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اثرات کاشت مژه مصنوعى بر چشمبیشترین پرونده هاى تخلف تعزیراتى چیست؟مشکل «پنج ستاره» حل شد؟رتبه ایران در عمل هاى جراحى زیبایى حمله گازانبرى به تابش و قلعه نویى سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

چرا سالمت قلب 
نیازمند مصرف 
پتاسیم است؟

تردد 50 درصد اصفهانى ها با خودروى  شخصى 
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عبور زائران  اصفهانى اربعین
 از مرز 200 هزار نفر 

تاجران اروپایى
 در بازار پسته ایران

مطهرى: به مردم بگویید
 در لردگان 

چه اتفاقى افتاده

5
پروژه بن-بروجن 
برخالف مصوبات 

شوراى عالى آب است

مصرف کافى غذاهاى سرشار از پتاسیم در طول روز 
به کاهش فشار خون و ریتم ثابت قلب کمک 

مى کند. این در حالى است که یکى از عوامل خطر 
ابتال به فیبریالسیون دهلیزى یا ریتم قلب نامنظم، 

دریافت کم یا بیش از حد پتاسیم...

پروژه بن-بروجن برخالف مصوبات شوراى عالى 
آب اســت، کانال این پروژه به طول 50 متر که 
هفته قبل حفر شده بود روز دوشنبه هفته جارى 

توسط کشاورزان اصفهان مسدود شد.
عضــو هیئت مدیــره نظام صنفى کشــاورزى 
اصفهان در گفتگو با «مهر» با اشــاره به اینکه 
پــروژه بن-بروجن پشــتوانه منطقــى ندارد، 
اظهار کرد: در هفته گذشــته فنس هاى حوضه 
استحفاظى استان اصفهان به منظور حفر کانال 
به طول حدود 50 متر بــراى پروژه بن-بروجن 

توسط پیمانکار...
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کشف کشف 12001200 کیلو مواد مخدر، بازداشت  کیلو مواد مخدر، بازداشت 210210 قاچاقچى و توقیف  قاچاقچى و توقیف 3434 خودرو خودرو
رونمایى از کشفیات جدید پلیس اصفهان در سلسله عملیات هاى ظفررونمایى از کشفیات جدید پلیس اصفهان در سلسله عملیات هاى ظفر
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کمترین استقبال از مترو، دوچرخه، اتوبوس و تاکسى در شهر

بیشتر بخوابید بچه هـا
آمارها نشان مى دهد که میزان مصدومیت در فوتبال ایران 
بیش از آمارهاى جهانى است. اما دلیل این موضوع چیست؟
اهمیت خواب براى تمامى افراد جامعه مشخص است اما در 
این میان خواب کافى براى ورزشکاران از اهمیت ویژه اى 

برخوردار است، زیرا رابطه مستقیمى با عملکرد آنان دارد.
کمبود خواب مى تواند یک ورزشکار...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

عضو هیئت مدیره نظام صنفى
 کشاورزى اصفهان:

82 درصد جرائ م 
شبکه هاى اجتماعى 

در اصفهان 
اقتصادى است

رئیس پلیس فتا استان خبر داد

بى ربط بودن پرونده لرستانى با پرونده رقصنده ها
واکاوى پرونده خواننده معروف که مفسد فى االرض شناخته شده است
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احسان تخته گازاحسان تخته گاز
 پیش مى رود پیش مى رود

در اجراى ماده 71 قانون شــهردارى ها صورت جامــع درآمد و هزینه هاى 
شهردارى طالخونچه به انضمام فهرست عمرانى به شرح زیر انتشار مى گردد:

صورت درآمد و هزینه براى دوره منتهى به 1397/12/29

سال 97 (ارقام به ریال)درآمدها و منابع تأمین اعتبارردیف
33/336/299/756درآمد ناشى از عوارض عمومى1000
2/344/996/342درآمد ناشى از عوارض اختصاصى2000
2/280/909/246بها خدمات و درآمد مؤسسات انتفاعى شهردارى3000
528/676/417درآمد حاصل از وجوه و اموال شهردارى4000
2/314/897/595کمک هاى اعطائى دولت و سایر سازمان هاى دولتى5000
1/281/591/583اعانات، هدایا و دارائى ها6000
13/216/797/973سایر منابع تأمین اعتبار7000

------------
هزینه ها

الف) هزینه هاى جارى
11/205/334/745وظیفه خدمات ادارى
25/805/091/689وظیفه خدمات شهرى

------------
ب) هزینه هاى عمرانى

326/349/275 برنامه برنامه ریزى توسعه شهرى31000
0برنامه هدایت آب هاى سطحى32000
9/474/625/748برنامه بهبود عبور و مرور شهرها33000
1/878/000برنامه ایجاد و توسعه تأسیسات حفاظتى شهر34000
9/509/710/048برنامه نگهدارى و بهبود محیط شهرى35000
754/716/280برنامه ایجاد اماکن ورزشى- تفریحى و فرهنگى36000
1/658/680/800برنامه ایجاد سایر تأسیسات و تسهیالت شهرى37000
0برنامه ایجاد تأسیسات درآمدزا38000
401/138/183برنامه هزینه دیون عمرانى39000

صورت ریز برخى از عوارض مطابق با بند 13 ضوابط مالى بخشنامه بودجه سال 95 
شهردارى هاى کشور

812/147/942عوارض بر پروانه هاى ساختمانى
478/635/298عوارض بر نوسازى

139/495/588عوارض بر ارزش افزوده دریافتى درآمدها
278/991/192مالیات بر ارزش افزوده دریافتى درآمدها

فهرست عملیات عمرانى

تملک اراضى و مستحدثات واقع 1
در طرح هاى عمرانى

مکانیزه نمودن فعالیت هاى 2
سیستم داخلى شهردارى

زیرسازى، آسفالت و ترمیم 3
ترانشه

جدول گذارى و بلوك فرش معابر 4
سطح شهر

زیرسازى و جدول گذارى محله 5
خاراب

خرید و نصب دوربین جهت 6
ترافیک شهر

حمل و نقل عمومى7

پروژه طراحى اصالحات هندسى 8
حمل و نقل و ترافیک

خرید تجهیزات آتش نشانى9
نگهدارى و توسعه فضاى سبز10

آبنماى بوستان الله و آبنماهاى 11
سطح شهر

نکوسازى12

احیا و مرمت اماکن باارزش 13
تاریخى

بهسازى سالن مراسمات و 14
غسالخانه

احداث زورخانه15
احداث قسمتى از سایت ورزشگاه16

تکمیل محوطه ساختمان 17
شهردارى

اجراى فاز اول شهرك صنعتى18

هزینه هاى پیش بینى نشده دیون 19
عمرانى

درآمدها

21/493/041/983 ریالمنابع درآمدى
2/229/996/555 ریالهزینه ها (وظیفه خدمات ادارى)
8/453/794/083 ریالهزینه ها (وظیفه خدمات شهرى)
3/111/449/100 ریالهزینه ها (وظیفه عمران شهرى)

برنامه هاى عمرانى
115/000/000 ریالبرنامه ریزى توسعه شهرى

-برنامه هدایت و دفع آب هاى سطحى داخل شهرى
2/239/611/000 ریالبرنامه حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهرى
-برنامه ایجاد تأسیسات حفاظتى شهرها

15/000/000 ریالبرنامه بهبود محیط شهرى
186/800/000 ریالبرنامه ایجاد سایر تأسیسات و تسهیالت شهرى

253/438/100 ریالبرنامه ایجاد تأسیسات درآمدزا

48/000/000/000 ریالپیش بینى بودجه سال 1398
5/723/000/000 ریالوظیفه خدمات ادارى
15/313/000/000 ریالوظیفه خدمات شهرى
26/964/000/000 ریالوظیفه عمران شهرى

بیالن درآمد و هزینه شش ماهه ى اول سال 1398 
شهردارى بویین میاندشت

ت د یا و  داری  ی  و ط ع روا
www.bouinmiandasht.ir@ sh_bouinmiyandasht 

Sapp.ir/sh_bouinmiyandasht
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انتقاد جلیل فرجاد ازانتقاد جلیل فرجاد از
 بى توجهى به بازیگران پیشکسوت بى توجهى به بازیگران پیشکسوت

در فیلم ها:در فیلم ها:

فقط قصه دختر و پسرها را فقط قصه دختر و پسرها را 
تعریف مى کنند!تعریف مى کنند!

آماره
بیش

اهمیت
این م
برخو
کمبو

س
فار

س: 
 عک

شهردارى طالخونچه 
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بازداشت «سحر تبر»، شاخ اینستاگرامى که چهره خود 
را با 50 عمل جراحى به شــکل ترســناکى در آورده بود 
توجه ها را بار دیگر به عمل هاى جراحى زیبایى در ایران 

جلب کرده است. 
روزنامه «گاردین» در این باره نوشت: «اکانت اینستاگرام 
ســحر تبر که با عمل هاى متعدد ســعى کرده شبیه به 
"آنجلینا جولى" شود، پر از تصاویر او با لب هاى پف کرده، 
صورت زاویه دار و بینى نوك تیز اســت.» این رسانه به 
چسب زخمى که او اکثراً روى بینى خود دارد، اشاره کرده 
و نوشته عمل هاى زیبایى در ایران محبوبیت باالیى دارد 

و ده ها هزار عمل زیبایى هر سال در ایران انجام مى شود.

بر اســاس آخرین آمار هاى منتشر شــده توسط انجمن 
بین المللى جراحى زیبایى که ســال 2017 منتشر شده، 
رتبه ایــران از نظر تعداد تقریبى جراحى پالســتیک در 
جهان، رتبه بیست و چهارم است در حالى که بسیارى از 
گزارش هاى مشابه، رتبه ایران در عمل بینى را رتبه اول 

در جهان خوانده اند. 
گزارشى که در سال 2018 توسط این انجمن منتشر شده 
نشان مى دهد نرخ عمل هاى زیبایى در کل جهان رو به 
رشد بوده است. این آمار ها نشان مى دهد در مجموع تعداد 
عمل هاى زیبایى در سال 2018 نسبت به سال قبل از آن 

5 درصد رشد داشته است.

 نماینده مردم تهران در مجلس شوراى اسالمى، گفت: 
درباره اتفاق اخیر لردگان مــردم باید به حرف حاکمیت 
اعتماد و گزارش کارشناسان مجلس و دولت را باور کنند. 
حاکمیت هم وظیفه دارد با مردم شفاف باشد و به دور از 
کلى گویى، به طور دقیق به آنها بگوید ماجرا از چه قرار 

بوده و چرا این اتفاق افتاده است.
على مطهرى در گفتگــو با «اعتمادآنالیــن»، درباره 
اتفاق اخیر لردگان و اینکه افکار عمومى منتظر واکنش 
متفاوت و بهترى از جانب دولت در این خصوص بودند، 
گفت: دکتر الریجانى، رئیس مجلس، براى روشن شدن 
زوایاى این ماجرا هیئتى از اعضاى کمیسیون بهداشت را 

مأمور بررسى ماجراى لردگان کرده است که این هیئت 
به لردگان رفته اند و پس از بررســى، گزارش خود را به 

مجلس ارائه خواهند کرد.
نماینده مردم تهران توضیح داد: در نهایت حکومت هم 
باید گزارش دقیقى از آنچه در لردگان اتفاق افتاده به مردم 
بدهد و روشن کند که ریشه و عامل این مشکل کجاست 
و واقعیت چیســت. باید به مردم توضیح بدهند تا افکار 

عمومى اقناع شود.
عضو کمیســیون فرهنگى مجلس گفت: دولت باید از 
کلى گویى بپرهیزد و به طور جزئى توضیح بدهد ماجرا از 

چه قرار بوده است و در این باره شفاف سازى کند.

رتبه ایران 
در عمل هاى جراحى زیبایى

مطهرى: به مردم بگویید در 
لردگان چه اتفاقى افتاده

چند درصد ایرانى ها 
فست فود مى خورند؟

   مشرق | نتایج آمارگیرى از فرهنگ رفتارى 
خانوار در ســال 96، الگوى تغذیه افراد 15 ساله و 
بیشتر را به دست داده است. آمارها نشان مى دهد 
بالغ بر 78/9 درصد افراد 15 ســاله و بیشتر شیر 
مصرف کرده اند. همچنیــن 75/9 درصد از این 
جامعه آمارى ماهى مصرف کرده اند. طبق این آمار 
48 درصد افراد غذاهاى فست فود خورده اند که در 
ماه 1/4 دفعه بوده است. 54/8 درصد افراد نوشابه 
مصرف مى کنند و 41/3 درصد نیز غذاى بیرون از 

منزل خورده اند.

مشکل نور زیاد!
   کافــه ســینما | بازیگر مشهور سینما و 
تلویزیون ایران عکســى در شبکه اجتماعى خود 
منتشر کرد که باعث سوژه شدن خود و همسرش 
شــد. داریوش ارجمند در حالى عکسى از خود و 
همسرش درشبکه اجتماعى منتشر کرده که هر 
دو در منزلشان از عینک آفتابى استفاده کرده اند. 
این موضوع باعث شوخى هاى کاربران شده است. 
مثًال یکى از آنها زیر این عکس در پیامى نوشته: 
«دوســتان ایراد نگیرید، منزل نورگیرش زیاده.» 
داریوش ارجمنــد در گفتگویى تــازه ادعا کرده: 
«ساواك به على شریعتى مى گفت "نواب صفوى" 
و به من هم مى گفت "چاقوکش نواب صفوى".»

هشدار حمله دوباره ملخ ها
   تســنیم | وزیر جهاد کشــاورزى با ارسال 
نامه اى به معاون اول رئیس جمهور اعالم کرد در 
سه ماه پایانى سال جارى دوباره با هجوم گسترده 
ملخ هاى صحرایى در مناطق جنوبى کشور مواجه 
خواهیــم بود. در ماه هاى پایانى ســال گذشــته 
ملخ هاى صحرایى یا مهاجم هجوم گسترده اى به 
سطح وسیعى از مناطق جنوبى کشور داشتند، که 
بنابر اعالم وزارت جهاد کشاورزى طى بیش از 50 

سال گذشته بى سابقه بوده است.

24درصد ایرانى ها 
روانپزشک نیاز دارند

   ایسنا | معاون دفتر سالمت روانى، اجتماعى 
و اعتیاد وزارت بهداشــت ضمن تشریح اقدامات 
بهداشتى و درمانى در خصوص بیماران روان گفت: 
از 23/6 درصد افرادى که در گروه 15 تا 64 ساله 
نیازمند مداخله روانپزشکى شناخته شده اند، 12/7 
درصد داراى اختالل افسردگى و 14/6 درصد داراى 
اختالالت اضطرابى هستندکه در هر دو دسته آمار 

زنان نسبت به مردان بیشتر است.

205 هزار نفر 
وارد عراق شدند

   میزان | دبیر کل ستاد مرکزى اربعین حسینى 
گفت: بر اساس آخرین آمار تا روز سه شنبه تعداد 
ثبت نامى ها از مــرز دو میلیــون و 500 هزار نفر 
گذشــته اســت و همچنین 103 هزار نفر از مرز 
مهران و از دو مرز شــلمچه و چذابه نیز 102 هزار 

نفر عبور کرده اند. 

کاهش حجم سوختگیرى 
با کارت جایگاه داران 

   ایسنا | شرکت ملى پخش فرآورده هاى نفتى 
اعالم کرد که از ساعت صفر بامداد سه شنبه(16 
مهر ماه) میزان سوختگیرى با کارت جایگاه داران 
در پمپ بنزین ها به 20 لیتر کاهش یافت. قبًال این 
مقدار 30 لیتر بوده است. شرکت ملى پخش تأکید 
کرد هموطنان براى ســهولت در سوختگیرى از 
کارت سوخت شخصى اســتفاده کنند. یادآورى 
مى شود میزان لیتراژ در هر بار سوختگیرى با کارت 

سوخت شخصى خودروها همان 60 لیتر است.

در حال بهتر شدنیم
   تســنیم | اســحاق جهانگیرى با اشــاره به 
اینکه علــى رغم اعمال تحریم هاى شــدید آمریکا 
شرایط اقتصادى کشور به ســمت ثبات و بهتر شدن 
حرکت مى کند، اظهار کرد: این در حالى اســت که 
آمریکایى ها یک جنگ تمام عیار اقتصادى علیه ایران 

آغاز کرده بودند.

جلیلى از مشهد نامزد مى شود
   نامــه نیوز | تصمیم ســعید جلیلى براى حضور 
در انتخابات جدى اســت. چندى پیش مطرح بود که او 
مى خواهد در تهران سرلیست جبهه پایدارى قرار بگیرد 
و با فهرست اصالح طلبان به سرلیستى عارف و فهرست 
شوراى وحدت به سرلیستى قالیباف رقابت کند اما خبرها 
حکایت از آن مى کند که او از شــهر مشهد به صحنه 

انتخابات مجلس پا مى گذارد. 

جزئیات عملیات ناکام داعش 
در قم

   فارس | سردار حسن کرمى درباره برخورد مأموران 
یگان ویژه با تیم هاى تروریستى گفت: در سال 95 یک 
تیم تروریستى از داعش به کشــور وارد و در کرمانشاه 
ساکن شد. با رصد اطالعاتى توانستیم مخفیگاه آنها را 
شناسایى کنیم؛ در مرحله بعد مأموران نوپو یگان ویژه وارد 
عمل شدند و چون تیم تروریستى مقاومت کرده و تسلیم 
نشدند همه آنها را به هالکت رساندند. این تیم تروریستى 
سه نفره که به جلیقه انتحارى مجهز بودند براى انجام 
یک عملیات انتحارى در داخل حرم حضرت معصومه 
(س) در قم عازم کشــور شــده بودند که خوشبختانه 

شناسایى و معدوم شدند.

نورچشمى ها خودروى 
روسى وارد مى کنند؟

   بهــار | دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به 
واردات خودرو از شرکت هاى روسى، گفت: بعید است 
خودرویى از روسیه وارد شود چرا که واردات خودرو ممنوع 
است مگر اینکه تعدادى نورچشمى وجود داشته باشند و 
دولت قصد داشته باشد به آن نورچشمى ها اجازه واردات 
دهد. مهدى دادفر افزود: در گذشــته با 640 شرکت در 
دنیا فعالیت داشــتیم که انواع برندهاى دنیا را هم وارد 
مى کردیم اما متأســفانه اکنون یکسال و ششماه است 
جلوى واردات را گرفته اند که باعث ورشکستگى مطلق 

ما شده است. 

«استاندارد» ایرانى شد
   فارس |  غالمعلى حداد عادل، رئیس فرهنگستان 
ادب و هنر فارسى در مراسم روز جهانى استاندارد اظهار 
کرد: کلمه استاندارد در واقع واژه اى فارسى نیست ولى 
به دلیل اینکه مانند واژه پلیس، کلمه اى بین المللى است 
و همچنین نزدیک به واژه فارسى «استاندار» است، به 
عنوان یک کلمه فارسى پذیرفته شــد و تابعیت ایرانى 

گرفت.

کشیش هاى خیلى عجیب!
   ایرنا | روزنامه «دیلى پست» نیجریه روز سه شنبه 
از کیگالى پایتخت روآندا گزارش داد که پلیس این کشور 
یک کشیش تبشیرى آمریکایى و پســرش را به اتهام 
برهم زدن نظم عمومى دســتگیر کرده است چرا که او 
و پسرش بارها دولت را متهم کردند که با سیاست هاى 
فرهنگى شــان مردم را به جهنم هدایت مى کنند و در 
موعظه هاى خود زنان را شیطان مى خواند. سال گذشته 
نیز یک کشیش دیگر در زیمبابوه در حالى که ادعا مى کرد 
همچون حضرت مسیح(ع) داراى کرامات است و بلیت 
ورود به بهشت مى فروخت دستگیر شد. این کشیش هر 
بلیت ورود به بهشت را به قیمت حدود 500 دالر آمریکا به 
مردم مى فروخت در حالى که متوسط درآمد روزانه مردم 

زیمبابوه دو دالر است.

خبرخوان

پرونده محسن لرســتانى، خواننده معروف از آن دست 
پروند ه هایى اســت که در مورد آن اخبــار ضد و نقیض 

بسیارى به گوش مى رسد.
به گزارش «باشگاه خبرنگاران جوان»، محسن لرستانى 
که اســفند 97 در منزل مادرش در ســعادت آباد تهران 
بازداشت شــده بود، روز دوشــنبه هفته جارى با لباس 
زنــدان و در حالى که ماســک بر صورتــش زده بود تا 
ناشناس بماند در دادگاه انقالب حاضر شد. پرونده وى با 
اتمام مرحله دادرسى به شعبه 28 دادگاه انقالب ارسال 
شده است و قاضى مقیسه رسیدگى به این پرونده را در 

دستور کار دارد.
هفته پیش بود که وکیل لرســتانى در گفتگو با رسانه ها 
عنوان اتهامى موکلش را افساد فى االرض عنوان کرده 
بود. او «چت هاى خصوصى» لرستانى را دلیل دستگیرى 
و صدور چنین کیفرخواستى خوانده و تأکید کرده بود که 

او هیچ رابطه فیزیکى  اى انجام نداده است.
 این پرونده یکــى از داغ ترین پرونده هــاى مربوط به 
ســلبریتى ها در چند ســال گذشته به شــمار مى رود، 
پرونده اى که با توجه به عنوان اتهامى افساد فى االرض 
براى لرســتانى احتماًال با حکم اعدام براى این متهم، 

مختومه اعالم شود.
اما از زمانى که موضوع بازداشــت و دستگیرى لرستانى 
و حضــور او در دادگاه انقالب با عنوان اتهامى افســاد 

فى االرض رسانه اى شده، اخبار و مطالب ضد و نقیض 
بسیارى در خصوص جرم این خواننده منتشر شده است. 

در همین رابطه شنیده مى شد با توجه به همزمانى ارجاع 
پرونده لرســتانى به شــعبه 28 دادگاه انقالب با ارجاع 

پرونده تعداد زیادى رقصنده اینستاگرامى به این شعبه، 
این دو پرونده با هم در ارتباط هستند.

