شــفیعى به کدملــى 5419519208 و 
کدپستى 8371646443 بعنوان اعضاى 
اصلى هیــات مدیره براى مدت دوســال 
انتخاب گردیدند. رمضانعلى رســتگارى 
به کدملــى 5659364081 و کدپســتى 
8371646443 و مصطفــى مــرادى به 
کدملــى 1287898505 و کدپســتى 
8371646443 بترتیب بسمت بازرسان 
اصلى و على البدل شرکت براى مدت یکسال 
انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشار نصف 
جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین 
گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (618342)

آگهى تاسیس
شرکت سهامى خاص پترو پاالیش اکسیر سازان پویا درتاریخ 1398/07/04 به شماره ثبت 63173 
به شناسه ملى 14008646617 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت 
اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :• تولید، بلندینگ، فرآورى، بسته بندى، انبارسازى، پخش 
و توزیع، خرید و فروش، صادرات و واردات انواع حالل هاى ویژه و فرآورده هاى نفتى شامل روغن هاى 
پایه، روغن هاى صنعتى و موتورى، انواع گریس و واســکازین، انواع روغن ترمز و مواد نانو، پلیمرها و 
حالل هاى نفتى و محصوالت پتروشیمى و جانبى، انواع روان کارها و روان کننده ها، چسب هاى صنعتى، 
روغن مخصوص تسمه، روغن ماشــین براى مصارف صنعتى، روغن هاى تصفیه مجدد دوم، روغن 
هاى گردشى، اسپرى سیلیکون (روان کننده)، روغن هیدرولیک، روغن دنده، روغن پایه، روغن خام و 
روغن مرطوب کننده صنعتى، روغن sn ، روغن ترانس، انواع روغن چرخ و انواع فرآورده هاى روغنى و 
معدنى • تولید، فرآورى، پخش و توزیع، خرید و فروش و صادرات و واردات انواع مواد اولیه، مکمل ها و 
افزودنى ها (addetive) شامل: افزودنى هاى روان کننده هاى موتورى و صنعتى ویژه و تخصصى، مکمل 
روغن موتور، مکمل بنزین، مکمل سوخت بایوفیل، مکمل سوخت ایزوپروپانول، مکمل ضد دود روغن 
و بنزین و مکمل هیدروکربن هاى سبک و سنگین حاصل از بلندینگ • انجام کلیه عملیات تصفیه روغن 
موتورهاى کارکرده (سوخته) – خرید و فروش و توزیع و صادرات و واردات روغن هاى بازیافتى (روغن 
هاى تصفیه دوم) • خرید و فروش، واردات و صادرات انواع دســتگاه ها ، تجهیزات ، قطعات و ماشین 
آالت تولید روغن موتور و روان کننده هاى صنعتى و محصوالت جانبى و همچنین خرید و فروش و واردات 
و صادرات انواع دستگاه ها ، قطعات، تجهیزات و ماشین آالت آزمایشگاهى مرتبط با موضوع فعالیت 
شرکت • تولید و خرید و فروش انواع مواد و ترکیبات شیمیایى مجاز، پلیمرها، رزین ها، پارافین هاى جامد 
و مایع در گریدهاى صنعتى و خوراکى از مواد اولیه پاالیشگاهى همچون ایزوریسایکل، ایزوفید و انواع 
روان کاران و مواد اولیه پاالیشگاهى آنها مثل Lubcut و روغن virgin و روغن هاى نرم کننده DOP و 
DOTP و ساخت ترکیبات الکترواستاتیک (ضد بار)، انواع امولسیفایر و دمولسیفایر جهت کار در چاه 
هاى نفت (بجز استخراج و اکتشاف و بهره بردارى نفت و گاز) و تولید مواد اولیه جهت تولید روغن محلول 
در آب و قیر محلول در آب • تست و آزمایش کلیه روان کننده هاى موتورى و صنعتى و محصوالت جانبى 
پتروشیمى • تبدیل و فرآورى انواع ضایعات روغنى، سوختى، پاالیشگاهى و پتروشیمى (به جز استخراج 
و اکتشاف و بهره بردارى از معادن نفت، گاز و پتروشیمى) • مشاوره مهندسى در زمینه هاى نفتى شیمیایى 
و پتروشیمى – ارائه کلیه خدمات فنى ، مهندســى ، پیمانکارى ، بازرگانى – مشاوره ، مدیریت پروژه و 
ارائه خدمات در حوزه هاى تولید، ساخت ، احداث ، توزیع و انتقال مواد نفتى و پتروشیمى • اجراى انواع 
فرآیندهاى تقطیر، بلندینگ، سولفور زدایى، رنگ برى، شیرین سازى، افزایش اکتان و دیگر فرآورده 
هاى پاالیشگاهى جهت بهبود محصول تولیدى • خرید، فروش، واردات و صادرات انواع محصوالت باال 
دستى، پایین دستى از پتروشیمى و پاالیشــگاه هاى خصوصى و دولتى در سطح کشور • تهیه، تامین، 
تولید، توزیع و حمل و نقل، بسته بندى، خرید و فروش و صادرات و واردات انواع مازوت، قیر، ایزوگام، 
آسفالت، پارافین و وازلین • شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى در داخل و خارج از کشور – 
اخذ وام وتسهیالت از بانک ها و موسسات دولتى و خصوصى در داخل و خارج از کشور صرفاً در راستاى 
تحقق اهداف شرکت – عقد قرارداد با ارگان هاى دولتى و خصوصى در داخل و خارج از کشور – واردات 
و صادرات کلیه کاالهاى پاالیشگاهى و پتروشــیمى مجاز – شرکت درنمایشگاه هاى داخلى و خارجى 
درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله برازنده ، کوچه 
سعدى 3 ، خیابان برازنده ، پالك 66 ، طبقه دوم ، واحد 5 کدپستى 8193837815 سرمایه شخصیت 
حقوقى عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدى منقسم به 1000 سهم 1000 ریالى تعداد 1000 
سهم آن با نام عادى مبلغ 350000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 4497/2 مورخ 
1398/06/11 نزد بانک صادرات اصفهان شعبه شریعتى با کد 4497 پرداخت گردیده است والباقى در 
تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى فرناز ترك پور به شماره ملى 1271995931و 
به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم مائده عصارزاده به 
شماره ملى 1287293670و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى محمدعلى ترك 
پور به شماره ملى 1287692338و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه 
اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین 
کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء رئیس هیئت مدیره منفرداً و همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. 
اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم ساناز دره شورى به شماره ملى 1271182122 
به سمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى خانم مژگان سجادى به شماره ملى 4420316756 به 
سمت بازرس على البدل به مدت یک سال مالى روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى 
شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (618909)

