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افسرده ها دور این مواد غذایى را خط بکشندپسر سنگ نورد اصفهانى از کما خارج شدهت تریک پریناز ایزدیار در فجر 38 نمى دانم چرا مسئله FATF را کش مى دهیم پول خوب نمى دهید ما هم نمى آییم سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

برگ هاى 
تلخ کاهو را 

بخوریم یا نه؟!

به خط الرأس کوه «شیدا» بازگردید
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تدریس زبان انگلیسى به 
آموزشگاه ها واگذار نمى شود

عقاب طالیى 
وارد اصفهان شـــد

مدارس استان با کمبود 
تجهیزات ورزشى
 مواجه هستند

5

این سینه چاکان 
مد و لباس

یکى از انواع سبزى هاى پرمصرف بین عموم مردم،  کاهو 
است که اصوًال براى ساالد و ساندویچ از آن استفاده 

مى کنیم و کاربرد بسیارى در وعده هاى غذایى ما دارد. 
این سبزى از گیاهان مفیدى است که به میزان زیاد در 

دنیا و ایران پرورش داده مى شود و...

در حالى که اصولگرایان همواره از مناسبات حاکم 
بر سینماى ایران گله داشــته اند و رسانه هاى آنها 
نقدهاى تندى را درباره همین مناســبات و از جمله 
نوع پوشش بازیگران زن ســینما منتشر مى کنند، 
حاال خبرگزارى «میزان» که رســانه رســمى قوه 
قضاییه اســت هم وارد کارزار شــده و مشخصًا به 
بدحجابى بازیگران در اکران هاى خصوصى پرداخته 
اســت. این مطلب که یک روز بعد از مراسم اکران 
خصوصى فیلم «مســخره باز» در هتل اسپیناس 
پاالس تهران منتشــر شده اســت، «هنرمندان و 
بازیگران زن ســینما» را به عنوان «سینه چاکان 

مد و لباس» ...
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دقیقًا چقدر آب به گاوخونى رسید؟دقیقًا چقدر آب به گاوخونى رسید؟
معاون حفاظت محیط زیست استان اصفهان پاسخ مى دهدمعاون حفاظت محیط زیست استان اصفهان پاسخ مى دهد
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نامه دوم نمایندگان اصفهان به مقامات عالى کشور درباره تعیین خط مرزى اصفهان با چهارمحال

خبر داغ علیرضا قربانى
 از آلبوم مشترکش
 با همایون شجریان

قلعه نویى:   اینجا هم من اولین بودم
سرمربى سپاهان در خصوص مسائل مختلف و بازى تیم ملى و حضور بانوان در 
ورزشگاه صحبت کرده است. امیر قلعه نویى این روزها در شرایطى که لیگ تعطیل 
است و بازى جام حذفى شان هم لغو شده است تالش مى کند تا بازیکنانش را در 
شرایط بازى نگه دارد و به همین منظور روز جمعه هم دیدارى تدارکاتى داشتند. 
او در خصوص شرایط ســپاهان، دیدار تیم ملى مقابل کامبوج، حضور بانوان در 

ورزشگاه و مسائل مختلف صحبت کرد.
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در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

انتقاد صریح خبرگزارى قوه قضاییه از 
پوشش زنان بازیگر در اکران هاى خصوصى

ثبت نام 263 هزار 
اصفهانى 

براى شرکت در 
راهپیمایى اربعین

جمع آورى 12 ُتن شیرینى و کیک غیرمجاز 
مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان خبر داد
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بیرانوند چه کند که بیرانوند چه کند که 
اینقدر اینقدر 
فیکس نباشدفیکس نباشد

مجموعه خودرویى پرنده   
کـد 266

33644482-33650186

4

6

ک هتت

منا
س: ای

عک



0202جهان نماجهان نما 3603دوشنبه  22 مهر  ماه   1398 سال شانزدهم

نماینده مردم خواف و رشتخوار با اشاره به ارائه طرحى یک 
فوریتى «رفع انحصار از زبان انگلیســى در نظام آموزش 
همگانى کشور» گفت: طرحى که همکاران ما در مجلس 
شوراى اسالمى ارائه کرده اند در راستاى حذف شدن زبان 
انگلیسى از مدارس نیست بلکه در راستاى اختیار دادن به 
افرادى اســت که عالقه مند به فراگیرى باقى زبان هاى 
خارجى هستند، قطعاً زبان انگلیسى زبانى پرکاربرد است و 
به هیچ عنوان نیز نمى توان از این موضوع چشم پوشى کرد.

محمود نگهبان سالمى بیان کرد: با بررسى هایى که در 
کمیسیون آموزش شد متأسفانه به این نکته پى بردیم که 
آموزش و پرورش در حوزه آموزش زبان انگلیسى طى چند 

دهه گذشته موفق نبوده و اگر بررسى و ارزیابى هاى الزم 
نیز انجام شود شاهد خواهیم بود تمامى کسانى که دیپلم 
دوره متوســطه را اخذ کرده اند قطعاً نمى توانند به صورت 
صحیح یک جمله انگلیسى را بنویســند و یا بخوانند که 
این موضوع نشــان از ناکارآمدى آموزش زبان در محیط 

مدارس دارد.
او اذعان کرد: تحت هیچ شرایطى آموزش زبان انگلیسى 
پس از تصویب این طرح به آموزشــگاه هاى آزاد واگذار 
نمى شــود بلکه آموزش و پرورش موظف خواهد شــد 
روش هاى جدید را به صورت صحیــح براى آموزش در 

دستور کار خود قرار دهد. 

عضو فراکســیون امید در مجلس، در گفتگو با «برنا» در 
خصوص «طوالنى شدن روند تصویب FATF در مجمع 
تشخیص» گفت: معطلى و مسکوت ماندن FATF در 
مجمع تشــخیص، به دلیل بحث مذاکرات، پشت پرده و 
غیر پشــت پرده بود، خصوصاً قبل از اینکه رئیس جمهور 

به سازمان ملل برود.
عبدالرضا هاشم زایى بیان کرد: مسئوالن سیاسى کشورها 
بارها اعالم کردند که در صورت قرار گرفتن ایران در لیست 
سیاه، کشورها نمى توانند با ایران مشارکت اقتصادى داشته 
باشند. مجمع اگر واقعًا دغدغه اش معیشت مردم است و 

اگر این مسئله سیاسى نیست، FATF را تصویب کند.

او بیان کــرد: اینکه مــى گوینــد FATF تحت نفوذ 
قدرت هاست باید پاسخ داد که سازمان ملل هم تحت نفوذ 
قدر ت هاى بزرگ است. پس اگر اینطور باشد از سازمان ملل 
 FATF هم باید جدا شویم. ببینید چند کشور در دنیا عضو
نیستند، آنها به اندازه انگشتان دست هم نیستند که برخى 
دولت مستقر هم ندارند. به عنوان یک نماینده نمى دانم چرا 

این مسئله را کش مى دهیم.
هاشــم زایى مطرح کرد: اگر عضو FATF نشویم، حتى 
کشورهاى دوست مثل چین و روسیه هم با ایران کار مالى 
انجام نمى دهند. اگر FATF تصویب نشود، تقریبًا کره 

زمین با ما کار نمى کند.

تدریس زبان انگلیسى به 
آموزشگاه ها واگذار نمى شود

 نمى دانم چرا مسئله FATF را 
کش مى دهیم

مدارس ما شکل زندان است!
   ایران آرت | اصغر فرهادى در نشست ارتباط 
معمارى و آثارش گفت: معمــارى تأثیر خودش 
را روى آدم ها گذاشــته. به نظر مى آید در کشور ما 
تأثیر معمارى و مکانى که در آن زندگى مى کنیم یا 
به مکان هایى رفت وآمد داریم، خیلى جدى گرفته 
نمى شود؛ مثًال فکر کنید اگر شکل مدرسه هاى ما از 
این حالت زندان گونه درمى آمد، قطعاً االن با نسل 

متفاوت ترى روبه رو بودیم.

رکورددار تردد زوار
   میراث آریا | رئیس ستاد اربعین ایالم گفت: 
در کمتر از 13 روز، یک میلیون و 800 هزار نفر از 
مرز مهران تردد کرده انــد و بیش از 326 هزار نفر 
در روز شنبه از مرز مهران به سمت عتبات عالیات 

مشرف شده اند.

این زنان قربانى
   برنــا | آمارها در کشــور ما در سال هاى اخیر 
نشــان داده 66 درصد زنــان در دوره تأهل دچار 
خشونت مى شوند. بیشترین میزان خشونت کالمى 
و روانى است. در کشور ما از هر 20 نفر یک نفر مورد 
خشونت هاى خانگى همسرش قرار مى گیرد اما 
کمتر از 35 درصد از خشونت هاى خانگى به پلیس 

یا اورژانس اجتماعى گزارش مى شود.

«آقایان» در باند فروش
   انتخاب | فرمانــده انتظامى تهران بزرگ از 
انهدام بزرگ فروش سئواالت کنکور خبر داد. سردار 
حسین رحیمى گفت: این باند وسیع بوده و سئواالت 
را گرفته بودند و قصد داشتند آن را توزیع کنند اما 
قبل از آنکه توزیع شود در نطفه آن را خفه کردیم. 
وى افزود: متأسفانه برخى از مسئوالن و آقایان نیز 

در این گروه بودند.

همسر سرمربى مدل شد!
   خبــر آنالیــن | پــس از حضور «آنــدره آ 
استراماچونى» در استقالل، همسر او هم به تهران 
آمد تا در کنار ســرمربى استقالل باشد. «دالیال»، 
همسر آندره آ اســتراماچونى که در ایران حضور 
دارد به شغل جدیدى روى آورده است و با انتشار 
پستى در صفحه اینستاگرامش خبر از کار مدلینگ 

خود داد.

پایانه هاى بدون اتوبوس 
   چمدان | فروش بلیت اتوبوس بین شهرى در 
آستانه مراسم اربعین در مسیرهاى دیگر کشور به 
جز مرزهاى عراق به حداقل رسیده است. مراجعه به 
سایت پایانه فروش بلیت ها نشان مى دهد فروش 
بلیت اتوبوس بین شهرى تقریباً متوقف شده است. 
از سوى دیگر در ایام فصل داغ گردشگرى، وزارت 
راه صدور صــورت وضعیت بــراى اتوبوس هاى 
دربســتى را ممنوع کرده و تورهاى گردشگرى 
خارجى ها و ایرانى ها بدون اتوبوس مانده اســت. 
برخى از آژانس دارها در اعتراض نسبت به وضعیت 
ایجاد شــده نامه اى به وزارت راه و وزارت میراث 

فرهنگى نوشته اند. 

قطار نداریم! 
   چمدان |تا امروز هیچ قطــار فوق العاده اى 
براى مســیرهاى منتهى به مشــهد به مناسبت 
تعطیالت روزهاى پایانى دهه صفر اعالم نشــده 
است. سایت «رجا» که یکى از درگاه هاى اصلى 
خرید بلیت قطار براى مسافران است از صبح دیروز 
یا از دسترس خارج است یا پیامى با این عنوان که 
«سایت در حال به روزرسانى است» ظاهر مى شود. 
برخى از مسافران که براى خرید بلیت تالش کرده 
اما نتوانســته اند خریدارى کنند از وضعیت پیش 

فروش گالیه دارند. 

اخراج 5 قاضى فاسد
   انتخــاب | دادستان کل کشور دیروز در مراسم 
معارفه دادســتان عمومى و انقالب مشهد بر تزکیه 
دســتگاه قضا تأکید کرد و گفت: براى از بین بردن 
جرم باید دســتگاه قضایى از آلودگى مبرا باشــد و 
هیچ تعارفى هم با هیچکس در هیچ ســمتى نیست 
به طور مثال روز گذشته (شــنبه) پنج قاضى فاسد 
را از دســتگاه قضا جــدا کردیم. حجت االســالم 
منتظرى افزود: بیش از 11 هزار قاضى در دســتگاه
 قضــا فعالیــت مى کننــد و بایــد اجــازه جوالن
 از تعداد اندکى که باعث بدنامى مى شــوند گرفته 

شود.

فرار مالیاتى میلیاردرها
   رویــداد24 | رئیس ســازمان امــور مالیاتى
 مى گویــد: متأســفانه در کشــور مــا معلمى که 
در دورتریــن نقطه کشــور تدریس مــى کند اول 
مالیات پرداخت مــى کند و بعد حقــوق مى گیرد 
اما کســانى که درآمد میلیاردى دارنــد آنگونه که 
باید مالیات نمــى دهند. ما باید به انــدازه نیازهاى
 توســعه اى کشــور درآمــد مالیاتــى داشــته 

باشیم.

پوتین:به ایران
 احترام بگذارید

   آنا |«والدیمیر پوتین»، رئیس جمهور روســیه 
در مصاحبــه اى بــا شــبکه «ســعودى العربیه»، 
«اسکاى نیوز» عربى و شبکه خبرى «راشاتودى» 
با اشــاره به اینکه تمام کشــورها باید منافع تهران 
را در نظــر بگیرنــد، گفــت: یک قــدرت بزرگ 
مانند ایــران بــا قرن ها قدمــت، مطمئنــًا منافع 
خــاص خــود را دارد کــه بایــد بــه آن احتــرام 

گذاشت.

از مهاجرت صفر تا...
   بهار | محســن صفایى فراهانى، فعال اصالح 
طلب در گفتگــو با روزنامــه «ایــران» مى گوید: 
همــه گزارش هــاى بین المللــى نشــان مى دهد 
کــه در ســال هاى 1330 تــا 1357، مهاجــرت
 از ایــران نزدیک به صفــر بوده اســت. مى توان
گفت که در دهــه اول انقــالب عــده اى بخاطر 
حــوادث انقــالب یــا عــده اى بخاطــر جنگ
 از کشــور رفتنــد. امــا بعــد از آن چــه؟ چــرا 
در ســال هاى 68 تــا امــروز باالتریــن آمــار 
مهاجرت مغزهــا را در گزارش هــاى بانک جهانى 

ایران دارد؟

500 میلیون حساب نابسامان
   تســنیم | مدیرکل دفتر بازرسى ویژه مبارزه 
با پولشــویى و فرار مالیاتى ســازمان امور مالیاتى 
کشــور در توضیح این ســئوال که آیا نظام بانکى
 نتوانسته 500 میلیون حســاب بانکى را ساماندهى 
کند، گفت: خوشــبختانه امروز ایــن کار به صورت 
جــدى در دســتور کار نظــام بانکــى قــرار دارد 
اما ضرورت ایجاب مى کند با ســرعت بیشــترى 
فرایند ســاماندهى دنبال شــود تا به یک سرانجام 

مناسبى برسد.

آقاى «کیهان»! 
   عصرایران | در پى انتشــار عکــس دو دختر 
تماشــاگر ورزشــگاه آزادى در صفحه اول روزنامه 
«کیهان» در روز شنبه و تکرار آن در روز یک شنبه 
با تیتر «قربانیان آزادى»، ســارا حلــم زاده یکى از 
آن دو دختر با انتشــار متنى خطاب به «کیهان» در 
توییتر خود نوشــت: «آقاى کیهان! اگر دو میلیون
 بار هم عکســم رو چاپ کنــى و توضیح بدى، من 
به قربانى تبدیل نمى شــم! کاش بذارین کنار هم 

زندگى کنیم.»

خبرخوان

جلوگیرى از امکان دانلود فیلم هــاى روز دنیا هنوز هم محل بحث 
و گفتگو اســت. در آخرین اظهار نطر در این باره، محمدجواد آذرى 
جهرمى، وزیر ارتباطات در برنامه «ســینمامعیار» که درباره بستن 
سایت هاى دانلود فیلم و سریال بود با انتقاد از نحوه اجراى این اقدام 
گفت: من هنوز هم نمى دانم داستان چیست؟ چى شده؟ کى بسته؟ 
کى نبسته؟ و کار به کجا رسیده؟ آنچه با آن رو به رو شدم هجمه قابل 
توجهى از نظرات کاربران درباره مسدود شدن یکسرى سایت دانلود 
فیلم بود و حاال دلیل و فرایند بسته شدن آن را نمى دانم و جاى تأسف 
دارد که دست اندرکاران موضوع یک چنین مسائل مهمى که روى 
کل فضاى کشور تأثیر مى گذرد را با ما که متولى فضاى مجازى و 

ارائه خدمات هستیم در جریان نمى گذارند و نمى دانیم که چه اتفاقى 
دارد مى افتد! یکجایى تصمیم مى گیرد و یک جایى هم اجرا مى کند و 
بعد تبعات و بد و بیراه شنیدنش براى مجموعه وزارت ارتباطات است! 
جهرمى در ادامه با تأکید بر اینکه وزارت ارتباطات هیچ نقشــى در 
فیلترینگ و بستن سایت ها ندارد، گفت: در این مورد دو حالت وجود 
دارد حالت اول طرح موضوع در کارگروه تعیین مصادیق اســت که 
چنین چیزى رخ نداده و حالت دوم صدور حکم قاضى اســت که در 
این مورد نمى دانم آیا حکمى صادر شــده یا نه؟! اما طبیعتًا دوستان 
حوزه قضا باید توضیح دهند که مسئله چه بوده؟ چه اتفاقى افتاده؟ 
مبناى تصمیم آنها چه بوده؟ و شکایت از طرف چه کسانى بوده است؟ 

روزنامه «جوان» با سردارمحمدرضا نقدى در باره ســبک زندگى او و ساده زیستى مسئوالن 
مصاحبه کرده است. نقدى در این گفتگو خاطره جالبى را نقل کرده است:

«یک شب زمانى که در ستاد کل نیروهاى مسلح مسئول آماد و پشتیبانى بودم با مترو آمدم تا 
ایستگاهى که از آنجا باید تاکسى سوار مى شدم و مى رفتم منزل. آن زمان هنوز در رسانه ها هم 
مطرح نشده بودم و تصورم این بود که کسى من را نمى شناسد. در آن تاریکى منتظر تاکسى بودم 
که یک دفعه موتورسوارى جلویم ایستاد و گفت سردار بپر باال! دیدم ظاهراً من را شناخته و کارى 
هم نمى شود کرد. خالصه با تعارفات معمول، ترك موتورش نشستم. همین که سوار شدم شروع 
کرد تعریف کردن که من کارمند فالنجا هستم و چون حقوقم کفاف زندگى ام را نمى دهد مجبورم 
عصرها با موتور مسافرکشى کنم. گفت همه جا را فساد فراگرفته و مسئوالن همه دارند مى خورند 
و مى برند. من شروع کردم بحث کردن که اگر همه مسئوالن بخورند که نمى شود کشور را اداره 
کرد و پیشرفتى حاصل نمى شود و از این قبیل استدالل ها اما هر چه من گفتم آن آقا قانع نشد تا 
رسیدیم به نزدیکى هاى منزلمان. وقتى رسیدم به خودم گفتم اگر من االن پیاده شوم و این شبهه 
را پاسخ ندهم این بنده خدا دیگر هرکس سوار موتورش شود همین حرف ها را تکرار مى کند، 

آخرش هم مى گوید من به سردار نقدى هم گفتم و این خیلى بد مى شود.
گفتم اینکه ترك موتورت نشسته کیست؟ گفت تو سردار نقدى هستى دیگر! گفتم من که سردار 
این مملکت هستم و مسئولیتم را هم مى دانى االن ترك موتور تو نشسته ام و آن وقت تو این را 
نمى بینى و مى گویى همه مسئوالن فاسد هستند؟ تو ادارى هستى، مى دانى االن هم رده من 
در کشور امارات که یک شهرستان ما هم نیســت با چنین ترازى از مسئولیت و با آن حقوق و 
پورسانتى که مى گیرد سه تا بنز ضدگلوله و چند ویال و خانه دارد! گفت نه تو استثنا هستى و من 
تو را مى شناسم. گفتم نه اتفاقًا من استثنا نیستم. اینجا در محله ما مسئوالن لشکرى بسیارى 
هستند بیا با همین موتورت در خانه هر کدام را که دوست دارى، بزنیم و من درخواست مى کنم 
برویم داخل خانه و زندگیشان را ببینى. اگر وسایل زندگیشان مانند کسى بود که اهل بخور بخور 
است من حرف شما را قبول مى کنم ولى اگر نبود تو باید توبه کنى! اینجا دیگر ساکت شد و من 

خیالم راحت شد که رسالتم را انجام دادم.» 