طبق شایعات مطرح شده، جرم محسن لرستانى مربوط 
به سازماندهى باندى مى شود که فعالیتش در زمینه تولید 
محتواى مستهجن با استفاده از دختران جوان براى انتشار 
در فضاى مجازى است. در همین زمینه اخیراً تعداد زیادى 
از دختران رقصنده بازداشت یا به دادسرا احضار شده اند. 
همین هفته گذشته نیز خبر بازداشت سه رقصنده دیگر در 
برخى رسانه ها منتشر شد. طبق اخبار منتشر شده پرونده 

آنها به شعبه 28 دادگاه انقالب ارسال شده است.
اما یک منبــع آگاه در دادگاه انقالب بــا رد ارتباط این 
پرونده ها با یکدیگر گفت: «تنها موضوعى که مى توانم 
در خصوص پرونده لرستانى بگویم این است که جرم او 
اقدام علیه امنیت ملى نیست و مربوط به دایر کردن مرکز 
فساد مى شود.» به گفته این منبع آگاه گرچه رسیدگى به 
پرونده هاى لرستانى و رقصنده هاى اینستاگرامى هر دو 
به دست قاضى مقیسه سپرده شده است اما ارتباطى میان 
اینها وجود ندارد. طبق اعالم این منبع آگاه، لرستانى در 
موضوع دایر کردن مرکز فساد داراى دو همدست است.

شنیده شده است که متهمان این پرونده از اعمالى که در 
مرکز فساد رخ مى داده، تصویربردارى کرده و تعدادى از 
این تصاویر با ضبط گوشى همراه متهمان در دست مقام 

قضایى قرار گرفته است.

واکاوى پرونده خواننده معروف که مفسد فى االرض شناخته شده است

بى ربط بودن پرونده لرستانى با پرونده رقصنده ها

تقریبًا تمام رسانه اى هایى که تجربه  مصاحبه با محمود 
احمدى نژاد -رئیس جمهور پیشــین ایران- را دارند از 
مشکالتى مى گویند که پس از انجام آن با احمدى نژاد 
و افراد نزدیک بــه او پیدا کرده اند. برخى از رســانه ها از 
دخل و تصرف محمود احمدى نژاد و یــا اطرافیان او در 
مصاحبه ها مى گویند و از اینکه قبل از مصاحبه محورهایى 

را مشخص مى کنند و باید حتماً در آن حیطه پرسش هایى 
را مطرح کرد. 

ســعیده امیدى، دبیر سیاســى «ایلنا» که چندى پیش 
مصاحبه اى با محمود احمدى نژاد داشته و هنوز با گذشت 
زمانى قابل توجه منتشر نشده اســت در توییتى نوشته 
بود: « چه مصاحبه "ایلنا" با احمدى نژاد منتشر بشه چه 
نشه... قطعًا رشته توییت هاى مفصلى درباره آنچه بر ما 
در این مصاحبه گذشت خواهم داشــت... از شرح ماوقع 

نمى گذرم.»
محسن مهدیان، عضو تحریریه  خبرگزارى «فارس» که 
تجربه  گفتگو با محمود احمدى نژاد را دارد، (مصاحبه اى 
که البته تنها گزارشــى تقریبًا کوتاه از آن منتشــر شده) 
مى گوید فایل صوتى و فیلم مصاحبه را علیرغم قول قبلى 
به ما ندادند تا منتشر نکنیم اما خودمان مصاحبه را کامل 
کردیم و منتشر کردیم آنها هم تکذیب 

نکردند.
على اصغر شــفیعیان، سردبیر «انصاف 
نیــوز» نیز کــه در مصاحبــه   روزنامه 
«آرمان» با احمدى نژاد حضور داشــته 
است مى گوید در نهایت مصاحبه حدوداً 
7000 کلمه بوده است که پس از چک 
کردن دفتــر محمود احمــدى نژاد به 
12000 کلمه رسیده و  به نظر مى رسد 
طراحى ایشــان به این شکل است که 
نمى خواهند در مصاحبــه  زنده حضور 

داشته باشد.
از سوى دیگر مجتبى حسینى، سردبیر «اعتماد آنالین» 
مى گوید محــور گفتگوى «اعتمادآنالیــن» با محمود 
احمدى نژاد منشور بهار بوده و دقایقى از مصاحبه را حذف 
کردند و وقتى خبرنگاران «اعتماد» شکایت کردند از سوى 
دفتر احمدى نژاد پاسخ داده شده است که «دکتر از حذف 
خبر نداشته اســت» و در نهایت قول انجام گفتگو براى 

قسمت دوم را به آنها داده اند.

فرهاد مهــراد، خواننــده «کودکانــه»، فرهادى که 
«وحدت» را فریاد مى زد، همه مى شناســیم. فرهادى 
را که به معنــاى آیه هاى قرآن ژرف مى اندیشــید و از 
ترجمه خرمشاهى گالیه داشت، چطور؟ آن،که دنبالش 
مى گردیم اینجاســت، فرهادى که دوســت حسین 

الهى قمشه اى است،  عاشــق کتاب خواندن است، نماز 
مى خواند، عربى مى داند و آنقدر با قرآن مأنوس اســت 
که بر ترجمه بهاءالدین خرمشاهى حاشیه مى نویسد و از 

ترجمه اش ایراد مى گیرد.
به گــزارش «خبرآنالین»، فرهاد به گواه دوســتان و 
آشــنایان بســیار کتاب مى خواند و به «دایره المعارف 
متحرك» مشهور بود. عربى دانستنش هم چیز عجیبى 
نیست چرا که عالوه بر مطالعه بسیار بخاطر شغل پدر 
مدتى را میان اعراب زندگى کرده بود. در کتاب «چون 

بوى تلخ خوش کندر» هم تسلط فرهاد بر عربى و ارمنى 
تأیید شده، هر چند خودش در گفتگویى که متنش در 
انتهاى کتاب چاپ شده است، با تواضع مى گوید «بنده 

فقط کمى زبان انگلیسى بلدم و دیگر هیچ!».
شــاید به همین دلیل اســت که ترجمــه بهاءالدین 
خرمشــاهى از قرآن را با دقت باال و پایین مى کند و در 

سطرهاى آن  ایرادهایى مى بیند.
فرهاد وقتى به ترجمه آیه 92 از سوره نحل مى رسد، با 
خواندن ترجمه راضى نمى شود. اینجاست که در حاشیه 

مى نویســد: «وا مى تافت»، حال آنکــه آنچه در زبان 
بانوان و در نوشتن نیز به کار مى رود، شکافتن است. پس 
مترجم بایستى مى نوشت: «پشم هایى را که مى بافت... 
رشته رشته مى شکافت». درباره ترجمه خرمشاهى از آیه 
31 سوره «یس» مى نویسد: «این ترجمه در خور قرآن 
نیست». حاشیه نویسى هاى فرهاد به ترجمه بهاءالدین 
خرمشــاهى از قرآن به مواردى که اشاره شد، محدود 
نیست و چندین نمونه دیگر از آن در انتهاى کتاب «چون 

بوى تلخ خوش کندر» وجود دارد.

انتقاد فرهاد مهراد از 
ترجمه قرآن خرمشاهى

گرفتارى هاى مصاحبه با احمدى نژاد!

نماینده مردم قائم شــهر در مجلس شوراى اسالمى که 
در جلســه علنى صبح دیروز مجلس به رفتار مســعود 
پزشکیان، رئیس جلســه معترض بود براى دقایقى جو 
مجلس را متشــنج کرد. در این جلسه، سید على ادیانى 
در حال ارائه تذکر و اخطارى بود که مســعود پزشکیان 
این تذکر و اخطار را وارد ندانست و میکروفن او نیز قطع 
شــد. پس از آن ادیانى در مقابل جایگاه هیئت رئیســه 
حضور پیدا کرد و با صداى بلند نسبت به برخورد مسعود 

پزشکیان رئیس جلسه اعتراض کرد.
دقایقى بعد نام ادیانى به عنوان مخالف یک پیشــنهاد 

مطرح شد که پس از باز شــدن میکروفن او گفت: آقاى 
پزشکیان شما نخواســتید، اما خدا خواست که اسم من 
به عنوان مخالف درآمد. من به احتــرام مجلس و حق 
شــهروندى مردم ایران و در اعتراض بــه رفتار خالف 
آیین نامه شما که حق نماینده را تضییع مى کنید سخن 

نمى گویم.
مسعود پزشکیان، رئیس جلسه هم به او گفت: هیچ وقت 
میکروفن هیچکس را قطع نکردم. شــما دارید تهمت 
مى زنید. شما تذکر دادید و من اشــکال آیین نامه اى را 

وارد ندانستم.

قهر آقاى نماینده مجلس!

آلبوم ناشنیده «خراسانیات» با آهنگسازى پرویز مشکاتیان 
و آواز محمدرضا شجریان منتشر خواهد شد. مجوز این آلبوم 
که هنوز تاریخ دقیق انتشار آن مشخص نیست، پنجم مرداد 
ماه توسط دفتر موسیقى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى 
صادر شده است. شــاعر برخى قطعه هاى این آلبوم عماد 
خراسانى  است، ســاز آن را هم پرویز مشکاتیان که اصالتًا 
نیشابورى  است، با الهام از موسیقى خراسان کوك کرده و 
آواز شجریان که مشهدى  است، آن را به کمال رسانده است. 
با این حساب، این آلبوم را مى توان یک شوریدگى تمام و 

کمال خراسانى دانست؛ یا حتى اداى دین به زادگاه. 
به گزارش روزنامه «خراسان»، آخرین اثر مشترك منتشر 
شده شجریان و مشــکاتیان، به مهر ماه سه سال پیش و 
انتشــار آلبوم «طریق عشق» که در ســال 67 در پاریس 
اجرا شده بود، برمى گردد. زمانى که هفت سال از درگذشت 
مشکاتیان مى گذشت و شجریان در بســتر بیمارى بود. 
حال منتظریم انتشــار این آلبوم، مرهمى بر جان موسیقى 
ناخوش  احوالمان باشــد و قاصد خوش خبرى براى دوباره 

شنیدن صداى شجریان.

آلبوم ناشنیده شجریان و مشکاتیان در راه است

برداشت پسته از 220 هزار هکتار باغ پسته در استان کرمان 
وارد فاز تازه شده است، در سال جارى جمع آورى پسته از 
باغ هاى پسته حدود 20 روز با تأخیر انجام شده اما وضعیت 
محصول نسبت به سال گذشته بســیار بهتر است. بعد از 
برداشت پسته کال و برداشت مغز پسته سبز براى صادرات 
به اروپا و کشورهاى عربى حاال برداشت پسته رسیده و نوبر 
آغاز شده است. در ســال جارى در کنار بارندگى مطلوب 
و کاهش تغییرات دمایى، آفت پســته نیز به خوبى کنترل 

شده است. 
محمد یکى از پسته کاران دشــت کبوتر خان در نزدیکى 
رفسنجان است که به «مهر» مى گوید: سال گذشته در این 
فصل از سال در باغى که در حال فعالیت هستیم حتى 5 کیلو 
پسته نیز برداشت نشد اما در سال جارى هر کارگر در هر روز 

از این باغ 500 کیلو پسته برداشت مى کند. 

میزان برداشــت پسته در کشــور 240 هزار ُتن پیش بینى 
مى شود که البته از نظر کیفیت و وزن نیز محصول سال جارى 
بسیار مطلوب است. هم اکنون پســته ایران به کشورهاى 
اروپایى، آسیایى دور، آسیاى میانه، روسیه و کشورهاى عربى 
و با واسطه یک کشور به آمریکا هم صادر مى شود، هر چند 

مشکالتى ایجاد شده اما صادرات همچنان ادامه دارد.

تاجران اروپایى در بازار پسته ایران
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تقاضا براى سکه نیست
رئیس اتحادیه طال و جواهر اصفهان گفت: طى چند هفته 
گذشته تاکنون تقاضایى براى خرید سـکه در بازار وجود 
ندارد و هم اکنون این بازار در رکود شـدید به سـر مى برد. 
هوشنگ شیشه بران با اشاره به وضعیت طال در بازار ایران، 
اظهار کرد: در بازار ایران حباب قیمت سکه تمام و نیم سکه 

با توجه به نبود تقاضا در بازار، به صفر رسیده است.

برگزارى همایش 
«شهر آموزش آنالین» 

همایش «شـهر آموزش آنالین» پنج شـنبه 18 مهر ماه 
از ساعت 15 و 30 دقیقه در کتابخانه مرکزى براى دانش 
آموزان دهمى، یازدهمـى و دوازدهمى برگزار مى شـود. 
این همایش رایـگان به ارائه راهکارهـاى عملیاتى براى 
دانش آموزان سه رشته علوم انسانى، ریاضى و علوم تجربى 
مـى پـردازد و عالقه منـدان بـراى شـرکت در همایش 

مى توانند، کلمه کنکور را به 10008590 ارسال کنند.

افزایش سقط درمانى 
مدیرکل پزشـکى قانونـى اسـتان اصفهان گفـت: آمار 
متقاضیان دریافت مجوز سقط درمانى پنج ماهه نخست 
سـال جارى در این اسـتان به نسبت مدت مشـابه سال 
گذشته 3/7 درصد افزایش نشان مى دهد. على سلیمان پور 
افزود: 338 نفر در پنج ماهه نخست امسال براى دریافت 
مجوز سـقط درمانى بـه مراکز پزشـکى قانونى اسـتان 
مراجعه کردند که 257 نفر از آنها موفق به دریافت مجوز 

قانونى شدند. 

لغو مجوز یک شرکت هوایى 
مدیر روابـط عمومى و سـخنگوى سـازمان هواپیمایى 
کشـورى گفت: تخلف یک شـرکت خدمات مسـافرت 
هوایى در اصفهان به دلیل گرانفروشـى، محـرز و مجوز 
فعالیت این دفتر لغو شده است. رضا جعفرزاده افزود: این 
دفتر بلیت مربوط به اربعین را با 500 هزار تومان افزایش 
فروخته، ضمن اینکه براى بلیت فروخته شده هم صندلى 
پروازى در نظر نگرفته اسـت. این در حالى است که دبیر 
انجمن صنفـى دفاتر خدمـات مسـافرتى و جهانگردى 
اصفهان یک روز پیش ترگفته بود هیچ شرکت هواپیمایى 

در این استان گرانفروشى نکرده است.

توقیف 2000 کنسرو 
2200 عدد کنسرو تاریخ مصرف گذشته با هویت جعلى 
در اصفهان کشف و جمع آورى شد. مدیر مرکز بهداشت 
شـماره 2 اصفهان گفت: در بازرسـى هاى کارشناسـان 
بهداشـت محیط این مرکـز از مراکز توزیـع و تولید مواد 
غذایى، این تعداد کنسرو تاریخ مصرف گذشته با هویت 

جعلى کشف و جمع آورى شد.

فعالیت 6000 نگهبان محله
رئیس پلیس پیشـگیرى اصفهان گفت: قریب به 6300 
نگهبان محله براى پاسدارى و حفاظت از اماکن عمومى 
وخصوصى که فعالیت آنها آمایش جرم را ایجاد مى کند 
در اصفهان فعالیت مى کنند. عزیزا... سپهوند با اشاره به 
اینکه نگهبانان محله تحت آموزش پلیس هسـتند بیان 
کرد: مکان هایى که براى مجرمان جذابیت دارند و مالکان 
احتمال مى دهند مورد دستبرد قرار بگیرند با به کارگیرى 

نگهبانان محله مى توانند امنیت آن محل را تأمین کنند.

حمایت مالى از 
دختر دانشجوى پزشکى

مدیرکل کمیته امداد امـام خمینى(ره) اسـتان اصفهان 
گفت: خّیر نیکوکار اصفهانى هزینه تحصیل دختر یتیم 
دانشجوى رشته پزشکى زیرپوشش کمیته امداد اصفهان 
را برعهده گرفت. محمدرضا متیـن پور گفت: این حامى 
خیر اندیـش پرداخت هزینـه تحصیل این دختـر یتیم را 
تا پایـان دوران تحصیـل برعهده گرفته و عـالوه بر این 
هزینه شـرکت در دوره هاى آمادگى آزمون کارشناسـى 
ارشد دو خواهر یتیم اصفهانى را نیز پرداخت کرده است. 
اکنون 27 فرزند از حمایت ماهانه این حامى خیراندیش 

بهره مند مى شوند.

خبر

مدیرکل حج و زیارت اســتان اصفهان با اشاره به عبور 
تعداد ثبت نام ها در ســامانه ســماح از 200 هزار نفر، از 
افزایش پیش بینــى حضور زائران اصفهــان در اربعین 

خبر داد.
غالمعلى زاهدى در گفتگو با «فــارس» اظهار کرد: تا 
ظهر روز دوشنبه 15 مهر ماه، 207 هزار نفر از مردم استان 
اصفهان در سامانه سماح ثبت نام کرده اند. مدیرکل حج و 
زیارت استان اصفهان با بیان اینکه مجموع افراد ثبت نام 
شده در سال گذشــته 149 هزار نفر بود، افزود: با توجه 
به اینکه هنوز 12 روز تا اربعین زمان باقى مانده اســت 
پیش بینى مى کنیم تعداد زائران استان اصفهان تا دو برابر 

نسبت به سال قبل افزایش یابد و حدود 300 هزار نفر در 
این مراسم عظیم حضور پیدا کنند.

وى در خصوص خبرهاى منتشر شــده مبنى بر اینکه 
ضرورتى براى ثبت نام در سامانه سماح وجود ندارد گفت: 
ثبت نام در سماح اجبارى اســت و منابع رسمى هم این 
را اعالم کرده اند، از عالقه مندان به حضور در مراســم 
پیاده روى اربعین درخواســت داریم حتمًا در این سامانه 

ثبت نام کنند.
به گزارش «فارس»، هفته گذشته مدیرکل حج و زیارت 
استان اصفهان در گفتگو با «فارس» عدد نهایى ثبت نام 

کنندگان را 250 هزار نفر پیش بینى کرده بود.

مدیرکل تعزیرات حکومتى استان اصفهان گفت: مهمترین 
موضوعات پرونده هاى تخلف تعزیرات حکومتى اســتان 
اصفهان ایفا نکردن تعهدات ارزى، احتکار و قاچاق سوخت 
است. غالمرضا صالحى افزود: موضوعاتى مانند گرانى و 
گرانفروشى باید از یکدیگر تفکیک شود. گاهى مواقع برخى 
از افراد به بهانه گرانى، اقدام به گرانفروشى مى کنند که در 
این مواقع دســتگاه هاى نظارتى باید ورود پیدا کنند. وى 
تصریح کرد: در استان اصفهان ماهانه بیش از 3000 پرونده 
تخلف به شعب تعزیرات حکومتى وارد مى شود که سعى 

شده به بیش از 90 درصد آن رسیدگى شود.
صالحى با اشــاره به اینکه بســیارى از مردم اعتقاد دارند 

جریمه هاى تعزیرات حکومتى بازدارنده نیست، گفت: قانون 
براى تعزیرات حکومتى تعیین کرده که جریمه یک کاال 

مثًال دو یا چهار برابر ریالى تخلف جریمه شود. 
مدیرکل تعزیرات حکومتى استان اصفهان با بیان اینکه 
مهمترین موضوعات پرونده هاى تخلف تعزیرات حکومتى 
استان نبود ایفاى تعهدات ارزى، احتکار و قاچاق سوخت 
است، افزود: خوشبختانه آمار تخلف در شش  ماهه نخست 
امسال بسیار کاهش داشته و تعداد کل پرونده هاى احتکار 
نهایتاً 20 پرونده بوده اســت. همچنین موضوعاتى مانند 
گرانفروشــى، عدم درج قیمت و عدم رعایت بهداشت در 

صدر تخلفات اصناف استان اصفهان قرار دارد.

بیشترین پرونده هاى 
تخلف تعزیراتى چیست؟

عبور زائران  اصفهانى اربعین 
از مرز 200 هزار نفر 

رئیس پلیس فضاى تولید و تبــادل اطالعات (فتا) 
فرماندهــى انتظامى اصفهان گفــت: 82 درصد از 
مجموع جرائم فضاى مجازى در این استان مربوط 

به حوزه اقتصادى است.
ســرهنگ ســید مصطفى مرتضوى در گفتگو با 
«ایرنا» افزود: جرائم اقتصادى در شش ماه گذشته 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته 200 درصد رشد 
داشت و دو برابر شده و  36 درصد از جرائم شبکه هاى 
اجتماعى مربوط به موضوعات اخالقى اســت. وى 
خاطرنشان کرد: وقوع جرائم در این حوزه و در این 
مدت سال جارى نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
148 درصد و در عین حال میزان کشــفیات  108 

درصد رشد داشت.

رئیس پلیس فتاى استان اصفهان اظهار کرد: تمرکز 
اصلى ما بر جرائم اقتصادى، شــامل برداشت هاى 
غیرمجاز از حســاب هاى بانکــى و کالهبردارى 
مالى در بستر اینترنت اســت که فراوانى و افزایش 
اینگونه جرایم بیش از هر چیز در حوزه برداشت هاى 
غیرمجاز اســت. وى با اشــاره به اینکه بیشترین 
آسیب ها به واســطه اســتفاده از درگاه هاى جعلى 
پرداخت الکترونیک (فیشینگ)  رخ مى دهد تصریح 
کرد: 65 درصد کل جرائم اقتصادى نتیجه استفاده از 
صفحات جعلى و فیشینگ است که به مناسبت هاى 
مختلف و با موضوع هایــى از جمله اربعین، فروش 
بلیت سفرهاى اربعین، رزرو اتوبوس،  ثبت نام کارت 

سوخت و یارانه راه اندازى مى شود.