آگهى تغییرات
شــرکت ســاحل زنــده رود ســپاهان 
سهامى خاص به شــماره ثبت 40914 و 
شناســه ملــى 10260586270 بــه 
اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1398/05/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد 
:علیرضا حسینى کدملى 1291791337 
و کدپســتى 8371646443 بعنــوان 
مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره - ســپهر 
حســینى کدملــى 1272714039 و 
کدپســتى 8371646443 بعنوان نائب 
رئیس هیئت مدیره - حســین شــفیعى 
کدملــى 5419519208 و کدپســتى 
8371646443 بعنوان عضو هیئت مدیره 
براى مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق 
و اســناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل: 
چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمى 
و اوراق عــادى و ادارى بــا امضاء علیرضا 
حسینى و با مهر شرکت معتبر است. مدیر 
عامل مجرى مصوبات هیئت مدیره خواهد 
بود. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (618346)

آگهى تغییرات
خیریه کوثر بهشــت نــور موسســه غیر 
تجارى به شــماره ثبت 4907 و شناسه ملى 
14006481013 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى مــورخ 1398/02/16 
و نامــه شــماره 20/24/53851 مــورخ 
1398/06/10 استاندارى اصفهان تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : سیدمحمدحسین امامى به 
کدملــى 1290387885 و مرتضــى على 
نقیان جوزدانى به کدملى 1283599880و 
احمد عندلیب به کدملــى 1285782471 
و ســیده مریم امام جمعه زاده بــه کدملى 
1288160194 ومصطفى خدادوســتان به 
کدملــى 1285371331 و مجیــد حمیدى 
منش به کدملى 1282762664 و سیدعلى 
موسویان به کدملى 1286467896 بعنوان 
اعضاى اصلــى و محمدحســین اهتمام به 
کدملى 1285566610 وسیدمحمدحســن 
امامى بــه کدملــى 1291965378 بعنوان 
اعضا على البدل هیات مدیــره براى مدت دو 
سال انتخاب گردیدند فرشــته جعفرزاده به 
کدملى 1140133144بعنوان بازرس اصلى و 
احمدرضا موسوى به کدملى 1284566110 
بعنوان بــازرس على البدل بــراى مدت یک 
سال انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (618792)