گفت و شنود سردار نقدى
 با یک موتورسوار 

در حالى که اصولگرایــان همواره از مناســبات حاکم بر 
سینماى ایران گله داشته اند و رسانه هاى آنها نقدهاى تندى 
را درباره همین مناسبات و از جمله نوع پوشش بازیگران زن 
سینما منتشر مى کنند، حاال خبرگزارى «میزان» که رسانه 
رسمى قوه قضاییه است هم وارد کارزار شده و مشخصاً به 
بدحجابى بازیگران در اکران هاى خصوصى پرداخته است. 
این مطلب که یک روز بعد از مراسم اکران خصوصى فیلم 
«مسخره باز» در هتل اسپیناس پاالس تهران منتشر شده 
است، «هنرمندان و بازیگران زن سینما» را به عنوان «سینه 
چاکان مد و لباس» معرفى کرده که تحت تأثیر «فرهنگ 

غرب» هستند و فقط به«کسب درآمد» فکر مى کنند.
هرچند شــوخى عجیب پانته آ بهرام با صابر ابر در مراسم 
فرش قرمز «مســخره بــاز» آن هم مقابل لنــز دوربین 
خبرنگاران به اندازه خودش ســوژه رســانه ها و کاربران 
شبکه هاى اجتماعى شد، اما این مراسم بیشتر تحت تأثیر 
نوع پوشش چند بازیگر زن به خصوص سمیرا حسینى و 

متین ستوده قرار گرفت. 
جنجال پوشــش بازیگران حاضر در این مراسم آنقدر باال 
گرفت که متین ستوده ناچار شــد در گفتگو با یک رسانه 
اصولگرا، از لباســى که در شــب فرش قرمز پوشیده بود 
عذرخواهى کند! او به روزنامه «صبح نو» گفت: «نیت من 
براى حضور در این مراسم به هیچ وجه حاشیه سازى نبود. 
قصد این را نداشتم که برخالف موازین جمهورى اسالمى 
اقدامى انجام دهم. نمى خواســتم جلب توجه کنم. اگر به 
دنبال حاشیه سازى بودم در این سال ها به سمتش مى رفتم. 
قصدم این بود لباسى بپوشم که آراسته باشد اما اگر مردم آن 

را نپسندیده اند شخصاً از آنها عذرخواهى مى کنم.»
انتقاد یک قوه از قوه دیگر

حجاب و پوشــش زنان، خط قرمز اصولگرایان است. آنها 
نشان داده اند نســبت به هر پدیده اى که از این خط قرمز 
بگذرد حساســیت زیادى دارند؛ خواه در پهنه هنر باشد، 
خواه در عرصه اجتماع. حاال هم به نظر مى رسد که انتقاد 
صریح خبرگزارى قوه قضاییه از رفتار بازیگران در چنین 

مراســم هایى آن هم فقط یک روز بعد از مراســم اکران 
خصوصى«مســخره باز»، نشــان دهنده احتمال اتخاذ 
تصمیم هاى عملى در قبال حاشیه هاى به وجود آمده است.

توجه کنید که در بخشــى از نوشتار خبرگزارى «میزان»، 
از عدم توجه وزارت ارشــاد به این حاشــیه ها گالیه شده 
است که شاید معناى آن، ورود جدى تر قوه نظارتى کشور 
به موضوع، به علت ضعــف قوه اجراییه اســت، هرچند 
جایى از این مطلب هم گفته نشــده که قوه قضاییه رأسًا 
دست به اقدام خواهد زد: «آنچه در این میان جالب توجه 
است این نکته اســت که هیچ نهاد فرهنگى مرتبط مانند 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى و یا زیرمجموعه هاى این 
وزارتخانه نیز با این نوع هنجارشکنى ها برخوردى نکرده 
و نمى کنند، سینماداران مؤاخذه نشــده و به این اتفاقات 

واکنشى نشان نمى دهند.»
خبرگزارى قوه قضاییه معتقد اســت: «پوشــش هایى 

عجیب، ناهنجــار و بعضًا زننده بازیگران زن ســینما در 
چنین مراسم هایى... نه تنها به هیچ وجه مطابق با شئونات 
اسالمى نیست بلکه هیچ سنخیتى هم با فرهنگ ایرانى 
نداشته و کامًال الگوبردارى از فرهنگ غرب است. باید دید 
با انتشــار عکس هاى این افراد که برخى شان شاید چند 
پالن کوتاه در یک فیلم بازى کرده اند، چه تبعاتى در انتظار 
فرهنگ، هنر، سینما و جامعه خواهد بود، سینمایى که همه 
آن را پس از پیروزى انقالب اسالمى به عنوان عنصرى 
فرهنگساز مى شناختند امروز چنین افسارگسیخته تمام 
معیارها را زیر پا له کرده اســت. هنرمندان و بازیگرانى 
که پیش تر به عنوان سفیران فرهنگ از آنان یاد مى شد 
امروزه بیشتر به عنوان ســینه چاکان مد و لباس شناخته 
مى شــوند. بازیگرانى که حاضرند براى حضور در قاب 
دوربین عکاســان تن به هر نوع پوشش و لباسى بدهند، 
بازیگرانى که مدت هاســت کیفیت در آثار ســینمایى 

را قربانى حواشــى خود و جایگاهى براى کســب درآمد 
کرده اند.»

تناسب در قبال ایجاد حاشیه؟
«فقط خواستم لباس هایم با آن مراسم تناسب داشته باشد. 
از کمد لباسم لباس را انتخاب کردم و نتیجه اش این شد. این 

همه حاشیه و دیده شدن براى خودم هم عجیب است.»
این را  متین ســتوده به روزنامه «صبح نو» گفته. اما هم 
خود او و هم دیگر بازیگران زن ســینماى ایران مى دانند 
اگر قوه قضاییه به شکل جدى به موضوع پوشش آنها در 
مراسم هاى مختلف وارد شــود، آن وقت این توجیه که 
فقط همین یک دست لباس را در کمدم داشتم، نمى تواند 
دفاع مناسبى در قبال تشــکیل پرونده، ممنوع الکارى و 
برخوردهاى احتمالى دیگر باشد. در این صورت حتى گفتگو 
با یک رســانه اصولگرا و عذرخواهى رسمى هم گریزگاه 

مناسبى براى خروج از بحران نخواهد بود.

سهیل سنایى

انتقاد صریح خبرگزارى قوه قضاییه از پوشش زنان بازیگر در اکران هاى خصوصى

این سینه چاکان مد و لباس

چى شده؟ کى بسته؟ کى نبسته؟

تیزر 53 ثانیه اى گفتگوى تصویرى محمدجواد باقرى ارومى، امام جمعه 
اسالم، روز چهارشنبه 17 مهرماه  در «اعتمادآنالین» منتشر شد. در کنار 
نکات جالبى که در این تیزر وجود داشت، آنچه توجه مخاطبان را بیش از 
همه مطالب جلب کرد، نام بردن امام جمعه اسالم از «جنیفر لوپز»، «تیلور 
ســوئیفت» و «نیکى میناژ» بود. خواننده هاى آمریکایى که بسیارى 
از مخاطبان مى گفتند از زبان این امام جمعه براى اولین بار با آنها آشــنا 
شــده اند. حاال خبرنگار «اعتمادآنالین» از خود امام جمعه اسالم درباره 
آشنایى او با این خواننده ها، پرس وجو کرده است. وى گفته: «من در پاسخ 
این سئوال که چرا یک امام جمعه باید خواننده هایى را با این اسم هایى 
که نام برده شد بشناسد، سئوال مى پرسم که چرا نباید بشناسد؟» باقرى 

ارومى ادامه داد: «این سئوال مانند این است که به یک پزشک بگویید 
شما مریضى ها را نشناس؛ به یک قاضى بگویید جرم را نشناس؛ به یک 
پلیس مواد مخدر بگویید مواد مخدر را  نشناس. خب اگر اینها را نشناسند 
چطور باید مقابله کنند؟ من اگر بخواهم الگوى مطلوب به جوان ارائه دهم 
اول باید این الگو را از دست او بگیرم و بعد الگوى مطلوب و مناسب را به او 
ارائه دهم.» باقرى ارومى ادامه داد: «بسیارى حرف ها و تهمت ها  و ناسزا 
و ناروا گفته شد، ما با سعه  صدر همه اینها را مى پذیریم اما به همه عزیزان 
توصیه مى کنم در موارد اینچنینى به یک جمله و کلمه اکتفا نکنند. عده اى 
هم نمى شناختند و نمى دانستند، خب! این تقصیر خودشان است، بروند 

مطالعه کنند و بشناسند.»

امام جمعه اسالم: چرا نباید با خواننده ها آشنا باشم؟

پس از پلیس دوبى، وزارت بهداشت و درمان دوبى نیز به تجمالت 
روى آورده و در حــال تعویــض و تغییر خودروهــا و به خصوص 

آمبوالنس هاى خود به  آمبوالنس هاى اسپرت و الکچرى است.
از هفته گذشته چند خودروى اسپرت و سوپر اسپرت به ناوگان وزارت 
بهداشــت به عنوان آمبوالنس اضافه شــد که این آمبوالنس هاى 
الکچرى براى گشتزنى در مناطق توریستى یا رسیدن به صحنه هاى 
تصادف در سریع ترین زمان ممکن کمک خواهند کرد بنابراین قرار 

نیست از این اتومبیل ها براى حمل بیمار یا مصدوم استفاده شود.
وسایل امدادرسانى نیز در این خودرو تعبیه شده است.این آمبوالنس ها ظرفیت دو نفر از امدادگران را دارد که تجهیزات و 

آمبوالنس هاى الکچرى در دوبى
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اجراى 200 طرح عمرانى
 در اصفهان

شهردار اصفهان دیروز در نشســت شوراى شهر با 
بیان اینکه حدود 217 طرح عمرانى فعال در شــهر 
اصفهان در حال اجراســت، گفت: از ابتداى ســال 
تاکنون 35 قرارداد طرح عمرانى به مبلغ 36 میلیارد 

و 400 میلیون تومان امضا شده است.
 قدرت ا... نوروزى کل بودجه  عمرانى ســال جارى 
شــهر اصفهان را 116 میلیارد و 500 میلیون تومان 
اعالم کرد وافــزود: 73 درصــد بودجه مصوب 83 
میلیــارد و 800 میلیون تومانى نیمه امســال جذب 

شده است.

آمادگى خونگیرى 
در روز اربعین

مدیرکل انتقال خون استان با بیان اینکه مرکز انتقال 
خون میدان خواجوى اصفهان روز اربعین در شیفت 
صبح فعال است گفت: مراکز انتقال خون در مناطق 
مختلف اســتان همه روزه به غیر از روزهاى تعطیل 
فعال هستند و شهروندان در ســاعات صبح به این 

مراکز مراجعه کنند. 
مجید زینلى افزود: در شــش ماهه نخست امسال 
بیش از 89 هزار نفر براى اهداى خون به مراکز انتقال 
خون استان مراجعه کردند که از این تعداد 71 هزار نفر 

موفق به اهداى خون شدند.

کشف 298 کیلو
حشیش و تریاك

298 کیلوگرم حشــیش و تریاك توقیف شد. رئیس 
پلیس مبارزه با مواد مخدر اســتان گفت: این مقدار 
موادمخدر از یک دستگاه ســوارى توسان در یکى 
از ورودى هاى شــمالى اســتان درحــال انتقال از 
جنوب کشــور به مقصد تهران کشف شد. سرهنگ 
غالمحسین صفرى افزود: در بازرسى از این خودرو 
173 کیلو و 500 گرم حشیش و 124 کیلو و 900 گرم 

تریاك کشف شد.

مدیرعامل ذوب آهن
 مرد سال شد

منصور یــزدى زاده، مدیرعامل ذوب آهن اصفهان 
به عنــوان مرد ســال صنعت فوالد انتخاب شــد. 
یــزدى زاده، مدیر عامــل ذوب آهــن اصفهان در 
کنفرانس اســتیل پرایس به عنوان مرد سال فوالد 

ایران معرفى شد.
 وى لوح ویژه مرد سال فوالد را از خداداد غریب پور، 
رئیس هیئت عامل ایمیدرو دریافت کرد. این انتخاب 
از طریق نظرسنجى از فعاالن بازار فوالد و مواد اولیه 

صورت گرفته است. 

ایستادن پاى خیمه 
گلستان شهدا

داریوش وکیلى، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران 
استان اصفهان با اشاره به روند مناسب تکمیل پروژه 
سالن اجتماعات گلستان شهدا  اظهار کرد: شهردار 
اصفهان با جدیت تمام پاى خیمه حسینى گلستان 
شهدا ایستادند تا این خیمه روند تکمیل خود را هر چه 
سریع تر طى کند. میزان پیشرفت فیزیکى این پروژه 

تا پایان شهریور ماه، 39 درصد بوده است.

سینما مهتاب احداث شد
مدیر منطقه 11 شهردارى اصفهان از پایان عملیات 
عمرانى توسعه ســاختمان نخستین سینماى غرب 
اصفهان خبر داد و گفت: احــداث، تجهیز و تکمیل 
سینما مهتاب با مســاحت 735 متر مربع حدود 25 

میلیارد ریال هزینه دربرداشته است. 
حمید اشــرفى اظهار کرد: عملیات عمرانى توسعه 
ساختمان ســینما مهتاب در میدان امام حسین(ع) 
جنب حمام تاریخى رهنان به عنوان نخستین سینما 

غرب اصفهان پایان یافت.

خبر

معاون تربیت بدنى و سالمت اداره کل آموزش و پرورش 
اصفهان گفت: مدارس این اســتان با کمبود تجهیزات 
ورزشى براى فعالیت هاى درســى و فوق برنامه مواجه 

هستند.
عبدالرضا رئیســى در گفتگو با «ایرنــا» افزود: تجهیز 
مدارس به امکانات ورزشى در گذشته کمتر مورد توجه بود 
و به همین دلیل امکانات خوبى در این حوزه  نداشته ایم. 
وى بیان  کرد: در سال هاى اخیر ایجاد محیط هاى ورزشى 
و امکانات و تجهیزات در این حوزه مورد توجه قرار گرفت 
و خیرین مدرســه ســاز و اولیاى دانش آموزان در این 

خصوص همکارى داشته اند.

معاون تربیت بدنى و سالمت اداره کل آموزش و پرورش 
اصفهان ادامــه  داد: چنین اقداماتى توســعه ورزش و 
فرهنگسازى و کاهش آسیب هاى ناشى از نبود تجهیزات 
ورزشى را به دنبال دارد. وى به اختصاص وسایل ورزشى 
به ارزش 50 میلیــارد ریال به بیش از یکصد مدرســه 
استان اشاره  و اضافه کرد: با توزیع این تجهیزات دانش 
آموز مقاطع متوسطه اول و دوم از این امکانات استفاده
 مى کنند و موجب افزایش فعالیت حرفه اى و ایجاد نشاط 

اجتماعى خواهد شد.
بر اساس آمار موجود سرانه ورزشى براى دانش آموزان در 

این استان یک سوم استاندارد کشورى است. 

بیست و نهمین قطار گردشگرى بین المللى عقاب طالیى 
با عنوان «راه ابریشم (شمال- جنوب)» دیروز یک شنبه 

وارد ایستگاه راه آهن اصفهان شد.
مدیرکل راه آهن اصفهان در حاشــیه مراسم استقبال از 
این گردشگران در ایستگاه راه آهن این شهر در گفتگو 
با «ایرنا» افزود: مســافران این قطار شامل 46 خدمه و 
20 گردشگر خارجى در پنجمین روز سفر خود، وارد شهر 
زیباى اصفهان شدند.  سیدرضا سادات حسینى افزود: این 
قطار، حامل گردشگرانى از کشورهاى آمریکا، انگلستان، 
کانادا، فرانسه، مجارستان، لهســتان، نیوزیلند، چین و 
روسیه اســت که در روز هفدهم ماه مهر وارد ایران شد 

و سفر گردشــگرى خود را ابتدا از مشهد و سپس از یزد 
آغاز کرده اند.  مدیرکل راه آهن استان اصفهان با اشاره 
به اینکه مسافران این قطار در ســفر هفت روزه خود از 
جاذبه هاى گردشگرى و اماکن تاریخى و فرهنگى کشور 
در شهرهاى مشهد، یزد، کرمان، اصفهان، شیراز و تهران 
بازدید خواهند کرد، اظهار کرد: این گردشگران خارجى 
پس از اصفهان به اســتان هاى فارس و تهران ســفر

مى کنند.  سادات حسینى خاطرنشان کرد: قسمت اول 
این تور گردشگرى روز سه شنبه با ورود قطار به ایستگاه 
راه آهن تهران خاتمه مى یابــد و قطار دیگرى روز پنج 

شنبه بیست و پنجم مهر ماه وارد ایران مى شود. 

عقاب طالیى 
وارد اصفهان شد

مدارس استان با کمبود 
تجهیزات ورزشى مواجه هستند

پیاده روسازى در شهر فالورجان در راستاى اجراى هر چه بهتر 
عملیات عمرانى همچنان ادامه دارد.شهردار فالورجان در این 
خصوص گفت: پیاده رو هاى استاندارد که قابلیت پیاده روى 
مطمئن براى شهروندان را داشته باشند، مى تواند موجب ایجاد 
بسیارى از تعامالت مثبت بین شهروندان شوند.جواد نصرى با 
بیان اینکه تأمین امنیت شهروندان هنگام عبور و مرور از معابر 
یکى از مهمترین وظایف شهردارى ها محسوب مى شود، ادامه 
داد: بهسازى و استانداردســازى پیاده رو ها در راستاى حفظ 
امنیت و آرامش شهروندان به خصوص معلوالن، جانبازان، 
سالمندان و نابینایان انجام مى شود و به همین دلیل بازسازى 
و ساخت پیاده رو ها از جمله فعالیت هاى مستمر در دستور کار 
شهردارى فالورجان قرار دارد. وى وسعت پیاده روسازى را 20 
هزارمتر مربع با اعتبارى بالغ بر هشت میلیارد ریال عنوان کرد 
و افزود: پیاده روسازى خیابان عمار یاسر شمالى، بلوار دانشگاه، 
خیابان بقیع و... از جمله پروژه  هایى است که عملیات عمرانى 
آن در قالب خاکبردارى، زیرسازى (بلوکاژ ریزى، تسطیح و 
رگالژ و...)، جدول گذارى، مناسب سازى فضاى باغچه هاى 
طول پیاده رو و دورچینى درختان به صورت منفرد و نوارى، 

بلوك فرش و سنگ فرش اجرا مى شود.

