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1- شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومى یک مرحله اى به شرح جدول زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت 
(ستاد) به آدرس: www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت 

گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 98/04/03 مى باشد.

3- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت هاى الف:
3-1- آدرس: اصفهان، خیابان شیخ کلینى، خیابان جابر ابن حیان، دبیرخانه معامالت شرکت آب و فاضالب استان اصفهان، تلفن: 8- 36680030- 031، اتاق (292)

4- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
4-1- مرکز تماس: 41934- 021                                         4-2- دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

5- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش ثبت نام/ پروفایل/ تأمین کننده/ مناقصه گر موجود است. 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

     

پیشنهادى از سپاهان نیامده است وقتى ورزش کردن خطرناك مى شودافتتاح سامانه سپاد در شرکت توزیع برق اصفهان سبقت نرگس آبیار از کمال تبریزىآمار مخاطبان سینما به مرز 10 میلیون نفر رسید سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

پس از مصرف 
این مواد هرگز 
مسواك نزنید

زنانه شدن اعتیاد معضل اصفهان است
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ایرانیان، مصرف کننده 
ارزان ترین آب هستند

استخــدام 
30 هزار حق التدریسى

حج امسال سخت، 
گران و طوالنى است

5

ترامپ: اروپایى ها 
کلى پول از ایران 

درمى آورند!

 در صورت مصرف ترشى نباید بالفاصله بعد از آن مسواك 
زد، زیرا در این حین میناى دندان نرم شده و مسواك 
و خمیر دندان نیز که حاوى مواد ساینده هستند باعث 

سایش بیشتر آن مى شود. باید دهان را با آب شرب شسته 
و از آدامس هاى بدون قند استفاده کرد و ...

رئیس جمهور آمریکا در گفتگوى تلویزیونى به 
اروپایى ها حمله کرد و گفت درباره برجام اصًال به 

آنها اهمیت نمى دهم!
«دونالد ترامپ» در گفتگویى با شــبکه خبرى 
«NBC» در بخشى از مصاحبه خود دیدگاه اروپا 
مبنى بر پایبنــدى ایران به برجــام را به چالش 
کشید و مدعى شــد آنها به دنبال منافع تجارى 
خود هستند. وى در این باره مدعى شد: اهمیتى 
به اروپایى ها نمى دهــم. آنها کلى پول [از ایران] 

درمى آورند.    
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کشت تابستانه در اصفهان بعد از یک دههکشت تابستانه در اصفهان بعد از یک دهه
نتیجه جلسه شوراى هماهنگى مدیریت به هم پیوسته منابع آب حوضه آبریز زاینده رود نتیجه جلسه شوراى هماهنگى مدیریت به هم پیوسته منابع آب حوضه آبریز زاینده رود 

3

دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر: در استان اصفهان صد هزار نفر مبتال به اعتیاد وجود دارد که این آمار تهدید کننده مسائل اجتماعى  است

هم «کاله قرمزى» 
مال ماست 
هم «جناب خان»!

سامورایى از سپاهان به پرسپولیس
پیشنهاد تراکتورسازى به مدافع تیم ملى باعث شــده پرسپولیس به دنبال 

جذب یک مدافع دیگر باشد.
پرسپولیس که در پنجره تابســتانى نقل و انتقاالت قصد دارد یک مدافع به 
جمع بازیکنان خود اضافه کند، در روزهاى اخیر مذاکراتى با محمدحســین 
کنعانى زادگان داشته و حتى صحبت هایى از توافق نهایى میان طرفین مطرح 

شد ولى به نظر مى رسد این بازیکن فصل بعد پرسپولیسى نخواهد شد.
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در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

منت گذاشتن رئیس جمهور آمریکا بر سر متحدانش 

گنبد مسجد امام (ره) 
تا پایـــان سال 

از بند حصار 
رهـــا مى شود

3 درصد زندانیان استان اصفهان زن هستند
مدیرکل زندان هاى استان خبر داد
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الماس سیاه ذوب آهن الماس سیاه ذوب آهن 
در رادار ســـپاهاندر رادار ســـپاهان

 آن مسواك
سواك

 باعث 
رب شسته 
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مدیر مالکیت فکرى سازمان صداوسیما: 

ببب

ترکیه
گرجستان

بهتریـــن تورهاى
بهتریـــن تورهاى

با مناسب ترین قیمت هابا مناسب ترین قیمت ها

چهارباغ خواجو-  نبش خیابان عافیت -  آژانس هواپیمایى ایلیا گشتچهارباغ خواجو-  نبش خیابان عافیت -  آژانس هواپیمایى ایلیا گشت
09021392994 32339191 32339292 تلفن تماس:تلفن تماس:
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98/04/15شنبه15:00مهلت زمانى ارسال پیشنهاد
98/04/16یکشنبه08:00زمان بازگشائى پاکت ها

فراخوان مناقصه عمومى یک مرحله اى نوبت اول

نام روزنامه: نصف جهان
تاریخ انتشار:1398/04/04

شماره سامانه تدارکات شماره مرجعموضوعردیف
الکترونیکى دولت
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وزیر نیرو ضمن بررسى عوامل کم آبى در ایران تأکید کرد 
که یکى از این عوامل نابسامانى اقتصاد آب و توهم ارزانى آن 
است. ایرانیان که در طول تاریخ مصرف کننده گران ترین آب 
از طریق قنات ها بوده اند، در چند دهه اخیر به مصرف کننده 

ارزان ترین آب از طریق یارانه هاى انرژى تبدیل شده اند.
رضــا اردکانیــان با تأکیــد بر اینکــه مســئله آب همه 
مصرف کنندگان آب یعنى فرد فرد ایرانیان را در بر مى گیرد، 
اظهار کرد: مسئله یک وزارتخانه، دولت و یا گروه خاصى از 
مردم نیست. مسئله آب فقط در شرایطى بستر مناسب ترى 
براى تعدیل و بهبــود مى یابد که رویکرد همــه با هم در 
دســتور کار قرار گیرد. وى با اشــاره به عوامل اقتصادى و 

اجتماعى مسئله سازگارى با کم آبى گفت: نابسامانى اقتصاد 
آب و توهم ارزانى آن، کاربرى نامناســب اراضى، ســبک 
زندگى پرآب طلب، ســرمایه گذارى ناکافى براى توســعه 
زیرساخت هاى سازگارى با کم آبى، برنامه ریزى بهره بردارى 
از منابع آبى حوضه هاى آبریز بر اســاس فرض فراوانى به 
کمک زیرساخت ها با کم توجهى به مسائل زیست محیطى 
از جمله عوامل اقتصادى و اجتماعى ناســازگارى با منابع 

آب است.
او همچنین به عوامل سیاسى در بحث ناسازگارى با کم آبى 
اشــاره کرده و گفت: مداخالت سیاسى در امور کارشناسى 

مربوط به مدیریت منابع آب از جمله این دالیل است.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از ابالغ آیین 
نامه استخدام نیروهاى حق التدریس و نهضتى تا پایان 
تیرماه خبر داد و گفت: با این حساب تکلیف 30 هزار معلم 

حق التدریس و نهضتى مشخص خواهد شد.
ســید محمدجواد ابطحى با اشــاره به تدوین آیین نامه 
اســتخدام نیروهاى حق التدریس و نهضت سوادآموزى 
در هیئت دولت برابر مصوبه  اى که مجلس داشت، گفت: 
در این قانون به استخدام معلمان حق التدریس و نهضتى 
پیش از مهرماه 91 تأکید شــده و این در حالى است که 
برخى از معلمان در تاریخ 26 مهرمــاه 91 به کار گرفته 
شده اند که در نشست کمیته آموزش و پرورش کمیسیون 

آموزش مقرر شد تمامى کســانى که در این تاریخ جذب 
آموزش و پرورش شده اند، نیز مشمول قانون شوند تا بابت 

26 روز از این امتیاز قانونى محروم نشوند.
ابطحى تصریح کرد: بر اساس برآوردهاى صورت گرفته با 
اجراى قانون مصوب مجلس حدود 30 هزار نفر از نیروهاى 
حق التدریس و نهضتى باالخره پس از سال ها بالتکلیفى 

به استخدام وزارت آموزش و پرورش در مى آیند.
عضو کمیســیون آموزش، تحقیقات و فناورى مجلس 
شوراى اسالمى اضافه کرد: البته ممکن است این تعداد 
بیشتر یا کمتر شــود چرا که نیروهایى که جذب آموزش 

و پرورش مى شوند به صورت چند مرحله اى خواهد بود.

ایرانیان، مصرف کننده 
ارزان ترین آب هستند

استخدام 30 هزار 
حق التدریسى

الزام استفاده از 
کارت سوخت شخصى

  عصر ایران| مدیرعامل شرکت ملى پخش 
فرآورده هاى نفتــى از الزام اســتفاده از کارت 
ســوخت شــخصى از تاریخ 20 مرداد ماه خبر 
داد و گفت: این طرح را با هــدف جلوگیرى از 
سوءاســتفاده و مقابله با قاچاق سوخت اجرایى 
خواهیم کرد. امیر وکیل زاده افزود: کارت سوخت 
هر فردى باید توســط همان فــرد و در همان 
شــهرى که زندگى مى کند، مورد استفاده قرار 

گیرد.

لیلى خانم هم؟!
  کافــه ســینما| بعد از آنکه در روزهاى 
گذشته، تصاویر لو رفته از نگار جواهریان و ستاره 
اسکندرى، مورد اعتراض مردمى قرار گرفته که 
این سلبریتى ها را با توجه به  شعارهاى خودشان 
یا بستگانشــان، به ریاکارى متهــم مى کنند، 
حاال لیلى رشــیدى،یکى دیگر از بازیگران زن 
صداوسیما و ســینما، تصویرى از خود در کنار 
پدرش بدون پوشش سر، در کنار تصاویر محجبه  
نگار جواهریان و ستاره اسکندرى، منتشر کرد و 
خطاب به آنها نوشت: «هنرمندان خوب ایران، 

ما همیشه در کنار هم هستیم»!

قطار تهران-وان
 روى ریل افتاد

  فارس| قطار بین المللى تهران-تبریز-وان 
از دیروز سوم تیر ماه راه اندازى شد و پیش بینى 
مى شــود قطار تهران-آنکارا نیز تا هفته آینده 
راه اندازى شود.  قیمت بلیت قطار تهران- وان در 
حال حاضر به میزان 225 هزار تومان بزرگسال 
و 130 هزار تومان خردســال اســت که البته 

تخفیفات ارائه شده به صورت موقت است.

افتتاح مرکز چهارم فینووا 
  بانک آینده| مرکز نوآورى فینووا، چهارمین 
شعبه خود را پس از اســتقرار در دانشگاه هاى 
صنعتى امیرکبیر و عالمــه طباطبایى تهران و 
شهر مشهد، در پارك علم و فناورى کردستان 
و با همکارى شرکت کاردوك، افتتاح کرد. این 
افتتاحیه با حضور محمدجــواد آذرى جهرمى، 
وزیر ارتباطات و فناورى اطالعات برگزار شد. 
فینووا، به-عنوان یک مرکز کار اشــتراکى، با 
همت بانک آینده، دانشــگاه ها و مراکز علمى 
مذکور، به تیم ها و اســتارت آپ هاى اســتان 
کردســتان در حوزه هاى مختلف، خدمات ارائه 

خواهد کرد.

گرین کارت عربستان هم 
آمد!

  چمدان| عربســتان ســعودى از روز دوم 
تیر ماه طرح ویژه اعطــاى اقامت بلندمدت به 
متقاضیان خارجى ها را با هدف جذب ســرمایه 
و نیروى کار ماهر آغاز کــرد. در این طرح که 
رسانه ها آن را با سیســتم گرین کارت آمریکا 
مقایســه کرده اند، متقاضیان اقامت ســعودى 
مى توانند براى مجوز دائم یا موقت درخواست 
دهند. هزینه اجازه اقامت دائم حدود 213 هزار 
دالر و هزینه اقامت یکساله و قابل تمدید حدود 

26 هزار دالر است.

پایان ارسال «کد تأیید» 
  دیده بــان  ایــران| از یکــى دو روز پیش 
دسترسى به کد تأیید شــبکه اجتماعى تلگرام 
در اپراتورهاى تلفن همراه قطع شــده اســت. 
کاربرانى که اکانت تلگرام خــود را حذف کنند 
یا از آن خارج شوند، دیگر امکان ورود مجدد به 
تلگرام را ندارند، چــرا که کد تأییدى براى ورود 

مجدد دریافت نخواهند کرد.

کاهش حساب هاى قوه قضاییه
  ایسنا| رئیس قوه قضاییه درباره 63 حساب بانکى 
در اختیار رئیس قوه گفت: اوًال 63 حساب نیست و این 
عدد درستى نیست که اعالم شده. این حساب ها امکانى 
براى قوه قضائیــه بود که وقتى بودجــه دولتى کفاف 
هزینه هاى دســتگاه را نمى داد از آن اســتفاده مى شد. 
ما تالش کردیم این حســاب ها را به پنج حساب تقلیل 
دهیم. از روزى که بنده آمدم این حساب ها با سه امضا 

کار مى کند.

33 میلیون حمله را 
خنثى کردیم

  مهر| محمدجواد آذرى جهرمــى، وزیر ارتباطات 
در خصوص صحت حمله ســایبرى به ایران در توییتى 
نوشت: «نه یک حمله، بلکه در سال گذشته 33 میلیون 
حمله را با ســپر دژفا خنثى کردیم. حمله موفقى از آنها 

صورت نگرفته، هرچند تالش هاى زیادى مى کنند.»

پیام ژاپن شفاهى بود 
  ایسنا| سید عباس موســوى، سخنگوى وزارت 
خارجه کشورمان در نشست خبرى با خبرنگاران در مورد 
سفر نخست  وزیر ژاپن به ایران و اظهارات اخیر مقامات 
آمریکایى در مورد این ســفر گفت: نخست وزیر ژاپن 
حامل پیام کتبى براى ایران نبود، پیام شفاهى بود. آنها 

خواستار کاهش تنش در منطقه بودند.

عالءالدین متوارى شد
  فارس| در دیدار سرزده مردمى دادستان کل کشور 
از دادســراى ناحیه12تهران اعالم شد که عالءالدین 
مالک پاساژ معروف عالءالدین در تهران متوارى شده 
است. حجت االسالم والمسلمین منتظرى در رابطه با 
قدیمى ترین پرونده این دادسرا پاسخ داد: قدیمى ترین 
پرونده مربوط به سال 83 و متعلق به پاساژ عالءالدین 
و آقاى عالءالدین است که وى متوارى بوده و اتهامش 
کالهبردارى است. منتظرى در خصوص عنوان اتهامى 
این فرد گفت: متهم براى قسمت همکف این پاساژ که 
پارکینگ بوده کاربرى دیگرى گرفته و تجارى تحویل 
مردم نداده است و معلوم نیست به چه شکل هم از زندان 

آزاد شده است.

رئیس عوض نمى شود
  میــزان| «برکنارى محمد مهــدى طهرانچى از 
ریاست دانشگاه آزاد صحت ندارد». این پاسخى است 
که یکى از اعضاى هیئت امناى دانشگاه آزاد اسالمى در 
واکنش به شنیدن خبر تغییر ریاست دانشگاه آزاد اعالم 
کرد. در اخبار منتشر شده شنیده شده بود که جدى ترین 
گزینه پیشــنهادى براى تکیه زدن بر کرســى ریاست 

دانشگاه آزاد حمیدرضا مقدم فر است.

انتقاد از ساخت مسکن در 
برهوت!

  ایســنا| وزیر راه و شهرســازى گفت: ســاخت 
واحدهاى مســکن مهر در شــهرهاى جدید هیچگاه 
مورد اعتراض ما نبوده است. انتقاد ما به مسکن مهر در 
مناطقى اســت که در برهوت ساخته شده است. محمد 
اسالمى اظهار کرد: ما به هیچ وجه در مناطقى که از لحاظ 
جانمایى و مهندســى به طرح مسکن مهر انتقاد داریم، 

واحد مسکونى نخواهیم ساخت.

ارز 4200 تومانى مى ماند
  تسنیم| محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه 
و بودجه در خصوص سیاســت دولت بــراى تأمین ارز 
کاالهاى اساسى گفت: اوًال باید مشخص شود چه کسى 
گفته است دولت بناى حذف ارز 4200 تومانى را دارد و در 
ثانى دولت همچنان سیاست تخصیص ارز 4200 تومانى 

به کاالهاى اساسى را ادامه خواهد داد.

خبرخوان

رئیــس جمهــور آمریــکا در گفتگــوى تلویزیونى به 
اروپایى ها حمله کرد و گفت دربــاره برجام اصًال به آنها 

اهمیت نمى دهم!
 «NBC» دونالد ترامپ» در گفتگویى با شبکه خبرى»
در بخشى از مصاحبه خود دیدگاه اروپا مبنى بر پایبندى 
ایران به برجام را به چالش کشید و مدعى شد آنها به دنبال 
منافع تجارى خود هســتند. وى در این باره مدعى شد: 
اهمیتى به اروپایى ها نمى دهم. آنها کلى پول [از ایران] 
درمى آورند. مثًال فرانسوى ها به ایران ماشین مى فروشند. 

اروپایى ها [خیلى] کارهاى دیگر هم انجام مى دهند.
وى بار دیگر مدعى شد آماده عقد هر توافقى که مانع از 
دستیابى ایران به سالح هسته اى باشد؛ هست و اهمیتى 
نمى دهد که این توافق دوجانبه باشد یا چندجانبه! ترامپ 
در این باره گفت: اهمیتى نمى دهم چــه جور یا چه نوع 

معامله اى باشد. مى تواند جداگانه یا جمعى باشد.
ترامپ در حالى این اظهارات را به شبکه NBC نیوز بیان 
کرده است که اخبار درز کرده از کاخ سفید حکایت از آن 
دارد که رئیس جمهورى آمریــکا به یک «معتمد» گفته 
است مشــاوران امنیت ملى کاخ سفید قصد دارند او را به 
جنگ با ایران بکشــانند. ترامپ به این معتمد خود گفته 

است: «این منزجرکننده اســت. ما به جنگ هاى بیشتر 
احتیاجى نداریم.»

به گزارش «وال اســتریت»، ترامپ در خفا از سرنگونى 
پهپاد «حدوداً 130 میلیون دالرى» آمریکا از سوى ایران 
ابراز تأسف کرده اما گفته اســت اهمیت این پول براى 
رأى دهندگان کمتر از تلفات بالقوه آن بوده است. براساس 
گزارش ها، او به معتمدانش گفته اســت هر شخصى که 
کشته شود خانواده اى دارد، بنابراین صدها تن دیگر تحت 

تأثیر یک حمله تالفى جویانه آمریکا قرار مى گیرند.
رئیس جمهور آمریکا همچنین در مصاحبه با شبکه خبرى 
NBC ، به این اخبار درز کرده از کاخ سفید اشاره کرد و 
با کنایه به مشاورانش، از «جان بولتون» به عنوان یکى از 

«شاهین ها» (جنگ طلب ها) در دولتش یاد کرد.
ترامپ در پاسخ به این سئوال که آیا احساس مى کند افراد 
دیگرى در دولتش با فشــار او را به سمت جنگ با ایران 
مى برند؟ گفت که او در دولتش هم «کبوتر» (صلح طلب) 
و هم «شاهین» (جنگ طلب) دارد. وى افزود: جان بولتون 
مسلماً یک شاهین است و اگر اختیارش دست خودش بود 
یک مرتبه با کل دنیا در مى افتاد. اما از نظر من این مهم 
نیست چون من حضور هر دو گروه را در دولتم مى خواهم.