آگهى تغییرات
خیریه کوثر بهشــت نور موسســه غیر 
تجارى به شماره ثبت 4907 و شناسه ملى 
14006481013 به اســتناد صورتجلسه 
هیئت مدیــره مــورخ 1398/02/21 و 
نامــه شــماره 20/24/53851 مــورخ 
1398/06/10 اســتاندارى اصفهــان 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : احمد عندلیب 
به کدملــى 1285782471 بعنوان رئیس 
هیات مدیــره و مجید حمیــدى منش به 
کدملــى 1282762664 بعنــوان نایب 
رئیس هیات مدیــره و مرتضى على نقیان 
به کدملــى 1283599880 بعنوان خزانه 
دارو سیدمحمدحســین امامى به کدملى 
1290387885 بعنوان مدیرعامل موسسه 
براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. امضاى 
کلیه اسناد و اوراق بهادار بشرح زیر است : 
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور باامضاى 
مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار 
باامضاى رئیس هیات مدیره و با مهر موسسه 
معتبر خواهد بود . اداره کل ثبت اسناد و امالك 
اســتان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (618846)

بسیارى از افراد گاه از سردى دست و پا شکایت مى کنند، مخصوصاً وقتى هوا سرد مى شود. 
ولى سردى دست ها و پاها در برخى افراد که همیشه دچار این مشکل هستند مربوط به سرما 

نیست و مى تواند نشان دهنده پایین بودن فشار خون باشد.
مى شود، اغلب هشــدارها متوجه خطرات و وقتــى صحبــت از فشــار خون 

پیامدهاى باال بودن آن اســت. زیرا فشار 
خون باالتر از 90/14 میلیمتر جیوه خطر 
حمله قلبى و ســکته را افزایش مى دهد. با این 
حال افــرادى هم 
هســتند کــه از 
پایین بودن فشار 
خون رنج مــى برند. 
طبق آمار در آلمان سه 
تا پنج میلیون افراد به این عارضه 
مبتال هستند. افت فشــار خون اکثراً بى 
ضرر است اما در برخى موارد ممکن است نشان دهنده 

اختاللى جدى باشد.
طبق داده هاى سازمان بهداشت جهانى فشار خون زیر 60/100 در 

زنان و70/110 در مردان پایین محسوب مى شود و پزشک باید علت این عارضه را به دقت 
بررسى کند و دریابد که آیا پایین بودن فشار نتیجه یک اختالل ارگانیک است و یا موقت و 
گذراست. براى مثال ممکن است افت فشار خون ناشى از کم کارى غده تیروئید و یا نارسایى 

قلبى باشد.
انواع افت فشارخون

فشار خون پایین به خودى خود بیمارى محسوب نمى شود. کسانى که به افت فشار خون 
مبتال هستند در موقعیت هاى خاص که دچار سرگیجه و یا وزوز گوش مى شوند و یا خسته 

هستند و دست و پاى سرد دارند به این عارضه در خود پى مى برند.
پزشکان افت فشار را به سه گونه تنظیمى، مزمن و اپیزودیک تقسیم بندى کرده اند. افت فشار 
تنظیمى هنگام تغییر فیزیکى سریع صورت مى گیرد، براى مثال هنگامى که بدن از حالت 
دوال یا نشسته سریعاً به حالت ایستاده تغییر حالت بدهد. در این حالت ممکن است شخص 
دچار سرگیجه شود. منظور از افت فشار مزمن یا اپیزودیک اختالل در سیستم گردش خون 

است که در این حالت شخص دچار ضعف حافظه یا خستگى سریع مى شود.
افراد مسن باید بیش از همه افت فشار خون را جدى بگیرند چرا که ممکن است این عارضه 

در این افراد موجب لغزش و زمین خوردن و شکستگى استخوان شود.
درمان فشار خون پایین

فشــار خون پایین در بیشــتر موارد درمان دارویى ندارد. به جاى آن بیشــتر از روش هاى 