ســاخت رگ  مصنوعــى در دانشــگاه آزاد اســالمى 
خمینى شهر پیشتازى این دانشگاه را در تولید علم ثابت 
کرد، این رگ  عالوه بر اینکه جایگزین مناســبى براى 
عروق بیماران قلبى و کلیوى بوده در دفع ســلول هاى 

سرطانى نیز مؤثر است. 
رگ هاى مصنوعى نوعى رگ هاى پلیمرى هستند که 
براى جایگزینى رگ هاى گرفته شده و غیرقابل استفاده 

در بدن استفاده مى شوند. 
رگ هاى مصنوعــى نانوکامپوزیتى در دانشــگاه آزاد 
اسالمى واحد خمینى شــهر در مدت 9 ماه و با هزینه اى 

معادل 90 میلیون ریال زیر نظر سیدعلى افتخارى عضو 
هیئت علمى گروه مهندسى پزشکى این واحد دانشگاهى 

تولید و آماده بهره بردارى شده است.
طراح و سازنده رگ هاى خونى نانوکامپوزیتى با تشریح 
دستاورد پژوهشگران در حوزه مهندسى پزشکى دانشگاه 
آزاد اسالمى واحد خمینى شــهر مى گوید: با تولید رگ 
مصنوعى پلیمــرى که بــراى نخســتین بار به روش 
نانوکامپوزیتى در دانشگاه آزاد اسالمى واحد خمینى شهر 
ساخته شده، پزشکان قادر خواهند بود، رگ هاى خونى 
مصنوعى در انــدازه موردنظر خود را براســاس خواص 

مکانیکى و بیوشیمیایى آن در قسمت هاى مختلف بدن 
جایگزین کنند.

متین کرباســیان، تنوع ســاختارى رگ هاى مصنوعى 
تولیدشده را تشــریح و تبیین مى کند: به کارگیرى این 
نوع رگ مصنوعى مى تواند در صورت وجود سلول هاى 
سرطانى در بیمار به دلیل مواد مگنتى به کار رفته در ساختار 
این نوع رگ ها به روش هایپر ترمیا آن را دفع کند.  وى 
گفت: براساس نتایج آزمایشگاهى، خواص مکانیکى این 
نوع رگ ها از جهت کشش طولى و عرضى از رگ هاى 

طبیعى بدن انسان مناسب تر است.

همزمان بــا آغــاز فصل برداشــت ســیب زمینى در 
فریدونشهر، مراســم روز مزرعه ســیب زمینى در این 

شهرستان برگزار شد.  
مراســم روز مزرعه ســیب زمینى با حضــور جمعى از 
کشاورزان روستاى میدانک اول در اراضى زیر دست سد 
خاکى این روستا که بیش از 500 هکتار آن زیر کشت این 
محصول است، برگزار شد. در این مراسم که همزمان با 
آغاز فصل برداشت سیب زمینى برگزار شد، حاضران با 
اصول کاشت تا برداشت این محصول و نیز ارقام مختلف 

آن آشنا شدند.
سطح زیر کشت سیب زمینى در شهرستان فریدونشهر در 
سال زراعى قبل 2300 هکتار برآورد شده که پیش بینى 
مى شود از این مساحت بیش از 80 هزار تن سیب زمینى 

در شهرستان برداشت شود.
سیب زمینى محصول غ الب کشــاورزى در شهرستان 
فریدونشهر اســت که در نقاط مختلف این شهرستان 
کشت مى شود و مهمترین کانون کشت این محصول در 
فریدونشهر در اراضى زیردست سد میدانک اول و اراضى 

شهر برف انبار است.

هلدینگ توکا فوالد، قهرمان مسابقات تنیس روى میز بانوان کارگر کشور شد. 
مسابقات تنیس روى میز قهرمانى بانوان کارگر کشور که از روز چهارشنبه 17 مهر 
ماه در سالن حجاب تهران آغاز شده بود، عصر روز پنج شــنبه 18 مهر به کار خود 
پایان داد. در این دوره از مسابقات صد ورزشکار از 19 استان و در قالب 19 تیم حضور 
داشتند که در پایان تیم تنیس روى میز بانوان کارگر هلدینگ توکا فوالد، نماینده 

استان اصفهان مقام قهرمانى را کسب کرد. تیم قزوین نایب قهرمان شد، خوزستان 
مقام ســوم را به دســت آورد و تیم تهران میزبان مســابقات به مقام چهارم اکتفا 

کرد.
در بخش انفرادى مسابقات هم فاطمه حق شناس مقام نایب قهرمانى و شیما صفر 

زاده  مقام سوم مشترك این مسابقات را کسب کردند.

اصفهان، قهرمان مسابقات تنیس روى میز بانوان کارگر

در حالى که تغییر مرز استان هاى اصفهان و چهار محال 
و بختیارى همچنان یکى از موضوعات روز در اســتان 
اصفهان اســت، نمایندگان اســتان در مجلس شوراى 
اســالمى بعد از نامه نگارى با رئیس جمهور در این باره، 

حاال دست به کار نامه نوشتن به وزیرکشور شده اند.
خط مرزى دو اســتان اصفهان و چهار محال و بختیارى 
حدفاصل ســد زاینده رود یک موضوع قدیمى اســت. 
بیشترین اعتراض در این باره هم از طرف اصفهانى هاست 
که مى گویند دولت مى خواهد بــا تغییر این خط مرزى، 
در کاربرى منابع آبى دخالت کند که نتیجه آن مى تواند 
روى آبگیرى رودخانه زاینــده رود و به طور کلى صنعت 
کشاورزى و صنایع دیگر و همچنین آب شرب در اصفهان 
تأثیر بگذارد. طبیعى است این موضوع با حساسیت بسیار 

زیاد در اصفهان پیگیرى مى شود. 
شاید یکى از نخستین دفعاتى که این موضوع به صورت 
جدى مورد توجه قرار گرفــت، در آخرین روزهاى دولت 
دوم محمود احمدى نژاد بود که نماینده وقت مبارکه این 
موضوع را در مجلس مطرح کرد و بعد از آن هم چندین بار 

در این باره هشدارهایى داده شد.
اما اعتراض ها به سیاست دولت در قبال تغییر مرز اصفهان 
و چهارمحال در یکى دو ماه اخیر شدت بیشترى به خود 
گرفته است. این بار کشاورزان و نمایندگان اصفهان در 
مجلس خیلى جدى تر به موضوع وارده شده اند و تصمیم 
دارند به هر شکل ممکن مقابل تغییر خط مرزى دو استان 

بایستند.  
هفته گذشته بود که پس از برگزار شدن تجمع اعتراضى 
کشاورزان اصفهان، نمایندگان این اســتان نامه اى به 
رئیس جمهور نوشتند و خواســتار اصالح خط مرزهاى 
استان هاى اصفهان و چهارمحال و بختیارى و بازگشت 

مرزهاى استان به قبل از سال 1370 شدند.
 آنها در نامه شان نوشتند: «با توجه به اینکه در سال هاى 
گذشته در اثر فشارهاى سیاســى و بدون مطالعه و اخذ 
نظریات کارشناسى قسمت هایى از استان اصفهان جدا و 
به استان همجوار (چهار محال و بختیارى) الحاق یافته که 
تبعات زیانبارى بر روى زندگى و اقتصاد استان اصفهان 
داشته که این امر به علت عدم کنترل سرچشمه زاینده رود 
و برداشت هاى بى رویه حقابه کشــاورزى رخ داده است 
وحتى امروز آب شرب حدود پنج میلیون جمعیت اصفهان 
نیز مورد تهدید است. لذا دستور فرمایید جهت کاهش این 
خســارات و جلوگیرى از تضییع بیشتر حقوق کشاورزان 
موضوع کارشناسى مجدد توسط دفتر تقسیمات کشورى 

وزارت کشــور و دیگر وزارتخانه هاى مرتبط در راستاى 
اصالح مرز بین دو استان و برگشت به قبل از سال 1370 
در دستور کار قرار گیرد تا راه را بر سوءاستفاده کنندگان 
مســدود و کنترل برداشــت هاى غیرمجاز از زاینده رود 

میسر گردد.»
این نامه تا امروز بدون پاسخ مانده و شاید به همین دلیل 
هم دیروز متن نامه دوم نماینــدگان درباره این موضوع 
جنجالى و این بار خطاب به وزیر کشــور منتشــر شد. 
نمایندگان اســتان اصفهان در مجلس شوراى اسالمى 
در نامه به رحمانى فضلى، خواســتار تعیین تکلیف تغییر 
مرز اســتان هاى اصفهان و چهارمحــال و بختیارى و 
الحاق برخى مناطق استان اصفهان به استان چهارمحال 
و بختیارى با هدف ســلطه کامل بر منابع آب شــدند. 
نمایندگان در این نامه از وزیر کشور خواستند مرز دو استان 

به کوه شیدا بازگردد:
 «تصمیمات غلط و بعضًا مداخله جویانه غیرکارشناسى 
تبعیض آمیز وزارتین نیرو و کشــور و افراد غیرمسئول در 

موضوع زاینده رود در ســالیان اخیر باعث ایجاد موجى 
از بى اعتمادى و انزجار در بین کشــاورزان و مردم استان 
اصفهان شده است... یکى از مصادیق اقدامات نسنجیده 
دولت ها تغییرات مرز استان هاى اصفهان و چهارمحال و 
بختیارى، با فشار، تهدید و ارعاب برخى ذینفوذان است که 
منجر به تضییع ناجوانمردانه حقوق مردم استان اصفهان 
شده است...آقاى روحانى، رئیس جمهور محترم چندین 
بار قول حل مشکل آب استان اصفهان را داده اند که جمله 
«این بار نوبت زاینده رود اســت» در ذهن مردم اصفهان 
نقش بسته است، لیکن اقدامات زیرمجموعه دولت خالف 
این را اثبات کرده است. در ماه هاى اخیر مجدداً خبر تغییر 
مرز دو اســتان و الحاق برخى مناطق استان اصفهان به 
استان چهارمحال و بختیارى با هدف سلطه کامل بر منابع 
آب، برنامه ریزى شده، بر زبان ها افتاده و آن وزارت قصد 
دارد در ماه هاى پایانى مجلــس دهم آن را اجرایى کند و 
لکه تاریک دیگرى بر ســوابق قبلى بیافزاید. جاى بسى 
تأسف است دولت براى نیازهاى اولیه استانى با بیش از 

23 هزار شهید هیچ اقدامى انجام نمى دهد و در عوض با 
تبعیض و بى عدالتى هر روز بر مشکالت استان مى افزاید. 
همچنین متأســفانه معاونت امنیتى وزارت کشور قدرت 
تشــخیص واکنش هاى اجتماعى مردم استان اصفهان 
را ندارد و با انگیزه اى مبهم اصرار و پافشــارى بر اجراى 
طرح بن - بروجن که نقطه انفجار استان اصفهان است 

را دارد...»
نمایندگان امضا کننده این نامه سه خواسته خود را به این 

شرح به اطالع وزیر کشور رسانده اند:
1- مصوبات غیر کارشناسى ســال ها درباره تغییر خط 
مرزى در استان لغو و خط مرزى به خط الرأس کوه شیدا 

بازگردد.
2- با توجه به توافقات قبلى پــروژه بن-بروجن تا زمان 

آبگیرى کامل سد تونل سوم کوهرنگ متوقف شود.
3- مصوبه دولت در خصوص ایجاد ستاد احیاى زاینده رود 
اجرا و اعتبار الزم براى احیاى زاینده رود و تاالب گاوخونى 

تخصیص داده شود.

در پایان نامه تأکید شده است که «مردم این استان تا زنده 
هستند اجازه نمى دهند که به ارزش ها خدشه اى وارد شود 
و نمایندگان این استان نیز دیگر اجازه نخواهند داد حقى از 
مردم غیور این استان به عنوان مرکز ثقل سیاسى، امنیتى 

و اقتصادى ایران عزیز ضایع شود».

راهکارى براى نمایندگان
سیاســت روحانى درباره وضعیت آبى اصفهان تا امروز 
بر پایه توجه به اعتراضات بحق اصفهانى ها بوده است. 
این موضوع به خصوص در آخرین روزهاى سال گذشته 
با دستور او مبنى بر تشــکیل ســتاد احیاى زاینده رود 
خودش را نشان داد اما مسئله اینجاست که رئیس جمهور

 نمى خواهد براى پیگیرى چنین دستوراتى که بیشتر به 
مسائل محلى مى پردازد مستقیماً وارد شود. او مى داند که 
اختالفات اینچنینى همیشه دو سر داشته و ورود به نفع 
یک طرف دعوا، دلخورى و اعتراض طرف دیگر را در پى 
خواهد داشت و این از شأنیت رئیس دولت دور است که به 

او اتهام جانبدارى زده شود.
به همین دلیل مشــخص بود که نامه جدید نمایندگان 
به روحانى راه به جایى نخواهد برد، که نبرد. اما حاال که 
نمایندگان با تعویض زمین بازى دســت به دامان وزیر 
حسن روحانى شــده اند و از طریق او در پى حل و فصل 
تعیین خط مرزى برآمده اند، بد نیســت به طور همزمان 
مطالبات خود از رئیس دولت تدبیــر و امید را نیز در یک 
جلســه حضورى با او مورد بررســى جدى قرار دهند و 
رئیس جمهور را متقاعد کنند که مســائل به وجود آمده 
بین دو استان اصفهان و چهارمحال و بختیارى نیازمند 
تدبیر و رســیدگى سریع اســت چرا که این مسائل حاال 
دیگر فقط یک موضوع محلى نیست بلکه ابعاد ملى آن به 
مراتب پررنگ تر شده است. در این مسیر مى توان روى 
کمک هاى على الریجانى که روابط نزدیکى هم با حسن 
روحانى و هم رحمانى فضلى دارد هم حساب ویژه باز کرد.      
اگر نماینــدگان اصفهان (به عنوان بــازوان قوه مقننه) 
بخواهند به تنهایى با وزراى دولت (به عنوان بازوان قوه 
مجریه) وارد چالش شــوند، ضمن اینکه از این برخورد 
شــائبه «دخالت قوا در کار یکدیگر» برداشت شده و به 
نتیجه مشخصى منجر نخواهد شد، مطالبات اصلى نیز 
مســکوت مانده و آنچه روى زمین مى ماند، حق پایمال 
شده کسانى است که همین نمایندگان قرار است سخنگو 
و مطالبه کننده حقوق آنها باشــند. اما با کمک گرفتن از 
رئیس مجلس مى توان به نفوذ او براى رایزنى با روحانى 

در جلسه سران قوا حساب کرد.   

نامه دوم نمایندگان اصفهان به مقامات عالى کشور درباره تعیین خط مرزى اصفهان با چهارمحال

به  خط الرأس کوه «شیدا» بازگردیـــد 
مانى مهدوى

ادامه پیاده روسازى
 در فالورجان

آغاز برداشت 80 هزار ُتن
 سیب زمینى در فریدونشهر

ساخت رگ  مصنوعى در دانشگاه آزاد خمینى شهر
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پس از بارها به تعویق افتادن آلبوم مشترك علیرضا 
قربانى و همایون شــجریان، ســرانجام علیرضا 
قربانى به طور رسمى از انتشــار این آلبوم در ماه 

آبان خبر داد. 
در این آلبوم قربانى و شــجریان با موسیقى مهیار 
علیزاده در تجربه اى متفاوت کنــار یکدیگر قرار 
گرفته اند و شعر «افسانه» نیمایوشیج را با یکدیگر 

همخوانى کرده اند.
پروژه در ژانر موسیقى ارکســترال است و پروسه  
انتخاب اشعار با مشــورت خوانندگان اثر و ساخت 
موســیقى و ضبط آن حدود یکسال طول کشیده 
اســت. یک بخش از ایــن اثر بــر روى ابیاتى از 

نیمایوشیج تألیف شده است و بخش دیگر، قطعاتى 
را با اشــعار احمد شاملو، دکتر شــفیعى کدکنى، 
محمدعلى بهمنى، ســیمین بهبهانــى و علیرضا 

کلیایى شامل مى شود.
قســمت اعظم موســیقى این کار در استودیوى 
تلویزیــون کشــور چک و همــراه بــا ارکس تر 
 فیالرمونیک متروپولیتن پراگ انجام شده است. 
قسمتى از آن نیز در ایران توسط آنسامبل موسیقى 
معاصر ایرانى به سرپرســتى مهیــار علیزاده و به 
صورت مشترك در استودیوى ترانه و استودیوى 

کنگان (کرگدن) ضبط شده اند. 

روناك یونسى عکس هایى از پسرانش مهرسام و 
مهراز را در کنار همسرش محسن میرى منتشر کرد.

این بازیگر سینما و تلویزیون کشورمان چند سالى 
است که براى زندگى به همراه همسرش محسن 
میرى راهى کانادا شده و پسرانش مهرسام و مهراز 

در کانادا متولد شده اند.
روناك یونســى با نقش «خجســته» در سریال 
«رستگاران» در میان مردم شناخته شد و سال 90 

سر صحنه سریال «سقوط آزاد» با همسرش آشنا 
شد و این آشنایى منجر به ازدواج آنها شد.

این بانوى هنرمند کشورمان آخرین بار در سال 93 
در سریال «آخرین بازى»  جلوى دوربین رفت و بعد 

از آن هیچ نقشى را ایفا نکرده است.
مهرسام اولین پسر  یونسى و محسن میرى است که 
23 مهر 1392 متولد شد و مهراز دومین پسر روناك 

یونسى شهریورماه سال 96 به دنیا آمد.

 علیرضا شــجاع نورى بازیگر نقش «سلمان» در 
سریال «سلمان فارسى» شد.

در بازدید رئیس سازمان صداوسیما از کارگاه هاى 
پیش تولید سریال «سلمان فارسى» از بازیگر نقش 

اول این سریال رونمایى شد. 
عبدالعلى على عسکرى، رئیس صداوسیما در این 
بازدید ســه ســاعته اعالم کرد که تصویربردارى 
سریال «سلمان فارســى» اواخر آذر ماه در جزیره 

قشم آغاز مى شود. 
ســریال «ســلمان فارســى» به کارگردانى داود 
میرباقرى ساخته خواهد شد. على عسکرى پیش 
از این درباره انتخاب بازیگران این ســریال گفته 
بود: در طرح ملى «ســلمان فارسى» به خوبى از 
ظرفیت استان ها اســتفاده شده و کار شناسایى 
حدود 20 هزار بازیگر در 29 اســتان کشور، 

پیش رفته است.
رئیس سازمان صداوســیما بیان کرده بود: 
هدف ما این اســت که از هنرمندان و افراد 
بااستعدادى که به دالیلى مهجور مانده اند، 
حمایت کنیم تا کار شناسایى بازیگران براى 

ایفاى 1500 نقش انجام شود.