سرپرست دانشگاه یزد به نهادهاى نظارتى دانشگاه دستور 
داد در اســرع وقت موضوع بدسلیقگى صورت گرفته در 
ماجراى ممانعت از استفاده ابزارى تعدادى از دانشجویان 
از چادر براى تقلب در امتحانات، بررســى و با فرد خاطى 

برخورد شود.
روابط عمومى دانشگاه یزد با صدور اطالعیه اى درباره 
این ماجرا نوشت: «روز پنج شنبه سى ام خردادماه امسال، 

مراقب امتحان پایان ترم در یکى از کالس هاى دانشگاه 
یزد، براساس مشاهدات مکرر خود از سوء استفاده برخى 
دانشــجویان از پوشــش چادر براى تقلب در امتحان و 
وهن آن توســط افرادى که فقط در جلسات امتحان از 
این پوشش اســتفاده مى کردند، تصمیم مى گیرد براى 
پیشگیرى از این معضل، از تمام دانشجویان تقاضا کند در 
جلسه امتحان از چادر استفاده نکنند. بیان این مطلب در 
جلسه امتحان با واکنش منفى دانشجویان مواجه شده و 
دانشجویان از عمل به آن سر باز مى زنند... مراقب مذکور 
که به شهادت کارکنان دانشگاه، یکى از کارمندان متدین 
و متعهد دانشــگاه و مقید به حفظ شعائر اسالمى است، 
این اقدام را صرفاً ممانعت از سوءاســتفاده از این پوشش 
مقدس براى تقلب و وهن آن در جلســات امتحانى ذکر 
و از قاطبه دانشگاهیان و دانشــجویان متدین دانشگاه 

عذرخواهى کرد.»

پایگاه اطالع رسانى «باشگاه خبرنگاران جوان» وابسته به 
صداوسیماى جمهورى اسالمى، نقدى به یکى از تئاترهایى 
که این روزها در تهران روى صحنه اســت انجــام داده و 
بدون نام بردن از آن، به طور کلى حوزه تئاتر و به خصوص 
سلبریتى هاى وارد شده به آن را حسابى نواخته است. بخشى 

از مطلب این رسانه صداوسیمایى را بخوانید: 
چند وقتى است که هنر تئاتر درگیر حواشى هاى متعددى شده 
و حمایت سلبریتى ها به این مسائل دامن زده است... چرا باید 
قیمت بلیت یک نمایش به دلیل حضور بازیگران مشهور به 
اصطالح نجومى باشد؟ بازیگرانى که مدت ها از صحنه دور 

بوده اند، اکنون در فضاى تئاتر دنبال چه چیزى هستند؟ 
چرا یک سلبریتى مشهور به دلیل حضور خود در یک نمایش، 

مدام پوستر و تبلیغات آن را در صفحه شخصى به اشتراك 
مى گذارد و مخاطبان با فریب او به تماشاى نمایشى مى روند 
که به جاى پیام اخالقى، انعکاس دردى از جامعه و... پیام هاى 
ضداخالقى را ترویج مى دهد؟! کارگردان نمایشى که در آن 
دختر و پسر با هم مى رقصند و پسر به دختر پیشنهاد بوسیدن 
مى دهد، مى گوید «جامعه مخاطب ما بیشــتر دانشجویان 
رشته تئاتر هستند»!  یعنى دانشجویان باید با دیدن نمایشى 
که کامًال غرب زده اســت و حتى پوشش و گریم بازیگران 
هم ضداخالقى است، درس یاد بگیرند؟ وقتى قدرت اجراى 
بازیگران نمایش بسیار باالســت، چرا در محتواى آن دقت 
کافى وجود ندارد؟ حمایت هاى بى اساس سلبریتى ها از این 
نوع نمایش ها براى کسب شهرت تا کى ادامه خواهد داشت؟

40 خانواده ساکن در یک ساختمان شش طبقه در منطقه 
ماهدشت کرج، به دلیل  در معرض خطر بودن اسکان موقت 
داده شدند. در بررسى هاى اولیه مشخص شد که ساختمان 
مذکور مقدارى انحراف پیدا کرده که به دســتور نماینده 
دادستان استان البرز دســتور تخلیه صادرشد و بالفاصله 
یک ورزشگاه در منطقه ماهدشت آماده و 40 عدد چادر و 

حدود 200 پتو براى ساکنان ساختمان در نظر گرفته شد. 

همچنین بــه دلیل احتمــال ریزش این ســاختمان، دو 
ساختمان مجاور آن از دو طرف نیز تخلیه و اسکان براى 
ســاکنان آنها نیز در نظر گرفته شد. ساختمان مذکور قرار 
بوده در سه طبقه ساخته شــود که به صورت غیرمجاز در 
شش طبقه بنا شده و پنج حلقه چاه جذبى نیز در زمین این 
ساختمان حفارى شده که سبب سست شدن پِى ساختمان 

شده است.

حسن کامران، نماینده اصفهان و عضو کمیسیون شوراها 
و امور داخلى مجلس، در گفتگو با «اعتمادآنالین»، گفت: 
اصوًال ما در انتخابات بر سر مردم کاله مى گذاریم، شیره 
سرشان مى مالیم و وعده هاى بیخود مى دهیم. کمااینکه 
به دلیل همین رفتار در انتخابات مجلس حدود 80 درصد 
نمایندگان جا مى مانند و تنهــا 20 درصد از دوره قبل به 
دوره بعد راه مى یابند. اگر با مردم رو راست باشند، حضور 

مردم هم بیشتر مى شود.
این نماینده مجلس در خصوص اینکه شانس کدام جریان 
سیاسى در انتخابات مجلس یازدهم بیشتر است، تأکید 
کرد: فعًال نمى توان گفت. مردم از چپ و راســت خسته 
شــده اند و باید جریان جدیدى شــکل گیرد. اصولگرا و 

اصالح طلب شعار است و فعًال فقیر و غنى مطرح است.

کامران عملکــرد مجلس دهم را اینطــور ارزیابى کرد: 
مطالبات فقرا و ایثارگــران خیلى کم مورد توجه مجلس 
دهم قرار گرفت و مى تــوان در تحقق مطالبات مردم به 
مجلس نمره زیر 10 داد. او در پایان گفت: براى انتخابات 

مجلس یازدهم کاندیدا مى شوم.

منت گذاشتن رئیس جمهور آمریکا بر سر متحدانش 

ترامپ: اروپایى ها کلى پول از ایران درمى آورند!

دســت اندرکاران حج امســال زوایاى مختلف حج 98 را 
در کمیسیون فرهنگى مجلس تشــریح کردند. بخشى از 

اظهارات حاضران در این جلسه را بخوانید:
   به اندازه 14 سال دیگر زائر پشت صف حج  تمتع در کشور 
وجود دارد و براى حج امسال، میانگین سنى حجاج 56 سال 

است و نزدیک به 30 هزار نفر بیش از 60 سال سن دارند.
   در موضوع بازارگردى حجاج اقدامات الزم انجام شده و 
چند فروشگاه اینترنتى در این خصوص تعریف شده هرچند 
که بهتر است حجاج از بازار شهرهاى خود خریدارى الزم 

را انجام دهند.
   ایران از عربستان درخواســت افزایش ده هزار سهمیه 
جدید داشته تا بتواند پاسخگوى متقاضیان سفر حج باشد 
و اگرچه عربستان قول بررســى این موضوع را داده اما به 

هند و پاکســتان 20 هزار و به عراق نیز 15 هزار ظرفیت 
اضافه داده است.

   حج تمتع امســال از 17 تیر شروع مى شــود و در 17 
شهریور ماه پایان مى یابد.

   عربستان تأکید داشت که پروازهاى ایرانى فقط از شرکت 
«ایران ایر» انجام شود. به همین دلیل 86 هزار و 550 نفر 
از زائران توسط شــرکت «ایران ایر» به عربستان منتقل 
مى شود و احتمال دارد که ایستگاه هاى پروازى در کشور 

محدود و انتقال حجاج از برخى شهرها به تهران منتقل شود. 
از طرفى هیچ کشورى به ما هواپیماى اجاره اى نمى دهد و 

هواپیماهاى «ایران ایر» هم محدود و قدیمى است.
   حج امسال در تاریخ انقالب، گران ترین، طوالنى ترین 
و سخت ترین حج است؛ ضمن آنکه وضعیت گرماى هوا 
موجب اذیت زوار مى شود اما بعثه و سازمان حج سعى دارند 
در همراهى کامل با هواپیمایى زمینه خدمت رســانى به 

حجاج را بیش از پیش فراهم کنند.

حج امسال سخت، گران و 
طوالنى است

حمله رسانه اصولگرا به تئاتر و سلبریتى هاى تئاترىحسن کامران: مردم از چپ و راست خسته شده اند

نایب رئیس کمیسیون فرهنگى مجلس گفت:حجاب و عفاف 
باید در جامعه رعایت شود اگر عفت، غیرت و حیا از میان ما 
رخت ببندد به سمت سقوط خواهیم رفت. در گذشته قبایلى 

را داشته ایم که اینگونه از بین رفته اند. 
حجت االسالم و المسلمین احمد سالک در گفتگو با «ایلنا»، 
با بیان  اینکــه اولین عامل در بحث فرهنگســازى حجاب 
خانواده است، اظهار کرد: شــما امروز وضعیت حجاب را در 
جامعه مشــاهده مى کنید، عده اى با چــادر مقابله و فضاى 
مجازى را مدیریت مى کنند که کشف حجاب صورت گیرد. 

نماینده مردم اصفهان در مجلس شــوراى اسالمى ادامه 
داد: هر کشــورى که بروید باید بر اســاس قانون آن عمل 
کنید، همه جاى دنیا این قوانین یکســان اســت. سئوال 
اینجاست چرا هنگامى که توریســت وارد کشور مى شود با 
رفتارهاى غیرقانونى آنان برخورد نمى شود، مشاهده مى شود 

مدل سازى انجام مى دهند.
به گفته ســالک باند هایى در داخل کشور وجود دارند که به 
خارج وابســته اند، آنان با انقالب مخالف هستند و انگشت 
بر روى نقطه عصبى جامعه گذاشته اند. وى افزود: این گروه 

مى گوید اگر چادر برداشته شود و بى حجابى صورت گیرد به 
مقصود خود رسیده ایم بنابراین روى این موضوع به صورت 

گسترده کار مى کنند.
وى درباره اینکه تلقى جامعه از برخورد با بى حجابى نوعى 
زورگویى است مانند گشت ارشاد و به همین دلیل است که با 
آن مقابله مى کنند، اظهار کرد: اصًال این گونه نیست. تبلیغات 
سوء در این زمینه بسیار زیاد است. برداشت چماقى از روى 
این کار مى کنند که اینطور نیســت. سالک تأکید کرد: البته 
با باندها باید قاطعانه برخورد کــرد و هیچ بحثى هم در این 

خصوص وجود ندارد.

کج شدن ساختمان 6 طبقه!
چرا درباره حجاب توریست ها تذکر داده نمى شود؟

تقلب دانشجویى در زیر چادر!

سازمان ســینمایى میزان فروش سینماى ایران در سه ماهه 
نخست ســال 98 را 114 میلیارد و آمار مخاطبان در این بازه 
زمانى را 9 میلیون و 800 هزار نفر اعالم کرد. این در حالى است 
که در سه ماه نخست سال 97 میزان فروش به 84 میلیارد و 
753 میلیون و 792 هزار تومان با 9 میلیون و 817 هزار و 796 

نفر رسیده بود. میزان فروش سینماى ایران در خرداد ماه سال 
98 معادل 28 میلیارد و 872 میلیــون و 61 هزار تومان بوده 
است و دو میلیون و 508 هزار و 273 نفر به تماشاى فیلم هاى 
اکران شده نشستند که در مقایسه با خرداد ماه سال گذشته 111 

درصد افزایش فروش و 44 درصد افزایش بیننده را داشته ایم.

آمار مخاطبان سینما به مرز 10 میلیون نفر رسید
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سفر تابستانى به دنیاى فیزیک 
حرفه اى تریـن دوره هـاى آمـوزش علـوم و پرورش 
خالقیـت از سـوى خانـه فیزیک وابسـته به سـازمان 
فرهنگى، اجتماعى و ورزشـى شـهردارى اصفهان در 
شهر علم خانه فیزیک اصفهان برگزار مى شود. هر یک 
از کالس هاى این مرکز با توجه به محتواى آموزشـى 
ویژه پایه هاى تحصیلى پیش دبستانى تا دوازدهم برنامه 
ریزى شده که عالقه مندان براى کسب اطالعات بیشتر 

مى توانند با شماره 36692983 تماس حاصل کنند.

میزان هدر رفت آب در اردستان 
رئیـس اداره آب و فاضـالب اردسـتان بـا اشـاره بـه 
ضرورت توجـه مردم به صرفـه جویـى در مصرف آب 
با وجـود بارش هـاى صـورت گرفتـه در بهار امسـال 
گفـت: میـزان هـدر رفـت آب در ایـن شهرسـتان 17 
درصد اسـت. سـید عبـاس شـریعتمدار تشـریح کرد: 
700 مشترك پرمصرف در این راسـتا اخطار حضورى 
گرفتند و به 1200 نفر نیز اخطار کتبى داده شـده است. 
همچنین 120 مشـترك پر مصرف دعـوت به گفتگو 

شدند.

«چایى راند آخر» را ببینید
نمایش «چایى راند آخر» به کارگردانى مسعود نریمانى 
از امـروز 4 تیرماه تا نوزدهـم همین ماه سـاعت 18 در 
سالن فرشچیان به روى صحنه مى رود. این نمایش به 
نویسندگى امیر بهبودنیا و کارگردانى مسعود نریمانى از 
سوى دفتر تخصصی تئاتر تاالر هنر وابسته به سازمان 
فرهنگى، اجتماعى و ورزشـى شـهردارى اصفهان به 

نمایش در مى آید.

5 هکتار از مراتع نطنز سوخت
در اثر آتش سـوزى در مراتع روسـتاى فریزهند از توابع 
بخش مرکزى شهرسـتان نطنز، 5 هکتار از مراتع این 
شهرستان در آتش سوخت. 8000 مترمربع از این مراتع 
در اراضى ملـى و بقیـه آن متعلق به مـردم این منطقه 
بوده اسـت که پوشـش مرتعى داشـته و در آن کشت و 
کارى نشده بوده که تمام این مراتع در آتش سوخت و از 
بین رفت. علت و میزان خسارت حادثه هنوز مشخص 

نیست.

شناسایى 115 کودك کار 
معاون اجتماعى بهزیستى استان اصفهان در خصوص 
وضعیت کودکان کار در اصفهـان اظهار کرد: در برخى 
کالنشهرها این کودکان توسط باندهایى در خیابان ها 
توزیع مى شـوند که البته این موارد در اصفهان گزارش 
نشده است و باید دستگاه هاى نظارتى به این امور توجه 
داشته باشند. مجتبى ناجى گفت: در سال 98 حدود 115 
خانواده اى که کـودکان کار و خیابان دارند را در سـطح 
اصفهان شناسـایى کرده ایـم که حـدود 30 درصد آنها 
از اتباع خارجى هسـتند و مابقى از شهرها و استان هاى 

مجاور وارد این استان شدند.

سرنوشت یک پرونده
دادستان نجف آباد گفت: تحقیقات مقدماتى پرونده مرگ 
بانویى که اخیراً در محور تفریحى بیشـه بر اثر سـقوط 
درخت جان خود را از دست داد انجام شده ولى تا حصول 
نتیجه نهایى ورود شـهروندان به ایـن محدوده ممنوع 
است. محمدرضا توکلى  با اشاره به سرعت 65کیلومترى 
باد در ایـن شهرسـتان در روزهـاى اخیر، خاطرنشـان 
کرد: با توجه به سطحى بودن ریشـه درختان قدیمى و 
اثرات خشکسـالى  که باعث بروز حوادثى در این زمینه 
شده است، باید منتظر تکمیل بررسى هاى کارشناسى 
در این زمینه باشـیم تا بتوان میزان دقیق سـهم قصور 

شخصیت هاى حقیقى و حقوقى را مشخص کنیم.

برج کبوتر هنرى
 سیدرسول هاشمیان، مدیر منطقه 8 شهردارى اصفهان 
از رونق عمرانى و فرهنگى محله مارچین خبر داد و گفت: 
برج کبوترخانه مارچین تبدیل به مرکز هنرهاى مردمى و 

داوطلبى محله مارچین مى شود.

خبر

شهردار چادگان در گردهمایى شهرداران غرب استان با 
اشاره به نبود مکان مناسب دفع زباله هاى خانگی خواستار 

پیگیرى و حل این مشکل شد.
جمشید اسماعیلى با اشاره به برگزاري جلسات متعدد در 
مورد مدیریت پسماند و تعهد مسئوالن براي ساماندهی 
زباله ها در سطح شهر، گفت: مشکالت پسماند در شهر 

چادگان هر روز خوراك رسانه ها و فضاي مجازي است.
اســماعیلى با تأکید بر امر آموزش و آمادگى خانوارهاى 
شــهرى براى آموزش تفکیک زبالــه از مبدأ و کاهش 
پســماند تر افــزود: با ایجــاد کارگروه هــاى فرعى و 
نشســت هاى هفته اى، موضوعات مرتبط با زباله هاى 

شهرى در این گروه هاى فرعى بررســى  و در نشست 
کارگروه اصلى مطرح تا نتیجه گیرى بهترى شود.

شهردار چادگان با اشاره به اجراى طرح تفکیک که چند 
سالى است با مشوق هایى از سوى این شهردارى انجام 
مى شود، گفت: با توجه به اهمیت این موضوع و تشکیل 
شرکت مدیریت پسماند فریدن بزرگ الزم است تا سریعًا 

جانمایى زمین مناسب انجام شود.
وى با بیان اینکه روزانه 10 ُتن زباله در چادگان و نزدیک 
به 5 ُتن زباله در دهکده سازمان عمران زاینده رود تولید 
مى شود، افزود: با توجه به گردشگر پذیر بودن این شهر در 

ایام تعطیل این مقدار کمى بیشتر مى شود.

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
اســتان اصفهان گفت: مقدمات الزم براى اتمام مرمت 

گنبد مسجد امام (ره) تا پایان سال فراهم شده است.
فریدون اللهیارى در گفتگو با «تســنیم» در مورد زمان 
اتمام پروژه گنبد مســجد امام (ره)، اظهــار کرد: تقریبًا 
پروژه گنبد مســجد امام (ره) در حال اتمام است و بازه 
زمانى که اکنون در حال طى شــدن است صرفاً به دلیل 
توان پیمانکاران و محدودیت هــاى اجراى پروژه هاى 
میراثى و هنرى اســت. وى گفت: تاکنون تا ترك 14 از 
16 ترك گنبد مسجد امام  (ره) نصب شده و تنها دو ترك 
آن باقى  مانده است  و امیدواریم این پروژه تا پایان سال 

تکمیل شود. مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى و 
گردشگرى استان اصفهان با اشاره به چند مالکیتى بودن 
ابنیه هاى تاریخى موجود در میدان امام   (ره)، اظهار کرد: 
گنبد مســجد امام (ره) در اختیار میراث فرهنگى است و 
هیچ نهاد دیگرى هم درباره تصمیم گیرى هاى آن مداخله 
و مشــارکت ندارند.  وى درباره موروثى شــدن مهارت 
مرمت بناهاى تاریخى در برخى خانواده هاى استادکاران، 
خاطرنشان کرد: آن دسته از اســتادکاران که به صورت 
تجربى و سنتى به فعالیت مى پردازند، در خانواده هایشان 
امرى طبیعى است که این مهارت از پدر به فرزندان انتقال 

یابد و ما از این اتفاق استقبال مى کنیم.

گنبد مسجد امام (ره) تا پایان 
سال از بند حصار رها مى شود

تولید روزانه 10 ُتن زباله
 در چادگان

«براى بازگرداندن زندانیان به جامعه به منظور بازسازى 
شخصیت زندانیان، اقدامات بسیار خوب فرهنگى، قرآنى، 
ورزشى، اجتماعى و عقیدتى تاکنون صورت گرفته تا امید 

به زندگى در زندانیان پس از آزادى آنان، رشد یابد.»
مدیرکل زندان هاى استان اصفهان که به مناسبت هفته 
قوه قضاییه به میان خبرنگاران آمده بود با بیان این مطلب 
گفت: باید کارى کنیم تا زندانى، امید به آینده داشته باشد 
که دستیابى به این مهم با کمک مسئوالن، رسانه ها و... 