خوددرمانى استفاده مى شود. اســتفاده از جوراب واریس مى تواند به بهبود جریان خون و 
گردش خون و در نتیجه افزایش فشــار خون کمک کند. با این حال قبل از استفاده از این 
جوراب ها باید با  پزشک مشورت شود. تحرك نیز مى تواند در موارد بروز افت فشار خون به 
تسریع گردش خون کمک کند. شخص مبتال مى تواند صبح ها پیش از برخاستن در حالت 
درازکش پا دوچرخه بزند. درغیر این صورت ممکن است حین برخاستن چشمش سیاهى 
برود یا دچار سرگیجه شود. به طور کل افرادى که افت فشار خون دارند باید موقع برخاستن 

از جا احتیاط کنند و آهسته بلند شوند.
ورزش هاى هوازى چون پیاده روى، دوچرخه سوارى و اسکى به بهبود فرد دچار افت فشار 
خون کمک مى کند. همچنین تناوب بین دوش آب گرم و ســرد سیستم قلبى- عروقى را 

تحریک کرده و به گردش خون کمک مى کند.
چنانچه گرفتن دوش سرد ناخوشایند است مى توان پاها را با آب گرم و بالفاصله آب سرد 
شستشو داد. البته همیشه در این مورد باید با پزشک معالج مشورت کرد زیرا تناوب بین دوش 

آب گرم و سرد براى مبتالیان به برخى بیمارى هاى عروقى مضر است.
همچنین افراد مبتال به فشار خون پایین مى توانند غذاهاى پرنمک مصرف کنند. خوردن 
وعده هاى کوچک غذایى به دفعات در طول روز نیز مى تواند در تنظیم فشار خون مؤثر باشد. 
اما مصرف مایعات نیز باید به همان میزان افزایش یابد. نوشــیدن دو لیتر مایعات در روز به 

تنظیم فشار خون کمک مى کند.

چرا دست ها و پاهاى شما یخ مى کند؟
ى تواند نشان دهنده پایین بودن فشار خون باشد.
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خشــم و عصبانیت عالوه بر اثراتى که بر روان فرد مى گذارد، مــى تواند داراى اثرات 
ظاهرى هم باشد.

عصبانى شدن فقط داد کشیدن و حالت هاى روحى بد نیست. سه نوع عصبانیت داریم که 
هر کدام ویژگى ها و نشانه هاى خاص خود را دارند. به طور مثال، سرزنش خود، رفتارهاى 

ریسک محور، اشک ریختن و گریه کردن هاى نابه جا.
باید بدانید که عصبانیت آنطور که تصور مى کنید هم ســاده نیســت. عوارض جانبى 
عصبانیت خیلى بیشتر از حرص خوردن و پشت سر گذاشــتن چندین ساعت در خشم 
و نفرت است. یکى از عوارض جانبى عصبانى شــدن که کمتر کسى از آن مطلع است، 

«اضافه وزن» است.
بسیار طبیعى است که انسان ها هر چند وقت یکبار عصبانى شوند. اما اینکه دائماً در چنین 
حالتى باشند به هیچ عنوان نرمال نیست. به همین دلیل در ادامه این مطلب مى خواهیم به 

شما بگوییم که چرا باید خشم و عصبانیت خود را کنترل کنید. همراهمان باشید.
عصبانیت نه تنها برانگیخته شدن احساسات است، بلکه فرایندهاى شیمیایى بدن را نیز 
دستخوش تغییر مى کند. زمانى که ما عصبانى مى شویم، میزان ترشح آدرنالین در بدن 
افزایش مى یابد. این هورمون انسان را براى روبه رو شدن با هیجانات شدید مثبت یا منفى 

آماده مى کند و عامل اصلى اضطراب است.

از آنجا که جریان خون از ارگان هاى داخلى به سمت ماهیچه هاى بدن جریان دارند، هنگام 
عصبانیت نمى توانیم گرسنگى را احساس کنیم. اما یک اثر کامًال موقتى و کوتاه مدت 

است. یعنى در واقع آتشى است زیر خاکستر.
پس از اینکه میزان آدرنالین کاهش مى یابد، احساس مى کنیم که انرژى نداریم 
و الزم است با خوردن غذا و خوراکى این کمبود انرژى را تأمین کنیم. اما واقعیت 
این است که ما فقط عصبى و مضطرب هستیم، این حس باعث مى شود تا اشتهاى 
عصبى پیدا کنیم و بدون فکر و بى وقفه غذا و خوراکى بخوریم. این یعنى ما سراغ 
خوراکى هاى مضرى مى رویم که احســاس مى کنیم باعث آسایش و راحتى ما 

مى شوند و در چنین شرایطى به هیچ عنوان به ســالم یا ناسالم بودن غذا توجهى 
نداریم.