معاون حفاظت و بهره بردارى شرکت آب منطقه اى 
اصفهان گفت: در حال حاضر آب زاینده رود از ورزنه 
و اژیه عبور کرده و به ســمت تــاالب گاوخونى در 

حرکت است.
حسن ساســانى در گفتگو با «ایسنا»، در خصوص 
میزان حقابه تــاالب گاوخونى افــزود: از دهم مهر 
ماه بخشى از خروجى آب زاینده رود با توقف توزیع 
حقابه کشاورزان در شــبکه نکوآباد، از سد رودشت 
براى تاالب گاوخونى و محیط زیســت رهاسازى 
شد و طى پنج روز گذشــته که سد رودشت در شرق 
اصفهان باز شد، بیش از 4 میلیون مترمکعب آب به 
سمت تاالب رها شده اســت.  وى با بیان اینکه در 
این رهاسازى بحث حقابه زیست محیطى رودخانه 

و همچنین تاالب گاوخونى مدنظر است، گفت: به 
دلیل مسیر طوالنى و 100 کیلومترى سد رودشت 
تا تاالب گاوخونى و با توجه به اینکه مدت ها در این 
مسیر آبى جریان نداشته، درحال حاضر نفوذ آب در 

زمین زیاد است.
معاون حفاظت و بهره بردارى شرکت آب منطقه اى 
اصفهان در خصوص نگرانى هایى مبنى بر برداشت 
آب در مسیر رسیدن زاینده رود به گاوخونى، گفت: در 
حال حاضر خروجى سد زاینده رود کاهش یافته، چرا 
که تحویل حقابه کشاورزان به اتمام رسیده است و آب 
با حداقل میزان از ســد زاینده رود خارج مى شود اما 
کشاورزان نیاز چندانى به آب ندارند و کشت پاییزه آنها 
از آبان ماه انجام مى شود، بنابراین نگرانى وجود ندارد.

82 درصد جرائ م شبکه هاى اجتماعى 
در اصفهان اقتصادى است

مدیرعامل شــرکت ذوب آهن اصفهان در نشست 
خبرى نمایشگاه ماینکس 2019 در غرفه این شرکت 
گفت: اخذ عوارض 25 درصدى از صادرات مواد معدنى 
هرچند بازدارنده نیست اما براى شروع خوب است البته 

نظر تولیدکنندگان فوالد 40 درصد بود.
منصور یزدى زاده اظهار کــرد: قرارداد فروش 9000 
ُتن ریل UIC60 پرســرعت به شــرکت توســعه و 
سرمایه گذارى گل گهر امضا شده اســت و امروز از 
ریل ذوب آهن اصفهان در محور بستان آباد – میانه 
استفاده مى شــود. وى گفت: پیشــنهاد اختصاص 
28 درصد سهام شــرکت ســنگ آهن مرکزى به 
ذوب آهن اصفهان بابت تسویه بخشى از بدهى دولت 
به تأمین اجتماعى ارائه شــده است که با این حساب 
مى توانیم یک میلیون تن کنسانتره را به گندله تبدیل

 کنیم.
یزدى زاده افزود: در ســال 92، حــدود 400 میلیارد 
تومان به ســنگ آهن مرکزى بدهکار بودیم و امروز 
این بدهى در حدود 200 میلیارد تومان است. در واقع 
بحث تأخیر در پرداخت به معدنکاران موضوع جدیدى 

نیست و نباید آن را بهانه عدم تأمین سنگ براى ذوب 
آهن قرار داد.

مدیرعامل ذوب آهن تصریح کرد: ذوب آهن، سنگ 
آهن را ارزان تر نمى خرد اما چون با روش کوره بلند 
تولید مى کنیم باید سنگ آهن عیار باال داشته باشیم 
وگرنه باید کک بیشــترى مصرف کنیم و هیچ گونه 
دیکته کردن قیمت از جانــب تولیدکنندگان فوالد 
وجود ندارد. وى تصریح کرد: امروز خرید مواد معدنى از 
معادن کوچک را تسهیل کردیم در واقع تالش ما این 
است که از معادن کوچک تر که توان پایین ترى دارند 

نقد خرید انجام شود.
یزدى زاده خاطرنشان کرد: به واردات زغال سنگ نیاز 
داریم اما مشکلى در تأمین آن نداریم و از بخش هاى 
مختلف مواد اولیــه را تأمین مى کنیــم. وى افزود: 
بیشترین میزان صادرات بر اساس آمار ایمیدرو مربوط 
به ذوب آهن اصفهان و در حــدود 600 هزار تن بوده 
است. وى در ادامه گفت: امروز واردات مقاطع به صفر 
رســیده  و تنها واردات ما در برخى سایز هاى فوالد و 

فوالدهاى آلیاژى است.

قرارداد فروش 9000 ُتن ریل براى گل گهر را داریم
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان:

زاینده رود از اژیه به سمت گاوخونى 
در حرکت است

پروژه بن-بروجن برخالف مصوبات شــوراى عالى آب 
است، کانال این پروژه به طول 50 متر که هفته قبل حفر 
شده بود روز دوشنبه هفته جارى توسط کشاورزان اصفهان 

مسدود شد.
عضو هیئت مدیره نظام صنفى کشــاورزى اصفهان در 
گفتگو با «مهر» با اشاره به اینکه پروژه بن-بروجن پشتوانه 
منطقى ندارد، اظهار کرد: در هفته گذشته فنس هاى حوضه 
استحفاظى استان اصفهان به منظور حفر کانال به طول 
حدود 50 متر براى پروژه بن-بروجن توسط پیمانکار طرح 

تخریب شده بود.
حسین محمدرضایى افزود: روز دوشنبه کشاورزان شرق 
و غرب اســتان اصفهان به پروژه غیرقانونى بن-بروجن 
اعتراض کردند و کانال انتقــال آب از حوضه زاینده رود را 
که با تخریب فنس هاى اســتان اصفهان حفر شده بود، 
مسدود کردند. وى بیان کرد: بیش از 2000 کشاورز از شرق 
و غرب استان اصفهان به محل ایستگاه پمپاژ طرح مذکور 
حاضر شــدند و اعتراض خود را با پرکردن کانال به گوش 

مسئوالن رساندند.
عضو هیئت مدیره نظام صنفى کشــاورزى اصفهان ابراز 
کرد: مطابق مصوبه 9 ماده اى تا تأمین نشدن حقابه حقابه 
داران زاینده رود و محیط زیست، هرگونه برداشتى از حوضه 

زاینده رود منع قانونى دارد.
محمدرضایى ادامــه داد: از آنجا که پــروژه بن-بروجن 
اقدامى  غیرقانونى و 42 طرح برداشت آب جدید چهارمحال 

و بختیارى خالف مصوبات شــوراى عالى آب، شــوراى 
امنیت ملى و شــوراى هماهنگى زاینده رود اســت پس 
اقدام کشاورزان غیرقانونى محســوب نمى شود و عین 

قانون است.
عضو هیئت مدیره نظام صنفى کشــاورزى با بیان اینکه 
پروژه بن-بروجن از نظر محیط زیست و کارشناسى هیچ 
گونه پشتوانه منطقى ندارد، گفت: 255 کیلومتر خط لوله 
براى پروژه بن-بروجن باید احداث شــود و براى تأمین 
انرژى پمپاژ آب این پروژه بــه ارتفاع 600 متر نیاز به یک 
نیروگاه برق دارد در صورتى که مى توان از ســبزکوه در 
نزدیکى بروجن با احداث 12 کیلومتــر تونل، آب حوضه 
کارون را به صورت ثقلى و بدون نیــاز به پمپاژ به بروجن 
انتقال داد. وى تأکید کرد: برگردانــدن نوار مرزى بین دو 
اســتان اصفهان و چهارمحال و بختیارى به قبل از سال 

1370 از دیگر خواسته هاى معترضان بود.
در همین حال اســفندیار امینى، دبیر اجرایى نظام صنفى 
کشــاورزى اســتان اصفهان هم روز دوشــنبه در جمع 
کشاورزان حاضر در میدان شهرستان تیران و کرون گفت: 
وزارت نیرو مصوبات شوراى آب را نادیده مى گیرد و یکطرفه 
دیدگاه هاى خود را اعمال مى کند. وى افزود: شوراى عالى 
آب دستور جلوگیرى از اجراى پروژه هاى انتقال آب از زاینده 
رود و اجراى پروژه هاى نیازمند آب در این حوزه را صادر کرد 
اما وزارت نیرو این مصوبه را نادیده گرفت و به تازگى به 33 

پروژه اجازه فعالیت دادند.

امینى بیان کرد: این موضوع باعث برداشت از سد زاینده 
رود بدون توجه به تأمین آب در آن است که شرایط اصفهان 
به ویژه شــرق و غرب دچار مشکل مى شــود و بسیارى 
از کشاورزان این منطقه با آســیب و مشکالت اقتصادى 
و اجتماعى روبه رو مى شــوند. دبیر اجرایى نظام صنفى 
کشاورزى استان اصفهان با اشاره به اینکه شوراى آب بر 
اساس قوانین وزارت جهاد کشاورزى نقش مهمى در تعیین 
تکلیف حوزه آب دارد، تصریح  کرد: برخى از مقام هاى وزارت 
نیرو نقش قانونى شوراى آب را نادیده گرفته و معتقدند که 
شوراى آب نقش مشورتى دارد و قوانین آن ضرورت اجرا 
ندارد و همین موضوع موجب نقض قوانین مى شود. در حالى 
که چنین ادعایى از این وزارتخانه اشــتباه است و شوراى 
آب به ریاســت رئیس جمهورى و یا معاون اول آن نقش 

مشورتى ندارد بلکه مصوبات آن اجرایى است.
وى یادآورشد: بر اساس آخرین مصوبه شوراى عالى کشور 
به استانداران اصفهان و چهارمحال و بختیارى گفته شد که 
به مردم بگویند مصوبه شوراى عالى آب اجرایى مى شود و 
مردم نگرانى در حوزه مدیریت منابع آب حوضه زاینده رود 

نداشته باشند.
به گفته امینى با وجود افزایش بارندگى ها در سال زراعى 
گذشته اما رودخانه زاینده رود بسته مى شود و وزارت نیرو 
هر چند سال یک بار با برخى از تصمیم هاى خود موجب 
نگرانى و ناامیدى مردم مى شود و باید تصمیم جدى در این 

خصوص گرفته شود.

عضو هیئت مدیره نظام صنفى کشاورزى اصفهان:

پروژه بن-بروجن برخالف 
مصوبات شوراى عالى آب است

فرماندهى نیروى انتظامى اســتان اصفهــان پیش از 
ظهر دیروز در مراسم رونمایى از کشفیات جدید پلیس 
اظهار کرد: شــش باند سرقت شناســایى، 33 سارق 
دستگیر و دو میلیارد تومان اموال مسروقه کشف و ضبط

 شد.
سردار مهدى معصوم بیگى در خصوص کشفیات جدید 
پلیس گفت: نمایشگاهى که دایر شــده نتیجه سلسله 
عملیات هاى ظفر است که آخرین آن طى روزهاى اخیر 

و در هفته پلیس با عنوان «ظفر 81» انجام شد. 
وى تمرکز عملیات هاى ظفر را در چهار محور اعالم کرد 
و یادآور شد: مقابله با باندهاى سرقت، مقابله با سوداگران 
مرگ و قاچاقچیان مواد مخدر، برخورد با اراذل و اوباش و 
نیز قاچاقچیان کاال به صورت ویژه در عملیات هاى ظفر 

انجام شد. فرماندهى نیروى انتظامى استان اصفهان با 
اشــاره به محور اول و دوم بیان کرد: شش باند سرقت 
شناسایى، 33 سارق دستگیر و دو میلیارد تومان اموال 

مسروقه کشف و ضبط شد؛ همچنین در بحث مقابله با 
ســوداگران مرگ، 1200 کیلو مواد مخدر کشف، 210 

قاچاقچى دستگیر و 34 خودرو توقیف شدند. 
وى با بیان اینکه قاچاق کاال با توجه به شــعار ســال 
که رونق تولید اســت از اولویت هاى پلیس محســوب 
مى شود، اضافه کرد: در این راســتا 66 قاچاقچى کاال 
دستگیر، شش میلیارد تومان کاال و 41 دستگاه خودرو 

هم توقیف شد.
معصوم بیگى با بیان اینکه در حوزه امنیت اجتماعى 110 
سالح گرم و سرد کشف و ضبط شده، خاطرنشان کرد: 
پلیس امنیت اقتصادى طى یک یا دو هفته آینده عملیاتى 
خواهد شد که به صورت مستقل و ویژه در حوزه مبارزه 

با جرا ئم اقتصادى فعالیت خواهد داشت.

مدیر کل بحران اســتاندارى اصفهان گفــت: از ابتداى 
تابســتان تاکنون 324 هکتار از اراضى و مراتع اســتان 
اصفهان طعمه حریق شده که همه این موارد ناشى از بى 

احتیاطى گردشگران بوده است.
منصور شیشه فروش با اشاره به وقوع حریق در 5/5 هکتار 
از مراتع بسینان شهرستان بویین میاندشت در روز دوشنبه 

اظهار کرد: خطاى انســانى و بى احتیاطى گردشگران، 
مهمترین عامل حریق مراتع در استان اصفهان بوده است.

وى که دیروز با خبرگزارى «مهر» گفتگو مى کرد افزود: 
در دو روز گذشته 5 هکتار از مراتع منطقه دره بید شهرستان 
خوانسار طعمه حریق شد که توسط عوامل یگان حفاظت 

از مراتع و امدادگران اطفا شد.

مدیرکل بحران استاندارى اصفهان با بیان اینکه در شش 
ماه نخست امسال 79 حریق در استان اصفهان به وقوع 
پیوسته تصریح کرد: حریق در 324 هکتار از اراضى محیط 
زیست و مراتع استان اصفهان به وقوع پیوست که آموزش 
به محیط بانان و عوامل یــگان حفاظت از منابع طبیعى 

توسط دهیارى ها در کنترل حریق ها مؤ ثر بوده است.

کشف 1200 کیلو مواد مخدر، بازداشت 210 قاچاقچى و توقیف 34 خودرو

مراتع اصفهان با بى احتیاطى گردشگران طعمه حریق مى شود
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جلیل فرجاد، بازیگر پیشکسوت ســینما، تئاتر و تلویزیون 
درباره شــرایط ســینما عنوان کرد: به نظر من این روزها 
دستورالعمل هاى سینما تغییر کرده و روابط در سینما حاکم 

شده است.
وى در ادامــه افــزود: از زمانى کــه نوجوان بــودم و وارد 
فعالیت حرفه اى تئاتر و دیگر مدیوم هاى تصویرى شــدم 
یادم مى آید که همیشــه دعوت به کار مى شــدم. از سال 
55 که خاطرم مى آید در ســریالى با زنده یاد داود رشیدى 
همبازى بودم تا به امروز براى بــازى در نقش هایم دعوت 

مى شدم. 
فرجاد با اشاره به تغییر شرایط نحوه ارتباط با تهیه کننده تا 

کارگردان هاى سینمایى گفت: من نمى توانم براى یک لقمه 
نان کارهاى ناپســندى چون مجیزگویى آقاى تهیه کننده 
یا خانم تهیه کننده را بــراى گرفتن نقش انجام دهم دراین 
صورت ترجیح مى دهم با همان حقوق بازنشستگى ام زندگى 
کنم! اگر کسى دوست داشته باشد مرا بخاطر توانایى هایم 
دعوت کند من هم مى پذیرم در غیر اینصورت اصًال سالم 
و علیک هم با کسى نمى کنم چرا که وجدانم چنین لقمه اى 

را قبول نمى کند.
وى با بیان اینکه این روزها شاهد هستیم که دستیارها همه 
کاره سینماى ما شده اند، گفت: شاید خیلى از دستیارها امروز 
از من خوششان نمى آید بخاطر همین اخالقى که خدمتتان 

عرض کردم و دارم اما من نمى توانم با یک جوان بیســت و 
اندى ساله به اسم دســتیار که همه کاره یک فیلم مى شود، 
نوع دیگرى رفتار کنم که بتوانم نقــش بگیرم. با اینکه من 
همیشه به همه از بزرگ تا کوچک سعى کردم احترام بگذارم 
و اتفاقاً به آبدارچى و کسى که چاى مى دهد، بیشتر هم احترام 

مى گذارم.
وى اظهار کرد: االن وضعیت ارائه نقش و نگارش فیلمنامه 
و نمایشــنامه در ایران به این صورت شــده که دو بازیگر 
اصلى دختر و پســر مى گیرند و بقیه همه فرعى هســتند 
درحالى کــه ما مى توانیــم مثل ســینماهاى پرقدرت دنیا 
براى شخصیت هایى با سن و ســال و تجربه زیاد هم نقش 

مهم و اصلى داشــته باشــیم. االن دنیاى هالیوود بیشــتر 
قصه هایش براى سنین 50 و 60 سال به باالتر است درحالى 
که در ایران ما گیر به یک دختر و پســر داده ایم و قصه آنها 
را روایت مى کنیم! پس قصه زندگى من 50 و 60 ســاله چه 

مى شود؟!
فرجاد گفت: االن پنج  شش ســال است که مرتب کار تئاتر 
انجام مى دهم چرا که تئاتر مرا زنده نگه مى دارد هر چند اگر 
پول هم درآن کم باشد اما احساس طراوت و شادابى مى کنم. 
وقتى تئاتر کار نمى کنم یأس و ناامیدى و رخوت بر من چیره 
مى شود اما وقتى تئاتر کار مى کنم حس زندگى و حال خوب

 دارم.

انتقاد جلیل فرجاد از بى توجهى به بازیگران پیشکسوت در فیلم ها: 

فقط قصه دختر و پسرها را تعریف مى کنند!

مجید اکبرشاهى، مدیرگروه اجتماعى شبکه 5 از تالش براى بازگشت مسابقه «پنج ستاره» به آنتن با اعمال 
برخى تغییرات خبر داد. مسابقه «پنج ستاره» با اجراى حمید گودرزى و تهیه کنندگى میرمحمدحسین 
رضوى کارى از گروه اجتماعى شبکه 5 سیماست که در چند فصل از این شبکه روى آنتن رفت. 
همزمان با شائبه هایى که نســبت به برخى از مسابقه هاى تلویزیونى «جایزه محور» مثل 
«برنده باش» و نحوه پرداخت جوایز به شرکت کنندگان این برنامه ها مطرح شد، پخش 
«پنج ستاره» نیز متوقف شد و حاال به نظر مى رسد با برطرف شدن این شائبه ها و اعمال 

برخى اصالحات قرار است این مسابقه دوباره به شبکه 5 سیما بازگردد.
مجید اکبرشاهى، مدیر گروه اجتماعى شبکه 5 ســیما با اشاره به بازگشت «پنج 
ســتاره» ادامه داد: در حال رایزنى هســتیم که بتوانیم «پنج ستاره» را برگردانیم 
چون از برنامه هاى پرمخاطب شــبکه 5 بود و در آخرین نظرسنجى ها حدود 18 
درصد مخاطب داشت که رقم باالیى براى یک مسابقه تلویزیونى است. اکبرشاهى 
درباره تغییرات این برنامه در صورت بازگشت آن عنوان کرد: تاحدودى مجوزها براى 
بازگشت برنامه گرفته شده و قرار است تا حدى ساختار برنامه و محتواى آن نیز تغییر 
کند. مدیرگروه اجتماعى شبکه 5  درباره عوامل برنامه و مجرى آن هم تصریح کرد: باید 
مجوزهاى برنامه گرفته شود و بعد در این باره صحبت کنیم. بازگشت «پنج ستاره» حتماً با 
تغییراتى همراه است. هرچند این برنامه در سرى نخست پخش هم هیچگاه به طور مستقیم 
محل نقد و انتقاد جدى نبود اما شرایط به گونه اى بود که تلویزیون تصمیم گرفت ساخت و پخش 

این برنامه مدتى متوقف شود.

سینمایى «ماتریکس» در سه گانه اولیه خود توانست با اســتقبال و نقد بسیار مثبت اهالى سینما و منتقدین 
روبه رو شود، در همان زمان تمامى دوســتداران این فیلم انتظار ساخت نسخه بعدى اثر را نداشته و 
این سه گانه را اثرى کامل مى دیدند تا اینکه به تازگى خبر از ساخت فصل دوم اثر شنیده شد. 
هنوز شگفتى ساخت «ماتریکس 4» براى عالقه مندان این فیلم سینمایى تمام نشده بود 
تا اینکه خبرى جدید جنجال آفرین شد. بنا بر اخبار تأیید نشده، در «ماتریکس 4» عالوه 
بر حضور «کیانو ریوز» در نقش همیشگى، یک «نئو» جوان نیز حضور خواهد داشت! 
کمى بیشتر از یک ماه پیش بود که خبر ساخت قسمت چهارم فیلم علمى-تخیلى 
«ماتریکس» تأیید شد. حال در یک به روزرسانى دیگر از این پروژه مشخص شده 
اســت که در این دنباله جدید، دو «نئو» وجود دارد؛ یکى همان شخصیت آشناى 
همیشگى با بازى کیانو ریوز و دیگرى نسخه جوان تر «نئو» که هم اکنون «برادران 

 وارنر» به دنبال بازیگرى براى آن هستند.
در این فیلم قرار است شاهد بازگشت کیانو ریوز در نقش «نئو» و «کرى-ان ماس» 
در نقش «ترینیتى»، باشیم و همچنین «النا واچوفسکى» وظیفه کارگردانى و نوشتن 
فیلمنامه این فیلم اکشن را بر عهده دارد. «توبى امریخ»، مدیرعامل گروه «برادران 
وارنر پیکچرز»، در بیانیه منتشر شده گفت: «ما نمى توانیم بیشتر از اینکه قرار است دوباره 
با النا در فیلم «ماتریکس» همکارى کنیم، هیجان زده باشــیم. النا یک فیلمساز خالق 
واقعى و منحصر به فرد با یک دیدگاه حقیقى است و ما هیجان زده هستیم که او در حال نوشتن، 

کارگردانى و حضور به عنوان تهیه کننده در قسمت جدید فیلم «ماتریکس» است.» 

شد؟
شد؟مشکل «پنج ستاره» حل 
س 44»»مشکل «پنج ستاره» حل 

ماتریک
ماتریکس یک غافلگیرى در «
یک غافلگیرى در «

معاون برنامه ریزى و توسعه ســرمایه انسانى شهردارى اصفهان در چهلمین نشست 
سه شنبه ها با رسانه که با شعار پاسخگویى در مسیر امید بود خطاب به خبرنگاران گفت: 
معاونت برنامه ریزى و توسعه سرمایه انسانى یکى از معاونت هاى جوان شهردارى بوده 
که از سال 78 ایجاد شــد و در حقیقت معاونت نرم افزارى با برنامه ریزى و مغز متفکر 

شهردارى اصفهان به حساب مى آید.
علیرضا صادقیان، برنامه ریزى، تدوین یا طراحى فرایندها و... در شهردارى اصفهان 
براى دستیابى به اهداف شهردارى را از وظایف این معاونت برشمرد و گفت: این معاونت 
داراى معاونت ها و مدیریت هاى مختلفى همچون اداره سرمایه انسانى، برنامه ریزى 
و بودجه، تحول و نوســازى، پژوهش و فناورى، هماهنگى امور مناطق و سازمان ها 

و... بوده که در مجموع برنامه ریزى و توسعه را در شهردارى پیگیرى و رصد مى کنند.