امکانپذیر مى شود.
اســدا... گرجى زاده اظهار کرد: در حال حاضر 15 زندان 
و بازداشــتگاه در اســتان اصفهان، وظیفه نگهدارى از 
زندانیان را به عهده داشته اســت. این در حالى است که 
6/3 درصد زندانیان کشــور مربوط به اســتان اصفهان 
بوده که 13 درصد کاهش نسبت به مدت مشابه را نشان 

مى دهد.
وى افزود: 88 درصد زندانیان اســتان بومى و 12 درصد 
غیربومى هستند که 59 درصد متأهل و 41 درصد مجرد 
هستند. همچنین 97 درصد زندانیان را مردان و حدود 3 
درصد زندانیان در استان اصفهان را زنان تشکیل مى دهند 
که به ترتیب 38 درصد به علت مواد مخدر، 26 درصد به 
علت سرقت و 12 درصد به علت محکومیت مالى در زندان 

به سر مى برند.
مدیرکل زندان هاى استان اصفهان عنوان کرد: با اقدامات 
بسیار خوب فرهنگى، هم اکنون 2169 زندانى حافظ یک 
تا 30 جزء قرآن شده اند. افرادى که در بدو ورود به زندان 
حتى سواد خواندن و نوشتن نداشتند. همچنین 1066 نفر 
از زندانیان در پنج مدرسه آموزشى در زندان هاى استان از 
ابتدایى به باال تحصیل مى کنند و حتى دوره هاى فراگیر را 
آموزش مى بینند و 19 هزار و 566 نفر برنامه هاى آموزش 

مهارت زندگى را طى کردند.
مدیر نمایندگى ستاد دیه استان اصفهان کسب دستگاه 
برتر سوادآموزى، مسابقات زورخانه اى، عنوان برتر در ستاد 

اقامه نماز، برتر در جشنواره شهید رجایى و... را از عناوین 
شاخص بودن زندان هاى استان برشــمرد و گفت: ما با 
دستگاه هاى مختلف استان در حوزه هاى مختلف اجتماعى 
و... کــه مى توانند به خانواده هــاى زندانیان کمک کنند 
تفاهمنامه داریم، به گونه اى که در حوزه اشــتغال 7294 
زندانى مشغول کار هســتند، 2473 زندانى اشتغال مولد 
دارند و 2334 زندانى اشــتغال نشسته دارند و در مجموع 
اشتغال خوبى براى زندانیان ایجاد شده است و در این راستا 

سال گذشته بیش از چهار میلیارد تومان به زندانیان حقوق 
پرداخت شده است.

گرجى زاده نگاهى هــم به کارهــاى عمرانى در بخش 
زندان هاى استان داشت و گفت: علیرغم همه کمبودها، 
سال گذشته زندان هاى نجف آباد و نطنز راه اندازى شد. 
زندان شــهرضا با ظرفیت 700 زندانى امسال کلنگزنى 
شده و تا دو سال آینده به بهره بردارى مى رسد و اگر اعتبار 
بازداشتگاه سمیرم که ظرفیت پذیرش 80 زندانى را دارد 

ابالغ شود براى راه اندازى آن اقدام خواهد شد. این در حالى 
است که اقداماتى براى انتقال زندان دستگرد اصفهان در 
حال انجام است و با مسئوالن استان نیز جلساتى برگزار 
شده و 80 هکتار زمین در منطقه زیار آماده است که اعتبار 
ساخت آن نیز باید با فروش اموال و... تهیه شود و مرحله 
به مرحله توافقات صــورت گیرد و اقدام شــود. البته در 
فضاسازى زندان هاى اســتان تاکنون 14 هزار مترمربع 
فضاسازى در حال ســاخت بوده، 5000 مترمربع توسعه 

داریم و 2000 مترمربع نیز بهسازى شده تا زمینه اصالح و 
تربیت بیش از گذشته براى زندانیان فراهم شود.

نایب رئیس انجمن حمایت از زندانیان اســتان اصفهان 
اظهار کرد: زندان اصفهان یکى از ســالم ترین و بهترین 
زندان اسالمى در کشور است و بند ویژه بازداشتگاه موقت 
آن به زودى با ظرفیت 800 نفر در زندان دستگرد اصفهان 
افتتاح خواهد شــد تا زندانى در ابتداى ورود مستقیمًا به 

زندان نرود و حرمت او خدشه دار نشود.
گرجى زاده خاطرنشان کرد: امسال و در ماه مبارك رمضان 
145 زندانى که از زندانیان رسوبى مالى به شمار مى رفتند 
که بدهى معادل 23 میلیارد تومان داشتند و سه نفر آنان 
زن بودند با کمک خیرین و مشارکت مردم با پرداخت 15 
میلیارد تومان و با رضایت شکات و پیگیرى مددکاران از 
زندان آزاد شدند. همچنین در سه ماهه اول سال جارى نیز 
114 نفر از زندانیان، آزادى مشروط گرفتند و 6919 زندانى 
به مرخصى رفتند که از این تعداد 917 نفر مرخصى پایان 

حبس داشتند و از زندان مرخص شدند.
وى با بیان اینکه 1300 زندانى جرایم مالى با 250 میلیارد 
تومان بدهى در زندان در اســتان اصفهان به سر مى برند 
از خیرین و مردم خواســت تا بــراى آزادى آنان کمک

 کنند.
مدیرکل زندان هاى اســتان اصفهــان از عفو و تخفیف 
مجازات 7000 زندانى در استان اصفهان خبر داد و گفت: 
در اســتان اصفهان 4000 زندانى عفــو و 3000 زندانى 

مشمول تخفیف مجازات شدند.
وى میزان بازگشت زندانیان در پنج سال گذشته به زندان 
را 3 درصد اعالم کرد و افزود: زندان باید در 30 کیلومترى 
شهر باشد و امروز مشکل اساسى ما، با توجه به اینکه 2000 
عنوان مجرمانه وجود دارد و تعداد زندانى ها زیاد مى شود، 

تأمین مایحتاج زندانیان و... است.
گرجى زاده گفت:  هیچ استثنایى در زندان براى زندانیان 
نیست و همه زندانیان مى توانند از آموزش هاى مختلف 

فنى و حرفه اى، تحصیلى و... بهره گیرند.

دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان گفت: زنانه 
شدن اعتیاد از جمله معضالت جدید ستاد مبارزه با مواد 

مخدر اصفهان است که باید مورد توجه قرار گیرد.
محمد خرمیان در خصوص آمار معتادان در سطح کشور 
و استان اصفهان افزود: در کشور بالغ بر دو میلیون و 800 
هزار نفر و در استان اصفهان صد هزار نفر مبتال به اعتیاد 
وجود دارد که این آمار تهدید کننده مســائل اجتماعى 

کشور و استان است.
 دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر اســتان اصفهان با بیان 
اینکه کاهش سن اعتیاد جزو نگرانى هاى ستاد مبارزه با 
مواد مخدر است، ادامه داد: شیوع مواد مخدر جدید، اعتیاد 
در سنین نوجوانى و پایین آمدن سن اعتیاد و زنانه شدن 
اعتیاد از جمله معضالت جدید ستاد مبارزه با مواد مخدر 

است که باید پیگیرى شود.

وى با اشــاره به راه اندازى مراکز ترك و مبارزه با اعتیاد 
در اســتان اصفهان، اظهار کرد: ایجاد و راه اندازى بیش 
از ده هــزار مرکز درمان و بهبودى و کاهش آســیب در 
کشــور که 600 مرکز آن در اصفهان وجود دارد و سعى 
بر پیشــگیرى و ارتقاى ســطح آگاهى دانش آموزان، 
دانشــجویان، کارگران، کارمنــدان و خانواده ها در امر 
اعتیاد دارند،  جزو اقدامات ستاد مبارزه با مواد مخدر است.

خروجى نوزدهمین جلسه شوراى هماهنگى مدیریت به هم 
پیوسته منابع آب حوضه آبریز زاینده رود در وزارت نیرو، دو 
خبر خوب براى اصفهانى ها بود: یکى اینکه کشاورزان دیار 
زنده رود بعد از یک دهه مجوز کشــت تابستانه را به دست 
مى آورند و دیگر اینکه جریــان آب در زاینده رود همچنان 
تداوم خواهد داشت به شــرط آنکه خط قرمز در تخصیص 
آب شرب، صنعت، محیط زیست و کشت پاییزه رعایت شود.
پیش از این گفته مى شد روزهاى پایانى ماه خرداد، روزهاى 
پایانى حیات رودخانه زاینده رود هم خواهد بود اما به دنبال 
سفر هفته گذشته وزیر نیرو به استان اصفهان و دستور وى 
به منظور بررســى آخرین وضعیت حوضه زاینده رود براى 
تخصیص آب و مصوبه فعلى شوراى هماهنگى زاینده رود، به 
نظر مى رسد شهر اصفهان در روزهاى داغ تابستان امسال از 

همراهى رودخانه مهم خود محروم نخواهد شد.
به جز ایــن دو مورد، یکى دیگر از نتایج جلســه شــوراى 
هماهنگى مدیریت به هم پیوســته منابع آب حوضه آبریز 
زاینده رود که مســعود میرمحمدصادقى، مدیرعامل آب 
منطقه اى اصفهــان آن را اعالم کرده این اســت که پیرو 
درخواست صنف کشاورزان و به دنبال نامه استاندار اصفهان 
به وزیر نیرو در خصوص جارى بودن زاینده رود براى کشت 
بهاره، شوراى هماهنگى زاینده رود انجام این کشت را هم 

تصویب کرده است. 
اما از آنجا که تا موعد انجام کشت بهاره زمان زیادى باقى 
مانده است، این سئوال مطرح مى شود که آیا قرار است باز 
ماندن زاینده رود محدود به فصل تابستان نشود و رودخانه 
تا آخر سال باز خواهد ماند؟ آنطور که از اظهارات میرمحمد 
صادقى بر مى آید، ظاهراً که چنین است: «با توجه به اینکه 
 کشت بهار انجام خواهد شد و رودخانه باز خواهد بود باید همه 

مردم نهایت همکارى را در صرفه جویى آب انجام دهند.» 

جلسه اى به سود کشاورزى
جلسه شنبه شب شوراى هماهنگى مدیریت به هم پیوسته 
منابع آب حوضه آبریز زاینده رود پیرو نامه استاندار اصفهان و 
وزیر نیرو مبنى بر ضرورت تشکیل فورى شوراى هماهنگى 
حوضه آبریز زاینده رود بــراى تصمیم گیرى در خصوص 
تأمین آب براى کشاورزان اصفهان، روز دوم تیرماه با حضور 
همه اعضا، در وزارت نیرو تشکیل شد. این شورا به ریاست 
وزیر نیرو و با حضور اســتانداران استان هاى اصفهان، یزد 
و چهارمحال و بختیارى و معاونان وزراى صنعت، معدن و 
تجارت کشاورزى و همچنین برنامه بودجه، محیط زیست 
و نمایندگان کشــاورزان اصفهان و چهارمحال و بختیارى 

تشکیل مى شود.
آنطور که قاسم تقى زاده خامسى، معاون وزیر نیرو در امور آب 

و آبفا درباره یکى از نتایج مهم این جلسه گفته، کشاورزان 
اصفهانى مى توانند بعد از ده سال ممنوعیت، اقدام به کشت 
تابستانى کنند. این در حالى اســت که در طول سال هاى 
گذشته اجازه کشت هاى بهاره و پاییزه همواره به طور کج دار 

و مریز به آنها داده مى شده است.
درخواست براى کشت تابستانه در سفرى که وزیر نیرو به 
اصفهان داشت به اردکانى ارائه شد. البته آنطور که معاون 
وزیر نیرو گفته اســت، براى تخصیص آب به منظور این 
کشت باید به گونه اى برنامه ریزى شود که در پایان سال آبى 
امسال که پایان شهریور است، در سد زاینده رود حداقل 450 
میلیون مترمکعب آب باقى بماند تا مشکلى در کشت پاییزه 
به وجود نیاید. این در حالى است که هم اکنون783 میلیون 
متر مکعب آب پشت سد زاینده رود وجود دارد و مجموع آب 
مورد نیاز براى کشت تابستانه هم حدود 350 تا 370 میلیون 

مترمکعب پیش بینى مى شود. 

مدیرکل زندان هاى استان خبر داد

3 درصد زندانیان استان اصفهان زن هستند

زنانه شدن اعتیاد معضل اصفهان است

نتیجه جلسه شوراى هماهنگى مدیریت به هم پیوسته منابع آب حوضه آبریز زاینده رود 

کشت تابستانه در اصفهان بعد از یک دهه

ساسان اکبرزاده

سهیل سنایى
مدیر مرکــز امور ایثارگران ســپاه صاحــب الزمان (ع) 
اصفهان گفت: 10 شهید دوران دفاع مقدس همزمان با 
شهادت امام جعفر صادق (ع) در اصفهان تشییع مى شوند.

مهدى ساعى در گفتگو با «ایرنا» افزود: پیکر مطهر این 
شهدا که ســه تن آنها گمنام و هفت شــهید دیگر با نام 
هستند روز پنج شنبه در تهران تشییع و سپس به استان 
اصفهان منتقل مى شوند. وى تصریح کرد: یک شهید از 
کاشان، دو شهید مبارکه، یک شهید شاهین شهر و میمه، 
دو شهید اصفهان و یک شــهید نجف آباد هستند که به 

محض ورود به اســتان، تحویل شهرستان هاى مربوطه 
داده مى شــوند. مدیر مرکز امور ایثارگران سپاه صاحب 
الزمان (ع) اصفهان با اشــاره به تشــییع شهداى گمنام 
بیان کرد:  پیکر مطهر این شهدا پس از انجام مراسم روز 
جمعه و شنبه در سه نهاد نظامى اصفهان دفن مى شود. 
 وى اضافه کرد: مراسم تشــییع و خاکسپارى دو شهید 
شهرستان اصفهان از ساعت 9 صبح روز شنبه مصادف با 
شهادت امام جعفر صادق (ع) از چهارراه آپادانا به سمت 

گلستان شهدا برگزار مى شود.

 در آیین افتتاح ســامانه سپاد توســط رضا اردکانیان، 
وزیر نیــرو در مرکز دیســپاچینگ و فوریت هاى برق 
121 شــرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان، حمید 
رضا پیرپیران، مدیرعامل شــرکت توزیع برق اصفهان 
توضیحاتى در خصوص اقدامات صورت گرفته در این 
شرکت مطرح کرد و گفت: برق رسانى پایدار و مطمئن 
یکــى از مهمترین رســالت هاى شــرکت توزیع برق 
اصفهان است در این راستا ســامانه اى طراحى و پیاده 
سازى شده که با استفاده از اطالعات دینامیکى موجود 
در شبکه و تحلیل آنها مناطق دچار مشکل را شناسایى 

و راه حل هاى مناسب را ارائه مى کند. 

وى خاطر نشــان کرد: بــا توجه به عــدم یکنواختى 
مصرف برق در طول شــبانه روز و عدم تعادل بار بین 
فازهاى مختلف شبکه، بخشــی از ظرفیت تجهیزات 
نصب شــده در ســاعات کم بار شــبکه بی اســتفاده 
می مانــد که براي ســرمایه هاي ملی کشــور ضرر و 
زیان به همراه داشــت و در این راستا ســامانه اى نیاز 
بود تا بتواند براى مشــخص کردن مناطقى از شــبکه 
که دچار این مشــکل هستند ســاز و کارى بیاندیشد و 
همچنین  با انجــام تمهیدات الزم از ظرفیت شــبکه 
موجــود حداکثر اســتفاده با بهتریــن کیفیت صورت 

گیرد. 

نایب رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت قرمز اصفهان 
گفت: قیمت هر کیلو گوشت شتر پس از اردیبهشت ماه 
امسال گران نشده اســت و افزایش نجومى قیمت این 

گوشت در بازار شایعه است.
عبدالرضا آقاجانى کردآبادى در گفتگو با «ایمنا» اظهار 
کرد: قیمت هر کیلو گوشت شتر با کوهان و بدون کوهان 
به ترتیب 90 و صد هزار تومان در بازار است و قیمت این 
گوشت نه تنها افزایش نیافته بلکه 3000 تومان نیز کاهش 

پیدا کرده است.
وى با بیان اینکه قیمت هر کیلو گوشت گوساله نیز در بازار 
83 هزار تومان اســت، افزود: از اردیبهشت ماه امسال به 
بعد قیمت هر کیلو گوشت گوسفند، گوساله و شتر در بازار 

افزایش نیافته است. علت افزایش قیمت روزانه هر کیلو 
گوشت گوسفند نیز در بازه زمانى پیش از عید نوروز 98، 
صادرات بیش از حد و روزانه این ماده پروتئینى به خارج از 
کشور بود. نایب رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت قرمز 
اصفهان خاطر نشان کرد: پس از جلوگیرى از صادرات دام 
به خارج از کشور توسط دولت، قیمت ها در بازار راکد و تا 

حدودى به ثبات رسید.
آقاجانى ادامه داد: قیمت خرید گوشت درجه یک بره 12 تا 
15 کیلویى دیمى هر کیلو صد هزار تومان و قیمت گوشت 
بره بیش از این وزن هر کیلو 85 هزار تومان است. قیمت 
هر کیلو گوشت گوسفندى درجه 3  (میش و بز) نیز در بازار 

هر کیلو 75 هزار تومان است.

10 شهید دوران دفاع مقدس در اصفهان 
تشییع مى شوند

افتتاح سامانه سپاد در شرکت توزیع برق اصفهان 

گوشت شتر گران نشده است
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مراسم اختتامیه بیســت ودومین جشنواره 
فیلم شــانگهاى با اعطاى جایزه بهترین 
فیلم، بهترین کارگردانــى و بازیگر مرد به 

فیلم «قصر شیرین» برگزار شد.
«قصر شــیرین» بــه کارگردانــى و تهیه 
کنندگى رضا میرکریمى در بخش مســابقه 
اصلى جشــنواره بین المللى فیلم شانگهاى 
حضور داشت در نهایت در رقابت با فیلم هاى 
سایر کشورها جایزه جام طالیى بهترین فیلم 

را به خود اختصاص داد.
حامد بهداد نیز براى بازى در این فیلم جایزه 
بهتریــن بازیگر مــرد را به طور مشــترك با 

«چانگ فنگ» از چین دریافت کرد.
«قصــر شــیرین»  نهمیــن فیلم ســینمایى 
میرکریمــى در مقام کارگــردان و اولین تجربه 

همکارى او با حامد بهداد است.

در ســال هاى اخیر بر ســر ورود برخى عروسک هاى 
پاپیوالر رسانه ملى و از جمله «کاله قرمزى» و «جناب 
خان» به مدیاهاى دیگر مناقشاتى مختلف شکل گرفته 

است.
حامد معینى، مدیر کل مالکیت فکرى و حقوق بین الملل 
سازمان صدا و ســیما درباره وضعیت «کاله قرمزى» و 
سایر عروسک هاى آن و مالکیت حقوقى آنها به «ایسنا» 
توضیح داد: «کاله قرمزى» اثرى بود که به ســفارش 
سازمان صدا و سیما تولید شده بود و طرح و برنامه سازمان 
صدا و ســیما براى خلق هر کاراکتر آن طبق اســنادى 
که وجود دارد، از ســازمان صدا و سیما مبالغى را دریافت 
کرده اند که آن را انجــام بدهند. در قراردادها هم مقرر به 
این بودند که مالکیت این اثر متعلق به سازمان صدا و سیما 
است به واسطه اینکه سازمان نظارت صحیحى بر روى 
این دارایى هایش نداشت، در یک برهه با توجه به غفلتى 
که وجود داشت، دوستان آمدند و از آن بهره بردارى کردند. 
کما اینکه آنها هم به صورت غیــر مجاز این کار را انجام 
نداده بودند. بعضًا مجوزهایى بود که از خود اشــخاص 

داراى سمت در سازمان صدا و ســیما انجام شده بود. اما 
ترتیبات شــکلى اعطاى این مجوزها کامًال قانونى نبود 
و رویه خاص و روتینى براى این مجوزها نوشــته نشده 
بود. اما بعدها به موجب رأى دادگاه و رسیدگى که انجام 
شــد، حتى به رأى دادگاه هم نرســید و با حصولى که از 
پدیدآورندگان و تهیه کننــدگان خود اثر «کاله قرمزى» 
داشتم، پرونده این مجموعه از طریق مصالحه تهیه کننده 
حل شد چون حقوق مجموعه، متعلق به سازمان صدا و 

سیما بوده و هست و خواهد بود.
معینى در بخش دیگرى از گفتگوى خود درباره  مالکیت 
حقوقى عروسک «جناب خان» که در حال حاضر سازمان 
صدا و سیما مالکیت آن را بر عهده دارد، اظهار کرد: «جناب 
خان» اثرى بود که قبًال توســط تهیه کننده جداگانه اى 
تولید شده بود و سعید ساالرزهى خود آثار را تولید کرده و 

در شبکه نمایش خانگى مالکیت آن را بر عهده داشت.
معینى گفت: باز هم در صدا و سیما غفلتى آشکار رخ داد و 
بدون اینکه قراردادى درباره نحوه مالکیت این عروسک 
تنظیم شــود، «جناب خان» روى آنتن «خندوانه» آمد 

و به هر حــال روى آنتن آمدن پخش ایــن اثر هم یک 
ارزش اقتصــادى ایجاد کرد. کما اینکــه قیمتى که هر 
پدید آورنده ا ى براى اثر قبــل از پخش از آنتن تلویزیون 
مى دهد، با قیمتى که بعد از پخــش مى دهد، قابل توجه 
و متفاوت اســت. بعدها طبق مذاکرات بــه عمل آمده 
متوجه شدیم که مالک اثر نیســتیم، قطعًا نقض حقوق 
نمى توانســتیم بکنیم و از نظر تجارى هم نمى توانستیم 
مواردى که صاحب عروسک مى خواست را تقلیل کنیم. 
در نتیجه در یک بازه زمانى عروســک «جناب خان» را 
نداشتیم. بعد از آن با توجه به اینکه مسئله حقوقى هم براى 
ایشان روشن شد، در یک سازش و صلح آمدند و مالکیت 

این اثر به سازمان صدا و سیما واگذار شد.
مدیرکل مالکیت فکرى و حقوق بین الملل سازمان صدا 
و سیما در ادامه گفت: در حال حاضر تمام مالکیت حقوقى 
کاراکتر «جناب خان» و «کاله قرمزى» در اختیار سازمان 
صدا و سیما قرار دارد و هیچ شخصى به جز سازمان صدا 
و سیما نمى تواند از عروسک هاى «کاله قرمزى» و سایر 

کاراکترهاى اطرافش و «جناب خان» استفاده کند. 