ســعى کنید در مواقعى که استرس دارید ســراغ غذا و 
خوراکى نرویــد. یا مثًال مى توانید بــا پیگیرى یک 

رژیم غذایى سالم خود را در محدودیت قرار دهید 
تا وقتى ســیر هستید ســراغ هیچ خوراکى یا 

نوشــیدنى اضافه نروید. این توجه ها کمک 
مى کنند که دچار اضافه وزن نشوید.

محققان دانشگاه ایالتى کارولیناى شــمالى روش تازه اى را براى رفع چین و چروك 
ناشى از پیرى بر روى موش ها آزمایش کردند که با استفاده از آن روش، سلول هاى 

سالم پوست ذخیره و در زمان ظاهر شدن آثار پیرى از آنها استفاده مى شود.
این روش طى ســه هفته چین و چــروك موش هاى آزمایشــگاهى را رفع 
کرده  اســت که با این نتایج مى توان ادعا کرد 30 درصد نســبت به یکى از 
پیشــرفته ترین روش هاى ضدپیرى که در آن از سلول هاى بنیادى استفاده 
مى شــود، مؤثرتر اســت؛ اگر این روش رواج پیدا کند دیگر تزریق بوتاکس 

اتفاق نخواهد افتاد.
پیرى باعث مى شود سلول هاى پوستى قابلیت تکثیر و تولید کالژن را از دست 
بدهند، کالژن ترکیب اصلى سازنده پوست، مو و ناخن هاست که به مرور 
و به دالیل مختلف از جمله استفاده از دخانیات دچار کاهش 
عملکرد مى شوند و راهى براى متوقف کردن این کاهش 

عملکرد وجود ندارد.
در روش جدید، سلول هاى جوان به سلول هاى 
اطراف خود دستور العمل هایى ارسال مى کنند 

که مى تواند شامل تولید بیشتر کالژن باشد.

ى به سمت ماهیچه هاى بدن جریان دارند، هنگام 
س کنیم. اما یک اثرکامًال موقتىو کوتاه مدت 

ستر.
 یابد، احساسمى کنیم که انرژى نداریم 
ن کمبود انرژى را تأمین کنیم. اما واقعیت 
ستیم، این حس باعث مى شود تا اشتهاى 
غذا و خوراکى بخوریم. این یعنى ما سراغ 
ــاس مى کنیم باعث آسایش و راحتى ما 
ســالم یا ناسالم بودن غذا توجهى وان به

ید ســراغ غذا و 
یگیرى یک 

قرار دهید 
کى یا
مک 

محققان دانشگاه ایالتى کارولیناى شــم
ناشى از پیرى بر روى موش ها آزمایش
سالم پوست ذخیره و در زمان ظاهر
این روش طى ســه هفته چین و
کرده  اســت که با این نتایج مى
پیشــرفته ترین روش هاى ضد
ا مى شــود، مؤثرتر اســت؛ اگر

اتفاق نخواهد افتاد.
پیرى باعث مى شود سلول هاى پو
بدهند، کالژن ترکیب اصلى
و به دالیل مختل
عملکرد مى
عملکر
در رو
اطر
که

بوتاکس را فراموش کنیدعصبانى شدن چاقتان مى کند
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شرکت طراحى و ساختمان نفت

 آگهى مزایده

در پى تصمیم دولت براى مبارزه با خام فروشى در حوزه 
صنایع معدنى و وضع عوارض 25 درصدى بر صادرات 
سنگ آهن ، شرکت ذوب آهن اصفهان ضمن قدردانى 
از این اقدام دولت ، اعالم آمادگى کرد که جهت حمایت 
از معادن کشور، حاضر به خرید سنگ آهن به صورت 
نقدى اســت که اقدامى اثر گذار به ویژه در حمایت از 