رشد جمعیت به کمتر از یک درصد مى رسد
وى با بیان اینکه نگاه این معاونت بیشتر علمى بوده، افزود: جمعیت اصفهان دو میلیون 
نفر در قالب 620 هزار خانوار بوده و مطالعات نشــان مى دهد این جمعیت روزبه روز 
پیرتر شده و به سوى سالمندى مى رود و زاد و ولد کم مى شود به گونه اى که در سال 
1430 رشد جمعیت به کمتر از یک درصد خواهد رسید و طبیعتًا افزایش سن جمعیت 

در برنامه ها باید تغییر کند.
صادقیان امید به زندگى در سال گذشته را 76 سال اعالم کرد و گفت: این میزان امید 

به زندگى نشان از ارتقاى امید به زندگى دارد.

کمترین و بیشترین جمعیت در کدام مناطقند
معاون برنامه ریزى و توسعه سرمایه انسانى شهردارى اصفهان اظهار کرد: بیشترین 
جمعیت در شهر اصفهان را منطقه 8 با 241 هزار نفر و کمترین جمعیت شهر اصفهان 
در منطقه 11 با 58 هزار جمعیت استقرار داشته و متوسط تعداد اعضاى خانواده در شهر 
اصفهان 3/2 نفر است و درصد باسوادى در شهر اصفهان 93 درصد است. این در حالى 
است که میانگین سنى در شهر اصفهان 33 سال و وسیع ترین منطقه شهر اصفهان 
منطقه 12 و کمترین وسعت مربوط به منطقه یک است و 51 درصد جمعیت آقایان و 

49 درصد بانوان هستند.

یک منطقه پر از بافت فرسوده
وى با بیان اینکــه منطقه 14 اصفهان بیشــترین میزان بافت فرســوده تاریخى و 
غیرتاریخى را داراســت، افزود: برنامه شــهردارى اصفهان در زمینــه حمل و نقل، 
روان سازى در یک برنامه سه ســاله تا 1400 است چرا که امروز کمترین سفر با مترو 
و دوچرخه و بیشترین سفر با خودروهاى شخصى غیر از موتورسیکلت در سطح شهر 
اصفهان انجام مى شود به گونه اى که 1/5 درصد سفرها با مترو، 4 درصد با دوچرخه، 
20 درصد بــا اتوبوس و ون، 12/5 درصد با تاکســى، 14 درصد با موتورســیکلت و 
50 درصد با وسایط نقلیه شخصى در شهر اصفهان صورت مى گیرد، ولى برنامه ما آن 
است تا با ایجاد جذابیت و... مردم را بیشتر به استفاده از وسایط نقلیه عمومى در سطح 

شهر اصفهان ترغیب کنیم.
صادقیان افزود: موتورسیکلت آالینده ترین وسیله در شهر اصفهان است. 

بیشترین میزان افزایش بودجه در بین کالنشهرها
معاون برنامه ریزى و توسعه سرمایه انسانى شهردارى اصفهان با اشاره به بودجه سال 
جارى شهردارى اصفهان گفت: از بودجه 4100 میلیارد تومانى شهردارى اصفهان در 
سال جارى، 30 درصد جارى و 70 درصد عمرانى است و تا امروز بالغ بر 54 درصد بودجه 
شهردارى اصفهان در سال جارى تحقق یافته و امید است در ماه هاى باقیمانده از سال 

این مسیر ادامه یافته و 100 درصد تحقق یابد.
صادقیان مى گوید: شــهردارى اصفهان بیشــترین میزان افزایــش بودجه در بین 
کالنشهرهاى کشور را در سال جارى دارد که میزان رشد آن 37 درصد بوده است. این 

در حالى است که سال گذشته نزدیک به 90 درصد بودجه، تحقق پیدا کرد.

برنامه اى براى رسیدن به 7 مقصد
وى ادامه داد: 40 درصد تولید ناخالص (GTP) استان متعلق به شهر اصفهان و بودجه 

شهردارى اصفهان است.
معاون برنامه ریزى و توسعه سرمایه انسانى شهردارى اصفهان با بیان اینکه یک برنامه 
راهبردى تا سال 1400 تدوین و تصویب شده است، گفت: در این برنامه تالش داریم 

تا به هفت مقصد همچون کاهش آالینده هــاى محیطى با تمرکز بر کاهش آلودگى 
هوا، بهینه سازى عبور و مرور شــهرى، بهره بردارى بهینه از سرمایه هاى شهردارى، 
تاب آورى شهرى با تکیه بر ایمنى شــهر، بازآفرینى بافت ناکارآمد و تاریخى شهر و 
سرزنده کردن فضاى شهر و تحقق پذیرى طرح هاى توسعه شهرى در یک برنامه سه 

ساله تا سال 1400 برسیم. 

بهره بردارى از پروژه هاى مهم تا سال آینده
وى خاطرنشان کرد: در حال حاضر 1555 پروژه نیمه تمام در اصفهان داریم که 60 
درصد بودجه عمرانى صرف این پروژه ها شده که از این میزان 188 پروژه منطقه اى 
و 20 پروژه شاخص بوده و بقیه پروژه هاى کوچک است و امید داریم بخشى از سالن 
اجالس، رینگ چهارم، نمایشگاه بین المللى که از عمده ترین پروژه هاى ما مى باشد به 

تدریج تا پایان سال آینده به بهره بردارى برسند.
صادقیان یکى از چالش هاى اساسى در شهردارى ها را درآمدهاى پایدار و درآمدهاى 
غیرپایدار اعالم کرد و گفت: یکى از برنامه هاى جدى شهردارى اصفهان، حرکت به 
ســوى درآمدهاى پایدار بوده که این مى تواند از طریق سازمان فاواى شهردارى و... 
که داراى پتانسیل ارزشمند درآمدى هستند باشد چرا که برخى از مناطق شهرى در 
آینده دیگر از محل تراکم و عوارض نمى توانند درآمد کسب کنند و باید به سوى درآمد 
پایدار رفت که البته براى سازمان هاى وابسته به شــهردارى نیز این امر مدنظر قرار 

گرفته است.

براى شهر هوشمند باید شهردارى هوشمند داشت
معاون برنامه ریزى و توسعه سرمایه انسانى شهردارى اصفهان که به همراه معاونین 
و مدیران خود به میان خبرنگاران در تاالر اجتماعات کتابخانه مرکزى شــهردارى 
اصفهان آمده بود با اشاره به شهر هوشــمند هم گفت: یکى از مبادى هوشمند شدن 
شهردارى در کشور کالنشهر اصفهان بوده و تاکنون نیز اقدامات بسیار خوبى در این 
راســتا صورت گرفته و زیرساخت هایى هم فراهم شده اســت و معتقدیم براى شهر 
هوشمند باید شهردارى هوشمند داشت و تالش داریم تا پایان سال جارى با ورود به 
سامانه درخواست صدور پروانه، مراحل آن به طور سیستماتیک انجام و پروانه صادر 
و پرینت گرفته شود که این مهم در راستاى هوشمندسازى شهردارى اصفهان ارائه 

مى شود.
صادقیان مى گوید: امروز در مجموع 15 هزار نفر در قالب هاى مختلف به طور مستقیم 
و غیرمستقیم با شهردارى اصفهان همکارى مى کنند که بخشى طرف قرارداد بوده و 
به صورت جمعى کار مى کنند و بخشى قراردادى، رسمى و یا پیمانکار هستند که البته 
هنوز علیرغم اینکه از 1/5 سال گذشــته تاکنون در چارچوب قانون و یا با بسته هاى 
تشویقى 600 نفر بازنشسته شده اند اما هنوز نیروى مازاد وجود دارد که این از مشکالت 
ماست که امید است پروژه تطابق شغل و مشاغل تا پایان سال جارى به انجام برسد تا 

در راستاى چابک سازى اقدام شود.

امید به برنامه 1405
وى برنامه 1405 شــهردارى اصفهان را که ششــمین برنامه پنج ســاله شهردارى 
اصفهان است تشریح کرد و گفت: در برنامه 1405 سعى شده تا آسیب هاى برنامه هاى 
پیشین از بین برود که نتیجه محورى و سنجش پذیرى و استفاده از مشارکت ذینفعان 
از ویژگى هاى این برنامه بوده و امید اســت برنامه 1405 شهردارى اصفهان، بتواند 
اصفهان را زیست پذیرتر، رقابت پذیرتر و بهتر زندگى کردن همه اقشار را فراهم سازد.

وى ایجاد خزانه واحد را یکى از اقدامات معطل مانده در شهردارى قلمداد کرد و گفت: ما 
خزانه واحد را با هدف انتقال بخشى از درآمد سازمان ها و مناطق پردرآمد طى فرایندى 

به مناطق کمتر توسعه یافته، در برنامه داریم.
■■■  

رئیس ارتباطات رســانه اى شــهردارى اصفهان هم با قدردانى از تالش رسانه ها در 
انعکاس اخبار شهردارى اصفهان در بخش هاى مختلف طى 40 نشست سه شنبه ها 
با رسانه گفت: شکل گیرى ایجاد توازن رسانه اى در مناطق و معاونت هاى مختلف و 

اینکه فضاى رسانه اى متعلق به همه باشد مدنظر بوده و تاکنون استمرار داشته است.
نفیسه قانیان افزود: با اینگونه نشست ها، خبرنگاران نیز با مناطق مختلف شهرى بیش 

از پیش آشنا شده اند.
وى از رسانه ها خواست تا نقطه نظرات و پیشنهادات خود را در زمینه هاى مختلف ارائه 
کنند و خاطرنشان کرد: ما سعى مى کنیم براى خبرنگاران بازدیدهایى از مناطق را برپا 

کنیم تا مدیران نیز بیش از پیش پاسخگوى سئواالت خبرنگاران باشند.

کمترین استقبال از مترو، دوچرخه، اتوبوس و تاکسى در شهر

تردد 50 درصد اصفهانى ها با خودروى  شخصى 
ساسان اکبرزاده
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آگهى تغییرات
شرکت ساختمانى قرنیز نماى پارسیان شرکت 
سهامى خاص به شماره ثبت 33971 و شناسه 
ملى 14003558016 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى مــورخ 1398/06/14 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خانم زهره قادریان 
آذرخوارانى به کدملى 5649661871 و خانم 
نجمه حاج عبداللهى به کدملى 3052156624 
بترتیب بسمت بازرســان اصلى و على البدل 
شــرکت براى مدت یکســال انتخاب شدند. 
روزنامه کثیراالنتشــار 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 (621010)

آگهى تغییرات
شرکت مهندسین مشاور شایان نیرو آریا 
سهامى خاص به شــماره ثبت 40222 
و شناســه ملــى 10260579089 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مــورخ 1397/09/13 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - حسن نصر 
آزادانى به شماره ملى 1282925636 
، مسعود کالنتر نیستانکى به شماره ملى 
0452827371 و سید مهدى کلوشانى 
به شماره ملى 1287330355 بسمت 
اعضاء اصلى هیات مدیره براى مدت دو 
ســال انتخاب گردیدند. - نگین فرنام 
به شماره ملى 1290487553 بسمت 
بازرس اصلى و زهرا رشیدمیاب به شماره 
ملى 1287353401 بسمت بازرس على 
البدل براى مدت یکســال مالى انتخاب 
شدند.ـ  روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان 
جهت نشــر آگهى هاى شرکت انتخاب 
شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (620676)

آگهى تغییرات
شرکت پارســا طب سپنتا شــرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبت 54664 و شناسه ملى 
14005185523 به اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى عادى بطور فــوق العاده مورخ 
1398/05/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : على 
متقیان پور به کدملى 1287936784 بسمت 
رئیس هیئت مدیره و شفق قشقائیان به کدملى 
1756092631 بسمت نایب رئیس هیئت مدیره 
و ملیحه متقیان پور به کدملى 1272518256 
بســمت عضو اصلى هیئت مدیره و على رنجبر 
به کد ملى 1742120881 بسمت مدیر عامل 
شرکت (خارج از سهامداران) براى مدت دوسال 
انتخاب گردیدند.موسســه حسابرسى امین 
تدبیر بصیر به شــماره ثبت 22018 و شناسه 
ملى 10103512680 به سمت بازرس اصلى 
و فاطمه ترکان به شماره ملى 1271203391 
به سمت بازرس على البدل براى مدت یک سال 
مالى انتخاب شدند. کلیه اســناد و اوراق بهادار 
و تعهد آور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، 
قراردادها و عقود اسالمى با امضاء رئیس هیئت 
مدیره و مدیرعامل متفقاً و با مهر شرکت معتبر 
است. ترازنامه و حساب ســود و زیان شرکت 
منتهى به سال 1397 مورد تصویب قرار گرفت. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(620616)

آگهى تغییرات
شرکت سازه بســتر آریا ســهامى خاص 
به شــماره ثبــت 24278 و شناســه ملى 
10260450714 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1398/07/03 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد 
: فرهاد بهشــتى به کدملى 1287952569 
بسمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره - امیر 
حسین خیام باشى به کدملى 1284728307 
بســمت رئیس هیئت مدیره - رزیتا جلیلیان 
طهرانى به کدملى 1290985251 بسمت 
نایب رئیس هیئت مدیره براى مدت دوسال 
انتخاب گردیدند. محمد غفارزاده اصفهانى به 
کدملى 1280400897 و محمد رضا معظمى 
گودرزى به کدملى 1292065907 بترتیب 
بسمت بازرســان اصلى و على البدل شرکت 
براى مدت یکسال انتخاب شدند. کلیه اوراق 
و اسناد مالى و تعهد آور و همچنین کلیه اوراق 
عادى و ادارى شــرکت با امضاء مدیر عامل 
منفردا و با مهر شرکت معتبر است. روزنامه 
کثیراالنتشــار 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 (620634)

هرورزشورزش ب ر مچه ز ل

بیشتر بخوابید بچه هـا
آمارها نشــان مى دهد که میزان مصدومیت در فوتبال 
ایــران بیش از آمارهاى جهانى اســت. امــا دلیل این 

موضوع چیست؟
اهمیت خواب براى تمامى افراد جامعه مشخص است 
اما در این میان خواب کافى براى ورزشکاران از اهمیت 
ویژه اى برخوردار است، زیرا رابطه مستقیمى با عملکرد 

آنان دارد.
کمبود خواب مى تواند یک ورزشــکار حرفــه اى را از 
قهرمانى و کسب نتایج خوب در  مسابقات دور کند. البته 
این بدان معنى نیست که خواب به تنهایى براى قهرمانى 
کافى است؛ بلکه اگر ورزشــکار تمرین و خواب خود را 
خوب انجام داده باشد و ســلول هایش بازیافت کافى را 
داشته باشند، عملکردش خیلى بهتر از ورزشکارى است 
که  استراحت کافى نداشته و قبل از مسابقه در استرس 

به سر برده است.
پوریا جراحــى، مربى بدنســاز فوتبال کشــور نیز به 
این موضوع پرداختــه و کم خوابى را یکــى از دالیل 
مصدومیت هــاى بیشــتر در فوتبال ایران نســبت به 
اســتانداردهاى جهانــى بــه شــمار آورده اســت: 

«خواب یک فاکتور بســیار مهم چند وجهى است 
که نه تنها بر ریکاورى، تغییرات فیزیولوژیک و 
عملکرد بدنى مؤثر است، بلکه بر اجراى ذهنى 
و حتى تکنیک و مهارت ورزشکار تأثیر شگرفى 

دارد. آنقدر که روش هاى کنترل خواب در دستور 
کار مربیان و تیم هاى روز دنیا قرار دارد.»

او حرف هایش را با اشاره به تحقیقاتى که در مورد تأثیر 
کم خوابى بر ایجاد مصدومیت انجام شده، اینگونه ادامه 
مى دهد: «تحقیقات علمى نشــان داده اند ورزشکارانى 
که کمتر از هشت ســاعت مى خوابند، 1/7 برابر بیشتر 
از ورزشــکارانى که بیشــتر از هشت ســاعت خواب 
شــبانه دارند مصدوم مى شــوند. این آمار تنها در مورد 
کمّ یت خواب اســت و کیفیت خواب نیز بســیار مهم و 
حیاتى اســت. با توجه به اینکه میــزان مصدومیت در 
فوتبال ایران از سطح اســتاندارد بسیار باالتر است این 
سئوال مطرح مى شــود که آیا این مســئله تأثیرگذار 

است؟!»
البته به هیچ عنوان این مطلب دلیلى بر شــناخته شدن 
کم خوابى بــه عنوان دلیل مصدومیت هاى بیشــتر در 
فوتبال باشگاهى ایران نیست؛ ولى مى تواند سرآغازى 
باشد براى باشگاه هایى که پتانسیل مدیریت مناسب تر 
ســبک زندگى بازیکنان در آنها وجود دارد، تا به تبع آن 

بتوانند در مســابقات هم 
عملکــرد بهترى 

داشته باشند.

ســایت «آى اســپورت» در ادامه سلســله انتقاداتش به 
مدیرعامل و سرمربى ســپاهان این بار در مطلب جدیدى 

نوشته:
«ایشــان مشــکلى براى صحبت با اصحاب رسانه ندارد 
ولى واقعاً شرایط جســمى و روحى او مساعد نیست و دارو 

مصرف مى کند و بعضى وقت ها فشار بازى باعث مى شود 
نتواند در نشست خبرى حضور پیدا کند ولى در بازى اخیر 
در نشست حاضر شد و مشکلى نبود.» مى بینید چقدر درباره 
نیامدن امیر قلعه نویى به نشست هاى خبرى قبل و بعد از 
مسابقات تیمش عجوالنه و نادرست قضاوت کردید؟ چرا 
فکر مى کردید او دوســت ندارد درباره بعضى از حرف ها، 
ادعاها و حرکات جنجالى خودش به اصحاب رسانه توضیح 
بدهد؟حرف هاى مدیرعامل سپاهان را باور کنید. قلعه نویى 
فقط به دلیل شرایط نامساعد جسمى و روحى و مصرف دارو 
قادر به حضور در نشست هاى خبرى نیست وگرنه او از این 
کنفرانس ها اســتقبال هم مى کند! بروید و توبه کنید و یاد 
بگیرید که دیگر درباره امیرخان عجوالنه قضاوت نکنید. 

از خود او هم حاللیت بطلبید. دیگر حق ندارید در این باره 
سئوالى بپرسید. مثًال نباید این سئوال به ذهنتان خطور کند 
که کسى که شرایط جسمى و روحى الزم براى حضور در 
نشست خبرى را ندارد، چطور 90 دقیقه کنار زمین با نیمکت 
حریف، بازیکنان حریف، هواداران حریف و با داوران کل کل 
مى کند و هیچ اتفاقى برایش نمى افتد! حق ندارید بپرسید 
چطور یک نفر مى تواند در فشار شعار 70 هزار نفر که او را 
متهم به ریاست مافیا مى کنند، با اعتماد به نفس به تخت 
ســینه خودش بکوبد و بگوید رئیس مافیا منم، اما همین 
آدم نمى تواند در پایان بازى بنشــیند و به چهار تا سئوال 
خبرنگاران پاسخ بدهد. این را هم نپرسید که آیا فشار شعار 
هواداران و فشار روحى روانى خود بازى کمتر از فشار حضور 

در نشست خبرى است که امیرخان از پس اولى برمى آید اما 
نمى تواند در دومى شرکت کند؟ فقط مى دانید؟ همینجورى 
بى دلیل یاد آن دسته از فوتبالیست هایى افتادیم که به دلیل 
مشکالت جسمى از خدمت سربازى معاف شده بودند اما 

 کمیته انضباطى فدراسیون فوتبال در آراء جدیدش، سال هاى سال فوتبال حرفه اى بازى کردند. 
هروویه میلیچ، بازیکن استقالل را به دلیل هل دادن 
ناظر بازى دیدار با ذوب آهن، 20 میلیون ریال جریمه 
و یک جلسه هم از همراهى تیمش محروم کرد. این 
حکم کمیته انضباطى واکنش باشگاه استقالل را 
به همراه داشت و مدیر رسانه اى این باشگاه درباره 
درگیرى میلیچ و ناظر بازى توضیح داد. این توضیح 

به شرح زیر است:
«قبل از شــروع مســابقه ذوب آهن با استقالل و 
پس از گرم کردن بازیکنان، ناظر بازى در راهروى 
ورزشگاه، مدافع کروات تیم استقالل را با دست هل 
داد تا هر چه سریع تر به سمت رختکن برود! طبیعى 
بود که این رفتار با واکنش میلیچ همراه شود چون 
او ناظر بازى را نمى شناخت و خیال مى کرد یکى از 

افراد متفرقه او را هل داده است.
در شرایط پیش از شروع بازى که همیشه در اکثر 
راهروهاى اســتادیوم هاى لیگ برتر کلى نفرات 
مختلف حضور دارند، آیا ناظر بازى نباید نشانه اى 
براى تمایز خود نسبت به دیگران داشته باشد؟ چه 
دلیلى وجود دارد بازیکنى که هنوز بازى شروع نشده 
و در شــرایط آرامش قرار دارد با ناظر بازى درگیر 
شــود؟ میلیچ بازیکن منضبط و با اخالقى است و 
متأسفانه رفتار ناظر بازى به طور واقعى و شفاف به 

کمیته انضباطى گزارش نشده است.» 