مدیر مالکیت فکرى سازمان صداوسیما: 

هم «کاله قرمزى» مال ماست 
هم «جناب خان»!
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در حالى که جدیدترین ساخته نرگس آبیار، نیم میلیارد تومان از آخرین ساخته کمال 
تبریزى عقب افتاده بود، پس از سه هفته از آغاز اکران این عقب ماندگى را جبران کرد 

و به صدر گیشه فروش فیلم هاى اکران عید فطر آمد.
«ما همه با هم هستیم» کمال تبریزى که از پانزدهم خردادماه گذشته در سینماهاى 
کشور اکران شده و طى این مدت صدرنشین گیشه فروش بود، باالخره روز یک شنبه 

این جایگاه را به «شبى که ماه کامل شد» نرگس آبیار واگذار کرد.
این تغییر در فروش گیشــه ثابت کرد تبلیغات چهره به چهره از دیگر گونه هاى تبلیغ 
مؤثرتر است. به همین دلیل، «ما همه با هم هستیم»ـ  با وجود بهره مندى از بازیگران 
مشــهورـ به دلیل اینکه در نظرات مردمى فیلمى گنگ و نامفهوم اعالم شده،  روند 
فروش نزولى را طى کرده است. در مقابل، فیلم جدى و نفسگیر «شبى که ماه کامل 
شد» پس از تمجیدهاى بسیار از سوى تماشاچیان، روز به روز مخاطبان بیشترى پیدا 

کرده و روندى صعودى را در گیشه تجربه کرده است.

تصنیف «نگارى منى» بر اساس ترانه اى با لهجه اصفهانى منتشر شده است.
 جدیدترین اثر على و محمد سعیدى دوقلوهاى آواز ایران با نام «نگارى منى» بر اساس 
ترانه اى با لهجه اصفهانى با آهنگسازى، تنظیم و ترانه اى از سینا فرزادى پور منتشر 
شد.  این اثر با هدف شناساندن بخش هاى تازه اى از ادبیات و موسیقى ایران، با مجوز 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى در فضاى مجازى منتشر شده و در سایت هاى آمازون، 
اسپاتیفاى، آى تونز، گوگل پلى و اَپِل موزیک هم بارگزارى شده است. آخرین اجراى 

صحنه اى برادران سعیدى، کنسرت مسکو در سال 1395 بوده است.

فیلم ســینمایى «ایکس الرج» به کارگردانى محسن توکلى و تهیه کنندگى حسین 
فرح بخش از فردا چهارشنبه به جاى «تگزاس2» روى پرده مى رود.

سخنگوى شوراى صنفى نمایش درباره جلسه این شورا که در تاریخ دوم تیر ماه برگزار 
شد گفت: بر اساس این جلسه شــوراى صنفى نمایش قرارداد اکران فیلم سینمایى 

کمدى-فانتزى «ایکس الرج» براى اکران در سینماها به ثبت رسید. 
غالمرضا فرجى ادامه داد: بنا بر این تصمیم فیلم سینمایى «ایکس الرج» به کارگردانى 
محسن توکلى و تهیه کنندگى حسین فرح بخش از چهارشنبه همین هفته 5 تیرماه در 
سرگروه «ایران» به جاى «تگزاس2» روى پرده مى رود. وى افزود: همچنین نمایش 
فیلم «تگزاس 2» به کارگردانى مسعود اطیابى که در این سرگروه در حال اکران بود نیز 

در سینما هاى زیرگروه ادامه خواهد داشت.
سخنگوى شوراى صنفى نمایش خاطرنشان کرد: در مورد اکران سایر آثار سینمایى 
روى پرده تصمیم بر آن شد که این آثار در دیگر سرگروه هاى سینمایى بدون تغییر به 
اکران خود ادامه دهند. گفتنى است اکبر عبدى، محمدرضا شریفى نیا، سحر قریشى، 
میرطاهر مظلومى، على صادقى، یوســف تیمورى، رضا ناجى، اکبر اصفهانى و بهاره 

رهنما بازیگران «ایکس الرج»  هستند.

سبقت نرگس آبیار از کمال تبریزى

تصنیف اصفهانى «نگارى منى»
 منتشر شد

اکبر عبدى با «ایکس الرج» 
به سینما ها مى آید

 تصویربردارى آخریــن بخش هاى باقیمانده ســریال 
«بهترین سال هاى زندگى ما» به کارگردانى احمد کاورى 
و تهیه کنندگى محمودرضا تخشید چندى قبل در تهران 
به پایان رسید. این روزها مراحل فنى این سریال در حال 
انجام است تا این مجموعه به زودى تحویل پخش شود. 
«بهترین ســال هاى زندگى ما» به نویســندگى جابر 
قاسمعلى، یک درام پرفراز و نشــیب تاریخى و عاشقانه 
است و اقتباسى از رمان مطرح «مهاجران» اثر«هاوارد 
فاست» محسوب مى شود. این سریال در 30 قسمت براى 

پخش از شبکه 3 سیما تولید مى شود. 
داستان این مجموعه از دهه 30 روایت مى شود و قصه اى 
پرفراز و نشیب را به تصویر مى کشد که در ادامه به دهه 

حاضر نیز مى رسد.
علیرضا کمالى، بهنام تشکر، علیرضا جاللى تبار، هدایت 
هاشمى، برزو ارجمند، امیررضا دالورى، داریوش کاردان، 
شهرام قائدى، رحیم نوروزى، رامین راستاد، مهدى امینى 
خواه، ســهیال رضوى، حدیثه تهرانى، نیلوفر شهیدى، 
الهام طهمورى، على ســلیمانى، فــرخ نعمتى، کورش 
سلیمانى، نسرین بابایى، افشین سنگچاپ، آوا دارویت، 
قربان نجفى، فریبا طالبى، مینا نوروزى، فریده دریامج، 
سهى بانو ذوالقدر، ساناز سماواتى، وحید شیخ زاده، بهراد 
خرازى، فرج ا... گلسفیدى، انوش نصر، کرامت رودساز، 
حمیدرضا داورى، مهدیه کوهستانى و... در این سریال به 

ایفاى نقش پرداخته اند.
در خالصــه داســتان ایــن ســریال آمــده اســت: 
«"یارمحمد"براى فرار از گرسنگى و خشکسالى به شمال 
کشــور مى رود تا شغل ماهیگیرى را پیشــه کند. او که 
نمى داند ماهیگیرِى آن منطقه در سلطه گردنکشى به نام 
"تراب" است، به دریا مى زند و مقابل "تراب" مى ایستد. 
"وارش"، بیوه "جواد" که سال ها "تراب" در خیال ازدواج 
با اوست، با دیدن دالورى "یارمحمد" دل به او مى بندد و 
به "تراب" جواب رد مى دهد. "تراب" نقشه اى مى چیند 
تا "یارمحمد"را از سر راه بردارد، اما اتفاقى که هیچکس 
انتظارش را نمى کشد، از راه مى رسد و سرنوشت آدم ها 

را به هم پیوند مى زند.»

«بهترین سال هاى 
زندگى ما» 

روى میز صداگذارى

مراسم اختت
فیلم شــا
فیلم، بهتر
فیلم «قصر
«قصر شــ
کنندگى رض
اصلى جشــ
حضور داشت
سایر کشورها
را به خود اختص
حامد بهداد نی
بهتریــن بازی

«چانگ فنگ»
«قصــر شــیر
میرکریمــى در
همکارى او با حام

حامد بهداد 
بهترین بازیگر 
جشنواره شانگهاى شد

اتابک نــادرى،  بازیگــر تلویزیون، تئاتر و ســینما که این 
شب ها در مجموعه تلویزیون «گاندو» نقش یک پزشک 
را ایفا مى کند در خصوص واکنش مخاطبان به پخش این 
سریال از شبکه 3 ســیما گفت: آنچه از نظرات مردمى بر 
مى آید این است که ســریال «گاندو» از لحاظ فیلمنامه و 
ساختار با اکثریت آثارى که تا به حال ساخته شده متفاوت 
است و مردم آن را اتفاقى نو در تلویزیون مى دانند، در کل بنا 
به پیام هایى که دریافت کرده ام این سریال رضایت مردمى 

را به همراه داشته است.
وى درباره حساســیت پرداختن به مسائلى همچون سوژه 
ســریال «گاندو» اذعان کرد: معتقدم ما همچنان ظرفیت 
باالیى در انتقادپذیرى نداریم، پرداختن به برخى موضوعات 
حساسیت هاى فراوانى دارد و شاید به دلیل همین حساسیت 
برخى کارگردانان ترجیح مى دهند ریسک حواشى احتمالى 
براى تولید اثر را نپذیرند و به همین دلیل سراغ ساخت آثارى 

همچون «گاندو» نمى روند.
بازیگر سریال «هوش سیاه» در همین راستا ادامه داد: از نظر 
من سریال «گاندو» جسارت بزرگى در عرصه سریال سازى 
اســت و مى خواهد به مردم آگاهى دهد که دستگاه امنیتى 
کشور بسیار هوشمند و دقیق عمل مى کند، امثال این سریال 
به شدت نیاز است زیرا ما نباید از برخى مسائل گذشته و آنها 
را پشت سر بگذاریم، مســئله اى که سریال «گاندو» به آن 

مى پردازد به شدت حیاتى و مورد نیاز جامعه امروز است.
وى ادامه داد: مردم باید بدانند که مســئله امنیت کشور و 
پدافند عامل تا چه حد مهم است، خارج از هر نوع گرایشات 
سیاسى مسئله امنیتى کشــور براى تک تک ما مهم است 
و این آگاهى بخشــى به راحتى مى توانــد در قالب هنر و 

مخصوصاً سریال به مخاطب و جامعه منتقل شود.
بازیگر ســریال «کیفر» در مورد بازى در آثارى با موضوع 
جاسوسى اظهار کرد: بدون شک ما در «گاندو» ما به ازاى 
درستى نداشتیم زیرا به عنوان مثال من به عنوان بازیگر تا 
به حال جاســوس ندیده ام، در مورد بازى کردن در سریال 
«گاندو» اطالعــات الزم از موضوعات مربوط به ســوژه 
این سریال در ابتدا توسط جواد افشــار کارگردان اثر به ما 

بازیگران داده شد.
وى در خصوص قدرت تخیل بازیگر در ایفاى نقش در آثارى 
با محوریت امنیت تصریح کرد: تخیل بازیگر باید به روایت 
اصلى داستان کمک کند، البته این تخیل بسیار کار حساسى 
است زیرا اگر زیاده روى و یا کم کارى پیش بیاید مخاطب 
به راحتى کاراکتر را پس مى زند، به عنــوان مثال کاراکتر 
خود من با وجود اینکه کوتاه بود از جمله شــخصیت هاى 
مهم داستان بود و نقطه عطفى در داستان به وجود آورد، به 
همین واسطه شاید در ابتدا شخصیت را رد کردم اما در حال 
حاضر با صحبت هایى که با جواد افشار شد شخصیت را به 

شدت دوست دارم.
بازیگر سریال «شــوق پرواز» با تأکید بر جنبه هاى هنرى 
ســریال «گاندو» افزود: در ســریال «گاندو» هیچگونه 
تحریفى صورت نگرفته اســت، این را فراموش نکنیم که 
ما با یک مستند رو به رو نیســتیم و با یک اثر نمایشى رو 
به رو شده ایم پس نیاز داریم که روایت اصلى را به صورت 
دراماتیک به مخاطبان ارائه کنیم تا عالوه بر دریافت داستان 
کلى با قصه و جنبه هاى هنرى کار هم ارتباط برقرار کنند، 
در کل از نظر من سریال «گاندو» مجموعه اى بکر و تازه در 
تاریخ سریال سازى تلویزیون خواهد بود که سال ها بعد هم 

مى تواند مخاطب را پاى تلویزیون بکشاند.

«گاندو» مخاطب را نسبت 
به مسائل امنیتى کشور 

آگاه مى کند

بازیگر مجموعه تلویزیونى این شب هاى تلویزیون:

رشــیدپور با انتشــار پســتى در صفحه شخصى 
اینســتاگرامش از خاطراتش با پرویز پرستویى در 
پشت صحنه فیلم «قاتل اهلى» نوشت و تولد این 

بازیگر را تبریک گفت.
رشیدپور در این پست اینستاگرامى نوشت: «ضبط 
سکانس هاى من در "قاتل اهلى" چند روزى طول 

کشید. تمام مدت در پشت صحنه، 
آقاى پرستویى عزیز با لحن 

جذاب و بامــزه خاطرات 
فیلم "مارمولک" رو برام 

تعریف مى کرد. انقدر مى خندیدم که اشِک چشمام، 
گریمم رو مى شست! شاید بعضى از شما ندونین که 
ایشــون در پس اون ظاهر محکم و کاریزماتیک، 
بسیار خوش صحبت، طناز و صمیمى هم هستن. 
 امروز تولدشونه. خیلى بهتون تبریک مى گم استاد 

گرامى. سایه تون مستدام.»
رشــیدپور در فیلم «قاتل اهلى» ســاخته مسعود 
کیمیایى در یک سکانس در نقش خودش با پرویز 
پرستویى به عنوان یک فعال اقتصادى مصاحبه اى 

تلویزیونى داشت.

تعریف و تمجید رضا رشیدپور از پرویز پرستویىتعریف و تمجید رضا رشیدپور از پرویز پرستویى
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 یکى از پدیده هاى جدید رایج در فصل نقل و انتقاالت 
تمرکز ایجنت یا دالل روى یک باشگاه خاص است به 
طورى که با این سبک کارى برخى از واسطه ها تالش 
مى کنند با آوردن چند بازیکن همزمان به یک باشگاه 
مسیر ورودى و خروجى آن باشگاه را به شکل انحصارى 

در اختیار خود داشته باشند.
این اتفاق البته تبعات ســنگینى در آینده نزدیک براى 
باشگاه ها دارد اما متأســفانه برخى از مدیران بى تجربه 
فعال در باشــگاه هاى بعضًا دولتى بــدون توجه به این 
مســئله اختیارات نقــل و انتقاالت باشــگاه خود را به 
صــورت انحصارى به یــک ایجنت رســمى یا دالل 
غیر رســمى واگذار مى کنند. همچنین در برخى موارد 
مشاهده شده که سرمربیان باشگاه ها نیز با فرد واسطه 
هماهنگ هستند و بر همین اساس تنها انتخاب و جذب 

بازیکن از سوى همان فرد خاص صورت مى گیرد.

در فصــل جــارى نیــز چنیــن اتفاقى بــراى برخى 
از باشــگاه هاى لیگ برتــرى تکرار شــده و بعضى از 
مدیربرنامه ها مســیر ورود و خروج و جــذب بازیکن 
را به شــکل انحصــارى در یک باشــگاه بــه کنترل 
خــود در آورده انــد. در بعضــى از این مــوارد جذب

 یک بازیکن مشروط به جذب نفرات دیگرى شده و در 
واقع واسطه مورد نظر به شکل هماهنگ چند بازیکن 
را در یک بسته پیشنهادى به باشــگاه معرفى کرده و 
البته موفق به امضاى قراردادهــاى مورد نظر خود نیز 

شده است. 
با توجه به استفاده باشگاه هاى دولتى از منابع عمومى 
به نظر مى رسد الزم است در شــرایط  ویژه اقتصادى 
کشــور نهادهاى نظارتى دقت بیشــترى در اینگونه
 فعالیت ها و بعضًا موارد مشکوك فصل نقل و انتقاالت 

داشته باشند. 

فصل عروسى ایجنت ها!
محمد مومنى

مدافع ذوب آهن هنوز حاضر به تمدید قرارداد با این تیم نشده 
است.

ذوب آهن اصفهان که قصد دارد در فصــل نوزدهم با قدرت 
شرکت کند و پس از یک فصل نه چندان خوب در لیگ برتر بار 
دیگر به جمع مدعیان و باالنشینان جدول اضافه شود، با وجود 
از دست دادن دو بازیکن کلیدى خود یعنى رشید مظاهرى و 
محمدرضا حسینى نتوانســته خرید پر سر و صدایى در پنجره 
تابستانى داشته باشد و به گفته عوامل این تیم، تمدید قرارداد با 
بازیکنان حال حاضر و اضافه شدن سه بازیکن سرباز این تیم 
که به تراکتورسازى رفته بودند براى بستن یک تیم خوب در 

فصل جدید و مطابق نیازهاى کادرفنى کافى است.
در همین راستا ذوبى ها تقریبًا با اکثر نفرات کلیدى خود تا این 
لحظه تمدید کردند و چند بازیکن از جمله محمد نژادمهدى 
و اوســاگوآنا مانده اند که تا این لحظه حاضر به تمدید قرارداد 

نشده اند.
نژادمهدى که یکى از مهره هاى کلیدى ذوب آهن در 
پست دفاع میانى است به باشگاه اعالم کرده تا پایان 

هفته جارى براى تمدید قراردادش در اصفهان حاضر خواهد 
شد ولى از گوشه و کنار اخبارى مبنى بر تمایل چند تیم لیگ 
برترى به جذب او هم شــنیده مى شود که مشخص نیست تا 
چه حد او را در مورد ماندن در جمع شاگردان منصوریان مردد 

کرده است.
باید دید مدافع ذوبى ها طبق قول خود، تا پایان هفته قراردادش 
را با ذوب آهن  تمدید مى کند یا به یکباره سر از تیم دیگرى در 

خواهد آورد.

وینگر جدا شده گل گهر برنامه اى براى پیوستن به 
سپاهان ندارد.

 محمدرضــا پورمحمد، وینگر گل گهر ســیرجان 
که چندى پیش با این تیم به توافق رســیده بود به 
دلیل برخى مشکالت شــخصى و پس از توافق با 
مسئوالن این باشگاه قراردادش را فسخ کرده است.

در خبرها آمده بود این بازیکن با پیشنهادى از سوى 
سپاهان رو به رو شده و به همین دلیل قید حضور 
در گل گهر را زده  ولى هیچ پیشنهادى از سوى تیم 

اصفهانى به دست پورمحمد نرسیده است.
در حــال حاضــر جدى ترین گزینه بــراى جذب 
پورمحمد، صنعت نفت آبادان اســت و اگر اتفاق 
خاصى نیافتد این بازیکن فصل بعد در آبادان بازى 

خواهد کرد.

محمدرضا خلعتبرى در تمرینــات تیم ذوب آهن 
حاضر شد.