انتظار مى رود قســمت جدید فیلم «ترمیناتور» با نام 
«سرنوشت شوم» رکورد 44 میلیون دالرى «ترمیناتور 

3» در سال 2003 را بشکند.
جمعه شب گذشــته پیش بینى شــد که «ترمیناتور: 
سرنوشت شــوم» پارامونت و اســکاى دنس بیش از 
40 میلیون دالر در افتتاحیــه  داخلى خواهد فروخت. 
در ششمین قســمت «ترمیناتور»، مخاطبین شاهد 
بازگشــت «آرنولد شــوارتزنگر» و «لیندا همیلتون» 
خواهند بود. همیلتون از ســال 1991 و «ترمیناتور 2: 
روز داورى» در این چندگانه ظاهر نشده است. عالوه 
بر این، «جیمز کامــرون» خالق چندگانه نیز با این دو 

بازیگر به عنوان تهیه کننده همکارى خواهد کرد. 
انتظار مى رود اســتودیو بر روى تبلیغــات تلویزیونى 
«سرنوشت شوم» سرمایه گذارى زیادى انجام دهد. 

اما فیلــم مى تواند در هفته  اول به چنــد علت فراتر از 
پیش بینى ها عمل کند. فیلم نه تنها کامرون، همیلتون 
و شوارتزنگر را بازگردانده، بلکه به درجه سنى بزرگسال 
نیز بازگشته است. علت دیگرى که ممکن است فروش 
«سرنوشت شوم» را فراتر از گزارش هاى اخیر ببرد این 
است که کامرون آن را دنباله  مســتقیمى براى «روز 

داورى» خوانده است. 
انتظار مى رود «سرنوشت شــوم» رکورد 44 میلیون 
دالرى «ترمیناتور 3» در سال 2003 را بشکند. شنیده 
مى شود که «سرنوشت شــوم» مخاطبین مرد جوان 
و ســالخورده تر را به راحتى جذب خواهد کرد. برخى 
حتى فروش افتتاحیه  فیلم را با «مأموریت غیرممکن 
– فال اوت»  مقایســه مى کنند که سال گذشته 61/2  

میلیون دالر فروخت. 

پریناز ایزدیار به احتمال فراوان با سه فیلم در سى و 
هشتمین جشنواره فیلم فجر حضور خواهد داشت.

این بازیگر جوان ســینما بازیگر دارنده ســیمرغ 
بلورین جشــنواره فیلم فجر تا اینجاى سال با سه 
فیلم «لتیان»، «سه کام حبس» و «مغز استخوان» 
راهى جشنواره فیلم فجر خواهد شد. ایزدیار یکى از 
بازیگران پرکار سینما در اکران نیمه اول سال است 
که با دو فیلم در کنار شبنم مقدمى ایستاده است، 
ایزدیار امسال در دو فیلم «سرخ پوست» و «مترى 
شیش و نیم» به ایفاى نقش پرداخت، آثارى که هر 
دو در جشنواره فیلم فجر حضور داشتند اما جایزه اى 

را نصیب ایزدیار نکردند.
پرینــاز ایزدیار امســال یکى از پرفــروش ترین 
بازیگران زن ســینما بوده اســت، هرچند وى در 
اکثریت آثار نقش هاى کوتاهــى را ایفا کرده اما 
تاکنون پرفروش ترین بازیگر زن در سال جارى 
است. وى با داشتن این دو فیلم بر پرده اکران سال 
جارى توانسته در نیمه اول سال مجموعًا فروشى 
معادل چهل میلیارد تومان را به نام خود ثبت کند، 
رقمى که بدون شــک براى بازیگرى که تنها دو 
فیلم روى پرده اکران داشــته اتفاقى بسیار مثبت 

محسوب مى شود.

لتیان
فیلم ســینمایى «لتیان» نخســتین تجربه على 
تیمورى محسوب مى شود، وى تاکنون سال ها به 
عنوان دستیار کارگردان در این عرصه فعالیت کرده 

و حاال مى خواهد شــانس خود در مقام کارگردان 
امتحان کند، وى در «لتیان» به سراغ فیلمنامه اى 
از اکتاى براهنى رفته و پریناز ایزدیار را به عنوان 

نقش اول زن اثر انتخاب کرده است.
پریناز ایزدیــار در فیلــم ســینمایى «لتیان» با 
بازیگرانى همچون امیر جدیدى، حسن معجونى، 
ســتاره پســیانى، علیرضا ثانى فر و سارا بهرامى 
همکارى داشته است، این فیلم این روزها تدوین 
خود را زیر نظر محمدرضا مویینى پشــت ســر 

مى گذارد.
نکته قابل توجه درباره «لتیان» همکارى مجدد 
پریناز ایزدیار و امیر جدیدى است، امیر جدیدى و 
پریناز ایزدیار یکبار دیگر در فیلم سینمایى «هت 
تریک» با هم همبازى بودند و این فیلم هم مورد 

استقبال هوادارانشان واقع شد.

سه کام حبس
فیلم سینمایى «سه کام حبس» به نویسندگى و 
کارگردانى سامان سالور و تهیه کنندگى ساسان 
سالور که از اواخر تیر ماه در تهران آغاز شد، ایزدیار 

در این فیلم نقش اول زن را ایفا مى کند.
«ساکنین سرزمین ســکوت»، «چند کیلو خرما 
براى مراســم تدفین»، «ترانه تنهایى تهران»، 
«آمین خواهیم گفت»، «سیزده 59» و «تمشک» 

از ساخته هاى پیشین سامان سالور است.
ایزدیار در «سه کام حبس» با بازیگرانى همچون 
محسن تنابنده، سمیرا حســن پور، متین ستوده، 

محمود نظرعلیان، یدا... شادمانى، محمد اشکان 
فر و علیرضا مهران همبازى شده است.

مغز استخوان
فیلم، «مغز اســتخوان» نام موقت دومین 

فیلم ســینمایى حمیدرضــا قربانى در 
مقام کارگردان اســت که با موضوعى 
اجتماعى، توسط على زرنگار نوشته 

شده اســت و چند هفته دیگر 
جلــوى دوربین مــى رود. 
پورمحمــدى  حســین 
«مغــز  تهیه کنندگــى 
اســتخوان» را برعهده 

دارد.
پریناز ایزدیار در کنار جواد 
عزتى و نویــد پورفرج، 
ســتاره تازه ســینماى 
ایــران،  در فیلم جدید 
حمیدرضــا قربانــى به 
ایفاى نقش مى پردازند.

حمیدرضــا قربانــى با 
«خانــه اى در خیابــان 
چهل و یکم» در ســى 
و چهارمین جشــنواره 
فیلم فجر حضور داشت 

که نامزد بهترین فیلم اول 
بخش »نگاه نو» شد.

هت تریک پریناز ایزدیار 
در فجر در فجر 3838

ن، یدا... شادمانى، محمد اشکان 
ران همبازى شده است.

خوان
ـتخوان» نام موقت دومین 

ى حمیدرضــا قربانى در 
ســت که با موضوعى 
ط على زرنگار نوشته 

چند هفته دیگر 
ن مــى رود.
محمــدى
«مغــز   
ا برعهده 

 کنار جواد 
پورفرج، 
ـینماى 
م جدید 
نــى به 
پردازند.

بانــى با 
خیابــان 
ر ســى 
ــنواره 
ر داشت 

ن فیلم اول 
» شد.

 

شیوا خنیاگر که در فصل  اول سریال «ستایش» در نقش 
«آتى» همسر «حشمت فردوس» بازى مى کرد،  با تأکید 
بر اینکه ســریال «ســتایش» در فصل هاى بعدى و به 
خصوص در فصل سوم دچار ضعف هاى بسیارى شده درباره 
نقص هایى که در این سریال دیده مى شود گفت و تأکید کرد 
بهتر بود «ستایش» در همان فصل اول به پایان مى رسید 

و ادامه دار نباشد.
این بازیگر سینما و تلویزیون اظهار کرد: امروز که با مردم 
درباره سریال «ستایش» صحبت مى کنم اکثر افراد معتقد 
هستند که فصل اول سریال کافى بوده و کاش «ستایش» 
را تا اینجا بى دلیل ادامه نمى دادند و به قولى به سریال آب 

نمى بستند. 
این بازیگر در ادامه گفت: در فصل سوم سریال «ستایش» 
مى بینید که کاراکتر «ستایش» با وجود اینکه پیرتر شده 
نه تنها هیچ تغییــرى در صورتش رخ نــداده بلکه چهره 
«ستایش» نسبت به فصل دوم جوان تر به نظر مى رسد و 
این اتفاق عجیب که مورد انتقاد همه مخاطبان قرار گرفته 
با توجیهاتى از سوى عوامل ســریال رو به رو شده که به 

هیچ عنوان قابل قبول نیست.
خنیاگر اظهار کــرد: با توجه به شــناختى کــه در حوزه 
گریم و چهره پــردازى دارم قبل از هر چیــز باید بگویم 
که چهره نرگــس محمدى به هیچ عنــوان قابلیت گریم 
شــدن و تبدیل کردن وى به یک پیرزن مسن را ندارد و 
اصطالحًا گریم خور نیســت. اگر چهره پرداز و کارگردان 
«ســتایش 3» اصرار داشــتند که چهره این بازیگر حتمًا 
پیر باشــد حداقل گریم صورت او دو الى ســه ساعت در 

روز طول مى کشــید و در نهایت مشــخص اســت که 
چنین دردســرى را به جــان نخریــده و کًال پیر کردن 
چهره ایــن بازیگر را منتفــى کرده اند چراکــه پیر کردن 
چهره هایى که استخوانى نیستند بســیار سخت و زمانبر

 است.
بازیگر مجموعه تلویزیونى «اغما» گفت: من از داریوش 
ارجمند تعجب مى کنم که براى توجیه این عیب بزرگ در 
سریال مى گوید امروز هر خانم مسنى مى تواند با بوتاکس 
چین و چروك هاى صورتش را رفع کند اما نمى خواهد به این 
نکته که مربوط به چهره بازیگر مى شود اشاره کند و از طرفى 
توجیه آقاى ارجمند به هیچ عنوان منطقى نیست چراکه اگر 
به شخصیت پردازى نقش «ستایش» دقت کنیم مى بینیم 
از خانمى مذهبى چون «ستایش» بسیار بعید است که اقدام 
به بوتاکس پوست صورتش کند و نکته دیگر این است که 
اصًال زمانى که قصه سریال در آن روایت مى شود مربوط 

به دوره اى است که امکان بوتاکس پوست وجود نداشت!
خنیاگر در ادامه اظهار کرد: من از اولین بازیگرانى بودم که 
در این سریال انتخاب شدم و شاهد بودم که اولین انتخاب 
عوامل تولید «ســتایش» میترا حجار بود اما نمى دانم در 
نهایت چه اتفاقى افتاد که میترا حجار در نقش «ستایش» 
حاضر نشد و در نهایت نرگس محمدى را انتخاب کردند. به 
نظر من عوامل تولید سریال «ستایش» که مى دانستند قصه 
تا این زمان پیش مى رود بهتر بود که از همان ابتدا در هنگام 
انتخاب بازیگران، فکرى براى این موضوع مى کردند و اگر 
همان میترا حجار در نقش «ستایش» حاضر مى شد قطعًا 

امروز شاهد این وضعیت نبودیم.

انتقاد بازیگر فصل اول «ستایش»
 از حرف هاى داریوش ارجمند

فروش اثرى از خالق شخصیت «تن تن» در پاریس 
به مبلغ 264 هزار یورو نشــان داد «هرژه» همچنان 
ســلطان بالمنازع حراجى هاى فرانســه محسوب 

مى شود.
جلد اصل یک نشریه متعلق به سال 1938 با طرحى 
از گوریل کتاب «جزیره ســیاه» و با امضاى هرژه در 
حالى به مبلغ 264 هزار یورو چکش خورد که مجموع 

فروش حراج روز جمعه این حراجى دو میلیون و 400 
هزار یورو برآورد شد.

روزنامــه فرانســوى «لوفیــگارو» در ایــن بــاره 
نوشــت: در حالى که نامه هاى «مارســل پروست» 
(نویسنده فرانســوى اوایل قرن بیســتم) در حراج 
«کریستیز» هفته قبل مشترى نیافت، فروش قابل 
توجه اثر هرژه نشــان مى دهد بازار داســتان هاى 

مصور دســتکم از نواســاناتى کــه بــازار کتاب و 
نسخه هاى خطى با آن روبه رو شــده، در امان مانده

 است.
«تن تن» مشهورترین اثر داستان مصور (کمیک) در 
تمام تاریخ و به ویژه در تاریخ اروپاســت و ب خاطر آن 
نام هرژه در سال 2003 به تاالر مشاهیر کتاب هاى 

کمیک اضافه شد.

جلد 260 هزار یورویى یک مجله با طرحى از خالق «تن تن»

خبر داغ علیرضا قربانى از
 آلبوم مشترکش با همایون شجریان

تازه ترین عکس هاى همسر و پسران روناك یونسى
 در کانادا

یکسال طول کشیده  ضبط آن حدود موســیقى و
اســت. یک بخش از ایــن اثر بــر روى ابیاتى از 

سکنگان (کرگدن) ضبط شده اند. 
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ا

بازیگر نقش «سلمان فارسى» مشخص شد

اول این
عبدالع
بازدید
سریال
قشم آ
ســری
میرباق
از این
بود:
ظر
ح

ح
ایفا

دورخیز آرنولد 
براى افتتاحیه

 40 میلیون دالرى

در پى آتش ســوزى در پشــت صحنه ســریال 
«خواب زده»، طراح صحنه ایــن برنامه که دچار 

سوختگى شده بود، صبح دیروز درگذشت.
الهام غفورى، تهیه کننده ســریال «خواب زده» 
گفت: متأسفانه مهدى جعفرى، طراح صحنه پروژه 
تلویزیونى «خواب زده» به دلیل سوختگى ناشى از 
حادثه اى که روز شنبه در لوکیشن این سریال رخ 

داد در بیمارستانى در کرج درگذشت.
روز شنبه20 مهر ماه، مهدى جعفرى، طراح صحنه 
جوان تلویزیون کشورمان به دلیل آتش سوزى در 
محل تصویربردارى سریال شبکه خانگى «خواب 
زده»  دچار 85 درصد سوختگى شد و بالفاصله به 

بیمارستانى در کرج انتقال یافت.

فیلم سیروس مقدم 
کشته داد
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سرمربى سپاهان در خصوص مسائل مختلف 
و بازى تیم ملى و حضور بانوان در ورزشگاه 
صحبت کرده اســت. امیر قلعه نویى این 
روزها در شرایطى که لیگ تعطیل است 
و بازى جام حذفى شان هم لغو شده است 
تالش مى کند تا بازیکنانش را در شرایط 
بازى نگــه دارد و به همیــن منظور روز 
جمعه هم دیدارى تدارکاتى داشتند. او در 
خصوص شرایط سپاهان، دیدار تیم ملى مقابل 
کامبوج، حضور بانوان در ورزشــگاه و مسائل مختلف 

صحبت کرد.
 در مورد بازى ایران - کامبوج صحبت کنیم. 

این بازى چطور بود؟
بازى خیلى خوبى بود و درست است که کامبوج تیم چندان 
قدرى نبود و نتوانست محک جدى براى ملى پوشان باشد ولى 
رکوردهاى خوبى در این بازى جابجا شد که جاى خوشحالى 
داشت. براى مثال اولین بازى ملى و گل ملى محمد محبى در 
این بازى بود و یا برادران دوقلوى محمدى براى اولین بار در 

تیم ملى کنار هم بازى کردند.
 محمد محبى شاگرد شما و خرید این فصل شما بود 
که از لیگ یک آوردید و حاال بعد از 6 بازى به تیم ملى 

دعوت مى شود و گلزنى مى کند.
او شاگرد من نیست و بازیکن سپاهان است. من خودم شاگرد هستم و شاگردى 
ندارم ولى در همین تیم دقت کنید بازیکنان دیگرى هم بودند که خیلى ها را من 
اولین بار در لیگ برتر به کار گرفتم یا سابقه همکارى داشتیم. امید ابراهیمى بود، 
احسان حاج صفى بود، احمد نوراللهى بود، مجید حسینى را اولین بار من در انزلى 
مقابل ملوان بازى دادم. ســردار آزمون خودش این را نمى گوید ولى به گذشته 
رجوع کنید اولین بار وقتى 16 سال بیشتر نداشت من او را در فهرست بزرگساالن 

سپاهان قرار دادم و با تیم به اردوى روسیه بردم. مهرداد محمدى بود و...
 در این بازى 14 گل رد و بدل شــد ولــى هیچ بازیکنى 

خودش را زمین نیانداخت و وقت کشى نکرد.
اصًال فوتبال دنیا و پیرو آن فوتبال آســیا دارد به ســمتى مى رود که تماشاگر 
بازى هاى پرگل تر ببیند و از آن لذت ببرد. قوانین ســخت گیرانه هر روز کمتر 
مى شود تا گل هاى بیشــترى رد و بدل شــود. براى مثال قوانین آفساید قبًال 
خیلى ســخت گیرانه تر بود ولى االن وقتى دو طرف مســاوى باشند حق را به 
مهاجم مى دهند و مى گویند تا مطمئن نشدید آفســاید نگیرید. در فوتبال آسیا 
هم چند سالى است که مى خواهند رکورد تایم مفید یک بازى را افزایش دهند 
و خیلى از کشــورهاى عربى هم که به چنین کارهایى شناخته مى شدند دیگر 
کمتر آن را انجام مى دهند ولى متاســفانه هنوز این مسائل در فوتبال ما وجود

 دارد.
 در اردوى قبلى اعتراض داشــتید که بازیکنى از شــما 

دعوت نشده ولى حاال 4 نفر به اردو دعوت شدند.

به ویلموتس و هاشمیان تبریک مى گویم که تیم خوبى ساختند و عملکرد تیم 
ملى تا اینجا مثبت بوده است. یکى از کارهاى خوبى که انجام مى دهند این است 
که بازى ها را از نزدیک مى بینند و این به شناختشان از لیگ و بازیکنان کمک 
مى کند. باید به ســمتى برویم که 2-3 تیم آماده داشته باشیم و پشتوانه سازى 
کنیم. خود من زمانى که در تیم ملى بودم تیم ب را تشکیل دادیم که تیم خوبى 
بود و در بازى هاى غرب آسیا قهرمان شد. تیم ملى روند خوبى دارد ولى دو حریف 
بعدى ما سخت تر هستند و محک جدى ترى خواهند بود و آرزوى موفقیت دارم.
 در مورد حضور خانم ها در ورزشگاه صحبت کنید. باالخره 

این اتفاق افتاد.
از ایــن موضوع خیلى خوشــحالم و همیشــه از حضور خانم ها در ورزشــگاه 
حمایت کردم. اولین نفــرى که در این رابطه در فضا مجــازى حدود 500 روز 
قبل پست گذاشــت خودم بودم و پســتم هم موجود اســت و همه مى توانند 
ببینند. این حق خانم ها اســت که به ورزشــگاه بیایند و تیم ملى خودشــان را 
تشــویق کنند و امیدوارم این روند در لیگ برتر هم اجرایى شــود و بتوانند تیم 
محبوب خودشان را هم تشویق کنند. دیدید که هیچ اتفاق بدى نیافتاد و حتى 
بعد از بازى کار فرهنگى انجام دادند و حتى ســکوها را قبل از خروجشان تمیز 

کردند.
 شــما به خانواده خودتان اجازه مى دهید در ورزشگاه 

حاضر شوند؟
چرا اجازه ندهم؟ من تا قبل از این هم در بازى هاى خارج از ایران چند بار آنها را 

به ورزشگاه بردم و بازى ها را از نزدیک دیدند.