مدافع تیم فوتبــال پیکان گفت: در شــش بازى 
ابتدایى خوب امتیاز نگرفتیم ولــى این نتایج را در 

هفته هاى آینده جبران خواهیم کرد.
 محمد ســتارى در گفتگویى با اشاره به بازى پنج 
 شــنبه هفته آینده مقابل ســپاهان در جام حذفى 
گفت: در جام حذفى کنار رفتــن در مرحله اول با 
نایب قهرمانى هیچ تفاوتى ندارد و مهم این اســت 
که یک تیم قهرمان شــود. ما هم براى خودمان 
شانس قائل هستیم. مى دانیم بازى با تیم خوبى مثل 
سپاهان در اصفهان سخت است ولى به تیم خودمان 
امید داریم و مى توانیم سپاهان را در اصفهان حذف 
کنیم. دو بازى سخت داریم و بعد از دیدار با سپاهان 
باید در لیگ برتر با پرســپولیس روبه رو شــویم. 

امیدوارم در این دو بازى نتایج خوبى بگیریم.

  تیم ملى ایران براى دیدار بــا کامبوج و بحرین اردوى 
تدارکاتى تشکیل داده و احسان حاج صفى نیز یکى از 
دعوت شدگان به اردو محسوب مى شود. حاج صفى این 
فصل عملکرد بسیار خوبى با تراکتور داشته و توانسته دو 

گل 3 امتیازى را هم براى تیمش بزند.
نکته جالب درباره احسان این است که او در تیم مصطفى 
دنیزلى پســتى جدید را تجربه کرده و براى اولین بار به 
عنوان وینگر راست به میدان رفته است. او که اغلب در 
قامت یک مدافع چپ و هافبک میانى دیده شــده بود، 
حاال منتظر این اســت تا ببیند ویلموتس چه برنامه اى 

برایش خواهد داشت.
حاج صفى در حالى براى بازى کامبــوج و تایلند آماده 
مى شــود که با تنها 29 سال ســن، 107 بازى ملى در 
کارنامه دارد و مى تواند تا یکســال آینده این عدد را به 
120 نیز برساند. وى اکنون ششمین بازیکن باسابقه 
تیم ملى محسوب مى شــود و با رتبه سوم 21 

بازى ملى فاصله دارد.
 جواد نکونام همچنان با 151 بازى 
ملى به صدر ایــن جدول تکیه 
زده و پــس از او نیز على دایى 
و مهدى مهدوى کیا قرار دارند. 
نکونام در 15 ســال توانســت این تعداد بازى را انجام 
دهد. حاج صفى از ســال 2008 در تیم ملى است و به 
طور میانگین هر سال ده بازى انجام داده و اگر بتواند تا 
34 سالگى همین روند را حفظ کند، احتماًال در مقدماتى 
جام جهانى 2026 به رکورد جواد نکونام دست خواهد 

یافت.

در صورتى که احســان حاج صفى 43 بازى ملى دیگر 
انجام دهد، به رکورد جواد نکونام خواهد رسید.
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 مى توانیم سپاهان را 
حذف کنیم

ستارى:

زمانى که مهــدى تارتار بــراى لیــگ نوزدهم، تیم 
نفت مسجدســلیمان را انتخاب کرد، از همان ابتدا این 
مســئولیت را با آگاهى کامل پذیرفت زیــرا به خوبى 
مى دانست که پا به تیمى مى گذارد که فصل هجدهم 
به سختى و به صورت ناپلئونى در لیگ مانده و از شرایط 

مالى چندان خوبى هم برخوردار نیست.
تارتار کار خود را با سختگیرى بسیار در انتخاب بازیکنان 
آغاز کرد. این مربى پس از عقد قرارداد باشگاه با تعدادى 
از بازیکنان مورد نظرش، تعدادى از آنها را پس از حضور 
در اردوها به دالیل فنى از تیم کنار گذاشت و بازیکنان 
جدیدى را جذب کرد. در تمام این مدت نیز باشگاه با توجه 
به اعتماد به تارتار، پا به پاى او پیش رفت و حتى نسبت 
به انتقال 50 روزه تمرینات از مسجدسلیمان به تهران 
واکنشى نداشت و تنها تالش اش فراهم کردن شرایط 

الزم براى این مربى و شاگردانش بود.
نفت مسجدسلیمان لیگ را با تســاوى ارزشمند برابر 
تراکتور آغاز کرد. این تیم در ادامه نیز بازى هاى بهترى 
را نشــان داد و حتى در جام حذفى توانست گل گهر را 
از پیش رو بــردارد و به مرحله بعدى صعــود کند. البته 
تمام این موفقیت ها در شــرایطى به دست مى آمد که 
مشکالت مالى همچنان گریبان گیر این باشگاه بود و 
تارتار به دفعات از اینکه بازیکنانش دریافتى نداشته اند، 
گله مند بود. در تمام این مدت مسئوالن خوزستان پیگیر 
رفع مشکالت باشگاه نفت بودند اما ابالغیه جدید بیژن 
زنگنه، وزیر نفت به صورتى تمام معادالت این مسئوالن 
را براى رفع مشــکالت برهم زد و ادامه کار را براى این 

تیم سخت تر کرد.
اما در هفته ششم و پیش از بازى با پیکان، تارتار صراحتًا 
اعالم کرد که به دلیل مشکالت مالى قصد جدایى از این 

تیم را دارد و حتى در نشست خبرى بعد از این بازى 
که با نتیجه 3 بر 2 به سود نفت به پایان 

رسید نیز اعالم کرد که احتماًال از 
مسجدسلیمان خواهد رفت.

نکته قابــل تأمل این اســت 
که پس از بــازى نفت در جام 
حذفى برابر گل گهر گفته شد 
که مسئوالن گل گهر با تارتار و 

یک مربى خارجى شاغل در لیگ 
ایران براى هدایت این تیم مذاکره 
داشته اند و حتى به آنها پیشنهاد 
میلیاردى وسوسه کننده داده اند، 
به صورتى که هم تارتار و هم 
آن مربى خارجى، باشگاه هاى 
خود را به دلیل مشــکالت 

مالى تهدید به جدایى کردند.
تارتار در نهایت ســه شــب پیــش جدایى خــود از 
طالیى پوشان مسجدسلیمانى را با قراردادن پستى در 
صفحه شخصى اش در اینســتاگرام اعالم کرد. پس از 
این تصمیم نیز مسئوالن خوزستانى که نمى خواستند 
آن روزهاى ســخِت لیگ هجدهم بــراى نفت تکرار 
شود، شبانه در استاندارى براى حل مشکالت مالى این 
باشگاه و چگونگى پرداخت مطالبات بازیکنان تشکیل 
جلسه دادند و قرار شد طى هفته جارى مبلغى به حساب 

بازیکنان واریز شود.
استاندار خوزســتان نیز که ورزش جزو اولویت هاى او 
محسوب مى شود، این خبر را طى صحبت تلفنى به تارتار 
اعالم کرد و از وى خواست که به مسجدسلیمان برگردد 
اما صحبت هاى استاندار و رساندن خبر رفع مشکالت 
مالى به تارتار، نتوانست همان شــب او را براى ماندن 

متقاعد کند.
تارتار وقتى متوجه شد که مسئوالن خوزستانى با جدیت 
به دنبال رفع مشکل مالى هستند و قرار است 24 مهر ماه 
نیز چک داده شده به کادرفنى براى حق الزحمه بازیکنان 
و اعضاى کادر، نقد شود و او دیگر نمى تواند از مشکالت 
مالى براى جدایى از نفت استفاده کند،  طى یک مصاحبه 
و چرخش گفتار، اعالم کرد که به دالیل «مشــکالت 
شخصى» نمى تواند به مسجدسلیمان برگردد، موضوعى 

که پیش از این از سوى این مربى عنوان نشده بود.
نکته دیگر این است که تارتار، 24 مهر ماه با دریافت 10 
درصد دیگر از مبلغ قرارداد خود، نیمى از 
دستمزدش را از باشگاه نفت دریافت 
کرده است و اگر خبرهاى رسیده از 
مذاکره و توافق وى با مســئوالن 
باشگاه گل گهر درست باشد، کار 
تارتار غیرحرفــه اى و غیر اخالقى 
است و باید پاسخگوى هواداران نفت 

باشد.
مسئوالن نفت امیدوارند 
که تارتار بــه قرارداد 
خود پایبند باشد  و در 
تمرینات نفت حاضر 
 شود اما به نظر مى رسد 
که ایــن مربى تصمیم 
خود را براى جدایى گرفته 
و دیگر به مسجدسلیمان بر 
نمى گردد. باید دید مشکالت مالى و 
شخصى عامل خداحافظى تارتار از 
نفت بوده یا آن پیشنهاد میلیاردى 

وسوسه کننده.

 این روزها خیلى ها مى گویند و مى نویسند که انصارى فرد 
مشغول مذاکره با برانکو براى بازگشت به پرسپولیس است.

البته خیلى ها هم از قول برانکو مى گویند او اصًال تمایلى به 
بازگشت به ایران ندارد و این اخبار شایعه است. خود باشگاه و 
اطرافیان محمد حسن انصارى فرد هم مى گویند فقط براى 
مطالبات برانکو با او وکیلش مذاکره مى کنند و قصد تغییر دادن 

سرمربى پرسپولیس را ندارند.
این وسط فقط یک جاى کار ایراد دارد! سابقه بد محمد حسن 

انصارى فرد در تکذیب اخبار!
او چند ســال پیش در حالى که به شدت از آرى هان حمایت 
مى کرد و مى گفت او سرمربى پرسپولیس مى ماند اما همزمان 

مشغول مذاکره با مصطفى دنیزلى بود!
همین یک مورد ذهن همه را درگیر این ماجرا کرده که انصارى 

فرد براى بازگرداندن برانکو دارد تالش مى کند.
على رغم همه تکذیب هایى که صورت مى گیرد!

راستى فکر مى کنید پرسپولیس پول الزم را براى کنار گذاشتن 
کالدرون و بازگرداندن برانکو دارد؟! اصًال پول تسویه حساب 
مالى گذشته برانکو را دارد؟! براى رفتن کالدرون چقدر باید 

تاوان ارزى بدهند؟!
طبق اخبار منتشره اگر پرسپولیس بخواهد با کالدرون تا نیم 
فصل فســخ قرارداد کند باید 300 هزار دالر پیش پرداخت 
ابتداى فصل به عالوه 150 هزار دالر به عنوان غرامت بپردازد! 
این را هم به دالر گفته اند باید پرداخت کند اما شما یادتان باشد 
پرســپولیس باید به یورو پول را برگرداند. ضمن اینکه گفته 
مى شود بخشــى از پیش پرداخت به این مربى داده شده اما 

کسى نمى داند این رقم چقدر بوده است!
به برانکو و دستیارانش هم 1/5 میلیون یورو بدهکار است! این 

پول را باید بدهد و قرارداد مالى جدید با این مربى امضا کند.
به نظر شما پرسپولیس این پول را دارد؟! آیا توانسته اسپانسر 
الزم براى پرداخت یورویى به باشگاه را پیدا کند تا خیالش از 

بابت پرداخت به کالدرون و برانکو راحت باشد؟!
جواب این ســئواالت را باید محمد حسن انصارى فرد بدهد 
اما ســکوت کرده و چیزى نمى گوید. کارش هم ایراد ندارد. 
مى خواهد در آرامش کار را پیش ببرد. اگر شرایط خوب نشود 
اعتراضات شروع مى شــود و این اعتراضات و صداى مردم 

انصارى فرد را وادار مى کند تا در این رابطه توضیحاتى بدهد.
باید منتظر بمانیم تا ببینیم در نهایت چه اتفاقى خواهد افتاد.

سابقه بد حسن آقا 
در تکذیب

اردالن بزرگ نیا

بخاطر ابالغیه رفتى یا بوى پول آمده؟
رضا سعیدى

تى تمام معادالت این مسئوالن 
 برهم زد و ادامه کار را براى این 

ش از بازى با پیکان، تارتار صراحتًا 
شکالت مالى قصد جدایى از این 

ست خبرى بعد از این بازى 
د نفت به پایان 

 احتماًال از 
فت.

ســت 
 در جام

فته شد 
 تارتار و 

ل در لیگ 
م مذاکره
یشنهاد
 داده اند، 
 و هم 
هاى 
الت 

درصد دیگر از مبل
دستمزدش را
کرده است و
مذاکره و توا
باشگاه گل گ
تارتار غیرحرف

است و باید پاسخ
باشد.

مس
ک

 ش
که
خود
و دیگر
نمى گردد. باید
شخصى عام
نفت بوده یا
وسوسه کنند
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شــماره : 139860302007007680- تاریــخ 1398/06/30برابــر رأى شــماره 
139860202007005170 هیأت دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضى خانم اکرم میرلوحى فالورجانى فرزند سید محمدعلى  بشماره 
شناسنامه 8667 صادره از فالورجان در سه دانگ مشاع از شش دانگ قسمتى از یک باب 
ساختمان تجارى ادارى به مساحت 29,20متر مربع قســمتى از پالك 2746 فرعى از 15 
اصلى واقع در فالورجان  که متقاضى خود مالک رسمى اســت محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود و در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید , 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض , دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نمایند . بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد . تاریخ انتشــار نوبت اول: 1398/07/02 تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1398/07/17 م الف  605517  حســین زمانى علویجه رئیس ثبت اســناد و امالك 

فالورجان/ 7/106 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شــماره : 139860302007007679- تاریــخ 1398/06/30برابــر رأى شــماره 
139860302007005169 هیأت دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضى خانم زهرا کافى فرزند على بشماره شناسنامه 5418672721 
صادره از فالورجان در سه دانگ مشاع از شش دانگ قسمتى از یک باب ساختمان تجارى 
ادارى به مســاحت 29,20متر مربع قســمتى از پالك 2746 فرعــى از 15 اصلى واقع در 
فالورجان  که متقاضى خود مالک رسمى است محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود و در صورتى که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید , ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض , دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند . بدیهى است در صورت انقضاى 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . تاریخ انتشار 
نوبت اول: 1398/07/02 تاریخ انتشــار نوبت دوم:1398/07/17 م الف  605487  حسین 

زمانى علویجه رئیس ثبت اسناد و امالك فالورجان/ 7/108
آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى واراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى..
برابرآراءصادره هیات موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى وســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى مستقردرمنطقه ثبت اسنادوامالك جنوب شرق اصفهان تصرفات مالکانه 
وبالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشــخصات متقاضیان وامالك مورد تقاضا 
به شــرح زیر به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15روز آگهى میشود و درصورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى دارند میتواننداز تاریخ انتشار 
اولین آگهى نسبت به ردیف (الف) به مدت دو ماه ونســبت به ردیف (ب) به مدت یک ماه 
اعتراض خود رابه این منطقه ثبتى تسلیم وپس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست خود رابه مرجع قضایى تقدیم نمایندوگواهى طرح دعوارابه این 
منطقه ثبتى ارائه نمایند بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
ردیف الف)

1- راى شــماره139860302210001010 –98/05/15 آقاى آرش شــفیعى به شماره 
شناســنامه8340حوزه6اصفهان وکدملى1282829981فرزند حسین: ششدانگ قسمتى 
از یک باب ســاختمان(محل ســفره خانه) مفروزى ازپالك149فرعــى از1762- اصلى 
به مســاحت592/12 مترمربع واقع دربخش6ثبــت اصفهان انتقال عادى مع الواســطه 
از طرف ســید عبدالرســول رحیم زاده که به انضمام قســمتى از جوى متروکه و قسمتى 

ازپالك1762/150جمعاتشکیل یک باب ساختمان(محل سفره خانه)را داده است. 
2- راى شــماره139860302210001137- 98/06/11 آقاى التفاتعلى نحوى به شماره 
شناســنامه 661حوزه2رزن وکدملى3990242946 فرزند قربانعلى: ششــدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت297/86مترمربع مفروزى ازپالك1098فرعى از2248- اصلى واقع 

دربخش6 ثبت اصفهان انتقال عادى مع الواسطه از طرف بانو طاهره طائبى. 
3- راى شــماره 139860302210001138- 98/06/11 آقاى حمید امینى زردنجانى به 
شماره شناســنامه397حوزه8اصفهان وکدملى1291473017فرزندعلى مراد: ششدانگ 
یک باب خانه به مســاحت177/27مترمربع مفروزى ازپالك99- اصلــى واقع در دنارت 

بخش6ثبت اصفهان.
4- راى شــماره139860302210001139- 98/06/11 آقاى باقر مهرابى به شــماره 
شناســنامه 33صادره از ســمیرم و کد ملى 1209634791فرزند محمد کاظم : ششدانگ 
یک باب خانه به مســاحت288مترمربع مفروزى ازپالك1186فرعــى از2248- اصلى 
انتقال عادى مع الواسطه از طرف سیدحسین مصطفوى احدى از ورثه مونس چم انگیزواقع 

دربخش6ثبت اصفهان.
5- راى شــماره139860302210001140- 98/06/11 آقاى هوشنگ آقاسى به شماره 
شناسنامه 634حوزه3آغاجارى وکدملى 5279422819فرزند قدم: ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت264/28مترمربع مفروزى ازپالك448فرعى از2248- اصلى واقع دربخش6ثبت 

اصفهان.
6- راى شماره139860302210001141- 98/06/11 آقاى سید محسن واقفى به شماره 
شناسنامه 607صادره از اصفهان وکد ملى 1290763321فرزند سید علیرضا: ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت304/27مترمربع مفروزى ازپالك65فرعى از2248- اصلى واقع 

دربخش6ثبت اصفهان.
7- راى شــماره139860302210001142- 98/06/11 آقاى جواد جعفرى اشکاوندى 
به شماره شناسنامه 674حوزه15اصفهان و کد ملى 1284113566فرزندمحمد: ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 200/90مترمربع مفروزى ازپالك1132- اصلى انتقال عادى مع 
الواسطه از طرف محمد جعفرى احدى از ورثه حسن جعفرى واقع دربخش6ثبت اصفهان. 

8- راى شماره139860302210001143- 98/06/11 آقاى مرتضى جعفرى اشکاوندى 
به شماره شناســنامه 20حوزه15اصفهان وکدملى1291788751فرزند حسین: ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت220/05مترمربع مفروزى ازپالك1132- اصلى انتقال عادى مع 

الواسطه از طرف حسین جعفرى احدى از ورثه حسن جعفرى واقع دربخش6ثبت اصفهان.
9- راى شماره139860302210001144- 98/06/11 آقاى مرتضى صیام پور اشکاوندى 
به شماره شناسنامه 420حوزه15اصفهان وکد ملى 1284111016فرزندحسین: ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت900مترمربع مفروزى ازپالك10فرعى از2171- اصلى واقع 

دربخش6ثبت اصفهان.
10- راى شــماره139860302210001152- 98/06/13 خانم زهرا کاظمى راشنانى به 
شماره شناسنامه وکد ملى 1270770357 حوزه7اصفهان فرزند عباس: ششدانگ یک باب 
ساختمان به مســاحت237/80 مترمربع مفروزى ازپالك2177- اصلى انتقال عادى مع 
الواسطه از طرف فریدون راستى احدى از ورثه شکراله راستى واقع دربخش6ثبت اصفهان. 
11- راى شماره 139860302210001160- 98/06/14 آقاى محسن شیرازى به شماره 
شناسنامه 809حوزه5اصفهان و کد ملى 1288812809فرزند محمدرضا: ششدانگ یک باب 
ساختمان مسکونى به مساحت352مترمربع مفروزى ازپالك1188فرعى از2248- اصلى 

واقع دربخش6ثبت اصفهان.
12- راى شــماره139860302210001161- 98/06/14 آقاى اصغر رهگذر به شماره 
شناسنامه 18صادره از شهرضا و کد ملى 1199536113فرزند غالمحسین: ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 529/10مترمربع باقیمانده پالك64 فرعى از1762- اصلى انتقال عادى 

مع الواسطه از طرف حسین صیام پور اشکاوندى واقع دربخش6ثبت اصفهان.
13- راى شــماره139860302210001181- 98/06/23 خانم اقدس خلیل زادگان به 

شماره شناسنامه 362حوزه2قم و کد ملى 0384100211فرزندحسین: ششدانگ یک باب 
ساختمان بصورت انبار به مساحت 258/40مترمربع مفروزى ازپالك99- اصلى انتقال عادى 

مع الواسطه از طرف حسن اسماعیلى واقع در دنارت بخش6ثبت اصفهان.
14- راى شــماره139860302210001182- 98/06/23 خانم اقدس خلیل زادگان به 
شماره شناسنامه 362حوزه2قم و کد ملى 0384100211فرزندحسین: ششدانگ یک باب 
ساختمان بصورت انبار لوازم پزشکى به مساحت199/50مترمربع مفروزى ازپالك99- اصلى 
انتقال عادى مع الواسطه از طرف سیف اله سلیمانى فرد واقع در دنارت بخش6ثبت اصفهان.