معادن کوچک محسوب مى شود. 
معاون خرید ذوب آهن اصفهان در ایــن باره  گفت : 
 FE سنگ آهن مورد مصرف ذوب آهن باید عیارى با
باالتر از 60 داشته باشد که با توجه به شرایط کنونى و 
کمبود سنگ آهن ، در حال حاضر به ناچار سنگ آهن با 
FE باالتر از 58 نیز در این شرکت استفاده مى شود. لذا 
ذوب آهن اصفهان آمادگى دارد سنگ آهن (مگنتیت 
و هماتیت) را بــه صورت نقدى و با هــر تناژى از هر 
نقطه اى از کشور با FE باالى 58 ، گوگرد کمتر از دو 
دهم، فسفر کمتر از دو هزارم وسیلیس 6خریدارى کند. 
معادنى که تمایل به فروش سنگ آهن به این شرکت 
داشته باشــند مى توانند با مدیریت خرید مواد اولیه و 

انرژى، اداره خرید مواد اولیه تماس حاصل نمایند. 
مهندس محمدجعفر صالحى افزود: این شرکت با توجه 
به برنامه تولید امسال خود که سه میلیون تن است ، به 
اضافه ذخیره احتیاطى، 6/5  تن سنگ آهن نیاز دارد. 
باتوجه به اینکه ذوب آهن از شــیوه کوره بلند استفاده

مى کند الزامًا باید از ســنگ آهن دانه بندى به اضافه 
آگلومره استفاده کند و براى غنى سازى عیار سنگ آهن 

دانه بندى از کنسانتره و نرمه گندله استفاده مى شود. 
صالحى به عــدم بهره گیرى ذوب آهــن اصفهان از 
یارانه انرژى در مقایسه با سایر شرکت هاى فوالدى 
اشاره کرد و گفت: این شرکت با توجه به اینکه از روش 
کوره بلند اســتفاده مى کند تنها به میزان 25 درصد از 
یارانه انرژى برخوردار است. در روش کوره بلند انرژى 

حاصل از زغال سنگ با تبدیل به کک متالورژى باعث 
احیاء و ذوب سنگ آهن مى شود که در مقایسه با سایر 
روش هاى تولید فوالد که از حامل هاى انرژى ارزان و 
یارانه اى بهره مى گیرند، گران تر است و سهم هزینه 

انرژى در این روش در کشور ما باالتر است. 
وى افــزود: ذوب آهن هم اکنون زغــال را حدوداً هر 
کیلو هزار تومان تحویل در معدن خریدارى مى کند. 
بر اساس کیل مصرف اعالمى وزارت صمت، هر تن 
چدن نیاز به 962 کیلو زغال دارد که بدون محاســبه 
هزینه تبدیل به کک و هزینه حمل و نقل، هر تن چدن 
962 هزار تومان زغال نیاز دارد. ذوب آهن اصفهان با 
دریافت تمام زغال سنگ کشور که روش استخراج آن 
سنتى و غیر اقتصادى اســت، در واقع به نوعى یارانه 

انرژى پرداخت مى کند. 
معاون خرید ذوب آهن اصفهــان افزود: تنها مصرف 
کننده عمده زغال ســنگ داخلى، ذوب آهن است و 
باتوجه به کیفیت پایین زغال ســنگ داخلى، امکان 

صادرات بسیار محدود و مشکل است. 
وى با اشاره به سه مزیت ایران در تولید فوالد مشتمل بر 
نیروى انسانى ارزان، انرژى ارزان و معادن سنگ آهن 
فراوان، گفت: متأسفانه ذوب آهن اصفهان هم اکنون 
از این سه مزیت رقابتى بى بهره است و همین امر کار را 

براى این مجتمع صنعتى سخت کرده است. 
صالحى با اشــاره به وضع عــوارض 25 درصدى بر 
صادرات سنگ آهن گفت: عوارض صادرات و تعرفه 
واردات، دو امر معمول در همه دنیا براى کنترل و ایجاد 
موازنه در تولید و بازار است همچنانکه کشور چین نیز 
براى فرومنگنز و فروسیلیس تعرفه 20 درصدى منظور 
کرده است و صادرات کک از این کشور تا سال 2013 