سرمربى سپاهان در
حو بازى تیم ملى و
صحبت کرده اس
روزها در شرایط
بازى جام حذف بو
ت کتالش مى کند
بازى نگــه دارد
جمعه هم دیدارى
خصوص شرایط سپاها
کامبوج، حضور بانوان در ورزش

صحبتکرد.
مورد بازى ایران- کا  در

این بازى چطور بود؟
بازى خیلى خوبى بود و درست است
قدرى نبود و نتوانست محک جدىب
رکوردهاى خوبى در این بازى جابج
داشت. براى مثال اولین بازى ملى و

این بازىبود و یا برادران دوقلوىمح
تیم ملى کنار هم بازى کردند.

 محمد محبى شاگرد شما و خری
که از لیگ یک آوردید و حاال بعد

قلعه نویى:   اینجا هم من اولین بودم

 
فوتبال باشگاهى براى پیام نیازمند در سه فصل اخیر، 
بهتر از این نمى توانست دنبال شود اما او در بازى هاى 
ملى، با یک بدشانسى بزرگ روبرو شده است. نیازمند 
لیگ هفدهم، جانشــین رحمان احمدى شد و آنقدر 
خوب بود که در ترکیب اصلى تیــم باقى ماند. لیگ 
هجدهم، به ســپاهان رفت و با نمره 2,95 توانســت 
بهترین نمره را بین همه دروازه بان هاى لیگ بگیرد. 
15 کلین شیت، نیازمند را در رده دوم بیشترین کلین 
شیت ها هم قرار داد. این فصل هم نیازمند در 6 هفته 
ابتدایى، هیچ گلى نخورده و بــا 2,5 مهار در هر بازى 
نقش مهمى در صدرنشــینى ســپاهان داشته است. 
با همه این هــا، اوضاع او در تیم ملــى، چندان خوب 
پیــش نمى رود.نیازمند فصل پیش با درخشــش در 
سپاهان، توسط کى روش به تیم ملى دعوت شد و به 

لیست نهایى ایران براى جام ملت هاى آسیا هم رسید. 
کى روش که بیرانوند را به عنــوان دروازه بان اول تیم 
ملى انتخاب کرده بود، در بازى هاى مختلفى به دیگر 
گزینه ها مثل حسینى، مظاهرى، عابدزاده و مظاهرى 
بازى مى داد. با این حال حضور نیازمند در تیم ملى، با 
پایان کار کى روش در جام ملت هاى آســیا همراه شد 
و ویلموتس ســرمربى تازه تیم ملى هم فعال، از هیچ 
دروازه بانى جز بیرانوند در تیم ملى استفاده نمى کند.تیم 
ملى با ویلموتس در 4 بازى دوستانه و رسمى به میدان 
رفته که در همه این بازى ها، بیرانوند درون دروازه تیم 
ملى ایستاده است. ویلموتس حتى در بازى با کامبوج 
هم از دروازه بان اصلى تیم ملى استفاده کرد و بیرانوند 
با مهار پنالتى، توانست جایگاهش را محکم تر کند.( 
هر چند در مهار این پنالتى همچون دیدار با استقالل 
مرتکب خطا شــد و پنالتى باید تکرار میشد) در بین 

بازیکنان بدون بازى لیست فعلى تیم ملى، فقط نیازمند 
حدود یک سال است در اردوها حضور دارد و فرصت 
بازى پیدا نکرده است. موضوعى که بیشتر، به حضور 
بیرانوند مربوط مى شــود. بیرانوندى که در چند هفته 
اخیر لیگ برتر عملکرد ضعیفى از خود بر جاى گذاشته 
است. شاید در بازى با بحرین، سرانجام نوبت نیازمند 

قرار بگیرد. اما اگر شود تا درون دروازه ایران 
ویلموتس بخواهد در همه 

بازى هاى رســمى از بیرو 
اســتفاده کنــد، انتظار 
نیازمند ممکن است تا 
. سال جدید هم ادامه دار  د شــو

بار به نیازمند ویلموتس کافى است یک 
شانس دهد تا کیفیت هاى او را از نزدیک و در تیم ملى 

هم مشاهده کند و دیگر دل از او نکند.

عملکرد ضعیف گلر پرسپولیس در لیگ براى فرصت به سایر گلر ها کافى نیست؟

بیرانوند چه کند که اینقدر فیکس نباشد
سید. 
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بازیکنان بدون بازى لیست فعلى تیم ملى،فقط نیازمند 
دارد و فرصت اردوها حضور حدود یک سال است در

بازى پیدا نکرده است. موضوعى که بیشتر، به حضور 
بیرانوند مربوط مى شــود. بیرانوندى که در چند هفته 
اخیر لیگ برتر عملکرد ضعیفى از خود بر جاى گذاشته 
است. شاید در بازى با بحرین، سرانجام نوبتنیازمند 

قرار بگیرد. اما اگرشود تا درون دروازه ایران 
ویلموتس بخواهد در همه 

بازى هاى رســمى از بیرو 
اســتفاده کنــد، انتظار 
نیازمند ممکن است تا 
. سال جدید هم ادامه دار  د شــو

بار به نیازمند ویلموتس کافى است یک 
شانس دهد تا کیفیت هاى او را از نزدیک و در تیم ملى 

هم مشاهده کند و دیگر دل از او نکند.

به سایر گلر ها کافى نیست؟

فیکس نباشد
سعید نظرى

 یکى از جذاب ترین بازى هــاى هفته اول 
رقابت هاى لیگ برتر بانــوان، در اصفهان 
و بین دو تیم ســپاهان اصفهان و آذرخش 

کردستان برگزار شد.
هر چند آذرخشــى ها با تغییراتى که در لیگ 
فعلى و در تیم خود به وجود آوردند در تالش 
هستند تا در رده اصلى مدعیان کسب عنوان 
قهرمانى بگیرند و به همین دلیل چند بازیکن 
بزرگ را هم به جمع خود آوردند. بازیکنانى 
مانند الهام فرهمند کاپیتان ســپاهانى ها و 
فروغ مورى مهاجم سابق این تیم و تیم ملى 
فوتبال ایران و ... که قرار است با حضور موفق 
در این تیــم به عنوان یکــى از زهردارترین 

تیم هاى لیگ برتر به حساب بیایند.
از اتفاقات جالب دیدار ابتدایــى این دو تیم 
حضور الهام فرهمند در جمع آذرخشــى ها 
بود. کاپیتان سابق ســپاهانى ها که پس از 
انحالل تیم آینده ســازان، تالش بسیارى 
براى راه اندازى تیم بانوان ســپاهان کرد در 
نهایت پس از دو ســال مجبور به جدایى از 
تیم شــد و حاال در اولین دیدار از بازى هاى 
لیگ،باید در شــهر خود و تیمى که زحمت 
بسیارى براى آن کشید به میدان مى رفت 

و این اتفاق هم افتاد.
در نهایت این رویارویــى مهم در هفته اول 
لیگ برتر بانوان به ســود آذرخشــى ها به 
پایان رسید. تیم ســبزپوش به همراه الهام 
فرهمند(کاپیتان ســابق ســپاهان) و سمیه 
شهبازى(سرمربى سابق سپاهان) توانستند 
حریف مهم خود را در اصفهــان و با دو گل 
شکســت دهند و به این ترتیب زردپوشان 
نتیجه اولین دیدار خود را برابر حریفى از دست 
دادند که پیش از این با آنها در فوتبال ایران و 

لیگ برتر حضور داشتند.

با توجه به اعالم وزیر ورزش و جوانان به نظر
 مى رســد در دیــدار بعدى کــه تیم ملى 
میزبان باشــد هم اجازه حضور بانوان صادر

 شود.
سلطانى فر وزیر ورزش و جوانان بعد از تجربه 
موفق برگزارى مســابقه ایران و کامبوج با 
حضور زنان و موج مثبتى کــه با این رویداد 
در جامعه به راه افتاده، از ادامه داشــتن این 
موضوع صحبت کرد. او گفت: «از این اتفاق 
مهم ملى یک ملت  اعتماد به نفس گرفت و 
احساس افتخار و غرور داشت. در آینده هم با 
رعایت شرایط فرهنگى شاهد حضور بانوان 
 در استادیوم هاى ورزشى محل دیدار تیم ملى 

ایران خواهیم بود.
بــا توجه بــه ایــن اظهارنظر احتمــاال در 
بازى بعدى تیــم ملى در ورزشــگاه آزادى 
نیز شــاهد حضــور زنــان خواهیــم بود. 
مســابقه اى کــه 7 فروردین مــاه 1399 
برگزار مى شود و طى آن شــاگردان مارك 
ویلموتس به مصاف تیــم ملى هنگ کنگ 
مى روند. به عبارت بهتــر زنان براى حضور 
بعدى در ورزشگاه آزادى باید 165 روز دیگر 

صبر کنند.
این در شــرایطى اســت که فدراســیون 
جهانــى فوتبال بارهــا تاکید کــرده ورود 
زنان به ورزشــگاه هــا باید در مســابقات 
باشــگاهى نیــز اتفــاق بیفتد اما بــه نظر 
مى رســد مســئوالن فوتبالى و ورزشــى 
ایران فعــال برنامــه اى براى مســابقات 
باشــگاهى ندارنــد و حضــور بعــدى 
زنــان را به مســابقه ملــى بعــد موکول 

کرده اند.

دیدار انتقامى 
به نفع کاپیتان سابق

قرار بعدى مان
 7 فروردین 

محسن کدخدایى

خشایار بیدمشکى

تیم امید همیشه بى برنامه بوده و مدیران فدراسیون 
فوتبــال کمتریــن توجــه را معطوف بــه این تیم 
کرده اند. یکى از پیشکســوتان فوتبال مى گفت: «تا 
وقتى به تیم امید شــخصیت ندهند و مثل تیم ملى 
بزرگســاالن با بازیکنان و کادر فنــى آنها برخورد 
نشود، همین  آش است و همین کاسه.» آیا تاکنون 
دیده ایم که لیگ به دلیــل اردوى تیم امید تعطیل 
شود؟ آیا رســانه ها به تیم امید، نه مانند بزرگساالن 
بلکه کمتــر از آنها پرداخته اند؟ فدراســیون فوتبال 
چطور؟ بهتر است به بخش مالى فدراسیون فوتبال 
بروید و دســتمزد مربیان تیم امید با ســرمربى تیم 
ملى را مقایســه کنید. حتمًا عدد جالبى دستگیرتان 

مى شود.
 زالتکو کرانچار با حقوق ماهیانه 15 هزار دالر در تیم 
امید فعالیت مى کرد. یعنى براى یک سال، جمع این 
رقم به 180 هزار دالر مى رسید. همین حاال و در لیگ 
برتر، برخى مربیان با دســتمزدى دو برابر دستمزد 
کرانچار فعالیت مى کنند. نمونه هاى بســیارى هم 
از این دست وجود دارد، سرى به اصفهان، مشهد و 
همین تیم هاى پرطرفدار تهران بزنید تا حساب کار 

دست تان بیاید.
براى فرهاد مجیدى هم ماجراى کرانچار تکرار شد. 
او با رقمى در حدود 500 میلیون تومان که مشخص 
هم نشد پرداخت مى شــود یا نه، هدایت تیم امید را 
پذیرفت. آن وقت همین حــاال برخى مربیان لیگ 
برترى در حال جابه جایى در میانه فصل و با رقمى دو 
برابر هستند. یکى از مشکالت همیشگى تیم امید، 
همین مبلغ قرارداد کادرفنى است که همیشه بوده و 

به نظر ادامه هم خواهد داشت.
شما فکر مى کنید چرا مربیان مطرح حاضر نمى شوند 
سرمربیگرى تیم امید را قبول کنند؟ بحث آنها دقیقًا 
همین اســت که اینجا پول نیســت و در باشگاه ها 
هســت. اگر شــما جاى یحیى گل محمدى بودید، 
از دو میلیارد و شاید هم بیشــتر مى گذشتید تا 500 
میلیون بگیرید و سرمربى تیم امید شوید؟ به همین 
دلیل هم هست که مذاکره با این مربیان به سرانجام 
نرسیده و توافقى حاصل نشده. مهدى تاج مى گوید: 
«بعد از کرانچار گزینه قطعى ما انتخاب مربى داخلى 
بود و براى همین با مربیان زیــادى وارد گفت وگو 
شــدیم. یحیى گل محمدى، حســین فرکى، امیر 
قلعه نویى، مهــدى مهدوى کیا و وحید هاشــمیان 
از جمله گزینه هاى مــد نظر آقاى اســتیلى بودند 
که هیچ یک ســرمربیگرى تیم امید ایران را قبول 
نکردند. در نهایت به آقاى مجیدى رســیدیم و بعد 

از مدتى نظر کمیته فنى فدراســیون لزوم تغییرات 
در کادر فنى تیم امید بود و آقاى اســتیلى در نهایت 
با نظر کمیتــه فنى فدراســیون فوتبــال انتخاب

 شد.»
قلعه نویى نمى آید، یحیى پیشنهاد مالى فدراسیون را 
قبول نمى کند، فرکى در پیکان مى ماند و در نهایت 
دو ماه مانده به آغاز مسابقات حمید استیلى به عنوان 
سرمربى انتخاب مى شــود. این حکایت عجیب تیم 
امید است که تکرار مى شود و کسى هم به آن توجه 
نمى کند. اگر فدراسیون فوتبال و در رأس آنها مهدى 
تاج کمى هم تمرکز خود را روى تیم امید مى گذاشت، 
دست به جیب مى شد و بودجه این تیم را باال مى برد، 
شاید االن جاى استیلى سرمربى بهترى روى نیمکت 
مى نشســت. یکى مثل یحیى گل محمدى یا امیر 
قلعه نویى که جزو مربیان گرانقیمــت اما طراز اول 

فوتبال ایران هستند

پول خوب نمى دهید ما هم نمى آییم
حمید رضى پور

حضور خانم هاى ایرانى در بازى با کامبــوج بعنوان یک اتفاق مهم از بعد 
اجتماعى و ورزشى همچنان تیتر یک خبرگزارى هاى معتبر دنیاست. در 
فرهنگ ایرانى ها زنان همیشه نقش کلیدى و موثرى در شکل گیرى آداب 
و رسوم یک خانواده بخصوص مردان آن خانواده و در بعد کالن آن در 
یک جامعه دارند. ضرب المثل پشت هر مرد موفقى یک زن وجود 

دارد، مصداق بارز همین موضوع است . 
وقتى داور هندى مسابقه ایران و کامبوج سوت پایان بازى 
را زد، تازه کار براى کدبانوهاى ایرانى شــروع شد. 
آنها طبق یک عادت پســندیده 
زنانه به نظافــت جایگاه 
خــود در اســتادیوم 

نشان دهند جایى را که پرداختنــد تا 
برایشان چه اهمیتى دارد به سختى بدســت آوردند 

را از دســت بدهند. نظافت و قرار نیســت به این راحتى ها آن 
جایگاه هواداران در استادیوم ها رسم پسندیده اى است که هواداران تیم 
ملى فوتبال ژاپن سال هاست آن را اجرا مى کنند و با این کار تصویر مثبتى 
از تمدن و فرهنگ چند هزار ساله خود به نمایش مى گذارند. در فرهنگ 
ایرانى ها زنان به عنوان نماد زیبایى، پاکیزگى و آراستگى شناخته مى شوند. 
آنها به خوبى در اولین حضورشان بعد از 38 سال ممنوعیت، رد پاى مثبتى 

از خود به جا گذاشتند.
در بازى با کامبوج جایگاهى به خانم ها تعلــق گرفت که از نظر موقعیت 
و زاویه دید بازى مورد پســند هواداران حرفه اى استادیوم رونده نیست. 
نتیجه پیروزى تیم ایران در بازى با کامبوج با توجه به جایگاه دو تیم از قبل 
قابل پیش بینى بود و تجربه نشان داده هواداران زیادى از اینگونه بازى ها 

استقبال نمى کنند.
حضور تنها هوادار تیم ملى فوتبال کامبوج با یک طبل و پرچم کشورش 
آنهم در جایگاه VIP توى ذوق مى زد وقتى کدبانوهاى پرشور ایرانى پشت 
دروازه جاى گرفته بودند. شایســته است با توجه به اهمیت و احترامى که 
مردان ایرانى به خانم ها دارند و همه جا با جمله  «حق تقدم با خانم هاست» 

از مسابقه بعدى جایگاه بهترى به آنها تعلق گیرد.
چند سالى است استادیوم هاى فوتبال در ایران محل استفاده از الفاظ رکیک 
و منشورى است و مصرف سیگار و انواع و اقسام مواد مخدر یک اتفاق کامال 
عادى روى سکوهاست. حضور خانم ها با توجه به جایگاه اجتماعى باالیى 
که نزد آقایان ایرانى دارند مى تواند بعنوان یک عامل بازدارنده کمک بزرگى 
براى کنترل حرکات منشورى در استادیوم ها باشد تا تلویزیون مجبور نشود 

صداى بازى را قطع کند.
خانم ها همیشه نقش مربى تربیتى را به خوبى ایفا مى کنند. آنها مى توانند 
با توجه به روحیه لطیف و زنانه شان و نقش مکملى که در زندگى اجتماعى 
براى مردان دارند، آرامش را به  سکوهاى عصبانى و ناراحت استادیوم هاى 

ایران برگردانند، باید این پتانسیل را به خوبى مدیریت کرد.
شــروع حضور بانوان در بازى هاى ملى بعنوان تماشاگر مى تواند سرآغاز 
حضور مثبت آنها در بازى هاى باشگاهى باشــد که تنش در آن بیشتر از 
بازى هاى ملى است، هواداران مرد وقتى خانم ها را در کنار خود ببینند، با 
توجه به نگاه مثبتى که نشات گرفته از غیرت مردانه شان است، سعى در 
کنترل رفتارهاى هنجارشــکن اجتماعى دارند. باید در فرهنگ هوادارى 
فوتبال به سمتى برویم که خانم ها بازى ها را در کنار مردان خانواده خود 

مثل پدر، برادر و همسر در نهایت امنیت و آرامش ببینند

حضورى علیه فحاشى و 
انواع مواد مخدر

مجتبى مالکى

  
هفته گذشته بود که دادگاه عالى ورزش بعد از 
مدتها کش و قوس باالخــره راى خود درباره 
سوپرجام جنجالى را صادر کرد و پرسپولیس 
را برنده این بازى دانست. اگر چه این حکم در 

اختیار دو باشگاه پرطرفدار 
پایتخت قــرار گرفته و 
نســخه اى از آن هم به 

سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال فرستاده شده 
است اما با اینکه قرار بود مدیران پرسپولیس 
طى روزهاى گذشته این حکم را منتشر کنند اما 

هنوز حکم cas رسانه اى نشده است.
عده اى عقیده دارند یکى از دالیل این موضوع 
مى توانــد جزئیات حکم صادر شــده درباره 
سوپرجام باشد که در آن جریمه هاى متفاوتى 
براى استقالل و یا حتى مواردى مربوط به 

سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال و پرسپولیس 
در نظر گرفته شده است. البته این نظر هنوز به 
صورت رسمى تائید نشده و باید دید دلیل اصلى 
عدم انتشــار حکم دادگاه عالى ورزش درباره 

سوپرجام چیست.
اما این حکم به باشگاه اســتقالل هم ارسال 
شده و به نظر مدیرعامل و بخش بین الملل و 
حقوقى باشگاه استقالل، درست مثل باشگاه 

پرسپولیس رسیده است اما استقاللى ها هم 
تمایلى به انتشار آن ندارند. فدراسیون فوتبال 
و سازمان لیگ هم حکم 30 صفحه اى را دارند 
اما در حالیکه افکار عمومى منتظر انتشار این 
حکم هستند، اما تا به این لحظه به جز اعالم 
تثبیت نتیجه ســه بر صفر شدن بازى به سود 
پرســپولیس، مورد دیگرى به صورت رسمى 

منتشر نشده است.