15- راى شــماره139860302210001189- 98/06/23 آقاى محمدرضا مرشدى به 
شماره شناسنامه 601حوزه7اصفهان و کد ملى 1290357420فرزند حبیب اله: ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت170مترمربع مفروزى ازپالك1166فرعى از2248- اصلى 
انتقال عادى مع الواسطه از طرف محمد باقر مارانى واقع دربخش6ثبت اصفهان. تاریخ انتشار 
نوبت اول: 98/07/02  تاریخ انتشــار نوبت دوم: 98/07/17  م الف: 606065  سیدمهدى 

میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسنادوامالك جنوب شرق اصفهان/ 7/111 
مزایده اموال غیرمنقول  

اجراى احکام حقوقى شــعبه دوم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالسه 971134 ج/دوم له خانم هاجر احمدى و علیه آقاى ارسالن جواهرى مبنى 
بر فروش پالك ثبتى 4497/205 بخش 5 اصفهان در تاریخ 98/8/11 ساعت 11:30 صبح 
در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش شش دانگ 
ملکى به پالك ثبتى شماره فرعى با مشــخصات مندرج در نظریه کارشناسى که ذیال درج 
شده است ملکى طرفین و اکنون در تصرف مالکانه خوانده میباشد توسط کارشناس رسمى 
دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار 
نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلســه مزایده به نشانى فوق مراجعه و از 
ملک بازدید و در روز مزایده با همراه داشــتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین 
شده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده 
باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد. 
مابقى ثمن معامله ظرف حداکثر یکماه پرداخــت و اال ده درصد واریزى به نفع دولت ضبط 
خواهد شد. اوصاف ملک مورد مزایده: واقع در اصفهان- سه راه سیمین- خیابان فرهنگ- 
کوچه گلبرگ پالك 19- طبقه اول سمت شــرق- و کدپستى 99561- 81777 مراجعه و 
طى بازدید، معاینه، مطالعه مدارك ابرازى به استحضار مى رساند: مشخصات آپارتمان: محل 
معرفى شده بصورت یک واحد آپارتمان، به مساحت تقریبى 93 مترمربع و قدمت حدود 18 
سال مطابق روگرفت سند ابرازى و در شــرق طبقه اول از مجتمع مسکونى میباشد. طبق 
نسخه ابرازى داراى سند مالکیت ششدانگ دفترچه اى شــماره 893202 به شماره ملک 
205 و 201 فرعى از 4497 اصلى از بخش 5 اصفهان، شماره ثبت 197573 و صفحه 110 
و دفتر 1009 بنام آقاى ارسالن جواهرى و هاجر احمدى به نسبت مندرج در سند (4 دانگ 
و 2 دانگ) است. محل داراى نماى خارجى آجرى و سنگى است و مجموعه فاقد آسانسور 
بوده و درب ورودى پروفیل فلزى و پلکان مجتمع سنگى است. در واحد موردنظر چهارچوب 
ها فلزى، درب ورودى واحد و داخلى ها چوبى و دیوارها گچ و سفیدکارى و رنگ، سقف ها 
داراى ابزار گچى و و پنجره ها از آلومینیوم، کف ها از کفپوش و بدنه آشپزخانه و سرویس ها 
کاشى و آشپزخانه داراى کابینت فلزى است. گرمایش بخارى و سرمایش از کولر آبى است. 
طبق سند ابرازى داراى انبارى به مســاحت 6/17 مترمربع و حیاط خلوت 5/43 مترمربع و 
همچنین پارکینگ مشاعى است. انشعابات موجود گاز مشترك، برق، آب مشترك میباشد. 
درب ورودى پارکینگ فلزى میباشد. نظریه کارشناسى: با توجه به موارد فوق الذکر، موقعیت 
و محل ملک، مساحت سهم عرصه و مساحت اعیانى، قدمت اعیانى، ارزش انشعابات و... و با 
در نظر گرفتن جمیع عوامل موثر در قیمت گذارى (خصوصا عرضه و تقاضا)، کل ارزش ملک 
به مساحت ذکر شده و کیفیت مستحدثات اشاره شده در زمان بازدید و بدون در نظر گرفتن 
دیون احتمالى به شهردارى، دارایى و...، برابر 5/560/000/000 ریال معادل پانصد و پنجاه 
و شــش میلیون تومان قیمت پایه براورد و اعالم میگردد. ضمنا یادآورى و تاکید میگردد با 
توجه به شرایط و نوســانات فعلى در قیمت ها با تقریب اضافى و نقصانى همراه خواهد بود. 
خواهشمند است در خصوص مالکیت ملک، موارد نقل و انتقاالت، وثایق، بازداشت، ترهین 
و...، در زمینه بررسى موضوع، تحقیق و اخذ استعالمات الزم، دستورات صالحدیدى صادر 
فرمایند. مطابق استعالم انجام شــده آقاى جواهرى 4 دانگ و خانم احمدى 2 دانگ مشاع 
مالک بوده و طبق ماده 10 آئین نامه فروش امالك مشاع وجوه حاصل از فروش پس از کسر 
هزینه عملیات اجرایى به نسبت سهم هر یک از مالکین تقسیم خواهد شد. م الف: 580745 

مدیر و دادورز اجراى احکام حقوقى اصفهان /6/220
مزایده 

شــماره آگهى: 139803902004000234 تاریخ آگهى: 1398/07/13 شــماره پرونده: 
139804002004000033 آگهى مزایده پرونده اجرایى به شماره بایگانى: 9800221- سه 
دانگ مشاع از ششــدانگ یک واحد دفتر کار واقع در طبقه زیرزمین سمت چپ به مساحت 
پنجاه و چهار متر و دوازده صدم مترمربع قطعه دوم تفکیکى شــماره نه فرعى از یکهزار و 
چهارصد و چهل و پنج اصلى مفروز و مجزى شده از پالك پنج فرعى از اصلى مذکور واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان با قدرالسهم از عرصه مشاعى و مشاعات به آدرس: اصفهان خیابان 
وحید حدفاصل چهارراه رودکى و خیابان خاقانى مجتمع 133 طبقه زیرزمین که سند مالکیت 
آن در صفحه 116 دفتر امالك جلد 1237 ذیل شماره 228942 و شماره چاپى 110590 به 
مالکیت آقاى کامران کاویانى باغبادرانى فرزند ایرج ثبت و صادر شده است با حدود شماًال: 
دیوار اشتراکى با واحد دفتر کار مجاور دوم در چهار قســمت که قسمت اول و سوم شرقى 
مى باشد درب و دیواریست به راه پله و آسانسور شرقا تحتانى دیواریست به خیابان فوقانى 
دیوار و پنجره اى به خیابان جنوبا دیواریست به درز انقطاع که ماوراى آن تحتانى پالك 3 
فرعى مى باشد غربا دیواریست به تحتانى کوچه حقوق ارتفاقى له و علیه طبق قانون تملک 
آپارتمانهاســت کف بر روى عرصه سقف اشتراکى اســت. که طبق نظر کارشناس رسمى 
دادگسترى سه دانگ پالك فوق ساخته شده اســت با اسکلت بتن آرمه کف سرامیک بدنه 
روکوب سقف بصورت دوپوش با تایل دکوراتیو کنافى درب ورودى سکوریت پنجره ها فلزى 
حفاظ دار دسترسى واحد از طریق پله ســنگى با نرده فلزى و هم اکنون تخلیه و فاقد بهره 
بردارى مى باشد. که طبق سند رهنى شــماره 13761- 1394/1/9 تنظیمى در دفترخانه 
اسناد رســمى شــماره 414 اصفهان در قبال بدهى خود در رهن آقاى بابک امامى فر واقع 
مى باشد و طبق اعالم وکیل بستانکار فاقد بیمه مى باشد. و از ساعت 9 الى 12 روز دوشنبه 
مورخ 98/8/20 در اداره اجراى اسناد رســمى اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقى 
چهارراه اول شهید صداقتى ابتداى خیابان الهور سمت چپ طبقه سوم به مزایده گذارده مى 
شود. مزایده از مبلغ پایه 1/900/000/000 ریال شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین 
قیمت پیشنهادى فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، 
گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد 
و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى 
آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت 
وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى 
گردد ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 98/7/17 
درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحًا 
جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ پایه مزایده طى چک تضمین شده بانک ملى در وجه اداره 
اجراى اسناد رسمى بابت پرونده کالسه فوق به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناسایى 
معتبر الزامى اســت. ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى همان روز 
طى فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالك ســپرده نماید. م الف: 619720 

اسدى- رییس  اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /7/307
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد ذمه)

شــماره مزایده: 139804302003000012 تاریخ ثبت: 1398/05/07 بر اساس پرونده 
اجرائى شماره 139604002003000734/1 به شماره بایگانى 9601509/1: الف) تمامت 
ششــدانگ پالك ثبتى 249 فرعى از 5048 اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان واقع در 
زیرزمین یک به مســاحت (17/79) هفده متر و هفتاد و نه دســى متر مربع با شماره دفتر 
بازداشتى الکترونیک 139605802023004478 مورد ثبت شماره 68684 در صفحه 32 
دفتر 360 دفاتر بخش چهار مرکزى اصفهان با مالکیت آقاى کمال کرباسیان فرزند مهدى 
کــه برابــر نامــه هــاى شــماره 139605802023003386- 1396/08/25 و 

139885602023001057- 1398/04/05 اداره ثبــت اســناد و امالك منطقه مرکزى 
اصفهان به نام نامبرده سابقه ثبت دارد و حدود و مشخصات پالك مرقوم (واحد تجارى قطعه 
دوم تفکیکى واقع در سمت جنوب شرقى زیرزمین اول) عبارت است از شماًال در دو قسمت 
به طول هاى 1/02 و 1/96 متر اول و دوم دیواریست مشترك اول به انبارى قطعه 4 دوم به 
انبارى قطعه 3، شرقا به طول 6/95 متر دیوار به دیوار است به ملک مجاور شماره 60 فرعى 
از شــماره 5048 اصلى، جنوبا به طول 2/40 متر دیواریست به معبر، غربا در سه قسمت که 
قسمت دوم آن جنوبى است به طول هاى 5/00، 0/58 و 1/95 متر اول درب و دیوار پنجره 
است دوم دیوار و پنجره است سوم دیواریست مشترك اول و دوم به راه پله مشاعى سوم به 
واحد تجارى قطعه 1. ضمنًا حسب گزارش کارشناس رسمى دادگسترى پالك ثبتى مرقوم 
مفروز و مجزى از 237 با سند تک برگ ششدانگ با کاریرى تجارى و ورودى از خیابان، فاقد 
پارکینگ، با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها 
و آئین نامه اجرائى آن، کف آن سنگ 20*20، دیوار سرامیک و روى سرامیک با کاغذ دیوارى 
پوشانده شده، سقف از گچ و رنگ، اســکلت از فلز و دیوار باربر، سقف تیرچه و بلوك، داراى 
انشعابات برق تک فاز اختصاصى و آب و فاضالب مشترك مى باشد، دیوار راه پله از کاشى و 
شیشه سکوریت مى باشــد و از خیابان دید مســتقیم ندارد و ارزش تمامت ششدانگ واحد 
تجارى پالك ثبتى 249 فرعى از 5048 اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان بانضمام کلیه 
حقوق مالکانه و تجارى از جمله سرقفلى و حق کسب و پیشه مبلغ یک میلیارد و هفتصد و 
هشتاد میلیون (1/780/000/000) ریال ارزیابى گردید. ب) تمامت ششدانگ پالك ثبتى 
251 فرعى از 5048 اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان واقع در همکف به مساحت (19/45) 
نوزده متــر و چهــل و پنج دســى متر مربع بــا شــماره دفتــر بازداشــتى الکترونیک 
139605802023004479 مورد ثبت شماره 68686 در صفحه 38 دفتر 360 دفاتر بخش 
چهار مرکزى اصفهان با مالکیت آقاى کمال کرباسیان فرزند مهدى که برابر نامه هاى شماره 
139605802023003387- 1396/08/25 و 139885602023001057- 1398/04/05 
اداره ثبت اســناد و امالك منطقه مرکزى اصفهان به نام نامبرده سابقه ثبت دارد و حدود و 
مشــخصات پالك مرقوم (واحد تجارى قطعه چهارم تفکیکى واقع در سمت جنوب شرقى 
همکف) عبارت است از شماًال به طول 2/98 متر دیواریست به حیاط مشاعى، شرقا به طول 
7/05 متر دیوار به دیوار است به ملک مجاور شماره 60 فرعى از شماره 5048 اصلى، جنوبا 
به طول 2/40 متر درب و دیوار است به معبر، غربا در سه قسمت که قسمت دوم آن جنوبى 
است به طول هاى 2/67، 0/58 و 4/38 متر اول و دوم دیوار و پنجره است سوم دیواریست 
مشترك اول و دوم به راه پله مشاعى ســوم به واحد تجارى قطعه 3. ضمنًا حسب گزارش 
کارشناس رسمى دادگســترى پالك ثبتى مرقوم مفروز و مجزى از 237 با سند تک برگ 
ششدانگ با کاریرى تجارى و ورودى از خیابان، فاقد پارکینگ، با قدرالسهم از عرصه و سایر 
مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها و آئین نامه اجرائى آن، کف آن سنگ 
20*20، دیوار سرامیک، سقف از گچ و رنگ، اسکلت از فلز و دیوار باربر، سقف تیرچه و بلوك، 
داراى انشعابات برق تک فاز اختصاصى و آب و فاضالب مشترك مى باشد. ارزش تمامت 
ششدانگ واحد تجارى پالك ثبتى 251 فرعى از 5048 اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان 
بانضمام کلیه حقوق مالکانه و تجارى از جمله سرقفلى و حق کسب و پیشه مبلغ چهار میلیارد 
و دویست و هشــتاد میلیون (4/280/000/000) ریال ارزیابى گردید. ج) تمامت ششدانگ 
پالك ثبتى 255 فرعى از 5048 اصلى واقع در بخش 4 ثبــت اصفهان واقع در طبقه دو به 
مساحت (101/27) صد و یک متر و بیست و هفت دســى مترمربع با شماره دفتر بازداشتى 
الکترونیک 139605802023004480 مورد ثبت شماره 68692 در صفحه 56 دفتر 360 
دفاتر بخش چهار مرکزى اصفهان با مالکیت آقاى کمال کرباســیان فرزند مهدى که برابر 
و   1396 /08 /25  -139605802023003388 شــماره  هــاى  نامــه 
139885602023001057- 1398/04/05 اداره ثبــت اســناد و امالك منطقه مرکزى 
اصفهان به نام نامبرده ســابقه ثبت دارد و حدود و مشخصات پالك مرقوم (آپارتمان قطعه 
هشتم تفکیکى واقع در سمت شمالى طبقه دوم که 4/65 متر مربع آن تراس مسقف است) 
بانضمام انبارى قطعه چهارم تفکیکى به مســاحت 3/13 مترمربع واقــع در زیرزمین اول 
بانضمام پارکینگ قطعه چهارم تفکیکى به مساحت 11/50 مترمربع واقع در زیرزمین اول 
عبارت است از شماًال در دو قسمت به طول هاى 8/80 و 1/50 متر اول دیوار و پنجره است 
دوم نیم دیوار جلوى بالکن اول و دوم به فضاى معبر، شرقا به طول 9/24 متر دیوار به دیوار 
است به ملک مجاور شماره 60 فرعى از شماره 5048 اصلى، جنوبا در شش قسمت که قسمت 
هاى دوم و پنجم آن شرقى است به طول هاى 4/72، 1/15، 1/70، 0/75، 0/05 و 3/15 متر 
اول درب و دیوار است دوم و سوم دیواریســت چهارم دیوار و پنجره است پنجم دیواریست 
ششم دیوار و پنجره است اول تا ســوم به راه پله و آسانسور مشاعى چهارم و پنجم به داکت 
ششم به نورگیر مشاعى، غربا به طول 10/40 متر دیوار به دیوار است به ملک مجاور شماره 
118 فرعى از شماره 5048 اصلى. حدود و مشخصات انبارى قطعه چهارم تفکیکى به شرح 
زیر است: شماًال در دو قســمت به طول هاى 0/90 و 0/75 متر اول درب و دیوار است دوم 
دیواریست مشترك اول به محوطه پارکینگ دوم به انبارى قطعه 3، شرقا به طول 1/90 متر 
دیواریست مشترك به انبارى قطعه 3، جنوبا در دو قسمت به طول هاى 1/02 و 0/63 متر 
اول و دوم دیواریست مشترك اول به واحد تجارى قطعه 2 دوم به واحد تجارى قطعه 1، غربا 
به طول 1/90 متر دیواریست مشترك به انبارى قطعه 5. حدود و مشخصات پارکینگ قطعه 
چهار تفکیکى به شرح زیر است: شماًال به طول 5 متر خط فرضى به محوطه مشاعى است، 
شرقا به طول 2/30 متر خط فرضى به محوطه مشاعى است، جنوبا به طول 5 متر خط فرضى 
به محوطه مشاعى است، غربا به طول 2/30 متر خط فرضى به محوطه مشاعى است. ضمنًا 
حسب گزارش کارشناس رسمى دادگسترى پالك ثبتى مرقوم مفروز و مجزى از 237 با سند 
تک برگ ششدانگ با کاریرى مسکونى بانضمام انبارى و پارکینگ با قدرالسهم از عرصه و 
سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها و آئین نامه اجرائى آن، دیوار سالن 
و اتاق ها سفید کارى و رنگ، ســقف ســفید کارى و گچ برى و رنگ، کف سالن با سنگ 
40*40، کف اتاق موزائیک، کف آشــپزخانه سرامیک، دیوار آشــپزخانه کاشى، کابینت 
آشــپزخانه با چوب ام دى اف، گرمایش با رادیاتور و پکیج، سرمایش با کولر آبى، انشعابات 
شــامل تلفن و برق اختصاصى، آب و فاضالب و گاز مشــترك مى باشــد و ارزش تمامت 
ششــدانگ واحد مســکونى پالك ثبتى 255 فرعى از 5048 اصلى واقع در بخش 4 ثبت 
اصفهان مبلغ چهار میلیارد و یکصد و پنجاه میلیون (4/150/000/000) ریال ارزیابى گردید. 
د) تمامت ششدانگ پالك ثبتى 257 فرعى از 5048 اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان 
واقع در طبقه سه به مســاحت (101/02) صد و یک متر و دو دسى متر مربع با شماره دفتر 
بازداشتى الکترونیک 139605802023004481 مورد ثبت شماره 68694 در صفحه 62 
دفتر 360 دفاتر بخش چهار مرکزى اصفهان با مالکیت آقاى کمال کرباسیان فرزند مهدى 
کــه برابــر نامــه هــاى شــماره 139605802023003389- 1396/08/25 و 
139885602023001057- 1398/04/05 اداره ثبــت اســناد و امالك منطقه مرکزى 
اصفهان به نام نامبرده ســابقه ثبت دارد و حدود و مشخصات پالك مرقوم (آپارتمان قطعه 
دهم تفکیکى واقع در سمت شمالى طبقه ســوم که 4/65 مترمربع آن تراس مسقف است) 
بانضمام انبارى قطعه پنجم تفکیکى به مساحت 3/70 مترمربع واقع در زیرزمین اول) عبارت 
است از شماًال در دو قسمت به طول هاى 8/80 و 1/50 متر اول دیوار و پنجره است دوم نیم 
دیوار جلوى بالکن اول و دوم به فضاى معبر، شرقا به طول 9/24 متر دیوار به دیوار است به 
ملک مجاور شماره 60 فرعى از شماره 5048 اصلى، جنوبا در شش قسمت که قسمت هاى 
دوم و پنجم آن شرقى است به طول هاى 4/72، 1/15، 1/70، 0/75، 0/05 و 3/15 متر اول 
درب و دیوار است دوم و سوم دیواریست چهارم دیوار و پنجره است پنجم دیواریست ششم 
دیوار و پنجره است اول تا سوم به راه پله و آسانسور مشاعى چهارم و پنجم به داکت ششم به 
نورگیر مشاعى، غربا به طول 10/40 متر دیوار به دیوار اســت به ملک مجاور شماره 118 
فرعى از شماره 5048 اصلى. حدود و مشــخصات انبارى قطعه پنجم تفکیکى به شرح زیر 
است: شماًال به طول 1/95 متر درب و دیوار است به محوطه پارکینگ، شرقا به طول 1/90 
متر دیواریست مشــترك به انبارى قطعه 4 جنوبا به طول 1/95 متر دیواریست مشترك به 
واحد تجارى قطعه یک، غربا به طول 1/90 متر دیواریست مشترك به انبارى قطعه 6. ضمنًا 
حسب گزارش کارشناس رسمى دادگسترى پالك ثبتى مرقوم مفروز و مجزى از 237 با سند 
تک برگ با کاریرى مسکونى بانضمام انبارى، فاقد پارکینگ، با قدرالسهم از عرصه و سایر 
مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها و آئین نامه اجرائى آن، دیوار سالن و اتاق 
ها سفید کارى و رنگ، سقف سفید کارى و گچ برى و رنگ، کف سالن با سنگ 40*40، کف 
اتاق موزائیک، کف آشپزخانه سرامیک، دیوار آشپزخانه کاشى، کابینت آشپزخانه با چوب ام 

دى اف، گرمایش با رادیاتور و پکیج، ســرمایش با کولر آبى، انشــعابات شامل تلفن و برق 
اختصاصى، آب و فاضالب و گاز مشترك مى باشد و ارزش تمامت ششدانگ واحد مسکونى 
پالك ثبتى 257 فرعى از 5048 اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان مبلغ سه میلیارد و نهصد 
و چهل میلیون (3/940/000/000) ریال ارزیابى گردید. ضمنا پالك هاى ثبتى فوق الذکر 
به نشانى اصفهان خیابان هشت بهشت غربى بین چهارراه گلزار و چهارراه ملک واقع در ضلع 
شمالى خیابان، مربوط به یک مجموعه ساختمانى احداث شده بر روى یک قطعه زمین به 
مساحت 330/72 مترمربع و شماره ملک 5048/237 مى باشند. واحدهاى تجارى در قسمت 
جنوبى ملک و هفت واحد مسکونى در قسمت شمالى ملک قرار دارند. طالبین مى توانند به 
آدرس فوق مراجعه و از مو رد مزایده ها دیدن به عمل آورند. الزم به ذکر است پرداخت بدهى 
هاى مربوط به بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره به عهده برنده مزایده است. 
مزایده از ساعت 9 صبح الى 12 روز چهارشنبه مورخ 1398/08/08 در شعبه اول اداره اجراى 
اسناد رسمى اصفهان واقع در ابتداى خیابان الهور طبقه چهارم از طریق مزایده به فروش 
مى رسد و مورد مزایده تمامت ششدانگ پالك هاى ثبتى 249 و 251 و 255 و 257 همگى 
فرعى از 5048 اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان در مجموع از مبلغ چهارده میلیارد و یکصد 
و پنجاه میلیون (14/150/000/000) ریال قیمت ارزیابى شــده توسط کارشناس رسمى 
دادگسترى شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى نقداً فروخته مى 
شود. ضمنًا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمى گردد، مزایده روز ادارى بعد از تعطیلى در همان 
ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ 
اصفهان چاپ و منتشر خواهد شد. توضیحًا خریداران جهت شرکت در جلسه مزایده با ارائه 
کل مبلغ پایه مزایده به صورت چک رمزدار و تضمینى بانک ملى ایران امکان حضور در جلسه 
مزایده را دارند. تاریخ انتشار: 1398/07/17 م الف: 619951 اسدى- رئیس اداره اجراى اسناد 