تمرینات تیم فوتبــال ذوب آهن براى فصل آینده 
از دو روز پیــش در اصفهــان آغاز شــد. علیرضا 
منصوریان، ســرمربى ذوبى ها به دلیل حضور در 
کالس مربیگرى، در تمرین روز یک شنبه غایب 
بود و محمد خرمگاه دستیار منصوریان بر تمرین 

نظارت داشت.
محمدرضا خلعتبرى که نیم فصل دوم سال گذشته 
راهى ذوب آهن شــده بود، در بازى با نســاجى 
مازندران دچار پارگى رباط شد و چند ماه از میادین 

دور بود.
خلعتبرى حاال با شــروع تمرینــات ذوب آهن و 
حضور در این تمرینات خود را بــراى فصل آینده 

آماده مى کند. 

بعــد از تغییــر نــام پدیــده به شــهر خــودرو 
و تراکتورســازى بــه تراکتــور قــرار اســت 
نــام شــاهین شــهردارى بوشــهر یکــى 
دیگــر از تیــم هــاى حاضــر در فصــل آتى 

بازى هاى لیگ برتر دستخوش تغییر شود.
سرپرست باشگاه شاهین شــهردارى بوشهر در 
این باره مى گوید: با پیشنهاد شهردارى و تصویب 
شوراى اسالمى شــهر بوشــهر واژه «لیان» به 
عنوان یکى از نام هاى قدیمى بوشــهر به پسوند 
نام تیم لیگ برترى شــاهین شــهردارى بوشهر 
افزوده شــد. در این ارتباط تیم شاهین شهردارى 
بوشهر با عنوان شــاهین لیان شهردارى بوشهر 
براى آگهى تغییرات در مؤسســه باشگاه شاهین 
شهردارى بوشــهر تصویب شــد تا مشکالت 
پرونده حقوقى تیم شاهین قدیم گریبانگیر 

تیم جدید نشود.
 گفتنى اســت لیان نــام قدیمى بندر 
بوشــهر در دوره عیالمــى و به معناى 

آفتاب درخشان است.
 سعید مسیگر همچنین در مورد آخرین اخبار تیم 
هم گفت: تاکنون هفت بازیکن فصل گذشته تیم 
شــاهین لیان شهردارى بوشــهر شامل محسن 
فیاض  بخش، میالد شعبان لو، بهروز نوروزى فرد، 
حســین مالکى، بهمن ســاالرى، امیرحســین 
موسى زاده و مرتضى غالمعلى تبار قرارداد خود را با 
تیم تمدید کردند. سرمربى شاهین لیان شهردارى 
بوشــهر چند بازیکن لیگ برترى براى جذب در 
این تیم معرفى کرده که در روزهاى آینده با آنان

 مذاکره مى شود.

مهاجم فصل گذشته تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان 
یکى از گزینه هاى جانشینى استنلى کى روش در 

سپاهان است.
مسئوالن باشگاه ســپاهان درصدد تمدید قرارداد 
اســتنلى کى روش براى فصل آینده هستند ولى 
درخشــش این مهاجم برزیلى در فصل گذشته، 

کار سپاهانى ها را براى حفظ او سخت کرده است.
سپاهانى ها در تالش هســتند تا از لحاظ مالى با 
این مهاجم به توافق برسند، این در حالى است که 
کى روش چند پیشنهاد خوب از کشور هاى عربى هم 
دارد. اولویت سپاهان این است که قرارداد کى روش 
را تمدید کند ولى اگر ماندن این بازیکن منتفى شد، 
سپاهانى ها سراغ گزینه هاى دیگرى خواهند رفت.

امیر قلعه نویى هم اخیراً اعالم کرد که اگر بازیکنان 
خارجى تمدید نکنند، براى آنها گزینه جانشین در 
نظر گرفته است. یکى از گزینه هاى سپاهان 
براى جانشــینى کى روش، مهاجم فصل 

گذشته ذوب آهن است.
 براساس این گزارش، کریستین 
اوســاگوآنا با ذوبى ها در مورد 
مسائل مالى به توافق نرسیده 
و اگر سپاهان موفق به جذب 
کى روش نشود، با مهاجم فصل 

گذشته ذوب آهن مذاکره خواهد کرد.

پیشنهاد تراکتورسازى به مدافع تیم ملى باعث شده پرسپولیس به دنبال جذب 
یک مدافع دیگر باشد.

پرسپولیس که در پنجره تابســتانى نقل و انتقاالت قصد دارد یک مدافع به 
جمع بازیکنان خود اضافه کند، در روزهاى اخیر مذاکراتى با محمدحســین 
کنعانى زادگان داشته و حتى صحبت هایى از توافق نهایى میان طرفین مطرح 

شد ولى به نظر مى رسد این بازیکن فصل بعد پرسپولیسى نخواهد شد.
با توجه به اینکه تراکتورسازى تبریز هم به دنبال یک مدافع میانى است، پس از 
اینکه دوس سانتوس توسط دنیزلى از فهرست این تیم کنار گذاشته شد، مذاکره 
با نفرات دیگرى براى این پست کلید خورد که یکى از آنها کنعانى زادگان است 
و حاال احتماًال پیوســتن این مدافع ملى پوش به تیم تبریزى بیش از سفرش 

به تهران است.
از همین رو سرخپوشان تهرانى براى این پست به سراغ یک گزینه دیگر در 

نقل و انتقاالت رفته اند که خالد شفیعى است. شــفیعى که در بین هواداران 
سپاهان با لقب سامورایى تشویق مى  شــد به تازگى از سپاهان جدا شده و در 
روزهاى اخیر صحبت هایى از پیوســتنش به استقالل و ماشین سازى مطرح 
شده که حاال با ورود پرسپولیس به جمع مشتریان او کار جذبش براى تیم هاى 

خواهانش گره خورده است.
باید دید در نهایت تکلیف کنعانى زادگان و شفیعى براى فصل بعد چه خواهد 

شد.

محمد ابراهیمى، مهاجم تیم فوتبال پارس جنوبى جم گفت: در فصل گذشته خیلى 
بدشانسى آوردم و امیدوارم در فصل جدید همه چیز را جبران کنم.

ابراهیمى با اشاره به حضورش در پارس جنوبى جم گفت: حضور فراز کمالوند در این 
تیم نقش مهمى در انتخاب من داشت، ضمن اینکه آقاى رضاییان، مدیرعامل محترم 
باشگاه هم همزبان من است. امیدوارم فصل خوبى را در کنار هم پشت سر بگذاریم. در 
سال ها گذشته هم روزهاى خوبى در کنار کمالوند داشتم و امسال تالش خواهم کرد 

تا بهترین عملکرد ممکن را در پارس جنوبى داشته باشم.
مهاجم تیم فوتبال پارس جنوبى جم در مورد اتفاقات فصل گذشته و اینکه بعد از رفتن 
به سپاهان، فرصتى براى بازى پیدا نکرد، اظهار کرد: من در سپاهان و اصفهان خیلى 
بدشانســى آوردم و این را بازیکنان، مربیان و کادر فنى مى دانند. در اردوى ترکیه از 
ناحیه زانو مصدوم شدم و مدتى از میادین دور بودم، زمانى هم که برگشتم تیم نتیجه 
مى گرفت و خیلى سخت بود که وارد ترکیب شوم. آن مصدومیت خیلى چیزها را به هم 

زد ولى امیدوارم در فصل جدید همه چیز را جبران کنم.

پس از اتفاقات و حاشیه هاى دیدار فینال جام حذفى بین تیم هاى پرسپولیس 
و داماش گیالنیان،  کمیته اخالق در حکمى سعید فتاحى،  مسئول کمیته 
مسابقات سازمان لیگ را تا اطالع ثانوى از هرگونه فعالیت فوتبالى محروم 

کرد.
تورك حتى در جدیدتریــن گفتگوى خود نیز از پابرجا 
بودن محرومیت این مســئول ســازمان لیگ خبر 
داده بود امــا فتاحى با وجــود محرومیت روز یک 
 شــنبه  از ورزشــگاه نفت و گاز اروندان خرمشهر 
براى مسابقات لیگ دســته اول بازدید کرد و حتى 

عکس هاى این بازدید نیز در کانال رسمى 
باشگاه خرمشهرى منتشر شد. حاال 

با بازدید فتاحى از ورزشــگاه تیم 
کارون اروند خرمشــهر، باید دید 
محرومیت او از ســوى کمیته 
اخالق به پایان رســیده یا این 
بازدید بدون اطالع مسئوالن 

کمیته اخالق بوده است!

رارداد با این تیم نشده 

صــل نوزدهم با قدرت 
ن خوب در لیگ برتر بار 
با وجود  ول اضافه شود،
یعنى رشید مظاهرى و 
سر و صدایى در پنجره 
ین تیم، تمدید قرارداد با 
ه بازیکن سرباز این تیم 
ستن یک تیم خوب در 

 کافى است.
فرات کلیدى خود تا این 
جمله محمد نژادمهدى 
 حاضر به تمدید قرارداد 

ى ذوب آهن در 
الم کرده تا پایان 

 اصفهان حاضر خواهد 
ى بر تمایل چند تیم لیگ 
ود که مشخص نیست تا 
شاگردان منصوریان مردد 

د، تا پایان هفته قراردادش 
از تیم دیگرى در  باره سر

تمدید کن دیگـــه!

مهاجم برزیلى سپاهان براى تمدید قرارداد با این 
تیم فعًال مردد است.

کى روش اســتنلى که همراه با لوســیانو پریرا از 
فوالد خوزســتان توانســت به صورت مشترك 
آقاى گل لیگ برتر هجدهم شــود قراردادش با

 سپاهان تمام شده و هنوز اقدام به تمدید قرارداد 
نکرده است.

این مهاجم 30 ســاله که از ذوب آهن به سپاهان 
رفت، بر سر مبلغ قرارداد با سپاهانى ها به مشکل 
برخورده و تــا بعد از ظهر دیــروز حاضر به تمدید 

قرارداد نشده بود.
کى روش مدعى شــده که از چین پیشنهاد خوبى 
دریافت کرده اســت و براى اینکه در ایران بماند، 
باید سپاهانى ها با او قراردادى به ارزش 600 هزار 
دالر (هفت میلیارد و 800 میلیــون تومان) امضا 

کنند. این در حالى است که سپاهان به این بازیکن 
500 هزار دالر پیشنهاد داده است.

در هر صــورت فعًال چالــش کى روش و ســپاهان 
ادامه دارد و طــى روزهاى آینــده بایــد منتظر ماند 

و دید که آیا نایب قهرمان فوتبال 
ایران قرارداد نجومى خود 

با این بازیکن تأ ثیرگذار 
را امضا خواهــد کرد

 یا خیر.

زیاده خواهى
 با حربه 
مشترى چینى

نظارت داش
محمدرضا
راهى ذوب
مازندران د

بود. دور
خلعتبرى ح
حضور در ای
آماده مى کن

در بین هواداران 
ان جدا شده و در 
شین سازى مطرح

ش براىتیم هاى 

ل بعد چه خواهد 

ر ز

ن پیشنهاد خوبى 
ه در ایران بماند، 
 ارزش 600 هزار 
ون تومان) امضا 

ر ىروز و ر
و دید که آیا نایب قهرمان فوتبال 

ایران قرارداد نجومى خود 
با این بازیکن تأ ثیرگذار
را امضا خواهــد کرد

خیر. خ یا

سامورایى از سپاهان به پرسپولیس
سعیدنظرى

پیشنهادى از سپاهان 
نیامده است

سالم بر خلعت

شاهین
 لیان دار شــد!

الماس سیاه ذوب آهن 
در رادار سپاهان

ت مهاجم فصل گذشته
یکى از گزینه هاى ج

سپاهان است.
مسئوالنباشگاه ســ
اســتنلى کى روش ب
درخشــش این مهاج
کار سپاهانى ها را براى
سپاهانى ها در تالش
این مهاجم به توافق
کى روش چند پیشنهاد
دارد. اولویت سپاهانا
م را تمدید کند ولى اگر
سپاهانى ها سراغ گزین
امیر قلعه نویى هم اخی
خارجى تمدید نکنند
نظر گرفته است
براى جانشــ
گذشته ذ
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه اجرایى قانون تعیـین 
تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر آراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى شهرستان فالورجان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصلــه 15 روز در روزنامه هاى نصف جهان و عصر 
اصفهان آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضى داشته باشند ، مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض ، دادخواســت خود را به مرجع صالح قضایى تقدیم نمایند .بدیهى است در 
صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض ، طبق مقررات ســند مالکیت صادر 

خواهد شد .
1 - راى شــماره 139860302007003317 مورخ 98/01/25 مهین شیخ دارانى فرزند 
یداله نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 295,80 مترمربع پالك شماره 121 و 
123 فرعى از 386 اصلى واقع در قهدریجان  بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک 

رسمى است.
2 - راى شــماره 139860302007003435 مــورخ 98/02/03 علیرضــا ســلمانیان 
قهدریجانى فرزند تقى نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 236,60 مترمربع پالك 
شماره 385 اصلى واقع در قهدریجان  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از 

مالک رسمى حسینعلى رحیمى فرزند زضا  
3 - راى شماره 139860302007003660 مورخ 98/02/17معصومه مرادى فرتخونى 
فرزند احمد نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 236,54 مترمربع پالك شماره 
533 اصلى واقع در فرتخون  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک 

رسمى براتعلى محمدى فرتخونى.
4 - راى شــماره 139860302007003661 مورخ 98/02/17 امیــر على مرادى فرزند 
حسین نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 197,91 مترمربع پالك شماره 533 
اصلى واقع در فرتخون  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

براتعلى محمدى فرتخونى
5 - راى شماره 139860302007003304 مورخ 1398/01/24 مریم رهنما فالورجانى 
فرزند اکبر نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 181,35 مترمربع پالك شماره 15 
اصلى واقع در فالورجان  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

خود متقاضیى.
6 - راى شماره 139860302007003309 مورخ 98/01/25 امیر عباس عالم کارالدانى 
فرزند بهمن نسبت به ششدانگ از یکباب مغازه به مساحت 38 مترمربع قسمتى از پالك 
شــماره   588 فرعى  از یک اصلى واقع در کاالدان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه 

خریدارى شده از مالک رسمى فاطمه نصر فرزند غالم حسین.
7 – راى شماره 139860302007003315 مورخ 98/01/25 محسن رهنما فرزند محمد 
على نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان تجارى مســکونى به مساحت 99,69 مترمربع 
پالك شماره 413 اصلى واقع در ششدر بلندى فالورجان  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریدارى شده از مالک رسمى عباسقلى رهنما فرزند اکبر.
8 - راى شماره 139860302007003294 مورخ 98/01/24 علیرضا حقانى کرچگانى 
فرزند علیمراد نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 164,63 مترمربع پالك شماره 
39 فرعى از 667 اصلى واقع در بلوار شــفق  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى 

شده از مالک رسمى علیرضا حقانى کرچگانى.
9 - راى شماره 139860302007003737 مورخ 98/02/22 محمد باقر تیمورى  فرزند 
رسول نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 249,24 مترمربع پالك 495 فرعى از  
یک اصلى واقع در کارالدان  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک 

رسمى رمضان نصر اصفهانى فرزند حسین.
10 - راى شماره 139860302007003319 مورخ 98/01/25 عباسعلى سلیمانى درچه 
فرزند حسینعلى نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 296,76 مترمربع فرعى 20 
واصلى 667  واقع در خیابان نیروگاه  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از 

مالک رسمى محمد حسن اقاى نجفى زاده 
11 - راى شــماره 139760302007004033 مورخ 97/12/19 محمدحسین قدرجانى 
فرزند مسیب نسبت به ششدانگ یکباب مرغدارى به مساحت 1715,90 مترمربع پالك 
شماره 386 اصلى واقع در قهدریجان  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از 

مالک رسمى مسیب قدیرى فرزند حسین
12 - راى شــماره 139860302007003318 مورخ 98/01/25 محسن رییسى فرزند  
امراهللا نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت    205,64     مترمربع قسمتى از پالك 
407اصلى واقع در برزوان گارماســه  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از 

مالک رضا شکرچى
13 - راى شماره 139860302007003306  مورخ 98/01/25 قاسمعلى رفیعى کلیشادى 
فرزند جعفر نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 192,19 مترمربع پالك شماره 19 
اصلى واقع در کلیشــاد  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

عباس صفرى
14 - راى شــماره 139860302007003300 مورخ 98/01/24 عشرت رشیدى فرزند 
رمضانعلى نسبت به سه دانگ  مشاع از شیشــدانگ یکباب کارگاه برنجکوبى  به مساحت 
877,81 مترمربع پالك شــماره 430اصلى  و فرعى362واقع در مینا دشت  بخش 9 ثبت 

اصفهان مالک رسمى خود متقاضیه است.
15 - راى شــماره 139860302007003298 مــورخ 98/01/24 ابراهیــم رشــیدى  
فرزندمحمد على نسبت به ســه دانگ مشاع از  شیســدانگ یکباب کارگاه برنجکوبى به 
مساحت 877,81 مترمربع پالك شماره 362 فرعى از 430 اصلى واقع در مینادشت  بخش 

9 ثبت اصفهان مالک رسمى خود شخص متقاضى.
16 - راى شــماره 139860302007003313 مورخ 1398/01/25 مدینه اورکى فرزند 
على نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 112,56 مترمربع پالك شماره 24 اصلى 
واقع در باغ ابریشم  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حسن 

سعیدى فرزند اسماعیل
17 - راى شماره 139860302007003303 مورخ 98/01/24 محمدعلى غالمى فرزند 
رضا نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 195,95 مترمربع پالك شماره195فرعى  
و23اصلى واقع در حسن اباد  بخش 9 ثبت اصفهان مالک رسمى شخص متقاضى مى باشد
18 - راى شــماره 139760302007004040 مورخ 97/12/19 مرضیه عظیمى موسى 
ابادى فرزند محمد نســبت به ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 251 مترمربع پالك 
شماره 24 اصلى واقع در باغ ابریشم  بخش 9 ثبت اصفهان مالک رسمى شخص متقاضى 

خریدارى 
19 - راى شماره 139860302007003736 مورخ 98/2/22 حمید لطفى زاده فرزندعبد 
اهللا  نسبت به ششدانگ یکباب  خانه به مساحت 112,60 0مترمربع پالك شماره 15 اصلى 
واقع در فالورجان  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حسن 

احمدیان فالورجانى فرزند قاسمعلى
20 - راى شــماره 139860302007003871 مورخ 98/02/31 نبى اهللا زمانى گاونانى 
فرزند حاجى محمد نسبت به ششدانگ گاودارى به مســاحت 1271,44 مترمربع پالك 
شــماره 453 اصلى واقع در کاویان  بخش 9 ثبت اصفهان مالک رسمى شخص متقاضى 

است
21 - راى  شــماره 139860302007003873  مورخ 98/02/31 بتول شهبازى فرزند  
محمد ابراهیم نسبت به ششــدانگ یکدرب باغ به مســاحت 2948,23 مترمربع پالك 
شــماره 424 اصلى واقع در دارافشــان  بخش 9 ثبت اصفهان مالک رسمى خود شخص 

متقاضى است
22 - راى شــماره 139860302007003734 مورخ 98/02/22 شــعبان فتاحى فرزند 
مرتضى نسبت به ششدانگ یکباب  مغازه به مســاحت 46,53 مترمربع پالك شماره 19 
اصلى واقع در کلیشــاد  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

عباسعلى اکبرى فرزند شکراهللا.
23 - راى شماره 139860302007003654 مورخ 98/02/17 حسین صفارى قهدریجانى 
فرزند رمضانعلى نسبت به ششدانگ یکباب انبارى تجارى  به مساحت 304,82 مترمربع  
فرعى26  واصلى 386 واقــع در قهدریجان   بخش 9 ثبت اصفهان مالک  رســمى خود 

متقاضى است   
24 - راى شــماره 139860302007003443 مورخ 98/02/03 رحمت اله لکى فرزند 
اسفندیار نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 417,09 مترمربع پالك شماره 41 
اصلى واقع در سهلوان  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

محمدعلى کریمى سهلوانى 
25 - راى شــماره 139860302007003738 مورخ 98/02/22 بتول توکلى گارماسه 
فرزند اکبر نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 182 مترمربع پالك شماره 405 
اصلى واقع در گارماسه  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

قربانعلى توکلى گارماسه                                                                                                                                     
26 - راى شماره 139860302007003305 مورخ 98/01/25 جمشید رهنما  یزدابادى 
فرزند غالمعلى نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 153 مترمربع پالك 662 اصلى  
و7 فرعى واقع در یزد اباد  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