ســایت دادگاه عالى ورزش در لوزان هم متن 
حکم را هنوز منتشــر نکرده اســت. به نظر 
مى رسد طرفین دعوا، از جایى به بعد جریان 
رسیدگى را محرمانه کرده باشــند. تا پایان 
بهار 98، رسیدگى به این پرونده و محتویاتش 
براى طرفین محرمانه نبوده اســت اما ظاهرا 
از تاریخى به بعد در تابســتان 98 همه چیز 

محرمانه شده است.

و ناگهان همه چیز سکرت شد
محمد احمدى

بازیکن فوتبال بانوان سپاهان ضمن 
ابراز ناراحتى از شکست  تیم فوتبال 
بانوان ســپاهان در مقابل آذرخش 
کردســتان، اظهار کرد: این دیدار 
شــاید از این  جهت کــه در مقابل 
ســرمربى فصل پیش و تعدادى از 
هم بازى هاى سابق به میدان رفته 
بودیم، برایمان حساسیت خاصى 
داشت. به نظرم  زمان تمرین ناکافى 

یکى از علل شکست ما بود.
میترا نظرى در گفت وگــو با ایمنا 
ضمن ابــراز ناراحتــى از به وجود 
آمدن درگیرى بین بازیکنان در بازى 
سپاهان و آذرخش، گفت: نمى توان 
کســى را مقصر دانســت؛ شاید 
خیلى ها داور را در جریان درگیرى 
بازى اول مقصر مى دانند، امیدوارم 
این اتفاقات را کمتر در فوتبال شاهد 

باشیم. 
وى با تأکید بر اینکه پیشنهادهایى 
براى بازى در تیم هــاى ترکیه اى 
داشته اما به دلیل عشق به سپاهان 
آن ها را نپذیرفته است، گفت:وقتى 
صحبت از پیشنهادهاى خارجى شد 
با خانواده و پدرم مشــورت کردم؛ 
خانواده ام تشخیص دادند که اگر 

در سپاهان بمانم بهتر است.

بى خیال ترکیه شدم و 
در سپاهان ماندم
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مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
گفت: با تأســیس شــهرك ماهیان زینتى کاشان زمینه 
اشــتغال بیش از 3000 نفر به صورت مســتقیم فراهم 

مى شود.
محمد جواد بگى در مراســم کلنگزنى احداث دو شهرك 
صنعتى شماره 3 و ماهیان زینتى کاشــان با بیان اینکه 
بعد از 17 ســال موفق بــه اخذ مجوزهــاى الزم براى 
تأسیس شــهرك هاى ماهیان زینتى شدیم، اظهار کرد: 
براى تصویب نهایى و همچنین جانمایى این شــهرك با 
مشکالت فراوانى در زمینه بروکراســى ادارى در مرکز 
اســتان مواجه بودیم. وى از پیش بینــى مجموعه هاى 

تولیدى، نمایشگاهى و فروشــگاهى شامل 3000 گونه 
ماهى زینتى براى این شهرك خبر داد و ابراز کرد: شهرك 
ماهیان زینتى عالوه بر ایجاد بیش از 3000 شغل مى تواند 
نقش مؤثرى در توسعه صنعت توریســم براى منطقه و 

شهرستان ایفا کند.
مدیرعامل شرکت شــهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
با بیان اینکه مجموع شــهرك هاى صنعتى کاشان بیش 
از 2000 هکتار اســت، افزود: در شهرك شماره3 صنعتى 
کاشان نیز واحدهاى صنعتى دانش بنیان، پاك و دوستدار 
محیط زیســت فعالیت خواهند کرد و از فعالیت واحدهاى 
صنعتى مربوط به صنایع نساجى جلوگیرى به عمل مى آید.  

مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشــت استان اصفهان 
گفت: حدود 12 ُتن انواع شــیرینى، کیک، دونات، باقلوا 
و کلوچه که به  صورت غیرمجاز تولید یا توزیع مى شد در 
شش ماه نخست امسال در کالنشهر اصفهان جمع آورى 
شد.سیدمهدى میرجهانیان در گفتگو با «ایرنا» با اشاره 
به نظارت بر واحدهاى آبمیوه فروشى اظهار کرد: نظارت 
بر این واحدها تشدید شده است و اقالم خوراکى که در 
واحدهایى مانند آبمیوه فروشى عرضه مى شود باید داراى 

برچسب و نشان روى سینى باشد.
میرجهانیان درباره برخى ادعاهــا مبنى بر اینکه صدها 
واحد غیر مجاز تولید انواع شیرینى و دونات در اصفهان 

فعالیــت دارد، توضیح داد: چنین چیــزى صحت ندارد 
هرچند نمى توان ادعا کرد که هیچ واحد غیر مجازى نیز 

در استان فعالیت نمى کند.
وى با اشــاره به اینکه برخى از تولیدکنندگان غیرمجاز 
در خانه هاى خــود اقدام به این کار مــى کنند، تصریح 
کرد: گروه بهداشــت محیط همواره تالش مى کند تا با  
روش هاى مختلف، این کارگاه هاى غیرمجاز را شناسایى 
کند. میرجهانیــان اضافه کرد: واحدهــاى ُمجاز تولید 
شیرینى و دونات موفقى نیز در اصفهان فعالیت دارند که 
محصوالت خود را با بهترین کیفیت و حتى وجود مسئول 

فنى، تولید و در بازار عرضه مى کنند.

زمینه اشتغال 3000 نفر در 
شهرك ماهیان زینتى کاشان

جمع آورى 12 ُتن شیرینى و 
کیک غیرمجاز 

حکم شهردار نجف آباد 
امضا شد

مهدى جمالى نژاد، معاون عمران و توسعه امور شهرى 
و روستایى وزیر کشور از امضاى حکم انتصاب محمد 
مغزى نجف آبادى، شهردار جدید نجف آباد از سوى وزیر 
کشور خبر داد. مسعود منتظرى، شهردار سابق نجف آباد 
پنج ماه پیش از سمت خود استعفا کرده و محمد مغزى به  

عنوان سرپرست شهردارى نجف آباد انتخاب  شده بود.

صادرات 360 ُتن عسل از خوانسار 
مدیر شبکه دامپزشــکى خوانسار گفت: در شش ماه 
نخست امســال بالغ بر 360 ُتن عسل از خوانسار به 
کشورهاى عراق، پاکســتان، امارات و کویت صادر 
شده است. بهاا... خسروى گفت: 300 بهره بردار در 

این شهرستان به تولید عسل مشغول هستند.

امدادرسانى به 154 حادثه دیده 
مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان از 
امدادرسانى نجاتگران اصفهانى به 154 حادثه دیده 
در 72 عملیات امدادى در طول هفته گذشته خبر داد. 
محسن مؤمنى تصریح کرد: 214 نفر نیروى عملیاتى 
این جمعیت در قالب 80 تیم عملیاتى با همراه داشتن 
تجهیــزات الزم امدادى در عملیات هاى یادشــده 

مشارکت داشته اند .

خبر

نخستین جلســه آموزشــى و توجیهى «کالس شهر» 
همزمان با هفته ملى کودك به میزبانى سازمان فرهنگى، 
اجتماعى و ورزشــى شــهردارى اصفهان در هنرسراى 

خورشید اصفهان برگزار شد.
در این جلسه شهین جوانى، معاونت آموزش ابتدایى اداره 
کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: طرح «کالس 
شهر» چیزى اضافه بر کار معلمان دوره ابتدایى نیست و 
محتواى آن منطبق با کتاب هاى درسى است که در پایه 

اول آن را تدریس مى کنند. 
وى با اشاره به انتخاب کالس اول براى موضوع «کالس 
شــهر»، افزود: در آموزش ابتدایــى، اوج خالقیت، پایه 
دوم اســت و به همین دلیل از پایه اول شــروع کردیم تا 
بچه ها براى نهادینه کردن شهروند موفق، زمینه داشته 
باشند. چشم انداز ما این اســت که بچه هاى ما به عنوان 
شهروندان خالق نیازهاى خود را در جامعه تحلیل و حل 
کنند و مدرســه باید مکانى براى تمرین و تدریس جامعه 

آینده باشد.
جوانى با بیان اینکه آموزش مبناى توســعه پایدار است، 
تصریح کرد: هفته ملى کودك زمان بسیار مناسبى براى 
آغاز طرح «کالس شــهر» اســت، هفته اى که با شعار 
ملى «آینده را باید ساخت» شروع شده است. آینده از آِن 
کودکان است و پرداختن به مهارت هاى شهروندى، حقوق 
شهروندى، احساس تعلق شــهروندى، مشارکت در امور 
شهروندى و رعایت اخالق شهروندى همراه با همدلى و 

همدردى، مقوله هاى گمشده ما هستند.
معاونت آموزش ابتدایى اداره کل آموزش و پرورش استان 
ادامه داد: «کالس شهر»  امســال به صورت پایلوت در 
40 مدرسه و در پایه هاى اول ابتدایى برگزار مى شود و با 
شناخت نقاط قوت و ضعف آن سال آینده به صورت استانى 
اجرایى خواهد شد. وى گفت: متأسفانه حال زمینمان خوب 
نیست و آیا به نحوه خروج بچه ها از مدارس و نحوه حضور 
آنها در اردوها و برخورد آنها با محیط زیســت خود دقت

 کرده اید؟ این مباحث را من و شــما باید به کودکانمان 
آموزش دهیم و آنها باید براى حضور در جامعه اى که آینده 

آن در اختیار آنهاست، تمرین کنند. 
جوانى تأکید کرد: ما نمى خواهیم بچه ها فقط شــهروند 
قانونى باشند، ما شهروند خالق و تحولى مى خواهیم که 
عالوه بر رعایت قوانین زندگى درون و برون فردى، حتى 
اگر حقى از کسى ضایع شــد بتواند صحبت کند و عدالت 
اجتماعى را یادآور شــود. روش ما بایــد روش مبتنى بر 
پرسشگرى باشد نه صرف اطاعت پذیرى و آن وقت است 
که مى توانیم ادعا کنیم درحد توسعه پایدار پیش رفته ایم 
و اگر بتوانیم به گونه اى عمــل کنیم که وضعیت عدالت 
اجتماعى دانش آموزان در شــمالى ترین و جنوبى ترین 
نقطه شهر با مرکز شهر تفاوتى نکند در آن صورت عدالت 

اجتماعى برقرار شده است.
معاونت آموزش ابتدایى اداره کل آموزش و پرورش استان 
افزود: در جوامع توســعه یافته بهترین افراد در مشــکل 
دارترین مدارس به کار گرفته مى شــوند. ما اعتقاد داریم 
هرجا معلم به عنوان اصلى ترین عنصر در برنامه آموزشى 
ورود پیدا کند مشکالت کاهش مى یابد و هدف ما توسعه 

مهارت هاى شهروندى بین دانش آموزان و اولیاست. 
***

کاظمى، نویســنده کتاب «کالس شهر» نیز اظهار کرد: 
درباره اینکه چرا کالس اول براى «کالس شهر» انتخاب 
شد باید گفت که یکى از علل این است که معلمان کالس 
اول در عرض چند ماه معجزه مى کنند و به ما سواد خواندن 

و نوشتن مى آموزند.
وى افزود: اگرچه امروز تنها سواد خواندن و نوشتن مطرح 
نیست و از دیدگاه یونسکو 12 نوع سواد الزم است تا بتوان 
فردى را باسواد نامید اما از نظر من باید سواد شهروندى را 
هم به همه موارد مورد نظر یونسکو اضافه کرد و چگونه 
زیستن همراه با بهزیستى فرهنگى و روان شناختى را هم 
به آن افزود. در این بین شهروند کسى است که حقوق و 

مسئولیت هاى شهروندى خود نسبت به جامعه و محیط 
فیزیکى و اجتماعى و احساس تعلق اجتماعى و مشارکت 

را بیاموزد.
وى با بیان اینکه معلم کالس اول فقط معلم کالس اول 
نیست بلکه اولین معلم زندگى اجتماعى است و باید چگونه 
زیســتن را بیاموزد، تصریح کرد: کتاب «کالس شهر» 
حاصل ســاعت ها تبادل نظر میان بهترین هاى معاونت 
آموزشى و شهروندى است و مشتمل بر 15 فصل است که 
همه در کتاب هاى درسى کالس اول به صورت مستقیم 

و غیرمستقیم آورده شده است و هر فصل 9 بخش دارد.
نویسنده کتاب «کالس شهر» ادامه داد: کتاب هاى کار 
براى این نوشته مى شــوند که مفاهیم نظرى به صورت 
عملى همراه با خالقیت اجرا شوند که در کتاب «کالس 

شهر» نیز به همین صورت است و مطمئناً نواقصى دارد که 
درایت و عالقه مندى و تجربه معلمان کامل تر مى شود.

کاظمى گفت: هرفصل از کتاب «کالس شهر» دو یا سه 
هدف دارد و سپس به فعالیت آغازین وارد مى شود و معلم 
باید با تجربه و خالقیت خود به گونه اى کالس درس را 
طراحى کند که بچه ها به موضوعاتى که قرار اســت در 
حوزه شهروندى مطرح شود عالقه پیدا کنند و البته معلمان 
محدود به فعالیت هاى موجود در این کتاب نیستند و سپس 
وارد محتواى آموزشــى کتاب «کالس شهر» مى شویم 
و بعد از آن نیز فعالیت ها در خانه آغاز مى شــود که باید 
بچه ها را نسبت به انجام این فعالیت ها ترغیب کرد چرا 
که قرار است بچه ها سفیران شهروندى در خانه هاى خود 
باشند و مشارکت شهروندى را از خانه هایشان شروع کنند 

ازنظر ما والدین در خانه دستیار ما هستند.
وى افزود: براى هر فصل نیز دو کتاب دیگر معرفى شده که 
مى توان از آنها استفاده کرد، ضمن اینکه کاربرگ هایى نیز 
طراحى شده و باید در خانه توسط بچه ها و والدین آنها اجرا 

و در کالس بحث و بررسى شود.
این نویســنده تأکید کرد: آموزش شــهروندى آموزش 
محورى براى توسعه ســالمت روانى و عاطفى بچه ها و 
سالمت اجتماعى شهر اســت. در کتاب «کالس شهر» 
قوانینى آورده شده که باید با زبان بچه ها به آنها آموزش 
داده شــود و ما امیدواریم در این جریان سازى که براى 
توســعه فرهنگى به وجود آمده اســت بتوانیم فرهنگ 
شهروندى را در پایتخت فرهنگى ایران به گونه اى طراحى 

کنیم که در همه جهان به عنوان الگو استفاده شود.

در جلسه آموزشى و توجیهى «کالس شهر» به میزبانى سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان عنوان شد 

مدرسه باید مکانى براى تمرین و تدریس جامعه آینده باشد 

,,

ما نمى خواهیم 
بچه ها فقط شهروند 
قانونى باشند، ما 
شهروند خالق و 
تحولى مى خواهیم 
که عالوه بر رعایت 
قوانین زندگى 
درون و برون 
فردى، حتى اگر 
حقى از کسى ضایع 
شد بتواند صحبت 
کند و عدالت 
اجتماعى را یادآور 
شود. روش ما باید 
روش مبتنى بر 
پرسشگرى باشد نه 
صرف اطاعت پذیرى 
و آن وقت است 
که مى توانیم ادعا 
کنیم درحد توسعه 
پایدار پیش 
رفته ایم

مدیر روابط عمومى دانشــگاه علوم پزشکى اصفهان از 
خارج شدن «آرمان غیاثى» پسر هشت ساله سنگ نورد 

از ُکما و افزایش سطح هوشیارى وى خبر داد.
جمعه 29 شهریور امسال یک پســر هشت ساله به نام 
آرمان غیاثى بر اثر سقوط در حین مسابقه سنگ نوردى 
در باشگاهى در فوالدشــهر از توابع شهرستان لنجان 
در غرب اصفهــان، صدمه جدى دید و در بیمارســتان 
الزهرا(س) اصفهان بسترى شد و در حالت کما با سطح 
هوشیارى پایین قرار داشت.مدیر روابط عمومى دانشگاه 

علوم پزشکى اصفهان از افزایش سطح هوشیارى آرمان 
غیاثى خبر داد و گفت: هوشیارى وى صبح روز یک  شنبه 
حدود 8 بود و از دستگاه تنفسى در بخش مراقبت هاى 

ویژه جدا شد.
آرش نجیمى با بیان اینکه در زمان حاضر به نظر مى آید 
که خطر از این پسر هشت ســاله دور شد، افزود: او هنوز 
صحبتى نکرده و پزشکان امیدوارند که روند بهبودى را 
در روزهاى آینده طى کند و از بخش مراقبت هاى ویژه 

خارج شود.

کارکنــان توانمند و پرتــالش ناحیه فوالدســازى و 
ریخته گرى مداوم فوالد مبارکه توانســتند با اجراى 26 
عملیات فالى تاندیش به رکورد ریخته گرى 202 ذوب 

متوالى در ماشین شماره 4 دست یابند.
قاسم خوشدل پور، رئیس تولید ریخته گرى مداوم فوالد 
مبارکه در این بــاره گفت:  هرروز که مى گذرد شــور و 
اشتیاق بیشترى در کارکنان و پیمانکاران شرکت براى 
دســتیابى به رکوردهاى جدید مشــاهده مى کنیم. در 

این زمینه، آماده به کارى تجهیــزات و مراقبت در طول 
دســتیابى به رکورد، برنامه ریزى و حمایت و پشتیبانى 
واحدهاى مختلف و همچنین حمایت مدیریت از اجراى 
برنامه هاى تولید نقش اساسى دارد. ماشین شماره 4 پس 
از اجراى تعمیرات برنامه ریزى شده، در 9 روز پیاپى (212 
ساعت) 270 ذوب را در دو ســکوئنس 68 و 202 ذوبى 
ریخته گرى کرد و تنها سه  ساعت براى آماده سازى مجدد 

منتظر ذوب بود.

مدیر حج و زیــارت اســتان اصفهان دیــروز در جمع 
خبرنگاران با اشاره به استقبال اصفهانى ها براى شرکت 
در راهپیمایى باشکوه و بزرگ اربعین حسینى اظهار کرد: تا 
شنبه شب 263 هزار نفر از استان اصفهان براى شرکت در 

این راهپیمایى در سامانه سماح ثبت نام کرده اند.
غالمعلى زاهدى ادامــه داد: این آمار بــه جز آمار ثبت 
نامى هاى شهرستان کاشان است که بر این اساس از این 
شهرستان نیز تاکنون 31 هزار نفر براى سفر به عراق و 

شرکت در راهپیمایى اربعین ثبت نام کرده اند.
مدیر حج و زیارت اســتان اصفهان با بیان اینکه ســال 
گذشــته 150  هزار نفر از اصفهان در راهپیمایى عظیم 
اربعین حسینى شرکت کردند، گفت: با توجه به استقبال 
پرشورى که امســال براى ســفر به کربالى معلى در 
روز هاى منتهى به اربعین صورت گرفته است پیش بینى 
مى شود در فرصت باقیمانده آمار ثبت نامى ها از اصفهان 

به 300 هزار نفر یعنى دو برابر سال گذشته برسد.