رسمى اصفهان /7/308
مزایده 

شــماره آگهى: 139803902004000233 تاریخ آگهى: 1398/07/11 شــماره پرونده: 
139604002004000065 آگهى مزایده پرونده اجرایى شماره بایگانى: 9600279- تمامى 
ششــدانگ عرصه و اعیان خانه پالك 5249 فرعى از 14458 اصلى واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 120/89 مترمربع به انضمام ششدانگ انبارى و پارکینگ و منضمات 
به آدرس: اصفهان خیابان کاوه خیابان رستگار بن بست 17 شهریور (1) پالك 34 کدپستى 
8138983161 طبقه همکف که سند مالکیت آن در صفحه 564 دفتر 289 امالك به شماره 
ثبتى 59969 به نام حسن داودوندى فرزند محمدرضا ثبت و صادر شده است با حدود: شماًال: 
به طول 5/25 متر به دیوار اشــتراکى با آپارتمان 5248 فرعى در دو قسمت که قسمت اول 
شرقى است و دیوار به راه پله مشاعى 5244 فرعى بطولهاى 1/82 متر و 4/75 متر شرقا به 
طول 3/85 متر دیواریســت به دیوار خانه پالك 797 فرعى در سه قسمت که قسمت اول 
جنوبى و سوم شمالى است به فضاى نورگیر مشــاعى بطولهاى 0/95 و 1/35 متر و 0/95 
متر به طول 5/75 متر دیواریست به دیوار خانه پالك 797 فرعى جنوبا در هفت قسمت که 
قسمت اول و پنجم پخى شکل است و سوم شرقى و پنجم غربى است پنجره و دیوار کوتاهى 
است به فضاى حیاط مشــاعى 5247 فرعى بطولهاى 0/95 متر و 2/43 متر و 0/53 متر و 
3/49 متر و 1/30 متر و 2/52 متر غربا به طول 10/81 متر دیواریســت به دیوار پالکهاى 
1999 و 1579 فرعى حدود و مشخصات انبارى عبارتســت از شماال بطول 1/10 متر در و 
دیواریست به راه پله مشــاعى 5244 فرعى بطول 3/64 متر دیوار اشتراکى با انبارى 5254 
فرعى شــرقا به طول 1/51 متر دیواریســت به فضاى خانه پالك 797 فرعى جنوبا بطول 
4/74 متر دیواریست به فضاى پشت بام غربا به طول 1/51 متر دیواریست به فضاى پشت 
بام. حدود و مشخصات پارکینگ عبارتست از شــماال بطول 2/50 متر در و دیواریست به 
خیابان شرقا بطول 5 متر دیواریست به دیوار خانه پالك 797 فرعى جنوبا بطول 2/50 متر 
خط مستقیم مفروض است به محوطه مشاعى پارکینگ پالك 5245 فرعى غربا بطول 5 
متر خط مستقیم مفروض اســت به پارکینگ 5374 فرعى. که طبق نظر کارشناس رسمى 
پالك فوق در یک مجموعه 5 واحدى دو طبقه روى پیلوت و پارکینگ با نما از غالب آجر و 
پایین دست روى ستونها سنگ بدون آسانسور خواب و سالن با کف موکت روى موزائیک و 
بدنه رنگ آمیزى سرویس بهداشتى و حمام از کف سرامیک و بدنه کاشى و آشپزخانه اوپن 
با کابینت فلزى و دربهاى داخلى از چوب و پنجره هاى بیرونى از پروفیل فلزى بوده اســت 
و اسکلت مجموعه ساختمان بتنى و ســقف تیرچه و بلوك است. آپارتمان داراى یک واحد 
پارکینگ در طبقه همکف به مســاحت 12/50 مترمربع و انبارى در طبقه دوم به مساحت 
اعیانى 7/15 مترمربع مى باشد داراى انشعابات آب و فاضالب و گاز مشترك با مجموعه و 
برق اختصاصى بوده و قدمت آن در حدود 15 سال تخمین زده و سیستم سرمایش آن کولر 
آبى و سیستم گرمایش بخارى گازى است. که طبق اســناد رهنى شماره 136340 مورخ 
94/12/24 تنظیمى در دفترخانه اسناد رسمى شماره 98 اصفهان در رهن آقاى محمدرضا 
چیت ساز عالف واقع مى باشد و ملک فاقد بیمه مى باشــد از ساعت 9 الى 12 روز دوشنبه 
مورخ 98/8/13  در اداره اجراى اسناد رســمى اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقى 
چهارراه اول "شهید صداقتى" ابتداى خیابان الهور سمت چپ طبقه سوم به مزایده گذارده 
مى شود. مزایده از مبلغ پایه 3/000/000/000 ریال شــروع و به هر کس خریدار باشد به 
باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به 
آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى 
آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه 
رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده 
در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هــاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده 
مسترد مى گردد. ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 
98/7/17 درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. 
توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ پایه مزایده طى چک تضمین شده بانک ملى در 
وجه اداره اجراى اسناد رسمى بابت پرونده کالسه فوق به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت 
شناسایى معتبر الزامى اســت. ضمنًآ برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى 
همان روز طى فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اســناد و امالك سپرده نماید. م الف: 

619521 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /7/309
اخطار اجرایى

محکوم علیه 1 – محمد میرنامى فرزند حسن 2 – سامان فروزش هردو مجهول المکان و 
محکوم له اشرف محمد برهانى فرزند خدا مراد بنشانى شاهین شهر بلوار صیاد شیرازى فرعى 
12 پ 43  به موجب راى شماره 328 تاریخ 5 / 6 / 97 حوزه 5 حقوقى شوراى حل اختالف 
شهرستان شاهین شهر محکوم علیه محکوم است به خوانده ردیف دوم را به استرداد چک 
به شماره 830104 موصوف و پرداخت مبلغ 000 / 975 ریال بابت هزینه دادرسى خواهان 
محکوم مى نماید. پرداخت نیم عشر دولتى هزینه اجرا که بر عهده محکوم علیه مى باشد . 
ماده 34 قانون اجراى احکام همین که اجراییه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا 
مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود 
را قادر به اجراى مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور صــورت جامع دارایى خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد صریحا اعالم نماید   619959 /م الف.  قاضى شعبه 

5  حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/ 7/328 
تحدید حدود اختصاصى

شــماره: 139821702023013790- 98/7/14 چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه 
پالك 5040/55 واقع در بخش 4 ثبت اصفهان و طبق پرونده ثبتى به اقاى رضا رضوى فرزند 
سید حسین در جریان ثبت اســت و به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک 
بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود پالك 
مرقوم در روز دوشنبه مورخ 98/8/13 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا 
به موجب این آگهى به کلیه مجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهى 
در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاوریــن مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد و طبق تبصره 2 ماده واحده 
قانون تعیین تکلیف پرونده هاى معترضى ثبت معترضین ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائى گواهى تقدیم دادخواست 
را اخذ و به این اداره تسلیم نمایید. تاریخ انتشار: 98/7/17 م الف: 622150 صفایى- رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالك مرکز اصفهان /7/325
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 مزایده 
شــماره آگهى: 139803902004000236 تاریخ آگهى: 1398/07/13 شــماره پرونده: 
139504002004000892 آگهى مزایده پرونده اجرایى کالسه: 9502935- ششدانگ 
یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه چهارم سمت جنوبى پالك شماره یکصد و سیزده فرعى 
از پالك چهارصد و نود و پنج اصلى به مساحت 212/5 مترمربع به انضمام ششدانگ انبارى 
پالك 36 فرعى به مساحت 3/12 مترمربع با قدرالسهم از عرصه مشاعى دو و یک فرعى و 
495 باقیمانده و محل مسترآب و حمام سونا مشاعى 73 فرعى و منبع آب مشاعى 74 فرعى 
و پارکینگ رامپ مشاعى 75 فرعى و راه پله ها و آسانسور مشاعى 76 و 77 فرعى و محوطه 
هاى ورودى و راه پله و آسانسور و مجموعه 78 فرعى و سالن اجتماعات مشاعى 81 فرعى 
و حیاط مشاعى 82 فرعى و راه پله و آسانسور مشاعى 83 و 84 فرعى واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به آدرس: اصفهان- خیابان نظر غربى- ساختمان امین- کدپستى 8175788774 
که ســند مالکیت آن در صفحه 20 دفتر 1039 امالك به شماره ثبتى 192659 و با شماره 
چاپى 053918 ثبت و صادر شــده اســت ملکى رضوان على اکبرى حسین آبادى فرزند 
مصطفى با قید باینکه منافع متعلق به احمد صابریان سیچانى مى باشد. با حدود: شماًال: اول 
بطول 0/20 متر دیواریســت بفضاى کوچه دوم در سه قسمت که قسمت دوم شرقى است 
بترتیب بطولهاى 1/7 متر و 1 متر و 3/1 متر پنجره و دیواریســت بفضاى نورگیر و سوم در 
سه قسمت که قسمت اول شرقى و قسمت سوم منحنى شکل است بترتیب بطولهاى 2/5 
متر و 1/5 متر و 2 متر دیوار اشــتراکى و درب اختصاصى است با راه پله و آسانسور مشاعى 
سمت غربى پالك 84 فرعى و چهارم در دو قسمت که قســمت اول شرقى است بترتیب 
بطولهاى 2/8 متر و 1/75 متر پنجره و دیواریست بفضاى نورگیر شرقًا: اول بطول 8/2 متر 
دیوار اشــتراکى با آپارتمان F طبقه چهارم ســمت جنوبى پالك 114 فرعى و دوم در سه 
قسمت که قسمت دوم جنوبى و قسمت شمالى اســت بترتیب بطولهاى 2 متر و 0/6 متر 
و 2 متر پنجره و دیواریست بفضاى نورگیر و ســوم بطول 7/7 متر دیوار اشتراکى است با 
آپارتمان F طبقه چهارم ســمت جنوبى پالك 114 فرعى جنوبًا: در هشت قسمت که که 
قسمت دوم شرقى و قسمتهاى چهارم و هفتم غربى و قسمت ششم پخى شکل است بترتیب 
بطولهاى 1/14 متر و 2 متر و 4/05 متر و 1/6 متر و 3/35 متر و 0/76 متر و 1 متر و 0/8 متر 
پنجره و دیواریست بفضاى حیاط مشاعى پالك 82 فرعى غربًا: در سه قسمت که قسمت 
دوم جنوبى اســت بترتیب بطولهاى 11/4 متر و 0/2 متر و 10/2 متر پنجره و دیواریست 
بفضاى کوچه. دوم حدود انبارى: شماال: بطول 1/6 متر دب اختصاصى و دیوار اشتراکى با 
پارکینگ و رامپ مشاعى پالك 75 فرعى شــرقا بطول 1/95 متر دیوار اشتراکى با انبارى 
پالك 37 فرعى جنوبا: بطول 1/6 متر دیوار اشتراکى است با انبارى پالك 45 فرعى غربا: 
بطول 1/95 متر دیوار اشــتراکى با انبارى پالك 35 فرعى. حقوق ارتفاقى له و علیه: طبق 
قانون تملک آپارتمانهاست با قید باینکه انبارى فوق از پارکینگ و رامپ مشاعى پالك 75 
فرعى حق عبور دارد. که طبق نظر کارشناس رســمى پالك فوق: این آپارتمان بمساحت 
212/5 مترمربع در طبقه چهارم واقع گردیده و از آپارتمانهاى جنوبى محسوب مى شود کف 
آپارتمان پارکت و کف آشپزخانه سرامیک با کابینت ام دى اف داراى سه اتاق خواب که دو 
اتاق خواب از نور مستقیم و خواب سوم از نورگیر استفاده مى کند دیوارها رنگ روغن و در 
سالن از کاغذ دیوارى استفاده شده است. سیستم گرمایش موتورخانه مرکزى و سرمایش 
از سیستم مرکزى استفاده مى شــود. پروفیل پنجره ها از آلومینیوم رنگى و شیشه ها تک 
جداره مى باشد. این ساختمان داراى استخر پارکینگ انبارى آسانسور نیز مى باشد و نماى 
این ساختمان ترکیبى از سنگ و شیشه رنگى بوده و قدمتى نزدیک به 18 سال دارد. دستگاه 
پله و دیوارهاى آن از سنگ گرانیت سبز بوده و دیوار راهروها رنگ روغنى تگرى استفاده 
شده است. آیفون ســاختمان از نوع معمولى بوده و داراى انشعاب آب و گاز مشترك و برق 

مجزى مى باشد. و طبق سند رهنى شماره 79605- 1394/05/10 تنظیمى در دفترخانه 
اسناد رسمى شماره 129 اصفهان در رهن بانک صادرات واقع مى باشد و طبق اعالم بانک 
بستانکار ملک فاقد بیمه مى باشد از ساعت 9 الى 12 روز دوشنبه مورخ 1398/08/13 در 
اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقى چهارراه اول ابتداى 
خیابان الهور سمت چپ به مزایده گذارده مى شود. مزایده از مبلغ پایه ده میلیارد و دویست 
میلیون ریال شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود. 
الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق 
اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشــد و نیز بدهى هاى مالیاتى و 
عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد 
به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى 
بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى گردد. ضمنا این آگهى در یک 
نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 1398/07/17 درج و منتشر مى گردد و 
در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحا جهت شرکت در جلسه 
مزایده باید مبلغ پایه مزایده پس از اخذ شناسه واریز از این اداره و طى فیش سپرده در وجه 
اداره اجراى اسناد رسمى بابت پرونده کالسه فوق پرداخت گردد و ارائه اصل فیش واریزى 
به همراه تقاضاى کتبى و کارت شناســایى معتبر الزامى است. ضمنًآ برنده مزایده باید کل 
مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و 

امالك سپرده نماید. م الف: 620169 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /7/316
 حصر وراثت

اقاى بابک نجفى به شماره شناسنامه 530 با اســتناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت  
شناسنامه ورثه ، درخواستى بشماره 98 / 508  تقدیم این شــورا نموده چنین اشعار داشته 
است که شــادروان فضل اله نجفى   فرزند میرزا آقا بشناسنامه شــماره 13در تاریخ 8 / 6/ 
1398 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از 1 – خانم باال مومنى اسکندرى  
نام پدر فرج اهللا شماره شناسنامه 8 نسبت با متوفى همسر 2- علیرضا نجفى نام پدر فضل 
اهللا شماره شناسنامه 888 نســبت با متوفى فرزند 3- بابک نجفى نام پدر فضل اهللا شماره 
شناسنامه 530 نســبت با متوفى فرزند 4-  فرزاد نجفى نام پدر فضل اهللا شماره شناسنامه 
993 نسبت با متوفى فرزند  5- امید نجفى نام پدر فضل اهللا شماره شناسنامه 1707 نسبت 
با متوفى فرزند 6- لیال نجفى نام پدر فضل اهللا شماره شناسنامه 93 نسبت با متوفى فرزند 
7- فروزان نجفى نام پدر فضل اهللا شماره شناسنامه 5100054883 نسبت با متوفى فرزند 
اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هرکسى 
اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهى ظرف مدت 
یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد گردید . 619771/م الف - شعبه ویژه 

حصر وراثت شاهین شهر/ 7/326 
حصر وراثت

خانم  نسرین منصورى گندمانى به شماره شناسنامه 956 با استناد شهادتنامه و گواهى فوت 
و رونوشت  شناسنامه ورثه ، درخواستى بشماره 98 / 513 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار 
داشته است که شــادروان عباس مراد منصورى گندمانى فرزند آقا مراد بشناسنامه شماره 
3972 در تاریخ درگذشــته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از 1 – خسرو منصورى 
گندمانى نام پدر عباس مراد شماره شناســنامه 3 نسبت با متوفى فرزند 2- ناصر منصورى 
گندمانى نام پدر عباس مراد شــماره شناسنامه 2271 نســبت با متوفى فرزند 3- محمود 
منصورى گندمانى نام پدر عباس مراد شماره شناسنامه 361 نسبت با متوفى فرزند 4- مسعود 
منصورى گندمانى نام پدر عباس مراد شماره شناســنامه 5762 نسبت با متوفى فرزند 5- 
فریبرز منصورى گندمانى نام پدر عباس مراد شماره شناسنامه 111 نسبت با متوفى فرزند 

6- نسرین منصورى گندمانى نام پدر عباس مراد شــماره شناسنامه 956 نسبت با متوفى 
فرزند 7- بهاره منصورى گندمانى نام پدر عباس مراد شــماره شناســنامه 5797 نسبت با 
متوفى فرزند 8- بگم جان منصورى گندمانى نام پدر مهدى قلى شماره شناسنامه 7 نسبت 
با متوفى همسراینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى 
نماید تا هرکســى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهى ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد گردید . 620462/م 

الف - شعبه ویژه حصر وراثت شاهین شهر/ 7/327 
حصر وراثت

خانم زهرا مطلبى به شماره شناســنامه 199  با استناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت  
شناسنامه ورثه ، درخواستى بشماره 98 / 507  تقدیم این شــورا نموده چنین اشعار داشته 
است که شادروان اســماعیل مطلبى  فرزند حسن  بشناسنامه شــماره 184در تاریخ 17 / 
8/ 1392 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشــت عبارتند از 1 – حسین مطلبى  نام پدر 
اسماعیل شماره شناسنامه 25 نسبت با متوفى فرزند 2- حســن مطلبى نام پدر اسماعیل 
شماره شناسنامه 95 نســبت با متوفى فرزند 3- فردوس مطلبى  نام پدر اسماعیل شماره 
شناسنامه 228 نسبت با متوفى فرزند 4- فرهاد مطلبى  نام پدر اسماعیل شماره شناسنامه 
8471 نسبت با متوفى فرزند 5- زهرا مطلبى  نام پدر اسماعیل شماره شناسنامه 199 نسبت 
با متوفى فرزند 6- میمنت مطلبى  نام پدر اسماعیل شماره شناسنامه 9 نسبت با متوفى فرزند 
7- طاهره مطلبى  نام پدر اسماعیل شماره شناسنامه 258 نسبت با متوفى فرزند 8- عزت 
اعظمیان  نام پدر محمد على شماره شناســنامه 256 نسبت با متوفى همسر اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هرکسى اعتراضى 
دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشــر نخستین آگهى ظرف مدت یک ماه 
به شــورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد گردید . 619953/م الف - شعبه ویژه حصر 

وراثت شاهین شهر/ 7/329 
نظریه کارشناس

آگهى ابالغ دریافت نظریه کارشــناس- نظر به این که خانم شکوفه ملکى دادخواستى به 
طرفیت داوود یوسفى به خواسته مطالبه نفقه تقدیم نموده که به شوراى حل اختالف شعبه 
اول حقوقى ارجاع و به 2126-97 ثبت گردید و نظریه کارشناســى صادر گردیده است و 
خوانده را مجهول المکان معرفى نموده اســت به تقاضاى خواهان و دستور شورا به استناد 
ماده 73 ق.ا.د.م مراتب یک نوع در یکى از روزنامه هاى جرید االنتشار رسمى درج و آگهى 
گردد که خوانده ظرف یک هفته از تاریخ آگهى با مراجعه به دبیرخانه شعبه اول شوراى حل 
اختالف نشانى و آدرس دقیق خود را اعالم و نسخه ثانى نظریه کارشناس را دریافت نماید 
در غیر این صورت این آگهى به منزله ابالغ محسوب مى شود. م الف: 621163 سید علیرضا 

میرلوحى رئیس شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف فالورجان/ 7/330 
فقدان سند مالکیت

چون آقاى فتح اله ذبحى نجف آبادى  فرزند احمد بموجب درخواســت وارده به شــماره 
139821702030011816 مورخ1395/05/27 باســتناد یک برگ استشهاد محلى که 
هویت و امضاء شهود رســما گواهى شده مدعى شدند که ســند مالکیت یک دانگ مشاع  
از ششــدانگ پالك ثبتى 620/13 واقع در قطعه 7 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که 
درصفحه 102 دفتر 76 امالك ذیل ثبت 8908 بنام نامبرده ثبت و ســند مالکیت بشماره 
سریال 593960 صادر و تســلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم 
شدن یا ازبین رفتن: به علت جابجایى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند 
مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب 
آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت 

به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشــد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این 
اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و ســند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر 
و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1398/07/17 ، 622075/م الف- ابوالفضل 

ریحانى اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نجف آباد/ 7/331
 فقدان سند مالکیت

چون آقاى فتح اله ذبحى نجف آبادى  فرزند احمد بموجب درخواســت وارده به شــماره 
139821702030011816 مورخ1395/05/27 باســتناد یک برگ استشهاد محلى که 
هویت و امضاء شهود رســما گواهى شده مدعى شدند که ســند مالکیت یک دانگ مشاع  
از ششــدانگ پالك ثبتى 620/13 واقع در قطعه 7 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که 
درصفحه 74دفتر 368 امالك ذیل ثبت 89420 بنام نامبرده ثبت و ســند مالکیت بشماره 
سریال 975472 صادر و تســلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم 
شدن یا ازبین رفتن: به علت جابجایى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند 
مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب 
آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت 
به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشــد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این 
اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و ســند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر 
و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1398/07/17 ، 622077/م الف- ابوالفضل 

ریحانى اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نجف آباد /7/332
مزایده اموال غیر منقول