ممنوع بوده است . 
وى افزود: با توجه به اینکه شرکت هاى فوالدى داخلى 

با کمبود سنگ آهن مواجه بودند، لذا وضع عوارض 25 
درصدى بر صادرات این محصول، اقدامى ضرورى از 
سوى دولت بود که جاى تقدیر دارد  در این خصوص 
امیدواریم، قیمت پایه صادارتى ســنگ آهن، قیمت 
منطقى متناسب با قیمت هاى جهانى صادراتى، مورد 
ادعاى معادن ســنگ آهن لحاظ و عملیاتى شود تا از 
کاهش اثرات بازدارندگى این عوارض، جلوگیرى شود. 
معاون خرید ذوب آهن، طرح سهمیه بندى مواد اولیه 
براى واحد هاى تولید کننده فوالد کشور را نیز یک اقدام 

حمایتى خوب از ســوى دولت دانست و گفت: ضمن 
تقدیر از این حرکت حمایتى ، باید گفت در این سهمیه 
بندى به سنگ آهن دانه بندى که نیاز اصلى ذوب آهن 
است توجهى نشده و تنها گندله و کنسانتره مد نظر قرار 

گرفته است. 
صالحى گفت: امیدواریم که معادن سنگ آهن به یاد 
بیاورند که در زمان افت شدید قیمت صادراتى سنگ 
آهن ، ذوب آهن اصفهان با دریافت تمام ســنگ آهن 
تولیدى معادن منطقه سنگان (پالسرى) حمایت تمام 

عیارى از این معادن انجام داد.
وى با اشــاره به طرح جامع فوالد و تاثیر آن در توازن 
زنجیره فوالد کشور افزود: امیدواریم طرح جامع فوالد 
در خصوص توسعه تولید فوالد و ادغام عمودى و افقى 
معادن بازنگرى نماید تا توســعه به صورت تخصصى 
در زمینه کارى به انجام برســد. متأسفانه هم اکنون 
درآمد حاصل از توسعه معدنى منجر به توسعه فوالدى 
در واحدهاى معدنى گشــته و باعث اخالل در توازن و 
تأمین نیازهاى مواد اولیه گردیده اســت به نحوى که

بزرگ ترین تولید کننده معدنى در حال حاضر مصرف 
کننده عمده سنگ آهن گردیده است.

معاون خرید ذوب آهن اصفهان تصریح کرد : اختصاص 
یک میلیون و 750 هزار تن سنگ آهن به ذوب آهن 
گرچه فقط حدود 25 درصد نیاز سنگ آهنى این شرکت 
را تأمین مى نماید اما حمایت مجموعه دولت، وزارت 
صمت، ایمیدرو، شرکت تهیه و تولید و مجتمع سنگان 

جاى قدردانى دارد. 
وى افزود: متأسفانه با توجه به تغییر روش پرداخت از 
اعتبارى به پیش پرداخت توان نقدینگى همه واحدهاى 
تولیدى چه فوالدى و چه غیر فوالدى بسیار شکننده 
شده است. از آنجایى که سودآورى تولید کننده به دلیل 
تحت کنترل بودن قیمت محصــول نهایى و افزایش 
قیمت مواد اولیه، قطعات و تجهیزات به ویژه حمل و 
نقل به نقطه سر به سر نزدیک شده است و بعضًا وارد 
محدوده زیان گردیده، تولید در شــرایط رقابتى بسیار 
مشکل و بعضاً غیر اقتصادى گردیده است لیکن به دلیل 
جلوگیرى از بروز عواقب اجتماعى در شــرایط تحریم 
اقتصادى و حفظ آرامش و امنیت در کشــور عزیزمان 
ایران اسالمى، تولید کنندگان باچنگ و دندان شرایط را 

با ثبات نگه داشته اند. 
معاون خرید ذوب آهن اصفهــان در پایان گفت: این 

مجتمع عظیم صنعتى هم اکنون میزبان 31 هزار نفر 
است (14 هزار نفر در داخل این شرکت و 17 هزار نفر 
در معادن زغال سنگ) و به صورت غیر مستقیم نیز در 
اشتغال عده بسیارى نقش مهمى دارد و لذا در شرایط 
کنونى که با تحریم هاى اقتصادى مواجه هستیم، الزم 
است که با تداوم سیاست هاى حمایتى و هم افزایى در 
زنجیره فوالد، شاهد به کارگیرى ظرفیت معطل مانده 

این شرکت باشیم.