معاون نظارت و پایش حفاظت محیط زیســت استان 
اصفهان با بیــان اینکه حقابه تــاالب گاوخونى 176 
میلیون مترمکعب در سال اســت، گفت: از دوم تا 20 
مهرماه ســال جارى دو میلیون و 241 هزار مترمکعب 
آب از بند شــاخ کنار به ســمت گاوخونى روانه شد که 
این حجم از آب به همراه اندکى پساب و زهکش هاى 

کشاورزى بوده است.
حســین اکبــرى بــا اشــاره بــه فاصلــه 85 
کیلومترى ســد رودشــتین تا تاالب گاوخونى، گفت: 
حجم آب رهاســازى شــده به دلیــل ناهموارى هاى 
مســیر و خشــکى بســتر زاینده رود در ســال هاى 
گذشــته، پس از حدود یک هفته، به تاالب گاوخونى 

رسید.
وى با تأکید بر اینکه معیار ســنجش میزان آب ورودى 
به تــاالب، ایســتگاه پایــش هیدرومتــرى واقع در
 بند شاخ کنار اســت، اظهار کرد: میزان آب رهاسازى 
شــده از ســد رودشــتین به معناى رســیدن همان 
میزان آب در ایســتگاه شــاخ کنار نیســت زیرا بستر 
رودخانه در پایین دســت ســد رودشــتین ســال ها 

خشک بود.
معاون نظــارت و پایــش اداره کل حفاظــت محیط 
زیســت اســتان اصفهان افزود: به این دلیل مقدارى 
از آب رهاسازى شده قبل از رســیدن به بند شاخ کنار
 در طــول مســیر بر اثــر نفــوذ، صــرف مرطوب و

 مشــروب کــردن بســتر زاینــده رود شــد و همین 
موضوع موجب اختالف اعداد اعالم شــده از ســوى 
مسئوالن مرتبط و برخى رسانه ها در خصوص میزان 
حجم آب رهاسازى شده از سد و آب تحویلى به تاالب 

است.
وى در خصــوص اینکــه چه زمــان جریــان آن به 

ســمت تاالب گاوخونــى ادامــه دارد، اظهــار کرد: 
در حال حاضر از ســد رودشــتین حدود 4  مترمکعب
بــر ثانیــه آب به ســمت پایین دســت و تــاالب در 
جریــان اســت، امیدواریــم کــه در چنــد روز آینده 
شــاهد اســتمرار جریان آب به ایســتگاه شــاخ کنار

 باشیم.

دقیقاً چقدر آب به گاوخونى رسید؟  
ثبت یک رکورد در فوالد مبارکه

پسر سنگ نورد اصفهانى از کما خارج شد

ثبت نام 263 هزار اصفهانى براى شرکت در راهپیمایى اربعین

معاون حفاظت محیط زیست استان اصفهان پاسخ مى دهد
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مبتالیان به افسردگى باید از مصرف گوشت گاو، قارچ، 
عدس، غذا هاى کنسروى و فریز شده، سوسیس، کالباس، 
پیتزا، هلیم، کله پاچه، ساالد الویه، سس مایونز، ترشى، 
سیر و پیاز خام، بادمجان، تره، غذا هاى تند، شور و ترش 

پرهیز کنند.
این افراد نباید به مدت طوالنى گرسنه بمانند یا احساس 
تشنگى کنند؛ پرهیز از ُپرخورى و درهم خورى (چند غذا 
را با هم در یک وعده میل کــردن) و کم خوابى هم در 

اشخاص دچار افسردگى ضرورى است.
مبتالیان به افسردگى براى صبحانه مى توانند کره محلى 
را به همراه مرباى به، سیب، گالبى، بالنگ، بهار نارنج، 
انجیر، پوست پسته و گل سرخ میل کنند، مصرف شیره 
انگور به تنهایى یا همراه با شیر هم براى این افراد مفید 
است، این اشخاص همچنین مى توانند فرنى تهیه شده 
با شیره انگور را هم میل کنند، مصرف تخم مرغ به ویژه 
زرده آن به شکل نیمرو یا عسلى هفته اى چهار تا شش 

عدد براى مبتالیان به افسردگى مناسب است.

یکى از انواع سبزى هاى پرمصرف بین عموم مردم،  
کاهو است که اصوًال براى ساالد و ساندویچ از آن 
اســتفاده مى کنیم و کاربرد بسیارى در وعده هاى 
غذایى ما دارد. این سبزى از گیاهان مفیدى است 
که به میزان زیاد در دنیا و ایران پرورش داده مى شود 
و به گفته یک متخصص فارماکوگنوزى این سبزى 
خاصیت آرام بخشى، خواب آور و ادرارآورى دارد و از 

قدیم براى آن اثر ضدتشنج هم قائل بوده اند.
محمدحســین  دکتــر 
صالحى سورمقى، استاد 
دانشــکده داروســازى 
دانشــگاه علوم  پزشکى 

تهران گفت: قسمت اعظم 
برگ  هاى کاهو حدود 90 تا 96 

درصد آب دارند. همچنین 
کاهــو حــاوى تعــدادى 

ویتامین و موادمعدنى است که 
از مهمترین مــواد معدنى موجود در 

آن مى توان به سدیم، پتاسیم و منیزیم 
و ویتامین هاى مهــم آن ویتامین هاى 
گروه B، E، K و دیگــر ویتامین ها 

اشاره کرد.
وى ادامه داد: کاهو در نوع وحشــى 
و معمولى وجــود دارد. نوع خوراکى 

 LACTUCA معمولــى آن با نــام علمــى
SATIVA شناخته شده است و داراى گونه هاى 
متعددى است. مهمترین خاصیتى هم که به کاهو 

نسبت داده مى شود، خواب آور بودن آن است.
وى همچنیــن گفــت: کاهــو به عنــوان یک 
ســبزى از نظر وجود مواد معدنــى و ویتامین ها، 

به خصوص الیاف گیاهى آن براى اعمال  هاضمه 
بسیار مفید است و براى این سبزى خواصى نظیر 
آرام بخش، خواب آور، ادرارآور مطرح بوده و از قدیم 

براى آن اثر ضدتشنج هم قائل بوده اند.
سورمقى با تأکید بر اینکه از نظر موادمغذى مصرف 
برگ هاى تیره کاهو توصیه مى شود، گفت: معموًال 
موقع اســتفاده از کاهو، برگ هاى بیرونى آن دور 
ریخته مى شود و بیشتر از برگ هاى داخلى که رنگ 
کمرنگ ترى نســبت به برگ هاى بیرونى دارند 
استفاده مى شــود. درحالى که برگ هاى 
داخلى کاهو به دلیــل تابش کمتر نور 
آفتاب به آنهــا موادمغذى 

کمترى دارند.
وى همچنین در پاسخ 
به ایــن ســئوال که 
چرا برگ هــاى برخى 
کاهوها تلخ اســت و آیا 
خوردن آنها مضر است یا 
نه، گفت: ماده اى در تمامى 
کاهوها وجــود دارد که وقتى 
ســطح آن افزایش مى یابد باعث 
تلخى کاهو مى شود. با این حال این ماده سمى 
و مضر نیست و به هضم بهتر و تقویت معده کمک 

مى کند و خوردن آن بى خطر است.

محققان دانشکده پزشکى پنسیلوانیا دریافتند اگر افراد بزرگسال مبتال به فشارخون باال، دیابت نوع2 و سکته کمتر از 6 ساعت 
در روز بخوابند، در معرض ریسک باال سرطان و مرگ زودهنگام قرار دارند.

«جولیو فرناندز مندوزا»، سرپرست تیم تحقیق، در این باره مى گوید: «مطالعه ما نشان مى دهد داشتن خواب نرمال براى برخى 
افراد مبتال به این مشکالت سالمت نقش حفاظتى دارد.»

محققان مشاهده کردند افراد مبتال به فشارخون باال یا دیابت که کمتر از شش ساعت در روز مى خوابیدند دو برابر بیشتر با ریسک 
مرگ ناشى از بیمارى قلبى یا سکته مواجه بودند. افراد مبتال به بیمارى قلبى یا سکته که کمتر از 6 ساعت در روز مى خوابیدند 

سه برابر بیشتر با خطر مرگ ناشى از سرطان مواجه بودند.

محققان دانشکده پز
در روز بخوابند، در مع
«جولیو فرناندز مندو
افراد مبتال به این مش
محققان مشاهده کر
مرگ ناشى از بیمارى
سه برابر بیشتر با خط

پنیر یکــى از مهمترین اجزاى تشــکیل دهنده صبحانه 
ماست. با این حال، برخى گمان دارند خوردن این ماده در 

صبحانه مفید نیست. 
سالمت استخوان ها

 A، D کلســیم، پروتئین، منیزیم، زینک و ویتامین هاى
و K مواد مغذى موجود در پنیر هســتند که به ســالمت 
استخوان ها در کودکان و بزرگساالن کمک مى کنند و از 
بروز پوکى استخوان پیشگیرى مى کنند. برخى نظریه ها 
حاکى از این است که مصرف محصوالت لبنى منجر به باال 
رفتن سطح اسید بدن مى شــود و این مسئله مى تواند به 
استخوان ها آسیب برساند. به هرحال شواهد علمى از این 

نظریه حمایت نمى کنند.
پنیر و سالمت دندان ها

پنیر مى تواند سالمت دندان ها را نیز بهبود بخشد. کلسیم 
نقش مهمى در شکل گیرى دندان ها بازى مى کند و منبع 
خوبى از کلسیم است. به عالوه حداقل یکى از بررسى ها 
نشان داده اند که خوردن پنیر مى تواند سطح PH در پالك 
دندان را افزایش دهد و از دندان ها در مقابل پوســیدگى 
محافظت کند. به نظر مى رسد شــیر و ماست بدون قند 

داراى این تأثیر نیستند.
پنیر و فشار خون

بررسى ها نشان داده اند علیرغم اینکه برخى پنیرها حاوى 
چربى و سدیم هســتند، افرادى که پنیر بیشتر مى خورند، 
فشار خون پایین ترى دارند. کلســیم مى تواند به کاهش 
فشار خون کمک کند. پنیرهاى حاوى چربى پایین و سدیم 
پایین بیشتر توصیه مى شوند. قبل از خرید پنیر اطالعات 
تغذیه آن را به دقت بررسى کنید، زیرا بعضى پنیرهاى بدون 
چربى داراى سدیم اضافه هستند. به دلیل فراورى بیش از 
حد پنیرهاى بدون چربى به عنوان بخشى از رژیم غذایى 

توصیه نمى شوند.
پنیر و عروق خونى سالم

برخى پنیر ها حاوى سطح باالى کلسترول و سدیم هستند 
و ممکن است منجر به بروز مشکالت قلبى و عروقى شوند. 
با این حال بررسى هایى که در سال 2014 انجام شد نشان 
دادند که محصوالت لبنى مى تواننــد منبع خوبى از آنتى 
اکسیدانى به نام گلوتاتیون باشند. این آنتى اکسیدان براى 
سالمت مغز و پیشگیرى از مشکالت ناشــى از افزایش 
سن ضرورى است. در سال 2016 دانشمندان دریافتند که 
خواص آنتى اکسیدانى پنیر مى تواند از بدن در مقابل تأثیرات 
منفى سدیم در کوتاه مدت محافظت کند. در این بررسى 
عروق خونى شــرکت کننده هایى که از پنیر لبنى مصرف 
مى کردند، عملکرد بهترى نسبت به عروق خونى کسانى 

داشتند که از پنیر سویا استفاده مى کردند.
بهبود میکروبیولوژى روده و کلسترول

پنیر به عنوان یک غذاى تخمیر شده مى تواند به افزایش 
باکترى هاى سالم روده کمک کند. این مسئله روى سطح 

کلسترول خون نیز تأثیر مى گذارد.
پنیر و وزن سالم

بررسى ها نشان داده اند شخصى که داراى شاخص توده 
بدنى یا BMI باالست بیش از دیگران در معرض کاهش 
سطح کلسیم است. از آنجایى که پنیر منبع خوبى از کلسیم 
است، بنابراین براى کسانى که رژیم غذایى براى کاهش 
وزن انتخاب کرده اند، پنیر مفید خواهد بود. اما به هرحال 
مصرف زیاد پنیر مى تواند تأثیر معکوس داشته باشد و منجر 
به افزایش وزن شود. بهترین حالت براى تأثیر پنیر بر روى 

وزن این است که به میزان مناسب از پنیر استفاده کنید.
پنیر و اسید هاى چرب امگا 3

اسید هاى چرب امگا 3 در برخى از انواع پنیر موجود هستند، 
به ویژه پنیر هایى که با شیر گاو هایى تولید مى شود که علف 
طبیعى و تازه مى خورند. تصور مى شود اسید هاى چرب امگا 

3 براى سیستم قلب و عروق و مغز مؤثر است.
پنیر و سالمت سلول ها

سلول ها براى ساخت و ساز و ترمیم نیاز به پروتئین دارند. 
28 گرم پنیر چدار حــاوى 7 گرم پروتئین اســت. میزان 
پروتئین توصیه شده براى هر فرد به ســن، اندازه بدن و 

میزان فعالیت وى بستگى دارد.
مضرات و خطرات مصرف باالى پنیر

رژیم غذایى سرشار از سدیم و چربى اشباع شده خطر ابتال 
به فشار خون باال، بیمارى هاى قلبى و عروقى و دیابت نوع 

2 را افزایش مى دهد.
1-چربى اشباع شده: 28 گرم پنیر چدار حاوى 120 کالرى 
و حدود 6 گرم چربى اشباع شده است. مصرف زیاد چربى 
اشباع شــده مى تواند خطر بروز دیابت، چاقى و مشکالت 
قلبى را افزایش  دهد. برخى بررسى ها نیز نشان مى دهند که 
چربى اشباع شده مربوط به غذاهاى لبنى نسبت به چربى 

اشباع شده از دیگر منابع چربى داراى ضرر کمترى است.
2-ســدیم: عالوه بر چربى، برخى پنیرها حاوى ســدیم 
زیادى هستند، به ویژه پنیرهایى فراورى شده و پنیرهاى 

طعم دار شده.
3-هورمون ها: نگرانى هایى در مورد وجود اســتروژن 
و دیگر هورمون هاى اســتروئیدى در محصوالت لبنى 
وجود دارد. این هورمــون ها مى توانند سیســتم غدد 
درون ریز را مختل کنند و خطر بروز برخى سرطان ها را 

افزایش دهند.

اگر زیاد پنیر 
مى خورید،بخوانید

یافته هاى جدید محققان نشان مى دهد کاهش 25 درصدى درآمد، به ویژه در بین جوانان 
ممکن است منجر به بروز مشکالت ذهنى جدى در آنها شود و این افراد را مستعد ابتال به 

مشکالت تفکر و کاهش سالمت مغز کند.
یک پژوهشگر دانشکده بهداشت عمومى و اپیدمیولوژى دانشگاه کلمبیا در این رابطه 
اعالم کرد: «نتایج مطالعات ما نشان دهنده شواهدى است که نشان مى دهد نوسانات 
درآمد و کاهش میزان حقوق طى سال هاى جوانى و میان سالى مى تواند منجر به بروز 
مشکالت جدى مغزى و ذهنى در افراد شود که با افزایش سن نمود بیشترى پیدا خواهند 

کرد.»
نتایج این مطالعات  به دست آمده حاکى از این حقیقت بود که افراد داراى تجربه کاهش 
سطح دستمزد، عملکرد ذهنى و مغزى ضعیف ترى به نسبت دیگران داشته و هرچه این 
میزان کاهش حقوق بیشتر بوده، بر عملکرد مغز آنها تأثیر بیشترى داشته است. این افراد 
به نسبت سایر شرکت کنندگان، به طور میانگین 2/8 درصد بیشتر خطا در پاسخ هایشان 
داشتند. بررسى مقایسه اى این تصاویر نشــان مى داد افرادى که تجربه کاهش سطح 
دستمزد را داشتند با کاهش بیشترى در اندازه مغز خود مواجه شده و اتصاالت عصبى بین 
بخش  هاى مختلف مغز آنها نیز ضعیف تر شده است. پژوهشگران دالیل مختلفى ازجمله 
فشارهاى عصبى و واکنش  هایى مانند مصرف دخانیات، اعتیاد به الکل و کاهش سطح 
دسترسى به مراقبت هاى پزشکى که به دلیل کاهش میزان دستمزد، رخ مى دهد را دلیل 

این موضوع مى دانند.

وقتى کاهش حقوق
 به مغز آسیب مى رساند

در این مطلب در مورد کارهایى که نمى توانید با معده 
خالى انجام دهید (حداقل 2 ساعت بعد از وعده غذایى 

شما) براى شما قرار داده ایم.
1 - مصرف داروهاى ضد التهابى

آسپرین، پاراستامول و سایر داروهاى ضد التهابى غیر 
اســتروئیدى را نمى توان با معده خالى مصرف کرد. 
نه تنها اثر آنها را کاهش مى دهــد بلکه باعث ایجاد 
مشکالت جدى در سالمتى (مانند خونریزى معده) 

نیز مى شود.
توصیه: شــیر اثرات منفى داروهاى ضــد التهابى را 
کاهش مى دهد. اگر در دسترس نباشد، مى توانید دارو 

را با آب زیادى بنوشید.
2 - نوشیدن قهوه

حتى قهوه بدون کافئین تولید اسید را تحریک مى کند 
که ممکن است در صورت نوشیدن با معده خالى باعث 
سوزش سر دل و سایر مشکالت دستگاه گوارش شود. 
صرف صبحانه حتى پس از قهوه ممکن است منجر به 

کمبود سروتونین و روحیه اى بد براى بقیه روز شود.
توصیه: اگر قادر نیستید از عادت به نوشیدن قهوه در 
صبح صرفنظر کنید، آن را با شیر یا خامه مصرف کنید، 

چربى شیر اثرات منفى را کاهش مى دهد.
3- جویدن آدامس

اسید گوارش تولید شده در هنگام جویدن آدامس باعث 
از بین رفتن پوشش معده خالى مى شود. مصرف بیش 

از حد آدامس ممکن اســت به گاستریت منجر شود. 
همچنین از نظر علمى اثبات شــده است که افرادى 
که آدامس مى جوند خوراکى هایى مانند سیب زمینى 
سرخ شده و آب نبات را بیشــتر از میوه و سبزیجات 

ترجیح مى دهند.
توصیه: آدامس هاى حاوى شیرین کننده هاى طبیعى 
(زایلیتول، ســوربیتول) نســبت به آدامس هایى که 
حاوى سیکالمات یا آســپارتام هستند ضرر کمترى 
دارند. از جویدن آدامس بیش از ده دقیقه حتى با معده 

پر خوددارى کنید.
4- رفتن به رختخواب

گرســنگى و گلوکــز پایین، مانــع از خــواب رفتن ما 
مى شود و باعث خواب سطحى و بیدارى زودرس مى شود. 
جالب اینجاســت که کمبود خواب باعث افزایش سطح 
هورمون هاى گرسنگى مى شود. به همین دلیل است که 

ما روز بعد از اینکه شام نخوردیم بیشتر مى خوریم.
توصیه: پرخورى قبل از خواب نیز ایده بدى اســت. 
بهترین راه حل محصوالت لبنى است زیرا آنها حاوى 
منیزیم و کلسیم هســتند. این عناصر خواب سالم را 

تضمین مى کنند.
5 - فعالیت شدید

عقیده اى وجود دارد کــه ورزش با معده 
خالى کالرى بیشــترى مى ســوزاند. در 
حقیقــت، این بــر کاهش چربــى تأثیر 

نمى گذارد. از طرف دیگر از دســت دادن عضالت 
واقعى است. شــدت تمرین نیز کاهش مى یابد زیرا 

بدن فاقد انرژى است.
توصیه: تمرینات شدید را با ورزش هوازى جایگزین 
کنید. اگر مشکل گوارشى دارید، بهتر است قبل از هر 
نوع ورزش یک میان وعده میل کنید زیرا فعالیت بدنى 
باعث تولید اسید معده مى شود که براى معده خالى 

مضر است.
6- نوشیدن آب مرکبات

اسیدها و الیاف محکم موجود در 
میوه مرکبات معده خالى شما را 
تحریک مى کند، به ویژه براى 
افرادى که گاستریت دارند یا در 

معرض خطر ابتال به آن هستند 
خطرناك است.