حسن اقاجانى یزدابادى.
27 - راى شماره 139860302007003423 مورخ 98/02/02 اعظم زمانى درچه  فرزند 
حسینعلى نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 158,46 مترمربع پالك 43 اصلى 
واقع در فودان  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شــده مالک رســمى اقاى 

عباسعلى مهرابى فودانى
28 - راى شــماره 139860302007003301 مــورخ 98/01/24 محمدعلــى کیانى 
فالورجانى  فرزند قدرت اهللا  نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 136,72 مترمربع 
پالك 15 اصلى واقع در فالورجان  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شــده 
مالک رسمى محمد کیانى فرزند مســیب تاریخ انتشار نوبت اول :  روز دو شنبه  مـــورخ  
1398/03/20 تاریخ انتشار نوبت دوم : روز  سه شنبه مورخ 1398/04/04 م الف: 490373 

حسین زمانى- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان فالورجان/3/236
فقدان سند مالکیت 

چون آقاى عبدالحسین قاسمى کهریزسنگى فرزند قاسمعلى بموجب در خواست وارده به 
شماره: 139821702030003144 مورخ 1398/02/16 و       باستناد یک برگ استشهاد 
محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شــده مدعى شدند که سند مالکیت سه هزار 
و یکصد و هفتاد – هشتاد و چهار- صدم سهم مشاع  از چهارهزار و هفتصد و پنجاه سهم 
ششدانگ پالك ثبتى 391/4324  واقع در بخش نه ثبت اصفهان که درصفحه دفتر امالك 
الکترونیکى 139620302030012485 ذیل ثبت بنام نامبرده ثبت و سند مالکیت بشماره 
سریال 117744 الف 96 صادر و تســلیم گردیده و  طى سند انتقال قطعى مورخ دفترخانه 
به نامبرده انتقال و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: در 
اثر 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 باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود 
را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و 
اصل سند به ارائه کننده مســترد 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 1398/04/04، 485799/م الف- ابوالفضل ریحانى از طرف رئیس اداره 

ثبت اسناد و امالك شهرستان نجف آباد/ 3/209
 ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم- آقاى سید محمد عسگرى دادخواستى 
به مبلغ الزام به انتقال ســند مقوم به R 130/000/000 ریال بطرفیت آقاى طغر الجدى 
رشیدى که اعالم شده مجهول المکان اســت تقدیم و به کالسه 188/98 در شعبه هفتم 
حقوقى شــوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص نبودن آدرس محل 
اقامت خوانده براى دفتر شــورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویــز ماده 73 قانون آیین 
دادرســى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار نشر و از نامبرده 
دعوت مى شود در روز 98/5/14 مورخ -  ساعت 14/45 در جلسه شورا حاضر و در همین 
خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت نماید در غیر این 
صورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیابًا رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. 
م الف: 508289 شعبه هفتم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره 

یک) /4/138
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم- آقاى سید محمد عسگرى دادخواستى 
به مبلغ الزام به انتقال ســند مقوم به 130/000/000 ریال بطرفیت آقاى محمود کریمى 
افشار که اعالم شده مجهول المکان است تقدیم و به کالسه 188/98 در شعبه هفتم حقوقى 
شوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشــخص نبودن آدرس محل اقامت 
خوانده براى دفتر شــورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى 
مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار نشر و از نامبرده دعوت مى 
شود در روز مورخ 98/5/14 ساعت 14/45 در جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه 
به دفتر شورا نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت وقت 
رسیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیاباً رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 508292 

شعبه هفتم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /4/139 
فقدان سند مالکیت

شــماره: 23005498- 98/3/28 عطف به نامه شــماره 23000912 مورخ 98/02/11 
در خصوص فقدان ســند مالکیت امیرحســین رحیم زاده خراســانى فرزند احمد نسبت 
ششــدانگ پالك 2661/76 واقع در بخش یک اعالم میدارد شماره چاپى سند مفقودى 
156798- الف- 91 صحیح اســت. م الف: 507568 صفائى نائینى- رئیس ثبت منطقه 

مرکزى اصفهان  /4/141
اصالحیه ابالغ وقت رسیدگى 

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به آقا / خانم حسین کریمى آقا /خانم مینامحمودزاده   
دادخواستى به خواسته انتقال سند  به طرفیت شما به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 98 
/ 112 ش 7 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 26 / 4 / 98 ساعت 15 / 5 عصر روزچهارشنبه  
تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 ق . آ. د . م 
از نامبرده دعوت مى شود ، قبل از وقت رســیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم به این شورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد 
شد . 499630 /م الف مدیر دفتر شعبه 7 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر / 4/142 

مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
در پرونده980256 اجرا آقاى علیرضــا بیدرام فرزند نعمت اله بــه پرداخت 846/ 437 / 
154 /2 ریال در حق قیاس شــکرزاده فرزند موســى و مبلغ 892/ 721 / 107 ریال بابت 
حق االجراى دولتى در حق صندوق دولت محکوم شده است که در جهت وصول مطالبات 
دستور اســتیفا محکوم به از ملک وثیقه گذار آقاى نعمت اله بیدرام گرگابى فرزند عزیزاله 
شامل پالك ثبتى 6061 / 406 بخش 16 ثبت اصفهان طبق صورتجلسه 21 / 12 / 1396 
صادر شده است که حسب پاسخ اســتعالم واصله از اداره ثبت اســناد و امالك به شماره 
139505802035001059 مورخ 1395/3/29 میزان ششدانگ از پالك فوق در مالکیت 
رســمى وثیقه گذار بوده و طبق نظریه کارشناس دادگســترى ملک داراى سند عرصه به 
شماره ثبت 27592 دفتر 195 صفحه 87 به مساحت حدود 250 متر مربع بصورت ششدانگ 
مى باشد که در حال حاضر برو روى عرصه ملک مورد نظر یک مجتمع آپارتمان سه طبقه 
و سه واحدى بدون پارکینگ مسقف و آسانسور با اعیانى جمعا حدود 510 متر مربع به شرح 
ذیل مى باشد : اسکلت بتنى با نماى سیمان ســفید گرانیت آپارتمان 3 خوابه با سرویس 
بهداشتى مجزا کف سرامیک دیو.ارها پالستر گچ با رنگ + کاغذ دیوارى ، کابینت آشپزخانه 
ام دى اف ، ســقف ها گچ برى و ابزار کارى + رنگ ، درب ورودى طبقه اول ضد سرقت و 
دربهاى داخلى چوبى، پنجره ها آهنى با شیشه تک جداره ، آیفون تصویرى ، سرمایش کولر 

آبى و گرمایش بخارى با انشــعابات کامل برق و گاز مجزاو آب مشاع مى باشد با در نظر 
گرفتن توضیحات فوق و عوامل موثر در رازیابى در صورت صحت و اصالت ســند ابزارى 
خواهان و بدون لحاظ هر گونه بدهى احتمالى ملک به کلیه اشــخاص حقیقى و حقوقى 
ارزش بهاى ششدانگ عرصه و اعیانى و مشــاعات ملک فوق به میزان 000 / 000 /000 
/13ریال ارزیابى شده است و نظریه ارزیابى مصون از ایراد و اعتراض بوده و وضعیت ملک 
در اجراى ماده 111 قانون اجراى احام مدنى بررســى شده که طبق گزارش مامور اعزامى 
به محل ملک در تصرف آقاى نعمت اله بیدرام بوده و ملک موقت به ایشان تحویل شده و 
در اجراى ماده 51 قانون فوق الذکربا توجه به میزان طلب محکوم له به میزان 846 / 437 
/154 /2 ریال ئ احتساب حق االجرا به میزان 892 /721 /107 ریال و هزینه هاى اجرایى 
شامل مبلغ 000 / 000 / 12 ریال بابت دستمزد کارشناسى و 000 / 500 ریال على الحساب 
هزینه نشر آگهى نوبت اول جمعا به میزان 738 / 659 / 274 / 2 ریال و مبلغ 000/ 000 / 
500 ریال بابت مطالبات شعبه اول اجراى احکام در پرونده 980073 به عنوان اولویت اول 
توقیف کننده ملک که جمع مبالغ فوق 738 / 659 / 774 /2 ریال مى باشد مقدار 281 /1 
دانگ از ششدانگ میزان مالکیت شخص وثیقه گذار در روز دوشنبه مورخ 17 / 4 / 1398 
ساعت 9 صبح در دادگسترى شاهین شهر طبقه همکف واحد اجراى احکام از طریق مزایده 
در معرض فروش گذاشته مى شود مزایده از قیمت کارشناســى شروع و به خریدارى که 
باالترین قیمت را پیشنهاد کند فروخته مى شود . برنده مزایده مى بایست 10 درصداز ثمن 
معامله را فى المجلس به همراه داشته باشند تا عند اللزوم به حساب سپرده  واریز و تا یک 
ماه فرصت دارد ما بقى ثمن معامله را به حساب سپرده 2171290277002 نزد بانک ملى 
شاهین شهر واریز نماید و اال ضمن ابطال مزایده10 درصد اولیه پس از کسر هزینه هاى 
مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد . کسانى که مایل به شرکت در مزایده مى باشند مى 
بایست حداکثر 5 روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها 
از اموال داده شود و در روز انجام مزایده درخواست کتبى خود به همراه قیمت پیشنهادى را 
به دایره اجراى احکام مدنى تحویل ، تا در مزایده شرکت داده شوند و در صورت برنده شدن 
مکلف به پرداخت حق االجرا در حق دولت و پرداخت 000 / 000 / 500 ریال در حق شعبه 
اول اجراى احکام بابت پرونده 980073 مى باشــد . م الف – 505402 – نصیرى دادورز 

اجراى احکام مدنى دادگسترى شاهین شهر / 4/143 
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به آقاى حامد یزدانى و آقاى رامین نجفى دادخواستى به 
خواسته مطالبه وجه چک به طرفیت شما به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 98 / 57ش 
4 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 16 / 5 / 98 ساعت 6عصر تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شود ، قبل 
از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شورا مراجعه نماید 
درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد شــد 505087 /م الف. مدیر دفتر 

شعبه 4 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/  4/144  
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به 1-  کوروش شــمس هفشجانى 2 – على راستگو 
3 – آرزو راستگو 4 – عرفان راستگو 5 – کامبیز راســتگو دادخواستى به خواسته الزام به 
طرفیت شما به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 98 / 115 ش 8 ح ثبت و وقت رسیدگى 
به تاریخ 9/ 5/ 98ساعت 15/ 5عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده ردیف اول و دوم به استناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شود ، قبل از وقت 
رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شورا مراجعه نماید درغیر 
اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد شد505440/م الف . مدیر دفتر شعبه 8 

حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر / 4/145 
ابالغیه

احضار متهم - شماره: 9810103761800819تاریخ تنظیم : 27 / 1398/3 شماره پرونده 
: 9709983761800204 شــماره بایگانى : 970239 شعبه بازپرسى دادسراى عمومى و 
انقالب شاهین شهر خانم آرزو عبدالهى به نشــانى مجهول المکان  متهم به دفاع از اتهام 
انتسابى به اتهام مشارکت در اخالل در نظام اقتصادى موضوع شکایت خانم خدیجه قربانى 
بوانى تحت تعقیب قرار دارد به علت مجهول المکان بودن مکان وى در اجراى  ماده 190 
قانون آیین دادرسى کیفرى مى توانید یک نفر وکیل دادگسترى همراه خود داشته باشید. با 
توجه به حضور مندرج در این ابالغیه به شما ابالغ که نامبرده شخصا ظرف یکماه از تاریخ 
انتشار این آگهى در این شعبه حاضر و از اتهام انتسابى دفاع نماید در غیر اینصورت تصمیم 
مقتضى اتخاذ خواهد شد 505012 / م الف – شاهین برزن - باز پرس شعبه اول دادسراى 

عمومى و انقالب شاهین شهر  /4/146 
مزایده

در پرونده کالسه 972061 اجرایى و به موجب دادنامه 9709973733500755 صادره از 
شعبه اول  عمومى نجف آباد محکوم علیه اجرایى آقاى جواد جعفرى فرزند مرتضى محکوم 
است به پرداخت 40 مثقال طالى ساخته و 80 عددسکه بهارآزادى و .... بابت محکوم به و 
هزینه هاى دادرسى و غیره در حق محکوم له و مبلغ 400/000 ریال نیم عشر دولتى درحق 
صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى شهرســتان نجف آباد اموال ذیل توقیف و 
توسط کارشناس رســمى دادگســترى منتخب آقاى حیدر حیدرى به شرح ذیل ارزیابى 
گردیده است: منزل مسکونى به نشــانى نهضت آباد شهرك کوثر پالك 290 محل مورد 
نظر داراى حدود یکصد و هشتاد مترمربع عرصه  و  دویست و سى و پنج متر(همکف و اول 
) مترمربع بنا با مصالح تیرچه منزل مســکونى از زمین هاى واگذارى بنیاد مى باشد طبقه 
اول به صورت سفتکارى و طبقه همکف نیمه تمام مى باشد کًال ارزش شش دانگ ملک 
مذکور با انشعابات به میزان 1/580/000/000ریال مورد ارزیابى قرار گرفته که باتوجه به 
مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شده ازطریق 
اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 1398/04/23 ساعت 10 صبح و در محل اجراى 
احکام به فروش میرسد. برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت 
را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى المجلس به حساب شماره 2171290354001 واریز 
و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه 
به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمنًا خریدار مى تواند ظرف 
پنج روز قبل از مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به عمل آورد. 507562/م الف 

مدیراجراى احکام حقوقى دادگسترى نجف آباد/ 4/147
 حصروراثت 

قدرت اهللا کوهستانى داراى شناسنامه شماره 60 به شرح دادخواست به کالسه 167/98 از 
این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نرجس 
کوهى بشناســنامه 3867 در تاریخ 1398/2/4 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. على کوهســتانى دهفى فرزندمحمد 
متولد1342ش ش 234 نســبت با متوفى فرزند پســر ، 2. قدرت اهللا کوهستانى دهفى 
فرزندمحمد متولد1351ش ش 60 نسبت با متوفى پسر ، 3. اسداهللا کوهستانى فرزندمحمد 
متولد1350ش ش 18 نســبت با متوفى فرزند پسر، 4. پروانه کوهســتانى فرزندمحمد 
متولد1347ش ش 62 نســبت با متوفى فرزند دختر، 5. افســانه کوهستانى  فرزندمحمد 
متولد1356ش ش 101 نسبت با متوفى دختر ، 6 . ام الکثوم کوهستانى دهقى  فرزندمحمد 
متولد1331ش ش 5178 نسبت با متوفى دختر ، 7. نوروزعلى کوهستانى دهقى فرزندمحمد 
متولد1341ش ش 107 نسبت با متوفى پسر متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر 
کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 508723/م الف رئیس شعبه 2 شوراى حل 

اختالف مه ردشــت /4/148 
حصروراثت 

فاطمه حججى نجف آبادى داراى شناسنامه شــماره 879 به شرح دادخواست به کالسه 
510/98 ش ح /10 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان محمد سعید کوشا بشناســنامه 85 در تاریخ 98/2/30 اقامتگاه دائمى خود را 
بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. مرضیه کوشا ش ش 
741 ، 2. مرجان کوشا ش ش 2014 ، 3. مسعود کوشا ش ش 26740 ، 4. مجید کوشا ش 
ش 892 ، 5. مریم کوشا ش ش 29415 (فرزندان متوفى)، 6. فاطمه حججى نجف آبادى 

ش ش 879 (همسر متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واالگواهى صادرخواهد شــد. 508851/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل 