معاون خرید ذوب آهن مطرح کرد

آغوش باز ذوب آهن اصفهان براى خرید نقدى سنگ آهن از معادن کوچک

,,

 تنها مصرف کننده 
عمده زغال سنگ 
داخلى، ذوب آهن 
است و باتوجه 
به کیفیت پایین 
زغال سنگ داخلى، 
امکان صادرات 
بسیار محدود و 
مشکل است

شهردارى نجف آباد در نظر دارد به استناد مصوبه شــماره 97/4433 مورخ 97/11/29 شوراى محترم اسالمى شهر، نسبت به 
واگذارى عملیات مستمر جمع آورى و حمل و دفن زباله، نظافت و رفت و روب معابر شهردارى منطقه چهار با برآورد تقریبى اولیه 
به مبلغ 26/457/739/200 ریال بدون تعدیل و مابه التفاوت، از محل اعتبارات سال 1398 شهردارى نجف آباد و بر اساس جداول 

پیشنهاد بهاء به پیمانکار واجد شرایط اقدام نماید.
شرایط شرکت در مناقصه: شرکت کنندگان باید داراى صالحیت انجام کار بوده و این صالحیت به تأیید اداره کار و امور اجتماعى 
رسیده باشد. همچنین داشتن توانایى و امکانات انجام کار بنا  به تشخیص کارشناسان مربوطه شهردارى و ارائه حسن سوابق 

کارى الزامى مى باشد.
مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: از واجدین شرایط دعوت مى شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه، 
با همراه داشتن مدارك و رزومه شــرکت، تا پایان وقت ادارى روز سه شــنبه مورخ 98/07/30 به امور قراردادهاى شهردارى

 نجف آباد مراجعه نمایند.
شــرکت کنندگان باید مبلغ 1/330/000/000 ریال را طى فیش واریزى به حساب سپرده شــماره 0104544150002 شهردارى
 نجف آباد و یا معادل آن را ضمانتنامه معتبر بانکى به عنوان ضمانت شرکت در مناقصه ارائه نمایند. برندگان اول، دوم و سوم مناقصه 

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

مى باشد.

ال ا ا 97/11/29ش 97/4433 ا ش ا 3ا ا ظ ا فآ ا شش

نوبت اول

محمد مغزى نجف آبادى- سرپرست شهردارى نجف آباد

آگهى مناقصه

م الف: 620177

اداره کل آموزش فنى و حرفه اى استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومى یک مرحله اى انجام تعمیرات ابنیه و تأسیسات و محوطه در مراکز 
آموزش فنى و حرفه اى هتلدارى، نساجى و سنجش مهارت اصفهان به شماره 2098003343000001 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى 
دولت برگزار نماید کلیه مراحل مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه الکترونیک 
دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى مراحل ثبت نام در 
سایت مذکور و دریافت گواهى امضاء الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 1398/07/10 مى باشد.

1- اعتبار طرح از محله تخصیص اعتبارات استانى مى باشد.
2- پرداخت هر صورت وضعیت از محل اسناد خزانه یک تا سه ساله اعالمى توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزى خواهد بود.

3- داشتن توکن براى شرکت کنندگان الزامى است.
4- مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سامانه تا ساعت 14 روز پنج شنبه 1398/07/18 مى باشد.

5- مهلت زمانى ارائه پیشنهاد تا ساعت 14 روز یک شنبه 1398/07/28 است.
6- زمان بازگشایى پاکت رأس ساعت 10 صبح روز سه شنبه 1398/07/30 خواهد بود.

7- مبلغ ودیعه شرکت در مناقصه 250/000/000 ریال است.
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت هاى الف- ب و ج به آدرس: اصفهان، 

خیابان هزار جریب روبروى جهاد کشاورزى اداره کل آموزش فنى و حرفه اى استان اصفهان
تلفن 36693157

اطالعات تماس سام انه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934- 021
مدفتر ثبت نام: 88969737- 85193768 ب ر

اکاکک طط اا تأتأأأأ نا ا اا ت اا انان ا ال ل کک نااقق اا ننظظ ا ف ا ا ا ا ف شفن کلآآآ ا آاا

اداره کل آموزش فنى و حرفه اى استان اصفهان

آگهى مناقصه
فراخوان مناقصه عمومى یک مرحله اى

م الف: 619523