شــماره : 980344  اجراى احکام حقوقى فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره اجرائى 
980344 موضوع علیه آقاى یوسف هاشمى فرزند اکبر وله شرکت تعاونى مسکن فرهنگیان 
در تاریخ 1398/08/01 به منظور فروش یــک طبقه آپارتمان در بلوك Aطبقه همکف به 
صورت دو خوابه با متراژ 90/02متر مربع در محل مجموعه با مشــخصات G1-A2در 
قسمت شمالى این بلوك و میزان عیان مفید 90/02متر مربع،که در حال حاضر به صورت 
نیمه تمام –داراى کف سرامیک ،دیوارگچ ،دربهاى چوبى –فاقد کابینت آشپزخانه و کمد 
اتاق داراى اشــتراکات آب و برق و گاز به صورت مستقل داراى ســند مالکیت به صورت 
مشترك با تعاونى مسکن فرهنگیان   ملکى آقاى یوسف هاشمى واقع در اصفهان بلوار شفق 
مجتمع 270واحد اندیشه 3که داراى سابقه ثبتى به شماره نمى باشد وملک مذکور مفروز/ 
مشاع مى باشد و متعلق حق غیر نمى باشد/مى باشدو از ساعت 10 الى 11 صبح جلسه مزایده 
در دفتر اجراى احکام حقوقى فالورجان اطاق 318  برگزار نماید . ملک موضوع مزایده توسط 
کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 3/780/840/000ریال ارزیابى شده است . متقاضیان 
خرید مى توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شوند 
. مزایده از قیمت ارزیابى شده شروع و برنده کسى است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. 
ضمنًا کلیه هزینه هاى مزایده برعهده برنده خواهد بود و کسانى مى توانند در جلسه مزایده 
شرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت ارزیابى شــده را  به حساب سپرده دادگسترى به 
شماره  2171290288005 ایداع و فیش آن را ارائه و در صورت برنده شدن فى المجلس 
مالتفاوت تا ده درصد قیمت پیشــنهادى را ایداع نماید و با انصراف برنده  یا عدم پرداخت 
مالتفاوت قیمت پیشنهادى در مهلت مقرر ده درصد ایداعى به نفع دولت ضبط خواهد شد.م/

الف : 623138 دادورز اجراى احکام حقوقى فالورجان/ 7/333 

مصرف کافى غذاهاى سرشار از پتاسیم در طول روز به کاهش فشار خون و ریتم ثابت قلب 
کمک مى کند. این در حالى است که یکى از عوامل خطر ابتال به فیبریالسیون دهلیزى 
یا ریتم قلب نامنظم، دریافت کم یا بیش از حد پتاسیم است. سازمان غذا و داروى آمریکا 

اعالم کرده که میزان مجاز مصرف پتاسیم در طول روز، 4700 میلى گرم است.
انتخاب هاى غذایى سرشار از پتاســیم چندان هم دور از دسترس نیست و میزان 

پتاسیم موجود در برخى اقالم غذایى به این شرح است:
یک عدد سیب زمینى متوســط، 926 میلى گرم، نصف فنجان اسفناج پخته شده، 
290 میلى گرم، نصف فنجان کدوى سبز، 280 میلى گرم، یک دوم فنجان گوجه 
فرنگى، 210 میلى گرم، نصف فنجان سویاى پخته شده، 440 میلى گرم، یک دوم 
فنجان عدس پخته شده، 370 میلى گرم، نصف فنجان لوبیاى پخته شده، 360 میلى 
گرم، یک سوم فنجان بادام، 310 میلى گرم، یک موز متوسط، 420 میلى گرم، یک 
چهارم فنجان زردآلو، 380 میلى گرم، یک پرتقال متوسط، 237 میلى گرم و یک دوم 

فنجان طالبى، 214 میلى گرم.
رژیم غذایى «دش»

این رژیم غذایى یک راه مؤثر براى کاهش فشــار خــون از طریق انتخاب هاى 
غذایى هوشــمند و محبوب اســت. تمرکز رژیم غذایى «دش» بر روى مصرف 
بیشتر میوه ها و ســبزیجات، چربى و سدیم کم اســت. این رژیم غذایى سرشار 
از محصوالت پر پتاسیم بوده و پیروى از آن به افراد داراى فشار خون باال بسیار 

توصیه مى شود. رژیم غذایى «دش» بهترین گزینه براى کنترل وزن 
نیز محسوب مى شود.

پتاسیم و کاهش خطر سکته مغزى
نرخ سکته مغزى پایین تر مى تواند ناشى از حفظ سالمت قلب با پیروى 
از یک رژیم غذایى پرپتاسیم باشــد. این رژیم، منجر به تثبیت فشار 
خون پایین و ریتم قلب مى شود. عالئم کمبود پتاسیم در بدن شامل 
خستگى، خواب آلودگى، ضعف عضالنى، یبوست، نامنظمى ضربان 

قلب و تأخیر در تخلیه معده است.
پتاسیم و کنترل فشار خون باال

فشار خون طبیعى باید زیر 120/80 میلیمتر جیوه باشد و فشار خون باال 
عدد 140/90 و بیشتر ذکر شده است. با این حال مصرف غذاهاى غنى از پتاسیم 

از جمله سیب زمینى، سویا، موز، پرتقال و... بهترین راه براى کاهش فشار خون 
در حد نرمال است.

این را هم در نظر داشته باشید که پتاســیم زیاد براى افراد سالمند و کسانى که به 
اختالالت کلیوى دچار هستند مناسب نیست. پتاسیم بر تعادل مایعات در بدن تأثیر 
مى  گذارد و با توجه به اینکه با افزایش ســن کلیه  ها کمتر قادر به حذف پتاسیم از 
خون خواهند بود بنابراین پیش از دریافت بدون نسخه هرگونه مکمل پتاسیم باید 

با پزشک مشورت کرد.

چرا سالمت قلب 
نیازمند مصرف پتاسیم است؟

امروزه افراد سعى مى کنند پیش از گذشته به ظاهر و سر و وضع خود توجه بیشترى داشته باشند و به همین دلیل ممکن 
است گاهى از روش هاى مختلف و غیرموجه براى زیباتر شدن خود استفاده کنند. مدتى است که برخى از خانم ها براى 
زیباتر به نظر رسیدن چشم هایشان به کاشت مژه هاى مصنوعى رو آورده اند، در حالى که پزشکان هشدار مى دهند این 
کار عواقب بسیار خطرناکى در پى خواهد داشت. براى گذاشتن مژه مصنوعى از چسب هاى خاصى استفاده مى شود که 
مى تواند موجب عفونت هاى چشمى  و حتى نابینا شدن فرد شوند. چسب مژه مصنوعى مى تواند باعث التهاب پوست پلک 
و زمینه ساز اگزما و حساسیت شود. البته ممکن است این عوارض در اولین نوبت بروز نکند ولى فرد بعد از چند بار استفاده 

معموًال دچار مشکل مى شود. ضمن اینکه این چسب ها مواد سرطان زا نیز دارند.از مژه مصنوعى 

کوتاه کردن مداوم مو ها باعث رشد سریع تر آنها نمى شود اما به سالمت آن کمک مى کند. انتهاى مو هاى 
شما هیچ تأثیرى روى فولیکول هاى پوست سر که باعث رشد مو ها مى شود نخواهد داشت.

افراد بهتر است در فاصله هاى کوتاه به آرایشگاه نروند و این کار را سه تا چهار ماه یک بار انجام دهند. الیه 
الیه کردن موها یک امر ضرورى است. اگر افراد دارى  مو هاى فرى هستند بهتر است کمى  الیه هاى 
نامنظم ایجاد کنند در حالى براى افراد با موهاى صاف  الیه هاى منظم در نظر گرفته شود. قبل از کوتاهى 
هرگز از شامپو استفاده نشود زیرا موجب خیس ماندن ریشه آن خواهید شد. الزم است بدانید که مو ها به 
طور طبیعى باید خشک شوند. مو هاى خود را به اندازه  مناسب کوتاه کنید. براى اینکه موهایتان همیشه 
مرتب و زیبا باشد باید بیشتر به آرایشگاه بروید. اگر  هر چند وقت یکبار مو هاى خود را کمى کوتاه نکنید 
موخوره هاى شما بیشتر خواهد شد.  اگر انتهاى مو هاى خود را به صورت مداوم کوتاه نکنید موخوره ها 

در طول مو هاى شــما بیشــتر خواهند شد و به 
مرور زمان مو هاى ســالم شما نیز موخوره 

مى گیرد. اگر دیدید که بیشتر 
موخوره دارد مو هاى شــما 

وقــت آن 
رسیده که 
به آرایشگاه 
سرى بزنید.

اثرات کاشت مژه مصنوعى بر چشمبهترین زمان کوتاه کردن مو

پژوهش جدید محققان ســوئدى نشان داد که فیلم 
دیدن ظهور نشانه هاى پیرى را در چهره افراد تسریع 
مى کند. کارشناسان بر این باورند که در هم کشیدن چهره هنگام 
مشاهده فیلم هاى مهیج یا ترسناك و خندیدن به هنگام دیدن 
کمدى ها، مى تواند روند ظهور چین و چروك هاى پوســتى را 

تسریع کند.
نتایج مطالعه اى که بر روى 2000 نفر انجام شــد، نشــان داد که 

تماشاگران در جریان مشاهده یک فیلم ترسناك 20 بار از ترس صورت 
خود را جمع مى کنند و به هنگام مشاهده یک فیلم مهیج 50 بار حالت 
شوکه، عصبى و هیجان زده یا متعجب و مبهوت به چهره خود مى دهند.

این در حالى است که شرکت کنندگان در این آزمایش به هنگام مشاهده 
یک فیلم کمدى 115 بار خندیده یا لبخند زدند.

«هرى سینگ» از برند سوئدى «فورئو» در عرصه  زیبایى به عنوان 
مؤلف ارشــد این پژوهش مى گوید که جمع کردن چشم ها و گرفتن 
حالت ترسیده و شوکه به چهره، مى تواند به ایجاد خط اخم و چروك 
دور چشــم منجر شــود که در صورت تکرار در یک بازه پنج ساله، 

مى تواند این چروك ها را تا 50 درصد تشدید کند.  

 با شــروع مدارس باید بیشــتر مراقب کودکان خود باشیم، به 
ویژه به وزن کیــف و چگونگى اســتفاده از کوله بچه ها دقت 
بیشترى داشــته باشیم. براى اســتفاده صحیح از کوله پشتى 
مدرسه، کارشناسان توصیه هایى مى کنند که در ادامه به آنها 

اشاره مى کنیم:
 بهتر است وزن کوله پشتى حدود 10 تا 15 درصد وزن کودك 
باشد. کوله پشــتى باید نزدیک به بدن یا 
فضاى حداقلى بیــن کمر و کوله 
قرار بگیرد. داشــتن بند کمرى با 
پهناى مناسب مى تواند فشار کیف را 
بر کل بدن وارد کند تا نقطه خاصى از 

آن دچار آسیب نشود.
توصیــه شــده اســت وســایل داخل 
کوله پشــتى طورى داخل آن قرار داده شود 
که سنگین ترین آنها، نزدیک ترین فاصله را 

با پشت داشته باشند.
کوله پشتى هاى تهیه شده از مواد شبرنگ 
به پیشگیرى از  حوادث کمک خواهند کرد. 
به کودکان بگویید هنگامى که در اتوبوس 
هســتند یا مدت طوالنى ایستاده اند،  کیف 
را از پشــت خود بردارند.  کیفى قابل شستشو 
براى فرزندتان تهیه کنید. کیفى که بشــود 
آن را درون تشــت یا ماشــین لباسشویى 
به راحتى شســت. بند نازك کوله پشــتى 
به رگ هاى عصبى و خونى آســیب وارد 
مى کند و احتمال ایجــاد دردهاى عصبى 
مزمن و ناراحتى هاى پوستى را افزایش مى دهد.
به فرزندتان آموزش دهید هنگام بلند کردن 
کوله پشــتى به جاى کمر، زانوهایش را خم 
کند. هر شب کیف فرزندتان را به خصوص 
اگر دانش آموز مقطع ابتدایى اســت، 
بررسى و وسایل اضافى را که 
باعث اضافه وزن 
کوله مى شــود، 

خارج کنید.

تماشاى فیلم
 باعث پیرى 
زودرس مى شود
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اشاره مى کنیم:
5 تا 15 درصد وزن کودك 10  بهتر است وزن کوله پشتى حدود
باشد. کوله پشــتى باید نزدیک به بدن یا
فضاى حداقلى بیــن کمر و کوله
قرار بگیرد. داشــتن بند کمرى با
پهناى مناسب مى تواند فشار کیف را
بر کل بدن وارد کند تا نقطه خاصى از

آن دچار آسیب نشود.
توصیــه شــده اســت وســایل داخل
کوله پشــتى طورى داخل آن قرار داده شود
که سنگین ترین آنها، نزدیک ترین فاصله را

با پشت داشته باشند.
کوله پشتى هاى تهیه شده از مواد شبرنگ
به پیشگیرى از  حوادث کمک خواهند کرد.
به کودکان بگوییدهنگامى که در اتوبوس
هســتند یا مدت طوالنى ایستاده اند،  کیف
را از پشــت خود بردارند.  کیفى قابل شستشو
براى فرزندتان تهیه کنید. کیفى که بشــود
آن را درون تشــت یا ماشــین لباسشویى
به راحتى شســت. بند نازكکوله پشــتى
به رگ هاى عصبى و خونى آســیب وارد
مى کند و احتمال ایجــاد دردهاى عصبى
مزمن و ناراحتى هاى پوستى را افزایش مى دهد.
به فرزندتان آموزش دهید هنگام بلند کردن
کوله پشــتى به جاى کمر، زانوهایش را خم
کند. هر شبکیففرزندتان رابه خصوص
اگر دانش آموز مقطع ابتدایى اســت،
بررسى و وسایل اضافى را که
باعث اضافه وزن
کوله مى شــود،

خارج کنید.

م
ى 
د

تقلب
لیزى 
مریکا 

میزان 

 شده، 
گوجه

ک دوم 
 میلى 
، یک 
ک دوم 

 هاى 
صرف 
رشار 
بسیار 

توصیه مى شود. رژیمغذایى«دش» بهترینگزینه براى کنترل وزن
نیز محسوب مى شود.

پتاسیم و کاهش خطر سکته مغزى
نرخ سکته مغزى پایین تر مى تواند ناشى از حفظ سالمت قلب با پیروى 
از یک رژیم غذایى پرپتاسیم باشــد. این رژیم، منجر به تثبیت فشار 
خون پایین و ریتم قلب مى شود. عالئم کمبود پتاسیم در بدن شامل 
خستگى، خواب آلودگى، ضعف عضالنى، یبوست، نامنظمى ضربان 

قلب وتأخیردرتخلیهمعده است.
پتاسیم و کنترل فشار خون باال

فشار خون طبیعى باید زیر 120/80 میلیمتر جیوه باشد و فشار خون باال 
0عدد140/90 و بیشتر ذکر شده است. با این حال مصرف غذاهاى غنى از پتاسیم 

از جمله سیب زمینى، سویا، موز، پرتقال و... بهترین راه براى کاهش فشار خون 
در حد نرمال است.

این را هم در نظر داشته باشید که پتاســیم زیاد براى افراد سالمند و کسانى که به 
اختالالت کلیوى دچار هستند مناسب نیست. پتاسیم بر تعادل مایعات در بدن تأثیر 
مى  گذارد و با توجه به اینکه با افزایش ســن کلیه  ها کمتر قادر به حذف پتاسیم از 
خون خواهند بود بنابراین پیش از دریافت بدون نسخه هرگونه مکمل پتاسیم باید 

با پزشک مشورت کرد.

مى تواند موجب عفونت هاى چشمى  و حتى نابینا شدن فرد شوند. چسب مژ
و زمینه ساز اگزما و حساسیت شود. البته ممکن است این عوارض در اولین

معموًال دچار مشکل مى شود. ضمن ایناز مژه مصنوعى 

منظم ایجاد کنند در حالى براى افراد با موهاى صاف  الیه هاى منظم در نظر گرفته شود. قبل از کوتاهى 
رگز از شامپو استفاده نشود زیرا موجب خیس ماندن ریشه آن خواهید شد. الزم است بدانید که مو ها به 
ور طبیعى باید خشک شوند. مو هاى خود را به اندازه  مناسب کوتاه کنید. براى اینکه موهایتان همیشه 
کمىکوتاه نکنید چندوقتیکبار مو هاى خود را اگر هر آرایشگاه بروید. زیبا باشد باید بیشتر به رتب و
وخوره هاى شما بیشتر خواهد شد.  اگر انتهاى مو هاى خود را به صورت مداوم کوتاه نکنید موخوره ها 

مو هاى شــما بیشــتر خواهند شد و به  ر طول
رور زمان مو هاى ســالم شما نیز موخوره 

ى گیرد. اگر دیدید که بیشتر 
موخوره دارد و هاى شــما 

قــت آن 
سیده که 
 آرایشگاه 
رى بزنید.

پژوهش جدید محققان ســوئدى نشان
دیدن ظهور نشانه هاى پیرى را در چهره
مى کند. کارشناسان بر این باورند که در هم کشیدن چ
مشاهده فیلم هاى مهیج یا ترسناك و خندیدن به هن
کمدى ها، مىتواند روند ظهور چین و چروك هاى پو

تسریع کند.
0نتایج مطالعه اى که بر روى 2000 نفر انجام شــد، نش
0تماشاگران در جریان مشاهده یک فیلم ترسناك 20 بار
خود را جمع مى کنند و به هنگام مشاهده یک فیلم مهی
شوکه، عصبى و هیجان زده یا متعجب و مبهوت به چهر
این در حالى است که شرکت کنندگان در این آزمایش به

5یک فیلم کمدى 115 بار خندیده یا لبخند زدند.
«هرى سینگ» از برند سوئدى «فورئو» در عرصه  ز
مؤلف ارشــد این پژوهش مى گوید که جمع کردن چ
حالت ترسیده و شوکه به چهره، مى تواند به ایجاد خط
دور چشــم منجر شــود که در صورت تکرار در یک

0مى تواند این چروك ها را تا 50 درصد تشدید کند.  
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صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

 اى مردم! دنیا، آرزومندان و خواهان خود را فریب مى دهد، براى شیفتگان 
خود ارزشى قائل نیست و آنکس را که بر دنیا پیروز شود مغلوب مى کند. 
به خدا سوگند هرگز ملتى از ناز و نعمت زندگى گرفته نشدند مگر به کیفر 
گناهانى که انجام داده اند، زیرا خداوند بر بندگان خود ستم روا نمى دارد، 
اگر مردم به هنگام نزول بال ها و گرفته شــدن نعمت ها با درستى نیت در 
پیشگاه خدا زارى کنند، آنچه از دستشان رفته باز خواهد گشت و هرگونه 

موال على (ع)فسادى اصالح خواهد شد.
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شرکت برق منطقه اى استان 
اصفهــان  قصــد احــداث و 
جایگزینى خط400 کیلو ولت 
نجف آباد-اسالم آباد(نیروگاه 
اصفهان) در مسیر شبکه 230 
کیلوولت نجف آباد – اسالم آباد 
طبق کروکــى را دارد ،لذا براى 
اطــالع کلیه صاحبــان حقوق 
مزبور اقدام بــه درج آگهى و 
توجه آنان را بــه مواد 18و 19 
قانون ســازمان برق معطوف 
مى دارد. مالکیــن و صاحبان 
حقــوق مرتبــط بــا موضوع 
مى تواننــد در صورت هرگونه 
ابهام و یا کسب اطالعات بیشتر 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ درج 
این آگهى با در دســت داشتن 
مدارك مالکیت به شرکت برق 
منطقه اى واقــع در اصفهان 
خیابان چهارباغ باال مراجعه ویا 
با شــماره 36278770 (دفتر 

حقوقى) تماس حاصل نمایند.

آگهى احداث خط400 کیلو ولت
 نجف آباد-اسالم آباد(نیروگاه اصفهان)

روابط عمومى برق منطقه اى اصفهان

شرکت تعاونى چاپخانه ها و لیتوگرافى هاى استان اصفهان در نظر دارد مستغالت خود را به شرح زیر از طریق 
مزایده عمومى و بر اساس ارزیابى انجام شده توسط کانون کارشناسان رسمى دادگسترى به فروش برساند.

از متقاضیان شــرکت در این مزایده دعوت به عمل مى آید جهت دریافت فرم شرایط و اسناد مزایده از تاریخ 
98/07/17 لغایت 98/07/22 از ساعت 9 صبح الى 13 بجز روزهاى تعطیل به دفتر چاپ ونوس واقع در اصفهان، 
خیابان گلزار، نبش خیابان استاد همایى، مراجعه و به منظور کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 09133139271 

تماس حاصل فرمایند.
1- دفتر شرکت به مساحت 135/79 مترمربع و در سه طبقه واقع در خیابان هشت بهشت غربى، چهارراه ملک، 

ساختمان 110 و به قیمت کارشناسى 28/090/000/000 ریال
2- انبار شرکت به مساحت 997 مترمربع، واقع در خیابان امام خمینى، خیابان بسیج مقابل شرکت جهاد نصر و 

به قیمت کارشناسى 31/400/000/000 ریال

    آگهى مزایده عمومى- نوبت دوم

شرکت تعاونى مسکن کارکنان شهردارى شاهین شهر به استناد مصوبه مورخ 98/06/03 هیأت مدیره 
شرکت تعاونى در نظر دارد یک قطعه زمین با کاربرى مسکونى به پالك  ثبتى شماره 409/6405 واقع در 
بلوار  طالقانى طرح تفکیکى برم به مساحت 198 متر مربع را با قیمت پایه  کارشناسى 3,564,000,000 

ریال از طریق مزایده عمومى به صورت نقد به فروش برساند.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشــتر و اخذ اوراق مزایده مى بایستى در ساعات ادارى به واحد 
حسابدارى شهردارى مراجعه و پیشنهادهاى خود را حداکثرتا پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 

98/07/30 به دفتر شرکت تعاونى تحویل نمایند.
شرکت تعاونى در رد یا قبول  یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

آگهى مزایده عمومى

کیانوش کیانى -  مدیر عامل شرکت تعاونى کارکنان شهردارى شاهین شهر

نوبت دوم

نوبت دوم

شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومى خرید را مطابق جدول زیر از 
فروشندگان ذیصالح انجام دهد.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تا ساعت 15:30 روز دوشنبه به تاریخ 98/07/29
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت -:8 صبح روز سه شنبه به تاریخ 98/07/30

www.abfaesfahan.ir محل دریافت اسناد: سایت اینترنتى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
www.iets.mporg.ir پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات

شماره تلفن گویا: 8- 36680030- 031 (مناقصه داخلى 388)

آگهى مناقصه عمومى

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

مبلغ تضمین (ریال)نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه

خرید 40 تن پلى الکترولیت کاتیونى به منظور آبگیرى لجن 38/7- 3- 98
1/200/000/000جارىتصفیه خانه هاى فاضالب شمال و جنوب شهر اصفهان
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