اختالف نجف آباد /4/149
 مزایده 

شــماره آگهى: 139803902004000096 تاریخ آگهى: 1398/03/27 شماره پرونده: 
139704002004000087 آگهى مزایده پرونده اجرایى شماره بایگانى: 9700718، 1- 
ششدانگ عرصه و اعیانى آپارتمان واقع در زیرزمین به شماره پالك ثبتى 15182/10511 
مفروز و مجزى شده از 192 فرعى از اصلى مذکور واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 
175/5 مترمربع به انضمام پارکینگ قطعه یک به مساحت 12/5 مترمربع و انبارى قطعه 
یک به مساحت 57/12  2- ششــدانگ عرصه و اعیان آپارتمان واقع در طبقه همکف به 
شماره پالك ثبتى 15182/10512 به مســاحت 240/25 مترمربع به انضمام پارکینگ 
قطعه دوم به مساحت 12/50 مترمربع و به انضمام انبارى واقع در زیرزمین دوم قطعه اول 
تفکیکى به مساحت 57/12 مترمربع هر دو پالك ملکى آقاى عباسعلى مرادمند جزى فرزند 
حسن به آدرس: اصفهان خیابان کاوه کوچه سروستان پالك 4 کدپستى 8193934311 
که اسناد مالکیت آنها در صفحه 11 و 8 دفتر 410 امالك به شماره ثبتى 71502 و 71500 
و با شــماره چاپى 089215 و 089216 ثبت و صادر شده است 1- با حدود: شماًال: اول به 
طول 5 مترز دیوار به دیوار پالك 175 فرعى دوم در ســه قسمت اول شرقى و سوم غربى 
اســت به طولهاى 1/52 متر و 4/45 متر و 1/52 متر درب و دیوار و پنجره است به نورگیر 
مشاعى ســوم به طول 4/55 متر دیوار به دیوار پالك 175 فرعى شرقا اول به طول 5/58 
متر دیوار به دیوار پالك 191 فرعى دوم در دو قســمت اول جنوبى به ترتیب به طولهاى 
0/90 متر و 1/10 متر پنجره و دیواریست به داکت مشاعى سوم در دو قسمت اول جنوبى 
است به طولهاى 3/32 متر و 3/65 متر درب و دیواریســت به راه پله مشاعى جنوبا در سه 
سمت دوم شرقى است به طولهاى 2/93 متر و 7/60 متر و 6/85 متر درب و دیواریست به 
حیاط مشاعى غربا به طول 17/95 متر دیوار به دیوار پالك 193 فرعى حقوق ارتفاقى له 
و علیه طبق قانون تملک آپارتمانهاست و با حق استفاده از مساحت نورگیر مشاعى حدود 
انبارى شماال اول به طول 2/60 متر دیواریست به تحتانى عرصه اولیه به طول 4/20 متر 
درب و دیواریست به راه پله مشاعى شرقا به طول 8/40 متر دیواریست به تحتانى عرصه 
پالك 191 فرعى جنوبا 6/80 متر دیواریســت به تحتانى عرصه اولیه غربا به طول 8/40 
متر دیواریســت به تحتانى عرصه اولیه حدود پارکینگ قطعه یک به طول 2/50 متر خط 
مفروض به محوطه مشاعى شــرقا به طول 5 متر خط مفروض به محوطه مشاعى جنوبا 
طول 2/50 متر خط مفروض به محوطه مشــاعى به طول 5 متر خط مفروض به محوطه 
مشاعى 2- حدود آپارتمان شماال: اول به طول 5 متر دیوار به دیوار به پالك 15182/175 
دوم در سه قسمت اول شرقى و سوم غربى اســت به ترتیب به طولهاى 1/52 متر و 4/45 
و 0/52 متر درب و پنجره او دیواریست به نورگیر مشاعى سوم به طول 4/55 متر دیوار به 
دیوار پالك 15182/175 شرقا اول به طول 5/58 متر دیوار به دیوار پالك 15182/191 
دوم در دو قسمت که قسمت اول جنوبى است به ترتیب به طولهاى 0/9 و 1/10 متر پنجره 
و دیواریست به داکت مشاعى سوم در 5 قســمت اول جنوبى است و قسمت هاى سوم و 
پنجم شمالى اســت به ترتیب به طولهاى 3/44 متر و 1/10 متر و 0/28 و 2/50 و 3/14 
متر درب و دیواریست به راه پله مشاعى چهارم در دو قسمت که قسمت دوم شمالى است 
پنجره و دیواریست به داکت مشاعى به طولهاى 1/10 و 0/9 پنجره و دیواریست به داکت 
مشاعى پنجم به طول 6/50 متر دیوار به دیوار پالك 15182/191 جنوبا در 15 قسمت که 
قسمت اول و پانزدهم پخى شکل است و قسمتهاى سوم و نهم شرقى و قسمتهاى هفتم 
و سیزدهم غربى و قسمتهاى پنجم و یازدهم قوســى شکل به ترتیب به طولهاى 0/61 و 
0/82 و 0/62 و 0/70 و 2/63 متر و 0/61 و 0/77 و 1/35 و 0/73 و 0/61 و 3/67 و 0/61 
و 0/72 و 0/82 و 0/91 دیوار و پنجره و دیوار کوتاهى است به فضاى حیاط مشاعى غربا به 
طول 17/95 متر دیوار به دیوار پالك 151/182/193 حدود اششدانگ انبارى قطعه اول 
تفکیکى شماال اول به طول 2/60 متر دیواریست تحتانى به عرصه اولیه به طول 4/20 متر 
درب و دیواریست به راه پله مشاعى شرقا به طول 8/40 متر دیواریست به تحتانى عرصه 
پالك 15182/191 جنوبا به طول 6/80 متر دیواریســت به تحتانى عرصه اولیه غربا به 
طول 8/40 متر دیواریســت به تحتانى عرصه اولیه و حدود ششدانگ پارکینگ قطعه دوم 
شماال به طول 2/50 متر خط مفروض اســت به محوطه مشاعى شرقا به طول 5 متر خط 
مفروض است به محوطه مشــاعى جنوبا به طول 2/50 متر خط مفروض است به محوطه 
مشاعى غربا به طول 5 متر خط مفروض اســت به محوطه مشاعى و حقوق ارتفاقى طبق 
قانون تملک آپارتمانهاست 2- شماال بطول 5 متر دیوار به دیوار پالك 15182/175 دوم 
در سه قسمت که اول شرقى و سوم غربى بطولهاى 1/52 متر و 4/45 متر و 1/50 متر درب 
و دیواریست به نورگیر مشاعى ســوم بطول 4/55 متر دیوار به دیوار 175 فرعى شرقا در 
پانزده قسمت که اول و پانزدهم پخى شکل اســت و سوم و نهم شرقى و هفتم و سیزدهم 
غربى و پنجم و پانزدهم قوسى شکل به ترتیب بطولهاى 0/61 متر و 0/82 متر و 0/61 متر 
و 3/67 متر و 0/61 متر و 0/72 متر و 0/82 متر و 0/91 متر دیوار و پنجره و دیوار کوتاهى 
است به فضاى حیاط مشاعى جنوبا در پانزده قسمت که اول و پانزدهم پخى شکل و سوم 
و نهم شرقى و هفتم و سیزدهم غربى و پنجم و پانزدهم قوسى بترتیب بطولهاى 0/61 متر 
و 0/82 متر و 0/62 متر و 0/70 متر و 3/63 متر و 0/61 متر و 0/72 متر و 1/35 متر و 0/72 
متر و 0/61 متر و 3/67 متر و 0/61 متر و 0/72 متر و 0/82 متر و 0/91 متر دیوار و پنجره 
و دیوار کوتاهه به فضاى حیاط مشــاعى غربا بطول 17/95 متر دیوار به دیوار پالك 193 
فرعى و یک عدد کانال، پارکینگ به مساحت 12/5 متر به حدود اربعه شماال بطول 2/50 
متر خط مفروض به محوطه مشاعى شرقا بطول پنج متر خط مفروض به محوطه مشاعى 
جنوبا بطول 2/50 متر خط مفروض به محوطه مشــاعى غربا بطول پنج متر خط مفروض 
به محوطه مشاعى طبق نظر کارشناس رسمى امالك فوق عبارتند از دو دستگاه آپارتمان 
مسکونى در مجتمع مسکونى 3 واحده با قدمت ساخت حدودا 13 سال با اسکلت بندى بتن 
آرمه سقف تیرچه بلوك داراى اشتراکات برق اختصاصى و آب و گاز مشترك و فاقد آسانسور 
سیستم اعالم و اطفاء حریق مشــخصات طبقه زیرزمین منهاى شصت: کف ها سرامیک 
سطوح داخلى کاغذ دیوارى سقف ابزار زنى و گچ برى کابینت آشپزخانه mdf دربهاى داخلى 
چوبى پنجره هاى آلومینیوم سیستم سیستم گرمایش موتورخانه مرکزى سیستم سرمایش 
کولر آبى طبقه هکف: کف ها سرامیک بدنه هاى داخلى رنگ روغنى سقف ابزار زنى و گچ 
برى سطوح آشپزخانه سرامیک کابینت mdf دربهاى داخلى چوبى پنجره هاى آلومینیوم 
سیستم گرمایش موتورخانه مرکزى و رادیاتور سیستم سرمایش کولر آبى دستگاه پله: کف 
ها سنگ بدنه ها سنگ و اندود گچ و رنگ روغنى موتورخانه و انبارى مشترك: کف موزائیک 
سطوح اندود گچ حیاط و نماى جنوبى: کف موزائیک بدنه هاى حیاط آجرنما کارتنى نماى 
جنوبى ترکیبى آجرنما و سنگ گرانیت. که طبق سند رهنى شماره 19160 مورخ 1394/9/1 
تنظیمى در دفترخانه اسناد رسمى شماره 152 اصفهان در رهن پست بانک واقع مى باشد و 
طبق اعالم بستانکار فاقد بیمه مى باشد از ساعت 9 الى 12 روز چهارشنبه مورخ 98/5/2 در 
اداره اجراى اسناد رسمى 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- 6/730/000/000 ریال 2- 9/170/000/00 ریال شروع و به هر کس خریدار 
باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود. ال زم 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 98/4/4 درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد 
موکول مى گردد. توضیحاً 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 شناسائى معتبر الزامى است. ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا 
پایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالك سپرده 
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کمتر کســى را مى توان یافت که با استشمام بوى 
خوش عود آرامش نگرفته باشــد اما آیا مى دانستید 
مهمترین تهدیدات دود کردن و سوزاندن عود متوجه 
اطفال است که تنفس دود آن براى آنان بسیار سمى 
و مرگ آور است و علت آن هم وجود سرب درون عود 

است؟
پزشــکان هشــدار 
مى دهند که دود عود 
مى تواند عامل حمله 
آسمى و بیمارى هاى 
تنفســى باشــد و به 
همین دلیل در گروه 
مواد ســمى قــرار 

مى گیرد.
بررسى انجام شده در 

تایوان حاکى از آن اســت که دود عود با بروز آســم 
در کودکان ارتبــاط دارد و نوعــى ژن نیز مى تواند 
در این ارتباط نقش داشته باشــد. به این ترتیب که 
عوامل مستعدکننده ژنتیکى و استنشاق مداوم دود 

عود ممکن است خطر ابتال به آســم را در کودکان 
افزایش دهد.

همچنین برخى از شرکت هاى سازنده عود به منظور 
افزایش وزن آن از ســرب اســتفاده کرده که خود 
براى سالمتى خطرات جدى و شــدیدى به همراه 
دارد. ســرب مــاده 
سمى است که به بدن 
آسیب مى زند و موجب 
التهــاب اعصــاب یا 
معلولیت، درد شکمى 
و مســمومیت خونى 

مى شود.
متخصصان در توضیح 
مضــرات تمــاس با 
ســرب به مدت زمان 
قرار گرفتن در معرض این ماده اشاره کرده و معتقدند 
حتى در صورتى که میزان ســرب پایین هم باشــد 
به دلیل انباشته شــدن در بلندمدت در بدن، عامل 

مسمومیت مزمن خواهد بود.

متخصص دندانپزشــکى ترمیم و زیبایــى گفت: بعد از 
خوردن ترشیجات، میناى دندان نرم مى شود و در صورت 
استفاده از مسواك و خمیر دندان به سادگى ساییده شده 

و آسیب مى بیند.
فرزانه شیرانى در مورد اهمیت حفظ میناى دندان اظهار 
کرد: میناى دندان به عنوان ســخت ترین بافت بدن و 
الیه اى غنى از مواد معدنى استقامت زیادى در برابر مواد 
اسیدى و نیروى هاى وارده به دندان دارد و از عاج زیرین 
محافظت مى کند. بنابراین حفاظت از آن در ســالمت 

دندان ها مؤثر است.
وى ادامه داد: مصرف زیاد و مداوم مواد ترش و اســیدى 
همچون لواشک صنعتى و ترشک ها، میناى دندان را به 
شدت در برابر انحالل قرار مى دهد و ضخامت آن را کم 
مى کند، بنابر این این آگاهى بایــد در جامعه ایجاد و از 

مصرف بیش از حد ترشیجات پرهیز شود.
متخصص دندانپزشکى ترمیم و زیبایى افزود: در صورت 
مصرف ترشى نباید بالفاصله بعد از آن مسواك زد، زیرا 
در این حین میناى دندان نرم شــده و مسواك و خمیر 
دندان نیز که حاوى مواد ســاینده هستند باعث سایش 
بیشــتر آن مى شــود. باید دهان را با آب شرب شسته 

ده و از آدامس هــاى بدون قند  ستفا ا
کرد و در واقع جویدن 

این نوع آدامس 
باعث ترشــح 
بیشــتر بزاق 
و برگشــت 
مواد معدنى 

به میناى دندان مى شود.
شــیرانى ادامه داد: مواد غذایى و قندى باقیمانده روى 
دندان مورد مصرف میکروب ها قرار گرفته و اسید تولید 
مى کنند و به مــرور زمان و در صــورت رعایت نکردن 
بهداشت صحیح دهانى، اســید تولیدى باعث تخریب 

میناى دندان و در نهایت پوسیدگى دندان مى شود.
وى افزود: مشــکالت گوارشى و برگشــت اسید معده 
در دهان به شــدت میناى دندان را در معرض انحالل 
و تخریب قرار مى دهد. ترمیم دنــدان در صورت وجود 
مشــکالت گوارشــى فایده اى ندارد و تخریب میناى 
دندان ادامه مى یابد. به همین دلیل این افراد باید پیش 
از رســیدگى به میناى دندان، مشــکل گوارشى خود را 

حل کنند.
متخصص دندانپزشکى ترمیم و زیبایى تصریح کرد: با 
انحالل کامل میناى دندان الیــه نازکى روى عاج قرار 
مى گیرد و با ادامه این روند عاج دندان به محیط دهان باز 
مى شود. در این حالت میناى دندان دیگر در مقابل عوامل 
مخرب مقاوم نیست و سایش و حساسیت شدید دندانى 
ایجاد مى شود، بنابراین استقامت و طول عمر دندان ها به 
شدت کاهش مى یابد، در این مدت دردى حس نمى شود 
و با ایجاد حفره و شکستگى در دندان و گسترش آن باعث 

سوراخ شدن و در نهایت از بین رفتن دندان مى شود.

یک متخصص گوارش و کبد گفت: افزایش سطح 
بهداشت و کاهش میکروب هاى موجود در محیط 
اطراف باعث افزایش شیوع التهاب روده شده است.
همایون هاشمى اظهار کرد: ورود به زندگى مدرنیته 
و تمایل به شهرنشینى با  نکات مثبتى  همراه بود 
که از جمله آنها مى توان به بهبود واکسیناسیون و 
بهداشت اشاره کرد. این تغییر وضعیت تبعات منفى 
هم به همراه داشــت که از جمله آنها مى توان به 
افزایش شیوع بیمارى هاى التهابى روده اشاره کرد 
شاید حدود 50 سال پیش آثار چندانى از وجود این 
بیمارى دیده نمى شد اما آمار ابتال به این بیمارى در 
سال هاى اخیر افزایش چشمگیرى پیدا کرده است.

هاشــمى گفت: عواملى دیگرى مانند اســتعمال 
دخانیات، چاقى، کم تحرکى، کاهش آمار زایمان 
طبیعى، تغذیه نامناســب به خصوص در کودکان 
وکمبود مصرف ویتامین D از عواملى است که  در 
افزایش شیوع بیمارى هاى التهابى روده یا همان 
IBD تأثیر دارد. وى ادامــه داد: به طور کلى بدن 
انســان در مقابل عوامل خارجــى از خود واکنش 
دفاعى نشــان مى دهد اما بهبود شرایط بهداشتى 
باعث شده است که برخورد سیســتم ایمنى ما با 
میکروب ها و سایر عوامل آسیب زا کاهش پیدا کند 
که در نهایت به افزایش بیمارى هاى التهابى منجر 
شده است. این متخصص گوارش و کبد تأکید کرد: 
علت اصلى ابتال به این بیمارى ها هنوز مسشخص 
نیست و همین مشخص نبودن علت باعث مى شود 
تا راهکارى قطعى براى درمان 100 درصدى این 
اختالل وجود نداشته باشد. وى بیان کرد: دفع مدفوع 
در انســان هاى عادى در فواصل زمانى یک تا سه 
روزه اتفاق مى افتد اما اگر تعداد آن به بیش از سه بار 
در روز رسید یا با خون و بلغم همراه بود؛ شرایط خبر 

از ابتالى فرد به التهاب روده مى دهد.

بررســى هاى جدید نشــان مى دهد که مصرف ماست 
مى تواند از رشد ســلول هاى ســرطانى در روده انسان 

جلوگیرى کند.
به طور کلى مصرف ماست احتمال ابتال به سرطان روده را 
تا 19 درصد در مردان کاهش مى دهد؛ اما اینکه کدام مواد 
موجود در لبنیات براى جلوگیرى از بیمارى سرطان مفید 
است، مدت ها مشــخص نبود؛ به همین دلیل، مطالعات 
جدید به بررسى و آزمایش ارتباط موادغذایى مختلف با 
رشد سلول هاى سرطانى پرداختند. براساس این مطالعات، 
علت اصلى مفید بودن مصرف ماست براى جلوگیرى از 
رشــد و تکثیر غیرعادى ســلول هاى روده، خواص ضد 
التهابى آن است و حتى مصرف این ماده لبنى در دو وعده 

یا بیشــتر، تا 26 درصد از ابتال به سرطان روده در مردان 
جلوگیرى مى کند.

تحقیقات یک گروه تحقیقاتى نشان مى دهد که دو ماده 
پروبیوتیک موجود در ماست از سرطانى شدن سلول هاى 
روده که اغلب به دلیل تشــرح آنزیم هاى دفع و اســید 
صفرا به وجود مى آید، جلوگیــرى مى کند. هنوز میزان 
تأثیرگذارى مصرف ماست براى کاهش احتمال ابتال به 
سرطان در زنان تحت بررسى قرار دارد اما به طور کلى این 
ماده غذایى مى تواند به کاهش التهابات سیستم گوارش 

کمک زیادى کند.

محققان همیشه فهرســت باالیى از فواید ورزش، از 
بهبود سالمت کلى بدن گرفته تا رهایى از اضطراب و 
افزایش کارآیى ذهن، گفته اند. اما اخیراً نتایج تحقیقى 
که به وسیله محققان دانشکده قلب و عروق آمریکا 
انجام  شده  است نشان داده ورزش هنگام عصبانیت یا 

تنش هاى احساسى، مضر است.
بررســى 12هزار و 500 نفر از 52 کشور، نشان داده 
اســت که باید دو عامل خطرى که حمالت قلبى را 
افزایش مى دهــد، به عواملى چــون چاقى و دیابت، 
افزود. این دو عامل، انجام ورزش هاى شدید فیزیکى 
و عصبانیت یا تنش هاى احساسى هنگام ورزش است.
هر یک از این عوامل، خطر ابتال به سکته قلبى را دو 
برابر مى کند و این خطر وقتى دو عامل کنار هم قرار 
گیرند، سه برابر مى شــود. بنابراین بهتر است براى 

برطرف کردن احساس عصبانیت و خشم خود، فقط 
کمى راه بروید. زیرا اینگونه لحظات، هرگز مناســب 
انجام دادن ورزش هاى سنگین مانند وزنه بردارى در 
باشگاه نیست. البته این توصیه به معناى این نیست 

که هرگز نباید خود را درگیر ورزش هاى شدید کنید.
محققان مى گویند،  براى اینکه یک محرك خارجى، 
مانند ورزش هاى سنگین بتوانند موجب سکته قلبى 
شوند، باید مشــکل خاصى، مانند باال بودن چربى در 

سرخرگ هاى او، در بدن فرد وجود داشته باشد.
فعالیت ورزشى منظم براى قلب بسیار مفید هستند. 
افرادى که به دلیــل ورزش هاى ســنگین در خطر 
حمالت قلبى قرار مى گیرند، کسانى هستند که تناسب 
اندام نداشــته و چندان اهل ورزش نبوده اند و خیلى 
ناگهانى شــروع به انجام دادن ورزش مى کنند. این 

موضوع نشان مى دهد که بهترین روش ورزش کردن، 
شروع حرکت هاى آرام و آسان است و سپس به مرور، 
مدت زمان و شدت آن افزایش یابد. این مراحل باید با 

گامى پیوسته و آهسته طى شوند.
همچنین محققان مى گویند، پیشگیرى از احساسات بد و 
ناراحت کننده، مدیریت کاهش استرس و عصبانیت باید 
بخشى از برنامه هاى مراقبت از سالمت قلب هر فرد باشد. 
هر روز، زمانى را براى مدیتیشن در نظر بگیرید و روزى دو 
بار، چند دقیقه تنفس عمیق انجام دهید یا برنامه هایى که 

موجب شادى تان مى شود براى خود ترتیب دهید.
 براى پیشگیرى از حمالت قلبى، از انجام دادن حرکات 
ورزشى سنگین هنگام خشم یا تنش هاى احساسى، 
به ویژه اگر از آمادگى جسمانى خوبى برخوردار نیستید، 

خوددارى کنید.

وقتی ورزش کردن
 خطرناک می شود

دود عود چه مضراتى دارد؟
آیا مى دانید علت نیاز بدن به میوه تان باید چقدر باشد؟ 
میوه یکى از قســمت هاى اصلى رژیم هاى غذایى 
سالم است. در حقیقت، رژیمى که میوه هاى زیادى 
در خود دارد، تمام فواید ســالمتى از جمله کاهش 
خطر بسیارى از بیمارى ها را به همراه خواهد داشت. 

با این حــال بعضى از 
افراد نگران محتواى 
قندى میوه ها و اینکه 
اگر زیاد مصرف شود 
مضر  اســت  ممکن 
باشد، هستند. بنابراین 
چقدر از ایــن میوه ها 
را به صــورت روزانه 
بخوریم کــه برایمان 
ســالم باشــد؟ و آیا 

ممکن است که خیلى زیاد خورده باشیم؟
بیشتر رژیم هاى غذایى توصیه شده براى افرادى که 
دیابت دارند، پیشنهاد مى کند که میوه و سبزیجات 
فراوانى بخورید. دســتورالعمل هاى غذایى توصیه 

مى کنند افراد دیابتى روزانــه دو تا چهار وعده میوه 
مصرف کنند که به همان اندازه عموم مردم اســت. 
با این حال، مطالعات نشان مى دهد زمانى که قند از 
طریق انواع میوه ها مصرف مى شود، تأثیر بسیار کمى 
بر سطح قند خون مى گذارد. البته هنوز بعضى از افراد 
مقدار میوه هایى که 
مى خورند را محدود 
مــى کننــد، چراکه 
در مــورد محتویات 
قندى شــان نگران 

هستند.
میوه هــا فیبر باالیى 
دارنــد کــه در واقع 
هضم و جذب قند را 
آهسته تر کرده و به 
طور کلى کنترل قند خون را بهتر مى کند. فیبر داخل 
میوه ها همچنین مقاومت انســولین را کاهش مى 
دهد که ممکن است به محافظت از شما در مقابل 

دیابت نوع 2 کمک کند.

دیابتى ها میوه بخورند
کارشناســان ســالمت به افراد توصیه مى کنند در 
صورتى که از خواب کافى برخوردارند اما احســاس 
خســتگى مى کنند به منظور بررسى کمبود آهن به 

پزشک مراجعه کنند.
فقر آهن از شــایع ترین کمبود هاى مواد معدنى در 

بدن اســت و کمبود 
شدید آهن در نهایت 
به کم خونــى منجر 
مى شــود. کاهــش 
تعــداد گلبول هــاى 
قرمز خــون یا کمبود 
هموگلوبین در گلبول 
قرمز که مسئول انتقال 
اکســیژن به تمامى 
نقاط بدن است منجر 

به کم خونى مى شود. عالئم مختلفى وجود دارد که 
نشان دهنده کمبود آهن در خون است و از آن جمله 
مى توان به احساس خستگى، رنگ پریدگى، سردرد و 

احساس ضعف اشاره کرد.

به گفته کارشناســان ســالمت درحالى که با تست 
هموگرام (CBC) مى توان کم خونى را تشــخیص 
داد اما ممکن است با این روش کمبود آهن مشخص 
نشود و به همین دلیل انجام آزمایش خون دیگرى که 
«فریتین» را بررسى مى کند از سوى پزشک توصیه 

مى شود.
پروتئینى  فریتیــن، 
اســت که بــه آهن 
اضافى بدن انســان 
پیونــد خــورده و در 
صورت نیاز آن را آزاد 
مى کند. اندازه گیرى 
ســطح فریتین سرم 
یکــى از معیار هاى 
ارزیابى کم خونى فقر 
آهن است. براى تأمین آهن مورد نیاز بدن از طریق 
منابع گیاهى، مصرف مــواد غذایى از جمله حبوبات 
(لوبیا و عدس)، سبزیجاتى با برگ هاى تیره، غالت، 

بادام هندى و پنیر سویا توصیه مى شود.

چگونه بفهمیم دچار فقر آهن هستیم؟

عالیمى که خبر از 
التهاب روده مى دهد

پس از مصرف این مواد هرگز مسواك نزنید

مصرف ماست از ابتال به کدام سرطان جلوگیرى مى کند؟

مزایده اموال غیر منقول (اسناد رهنى)
شماره آگهى 139803902120000004 – تاریخ ٱگهى : 1398/03/29 – شماره پرونده 
: 13970400200400296 - آگهى مزایده پرونده اجرائى کالســه 9700337- تمامیت 
ششدانگ یک باب منزل مســکونى تحت پالك ثبتى 4 فرعى از پالك 43 اصلى واقع در 
درچه خیابان شهید نواب صفوى محله فودان بخش 9 ثبت اصفهان به مساحت 365,15 متر 
مربع که سند مالکیت آن در صفحه 507 دفتر 283 امالك ذیل شماره 35672سابقه ثبت 
و صدور دارد و حدود و مشخصات آن عبارتست از شماال در سه قسمت که قسمت دوم آن 
غربى است اول درب و دیوار است به طول 1,55 متر به کوچه دوم دیوار است به طول 0,66 
سانتى متر به کوچه ، سوم دیواریســت به طول 10,60  به کوچه شرقًا دیواریست به طول 
29,60 متر به پالك 43 اصلى جنوبًا دیوار به دیوار به طول 11,50 متر به پالك 43 اصلى 
غربًا در سه قسمت که قسمت دوم آن جنوبى است اول دیوار به طول 20,90 متر به پالك 
43 اصلى دوم دیوار به طول 0,30 سانتى متر به پالك 43 اصلى سوم به دیوار به طول 9,90 
متر به پالك 43 اصلى و حقوق ارتفاقى له و علیه ندارد و طبق اعالم کارشناســان رسمى 
دادگسترى مورد مزایده به صورت یک ساختمان مسکونى 2,5 طبقه نوساز و یک ساختمان 
یک طبقه قدیمى ساز متصل به آن مى باشد که مســاحت کل عرصه ملک 365,15 متر 
مربع است که طبق استعالم از شهردارى از سمت شمال 2,5 متر عقب نشینى دارد و اعیانى 
آن در دو بخش 1- شمالى در یک طبقه با 40 سال قدمت و مساحت حدود 100مترمربع با 
دیوارهاى خشتى و آجرى و سقف تیر چوبى و نماى خارجى اندود سیمان 2- جنوبى در 2,5 
طبقه با قدمت حدود 8سال و مساحت حدود 260مترمربع با اسکلت بتون آرمه و سقف هاى 

تیرچه بلوك و درب هاى داخلى چوبى و درب و پنجره هاى خارجى اهنى و آلومینیومى نماى 
خارجى آجر نما و سنگ و کف حیاط مزاییک فرش نماى داخلى سفید کارى و کناف کشى و 
نقاشى شده سیستم خنک کننده کولر آبى سیستم گرمایش بخارى گازى و داراى انشعابات 
آب و برق و گاز شهرى مى باشد ملکى آقاى محسن مهرابى فرزند حسن به شماره شناسنامه 
262 صادره از فالورجان متولد 1353/06/30 داراى کدملى 1110162626 ساکن درچه 
خیابان نواب صفوى کوچه شهید مهدى صابرى جنب بهدارى پالك 16 که طبق سند رهنى 
شماره 7034-1395/05/26 تنظیمى دفتراسناد رسمى شماره 281 اصفهان در رهن بانک 
مهر اقتصاد قرارگرفته است از ساعت 9 الى 12 روز شنبه 1398/04/22 در محل اداره ثبت 
اسناد و امالك فالورجان واقع در خیابان فردوسى جنب بانک کشاورزى از طریق مزایده به 
فروش مى رسد و مزایده از مبلغ 5/100/000/000 ریال ( پنج میلیارد یکصد میلیون ریال ) 
شروع و به باالترین قیمت پیشنهادى نقداً فروخته مى شود الزم به ذکر است پرداخت بدهى 
هاى مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشــعاب و یا حق اشتراك و مصرف و نیز بدهى 
هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم 
شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختى بابت 
هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده 
نقدا وصول مى گردد . ضمنا طبق اعالم بســتانکار مورد مزایده فاقد سابقه بیمه مى باشد 
لذا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان در تاریخ 1398/04/04 
درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد . م الف: 
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اگر مى خواهید پوست را سالم و شاداب نگه دارید باید به رفتار کلى خود و 
حتى در هنگام حمام هم توجه کنید. به همین دلیل این بسیار مهم است که 
به خوراك، خواب و شستشوى پوست توجه دقیقى داشته باشید و مراقب 

رفتار خودتان با پوست باشید.
ما در اینجا به هفت مورد از اشــتباهاتى که معموًال افراد موقع شستشوى 
روزانه و دوش گرفتن انجام مى دهند اشاره مى کنیم. ممکن است پیش از 
این به این نکته ها توجه نکرده باشید اما براى مراقبت از پوست و رعایت 

بهداشت قطعاً این نکته ها مهم هستند.
لیف حمام را عوض نمى کنید

حمام محیط مناسبى براى رشــد باکترى هاست. شاید محیط حمام شما 
بســیار تمیز و مطبوع باشد اما باکترى ها همه جا هســتند و بدون اینکه 
شما متوجه باشــید اثر نامطلوب خود را بر پوست و سالمت عمومى بدن 
تان مى گذارند. به همین دلیل الزم اســت بعد از هر چهــار یا پنج دفعه 
اســتفاده از لیف حمام آن را با ماشــین لباسشویى بشــویید. براى اینکه 
مطمئن شوید لیف حمامتان کامًال تمیز است بهتر است آن را با آب خیلى 
داغ بشویید. با شستن درســت لیف حمام تمامى مواد شوینده شیمیایى، 
آلودگى هاى ناشى از شستشــوى بدن و چربى باقیمانده بر الیاف را پاك 
خواهید کرد. همچنین الزم است پس از ســه ماه مصرف یک لیف آن را 

دور بیاندازید.
هر روز بدن را الیه بردارى مى کنید

شاید فکر کنید استفاده روزانه لیف و مصرف مواد الیه بردار و شامپوهاى 
الیه بردار براى پاك سازى و سالمت پوست تان مفید است. اما اصًال اینطور 
نیست. شستشوى زیاد و پاکسازى دائمى باعث مى شود پوست تان حساس 
تر شود و به همین ترتیب آلودگى ها و باکترى ها را بیشتر جذب کند. هر 
چند روز یک بار از لیف استفاده کنید. الیه بردارى هر روزه براى پوست هاى 
خشک نیز بسیار آسیب رسان است و باعث ایجاد حساسیت و خشکى بیشتر 
پوست مى شود. یک بار الیه بردارى پوست در هفته کافى است پس الزم 

نیست هر روز لیف بزنید.

موها را بدون اینکه شانه بزنید مى شویید
اگر مى خواهید مانع شکنندگى و ایجاد موخوره در موهایتان 
شــوید قبل از شستشوى مو آن را کامًال شــانه کنید. این 

کار براى پیشــگیرى از گره هاى مو هنگام اســتفاده از شــامپو الزم 
اســت. همچنین براى اســتفاده از نرم کننده ها مى توانید آن را با یک 
مسواك روى انتهاى مو بمالید و به این ترتیب گره هاى مو را با مالیمت

 باز کنید.
هنگام دوش گرفتن مسواك مى زنید

اگرچه با این کار در زمان صرفه جویى کرده اید و همزمان چند کار را انجام 
داده اید اما این باعث مى شود توجه کافى و زمان الزم را صرف شستشوى 
دندان نکنید. براى شستن دندان بهتر است از مسواك هاى برقى استفاده 
کنید و حداقل دو دقیقه مسواك بزنید. این کارى است که زیر دوش ممکن 

نیست.
هر روز موها را مى شویید

هر چقدر بیشتر موها را بشویید موها چرب تر مى شوند. چون پوست سر پس 
از شستشو شروع به تولید چربى بیشتر براى موها مى کند. بهتر است هر دو 
یا سه روز یک بار موها را بشویید. با این کار چربى طبیعى مو حفظ مى شود 

و موها درخشان تر و سالم تر خواهند ماند.
با آب داغ دوش مى گیرید

هیچ چیز دلپذیرتر از دوش آب گرم نیست به ویژه در فصل هاى سرد. اما آب 
داغ باعث ایجاد اگزما، خشکى پوست، خارش و التهاب مى شود. از آب ولرم 

استفاده کنید تا سالمت پوست تان به مرور زمان از دست نرود.
موها را با شدت خشک مى کنید

فشار شدید به موها با حوله براى خشک کردن مو یک اشتباه رایج است. 
این کار باعث شکنندگى و آسیب به فولیکول هاى مو مى شوند. خشک 
کردن پوست و مو با شدت و فشــار باعث خشکى و خارش در پوست سر 
و اندام مى شــود. حوله را به آرامى روى موها قرار دهید و بدنتان را نیز با 

مالیمت خشک کنید.

اشتباهاتى که هنگام حمام کردن مرتکب مى شوید 
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ون اینکه شانه بزنید مى شویید
نع شکنندگى و ایجاد موخوره در موهایتان 
ستشوى مو آن را کامًال شــانه کنید. این 

یرى از گره هاى مو هنگام اســتفاده از شــامپو الزم 
 براىاســتفاده از نرم کننده ها مى توانید آن را با یک 
هاى مو بمالید و به این ترتیب گره هاى مو را با مالیمت

ش گرفتن مسواك مى زنید
ر زمان صرفه جویى کرده اید و همزمان چند کار را انجام 
ث مى شود توجه کافى و زمان الزم را صرف شستشوى 
ى شستن دندان بهتر است از مسواك هاى برقىاستفاده 
قیقه مسواكبزنید. این کارىاست که زیر دوش ممکن

ها را مى شویید
ها را بشویید موها چرب تر مى شوند. چون پوست سر پس 
ه تولید چربى بیشتر براىموها مىکند. بهتر است هر دو

موها را بشویید. با این کار چربى طبیعى مو حفظ مى شود 
ر و سالم تر خواهند ماند.

دوش مى گیرید
 از دوش آب گرم نیست به ویژه در فصل هاى سرد. اما آب 
زما، خشکى پوست، خارش و التهاب مى شود. از آب ولرم 

المت پوست تان به مرور زمان از دست نرود.
شدت خشک مى کنید

ها با حوله براى خشک کردن مو یک اشتباه رایج است. 
کنندگى و آسیب به فولیکول هاى مو مى شوند. خشک 
 با شدت و فشــار باعث خشکى و خارش در پوست سر 
. حوله را به آرامى روى موها قرار دهید و بدنتان را نیز با 

کنید.

شوید 
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فوالد مبارکه و همکارى شــرکت هاى داخلى براى اولین بار در ایــــران، 
صفحات مســى قالب هاى ریخته گرى مــداوم به روش پاشــش حرارتى 
پوشــش دهى شــد و عمر کارى این صفحات از 30 به 70 هزار تن تختال 
افزایش یافت که نه تنها در کشور، بلکه در دنیا نیز رکوردى قابل مالحظه به 

شمار مى آید.
رئیس تعمیــرگاه ریخته گرى مــداوم فوالد مبارکه ضمن اعــالم این خبر 
و با بیان این که فرایند سرد شــدن و تشــکیل تختال با قالب اولین تجهیز 
ماشین هاى ریخته گرى مداوم آغاز مى شود، افزود: به عبارت دیگر مهم ترین و 
حساس ترین مرحلۀ تولید تختال، کنترل و نظارت بر نحوة شروع انجماد مواد 

مذاب است و این خنک کارى را آب دمین در گردش صفحات مسى قالب ها 
انجام مى دهد.

روح اله بیرانونــد تصریح کرد: فلز مس هدایت حرارتى بســیار زیادى دارد و 
به خوبى فوالد مذاب را سرد مى کند، اما به لحاظ خواص مکانیکى، فلزى بسیار 
ضعیف است و به علت داشتن ســختى و تراکم کم، در  زمان کوتاهى دچار 
فرسایش و ترك هاى فراوان مى شود و ممکن است به تختال هاى تولیدى 

آسیب بزند.
وى با تأکید بر این که میزان زیاد ضریب انتقال حرارت مس گاهى اوقات سبب 
سرمایش سریع و بیش از انتظار تختال و در نتیجه بروز ترك در تختال مى شود، 

گفت: سال هاست انواع پوشــش هاى متالورژیکى و شیمیایى در کشورهاى 
پیشرفتۀ دنیا اختراع و در این صفحات اعمال شده است.

 رئیس تعمیــرگاه ریخته گرى مداوم فــوالد مبارکه جدیدتریــن نوع این 
پوشش دهى را روکش کارى صفحات مسى به وسیلۀ پودر فلزى-سرامیکى 
به روش پاشش حرارتى (HVOF) دانســت و اظهار داشت: تا سال 1397 
تحقیقات و تالش هاى زیادى براى اجراى این پوشش ها در کشورمان صورت 

گرفته بود، اما متأسفانه به دالیل گوناگون هیچ یک موفق نشده بودند.
وى در ادامه از کسب موفقیت هاى ارزشمند در این زمینه خبر داد و اذعان کرد: 
در سال 1397 با همکارى شرکت ((پارس پالسما پوشش)) و کارشناسان ناحیۀ 
فوالدســازى و ریخته گرى مداوم فوالد مبارکۀ، پوشش سرمت پایۀ نیکلى 
به روش HVOF بر روى یک دســت از صفحات مسى قالب ماشین هاى 

ریخته گرى اعمال و به خط تولید ارسال شد.
بیرانوند با بیان این که قالب مذکور به مدت 53 روز کارى در خط تولید مورد 
بهره بردارى قرار گرفت، تصریح کرد: عمر کارى این صفحات پس از عملیات 
این پوشــش دهى، از 30 به 70 هزار تن تختال افزایش یافت که نه تنها در 

کشور، بلکه در دنیا نیز رکوردى قابل مالحظه به شمار مى آید.
وى هدف اصلى ایجاد این پوشش را افزایش کیفیت و عمر تختال دانست و 
تأکید کرد: نتایج کیفى تختال هاى تولیدى به همت کارشناسان کنترل کیفى 
ناحیۀ فوالدسازى و دفتر فنى تولید فوالدسازى و ریخته گرى مداوم بررسى 
شد. خوشبختانه به لحاظ کیفى ترك تختال هاى تولیدشده با این صفحات به 
میزان 55 درصد و وضعیت جدایش و کنــارة پروفیلى به ترتیب به میزان 15 

و 50 درصد کاهش یافته است که موفقیت بسیار ارزنده اى به شمار مى آید.
رئیس تعمیرگاه ریخته گرى مداوم فوالد مبارکه دست یابى به این موفقیت 
را افتخار ملى دانست و در همین خصوص از زحمات و حمایت هاى مدیریت 
ناحیۀ فوالدســازى و ریخته گرى مــداوم، دفتر فنى تولید فوالدســازى و 
ریخته گرى، کارکنــان واحدهاى تولید و تعمیــرگاه ریخته گرى، دفتر فنى 
تعمیرات ریخته گرى، تعمیرگاه مرکزى فــوالد مبارکه، مدیریت خرید مواد 
مصرفى و تمام عزیزانى که از این پروژه ملى حمایت کردند، تشکر و قدردانى 

نمود.

مدیر عامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
در نشســت با اعضاى هیات مدیره شرکت هاى خدماتى 
شهرك هاى صنعتى اســتان با  تاکید بر ضرورت اصالح 
آیین نامه شرکت هاى خدماتى شهرك هاى صنعتى به 
منظور ارایه خدمات بهتر به واحدهاى تولیدى و صنعتى 
مستقر در شهرك ها و نواحى صنعتى، بهبود فضاى کسب 
و کار کشور را پیش شرط تحقق اهداف اقتصاد مقاومتى 
و حمایت از رونق تولید و اشتغالزایى در کشور عنوان کرد. 

محمد جواد بگــى با بیان قرار گرفتــن اصالح آیین نامه 
شرکت هاى خدماتى شــهرك هاى صنعتى در شوراى 
گفتگوى دولت و بخش خصوصــى تصریح کرد: بدیهى 
است اصالح این آیین نامه و رفع مشکالت ارزش افزوده 
و مالیاتى شــرکتهاى خدماتى مى تواند بــه تقویت این 
شرکت ها کمک نماید. مدیر عامل شرکت شهرك هاى 
صنعتى اســتان اصفهان بهبود فضاى کسب و کار و رفع 
چالش هاى تامین مالى بنگاه هاى اقتصادى، مشکالت 
مالیاتى و تامین اجتماعى و ... مرتبط با بخش هاى تولیدى 
را تنها راه ایجاد رونق تولید، توسعه اقتصادى و اشتغال پایدار 
در کشوردانست و تصریح کرد: با بهبود فضاى کسب وکار، 
بستر مناسبى براى سرمایه گذارى بخش خصوصى کشور 
ایجاد شــده و با حمایت از اقتصاد دانش بنیان و صادرات 

محور مى توان عالوه بر ایجاد رشــد اقتصادى و اشتغال 
پایدار، بستر مناسبى را  جهت رهایى کشور از اقتصاد نفتى  
و  موفقیت در جنگ اقتصادى پیش روى تحمیل شده بر 

اقتصاد کشور ایجاد نمود.
وى شهرکها و نواحى صنعتى کشور را محمل مناسبى براى 
استقرار و شکوفایى بخش هاى تولیدى و صنعتى کشور 
دانست و افزود: شهرکهاى صنعتى استان اصفهان تاکنون با 
ایجاد بیش از 130 هزار شغل و ارزش افزوده مناسب، سهم 
ویژه اى از اقتصاد صنعتى ترین استان کشور را برخوردار 
بوده و با حمایت مناسب ازصنایع کوچک و متوسط استان 
مى توان شاهد افزایش چشمگیر این اشتغالزایى ، ایجاد 
ارزش افزوده و کمک به ارتقاء سطح معیشتى شهروندان 

در استان و کشور باشیم.
مدیرعامل شرکت شــهرکهاى صنعتى استان اصفهان، 
همچنین اختصاص مناسب بخشى از مالیات ارزش افزوده 
پرداختى واحدهاى مستقر در شهرکها و نواحى صنعتى به 
این شرکت و شرکت هاى خدماتى را یکى از درخواست هاى 
این شرکت وعامل توانمند شدن این شرکت ها در جهت 
ارائه خدمات مناسب به واحدهاى تولیدى دانست و افزود: 
ایجاد درآمد پایدار براى این شــرکت ها مى تواند نقش 
مؤثرى در تسریع خدمات به واحدهاى تولیدى داشته باشد.  

پوشش دهى صفحات مسى قالب هاى 
ریخته گرى مداوم با تالش متخصصان

مدیر عامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان تأکید کرد 

ضرورت اصالح آیین نامه شرکت هاى خدماتى 
شهرك هاى صنعتى
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منارجنبانمنارجنبان
خیابان آتشگاهخیابان آتشگاه

منار گلدستهمنار گلدسته
محله دردشت نزدیک مدرسه شفیعیهمحله دردشت نزدیک مدرسه شفیعیه

منار باقوشخانهمنار باقوشخانه
نزدیکى دروازه قدیمى طوقچىنزدیکى دروازه قدیمى طوقچى

منارهاى دردشت و بخت آغامنارهاى دردشت و بخت آغا
خیابان عبد ا لرزاق خیابان عبد ا لرزاق 