توصیه: آب مرکبات تــازه در صورت رقیق کردن آن 
با آب به نســبت 1: 1 (براى مبتالیان به فشارخون) 
یا 2: 1 (براى دیگران)، چیزى جز فواید آن به همراه 

نخواهد داشت.
7- گفتگو کردن

محققان ثابت کردند که گرسنگى باعث مى شود ما 
کمتر آرام باشیم. این اتفاق مى افتد زیرا خودکنترلى به 
انرژى نیاز دارد، که در هنگام خالى شدن معده از کمبود 

آن برخوردار است.
توصیه: اگر قبل از بحث و گفتگو وقت ندارید، 
چیزى گرم بنوشید و سعى کنید موقع گفتگو 
چیزى به همکار خود پیشنهاد دهید. این امر 

گفتگو را دوستانه تر مى کند.

کارهایى که نباید با معده خالى انجام داد

ى با معده 

ب رفتن ما 
مى شود. 
ش سطح 
 است که 

م.
 اســت. 
ها حاوى 
ب سالم را 

6-نوشیدن آب مرکبات
اسیدها و الیاف محکم موجود در
مرکبات معده خالى شما را  میوه
تحریک مى کند، به ویژه براى 
افرادى که گاستریت دارند یا در 

معرض خطر ابتال به آن هستند 
خطرناك است.

آن برخوردار است.
توصیه: اگر قبل از بحث و گفتگو وقت ندارید، 
کنید موقع گفتگو سعى چیزى گرم بنوشید و

چیزى به همکار خود پیشنهاد دهید. این امر 
گفتگو را دوستانه تر مى کند.

عوارض خواب کمتر از 6 ساعت

ممکن است به علت دیدن یک فیلم یا بخاطر ریختن سس روى تیشرت 
محبوبتان گریه کرده باشــید؛ در هر حال اینکه گریه کردن مفید اســت 

موضوعى است که بحث هاى زیادى درباره آن شده است.
این گفته رایج که گریه کردن مفید و تصفیه کننده است در واقع موضوع 
بحث زیادى در بین پژوهشگران در زمینه احساسات بوده است. تحقیقى 
که در دانشگاه فلوریداى جنوبى روى یادداشــت هاى روزانه افراد انجام 
شده مشخص شد که افراد معموًال روزهاى قبل و بعد از یک گریه احساس 

غمگینى مى کنند.
مطالعات آزمایشگاهى با اســتفاده از فیلم هاى غم انگیز نیز نشان داد که 
بیشتر افراد در واقع بالفاصله پس از گریه کردن احساس بدترى داشتند. 
اما تحقیق تازه اى در هلند نشان داد که تأثیر مفید گریه پس از 20 دقیقه 

نمایان مى شود.
علت دقیق اینکه گریه کردن ممکن است مفید باشد، همچنان ناشناخته 
است هر چند دالیلى مطرح شده که ممکن است گریه کردن ما را وادار کند 
به دنبال فعالیت هاى روحیه بخش باشــیم؛ ممکن است باعث تحریک 
تغییرات فیزیولوژیک شود که به آرام شدن ما کمک مى کند و البته روشن 
است که گریه کردن مى تواند عشق و حمایت دیگران را به سوى ما جلب 

کند.

چرا پس از گریه کردن
 احساس بهترى داریم؟

افسرده ها دور این 
برگ هاى تلخ کاهو را بخوریم یا نه؟!مواد غذایى را خط بکشند

واب آور و ادرارآورى دارد و از 
شنج هم قائل بوده اند.
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 است که 
دنى موجود در 

تاسیم و منیزیم 
 آن ویتامین هاى 
گــر ویتامین ها 

ر نوع وحشــى 
د. نوع خوراکى

موقع اســتفاده از کاهو، بر
ریخته مى شود و بیشتر از بر
کمرنگ ترى نســبت به
استفاده مى شــود
داخلى کاهو به
آفتاب
ک

ک
خو
گ نه،
کاهوه
ســطح آن
تلخى کاهو مى شود. با
و مضر نیست و به هضم به
مى کند و خوردن آن بى خط
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فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

حمــد و ســپاس خداونــدى را سزاســت کــه همــواره وجود داشــت، 
پیش از آنکه کرسى یا عرش، آســمان یا زمین، جن یا انس، پدید آیند. 
خداوندى که ذ ات او را فکرها و عقل هاى ژرف اندیش نتوانند بشناسند 
و با نیروى اندیشه اندازه اى براى او نتوانند تصور کنند. هیچ سئوال 
کننده اى او را به خود مشــغول نســازد و فراوانى عطا و بخشــش از 
دارایــى او نکاهد، براى دیدن به چشــم مــادى نیاز نــدارد و در مکانى 

موال على (ع)محدود نمى شود.

مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمى

مدیر مسئول: هوشنگ غالمى

نشانى: اصفهان، خیابان مدرس، خیابان ادیب

تلفن: 34452005                نمابر: 34452006

چاپ:   رنگین کمان                          

آیین نامه اخالق حرفه اى نصف جهان را در سایت روزنامه مطالعه کنید/امتیاز کیفى در طرح رتبه بندى روزنامه ها: 32/9 
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اداره امور شعب بانک ملى استان اصفهان در نظر دارد کاالهاى خود با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با بهره گیرى از سامانه 
تدارکات الکترونیکى دولت (setadiran.ir) و با شماره مزایده 1098001195000003 به صورت الکترونیکى به فروش برساند.

  زمان انتشار در سایت 1398/07/20 ساعت 14:00                          مهلت دریافت اسناد 1398/07/30
  تاریخ بازدید: 1398/07/21 تا تاریخ 1398/07/30 ساعت 8 تا 13

 آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت 1398/07/30 ساعت 19
  زمان بازگشایى 1398/08/01 ساعت 8:00                                                زمان اعالم برنده 1398/08/01

ضمناً رعایت موارد ذیل الزامى مى باشد:
1- برگزارى مزایده صرفًا از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکى دولت مى باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و 
دریافت اسناد مزایده (در صورت وجود هزینه مربوطه) پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه)، ارسال پیشنهاد قیمت، 

بازگشایى پاکات، اعالم به برنده و واریز وجه مزایده و تحویل کاال در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر مى باشد.
2- پیشنهاد مى گردد با توجه به تنوع کاالهاى مطرح شده در مزایده قبل از ارائه پیشنهاد از اقالم موضوع مزایده بازدید به 

عمل آورید.
3- عالقمندان به شرکت در مزایده مى بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهى الکترونیکى (توکن) با شماره هاى ذیل تماس 

حاصل نمایند.
  مرکز پشتیبانى و راهبرى سامانه 41934- 021                                                    دفتر ثبت نام اصفهان 88969737- 85193768

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها در سایت سامانه (www.setadiran.ir ) بخش <ثبت نام/پروفایل مزایده گر> 
موجود است.

مدیریت شعب پست بانک اســتان اصفهان در نظر دارد تعداد دو دستگاه خودپرداز مستعمل 
و با جزئیات مندرج در اســناد مزایده را با بهره گیرى از ســامانه تدارکات الکترونیکى دولت

(www.setadiran.ir) با شماره مزایده 2-98 و شماره 1098003617000003 سیستمى به صورت 
الکترونیکى به فروش برساند.

 زمان انتشار در سایت: تاریخ 98/07/20، مهلت دریافت اسناد مزایده: تاریخ 98/07/30
تاریخ بازدید: از تاریخ 98/07/22 آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: تاریخ 98/07/30

عالقمندان به شرکت در مزایده مى بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهى الکترونیکى (توکن) با 
شماره هاى ذیل تماس حاصل نمایند:

مرکز پشتیبانى و راهبرى سامانه: 021-41934
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سایت ســامانه(www.setadiran.ir) بخش

 "ثبت نام / پروفایل مزایده گر" موجود است.

اداره امور شعب بانک ملى استان اصفهان م الف: 630790مدیریت شعب پست بانک استان اصفهان م الف: 630842

آگهى مزایده عمومى آگهى مزایده عمومى  آگهى مزایده عمومى آگهى مزایده عمومى
شماره شماره 109800361700003109800361700003(شماره مزایده مرجع(شماره مزایده مرجع22--9898))

روزترین  به  با 
اخبار 

شماییم همراه 
www.nesfejahan.net

شاید برایتان جالب باشد اما اکسیر جوانى که شاید مدتها به دنبال آن بودید را هم 
اکنون مى توانید با کمترین هزینه تهیه کنید. گوجه فرنگى حاوى یک ماده آنتى 
اکسیدان است که براى روشن کردن پوست و همچنین حفاظت از آن در برابر 
عوامل مخرب مانند رادیکال هاى آزاد و نور خورشید بسیار موثر عمل مى کند. اگر 
مى خواهید پوستتان دیرتر پیر شود و چین و چروك را در صورت خود نبینید و با لکه هاى 

بوجود آمده بعد از باردارى خداحافظى کنید از گوجه فرنگى غافل نشوید.

 براى تهیه این ماسک به یک قاشق غذاخورى شیر و یک قاشق غذاخورى آب گوجه فرنگى نیاز دارید. 

پس از مخلوط کردن این دو باهم به کمک پنبه پوست خود را پاك کرده و سپس با آب سرد بشویید. 

این ماسک کار شیر پاك کن و دستمال مرطوب را انجام مى دهد با این تفاوت که هیچ ماده شیمیایى 
در تهیه این ماسک بکار نرفته است.

شاید در اطرفیانتان افرادى باشــند که از وجود کک و مک در صورتشان 

ل راه هایى کم هزینه بــراى ازبین بردن آن
ناراحت هســتند و به دنبــا

یه  ماســکى که این عوارض را به طور موثرى از بین 
 مى گردند. براى ته

ببرد الزم است یک عدد گوجه فرنگى درشت را به صورت حلقه حلقه برش 

ازه دهید سى دقیقه بماند 
دهید و مستقیما بر روى پوست خود بگذارید و اج

سرد بشویید. این کار را روزى دو بار انجام 
و بعد از آن صورت خود را با آب 

ت انگیز آن در محو شدن کک ومک صورت را ببینید.
دهید تا تاثیر شگف

بار تکرار کنید و هر ماساژ هم دو الى سه دقیقه ادامه داشته باشد.شود. سپس دوباره این عمل را تکرار کنید. این عمل را مى توانید در هر نوبت پنج در آن بروز کرده را به صورت دورانى ماساژ دهید و چند دقیقه مکث کنید تا خشک خود را با آن بشویید و سپس با یک برش گوجه فرنگى تازه قسمت هایى که جوش موثر عمل کند. براى تهیه این ماسک ابتدا یک خیار تازه را آب بگیرید و صورت شما مى توانید با صرف کمترین هزینه و وقت ماسکى تهیه کنید که در رفع جوش میکروب هاى موجود بیرون مى آید و سطح پوستتان به آن آغشته مى شود.از بدترین راه ها براى خالص شدن از این عارضه است زیرا با ترکاندن جوش تمام راهى است  که به نظر مى رسد مى توانید از شر جوش خالص شوید. اما این یکى زیادى را صرف از بین بردن آن کنند. در بســیارى از مواقع ترکاندن جوش تنها تقریبا براى همه افراد پیش آمده اســت که به جوش صورت مبتال شوند و وقت  

 افرادى که پوست چربى دارند باید مرتب آن را با مواد شوینده مخصوص شتستشو دهند زیرا اگر این کار را نکنند صورتشان جوش مى زند و 
منافذ آن باز مى شود. این افراد مى توانند با تهیه ماسک خاصى با چربى صورتشان خداحافظى کنند. براى تهیه این ماسک دو عدد گوجه فرنگى 
را در آب جوش قرار دهند سپس پوست آنها را بگیرند و له کنند، بعد از این کار گوجه فرنگى را روى پوست خود قرار دهند و پس از خشک شدن، 

صورت را با آب ولرم بشویید.

معجزه جوانى را
 از این گیاه شگفت انگیز بخواهید

خواص معجزه آساى گوجه فرنگى در تهیه 

ماسک گوجه فرنگى براى از بین بردن 

صورت
ش 

جو

 مو
ت و

ى پوس
ک ها

ع ماس
نوا

ا

ماسک گوجه فرنگى پاك کننده پوست

ماسک گوجه فرنگى براى پوست هاى چربماسک گوجه فرنگى براى پوست هاى چرب

ماسک محوکننده کک و مک پوستماسک محوکننده کک و مک پوست

نوبت اول
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مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)
شــماره آگهى: 139803902004000238 تاریخ آگهى: 1398/07/15 شماره 
پرونده: 139704002004000392 آگهى مزایده پرونده اجرایى شماره بایگانى: 
9703070- ششدانگ پالك شماره 2489 فرعى از 3 اصلى مفزوز و مجزا شده از 
212 فرعى از اصلى مذکور قطعه واقع در بخــش 14 ثبت ملک غرب اصفهان به 
مساحت 396 مترمربع به آدرس اصفهان بعد از خیابان صارمیه و بانک ملت کوچه 
شــماره 42 (نگارســتان) که ســند مالکیــت ان با شــماره دفتــر الکترونیکى 
139520302025002577 ذیل ثبت 147964 و با شماره چاپى 147964 سرى 
ج سال 94 ثبت و صادر شده است با حدود شــماال: درب و دیوار بطول (15/00) 
پانزده متر به کوچه شــرقا: دیوار بدیوار بطول (26/40) بیست و شش متر و چهل 
سانتیمتر به شماره دو هزار و چهارصد و نود فرعى از سه اصلى جنوبا: درب و دیوار 
بطول (15/00) پانزده متر به کوچه بن بســت غربا: دیوار بدیوار بطول (26/40) 
بیست و شش متر و چهل سانتیمتر به شماره دو هزار و چهارصد و هشتاد و هشت 
فرعى از سه اصلى حقوق ارتفاقى ندارد، که طبق صورت مجلس تفکیک به شماره 
95/52/953237 مورخه 1395/05/20 و مفاد پایان کار شــماره 11099/94/9 
مورخه 1394/11/07 صادره توسط شــهردارى منطقه 9 اصفهان پالك مذکور 
تفکیک گردیده است که شامل حیاط مشــاعى، در طبقه همکف به مساحت (16. 
39) سى و نه متر و شانزده دســیمتر مربع، در طبقه همکف به مساحت (31. 51) 
پنجاه و یک متر و سى و یک دسیمتر مربع، 3- داکت، در طبقه 1 به مساحت (3. 1) 
یک متر و سى دسیمتر مربع، در طبقه 1 به مساحت (3. 1) یک متر و سى دسیمتر 
مربع، در طبقه 2 به مســاحت (3. 1) یک متر و سى دســیمتر مربع، در طبقه 2 به 
مساحت (3. 1) یک متر و سى دسیمتر مربع، در طبقه 3 به مساحت (3. 1) یک متر 
و سى دسیمتر مربع، در طبقه 3 به مساحت (3. 1) یک متر و سى دسیمتر مربع، در 
طبقه 4 به مساحت (3. 1) یک متر و سى دسیمتر مربع، در طبقه 4 به مساحت (3. 
1) یک متر و سى دسیمتر مربع، در طبقه 5 به مساحت (3. 1) یک متر و سى دسیمتر 
مربع، در طبقه 5 به مســاحت (3. 1) یک متر و سى دســیمتر مربع، در طبقه 6 به 
مساحت (3. 1) یک متر و سى دسیمتر مربع، در طبقه 6 به مساحت (3. 1) یک متر 
و سى دسیمتر مربع، در طبقه 7 به مساحت (3. 1) یک متر و سى دسیمتر مربع، در 
طبقه 7 به مســاحت (3. 1) یک متر و سى دســیمتر مربع، 4- راه پله و آسانسور 
مشاعى، در طبقه زیرزمین 1 به مساحت (34. 30) سى متر و سى و چهار دسیمتر 
مربع، در طبقه همکف به مساحت (18. 34) سى و چهار متر و هجده دسیمتر مربع، 
در طبقه 1 به مساحت (82. 17) هفده متر و هشتاد و دو دسیمتر مربع، در طبقه 2 به 
مساحت (82. 17) هفده متر و هشتاد و دو دسیمتر مربع، در طبقه 3 به مساحت (82. 
17) هفده متر و هشتاد و دو دســیمتر مربع، در طبقه 4 به مساحت (82. 17) هفده 
متر و هشتاد و دو دسیمتر مربع، در طبقه 5 به مساحت (82. 17) هفده متر و هشتاد 
و دو دسیمتر مربع، در طبقه 6 به مساحت (82. 17) هفده متر و هشتاد و دو دسیمتر 
مربع، در طبقه 7 به مســاحت (82. 17) هفده متر و هشتاد و دو دسیمتر مربع، 5- 
رمپ، در طبقه زیرزمین 1 به مساحت (58. 27) بیست و هفت متر و پنجاه و هشت 
دسیمتر مربع، در طبقه همکف به مساحت (3. 19) نوزده متر و سى دسیمتر مربع، 
6- ستون، در طبقه زیرزمین 1 به مساحت (25. 0) صفر متر و بیست و پنج دسیمتر 
مربع، در طبقه زیرزمین 1 به مساحت (23. 0) صفر متر و بیست و سه دسیمتر مربع، 
در طبقه زیرزمین 1 به مســاحت (23. 0) صفر متر و بیست و سه دسیمتر مربع، در 
طبقه زیرزمین 1 به مساحت (25. 0) صفر متر و بیست و پنج دسیمتر مربع، در طبقه 
زیرزمین 1 به مساحت (27. 0) صفر متر و بیســت و هفت دسیمتر مربع، در طبقه 
زیرزمین 1 به مســاحت (25. 0) صفر متر و بیست و پنج دســیمتر مربع، در طبقه 
زیرزمین 1 به مســاحت (25. 0) صفر متر و بیست و پنج دســیمتر مربع، در طبقه 
زیرزمین 1 به مســاحت (25. 0) صفر متر و بیست و پنج دســیمتر مربع، در طبقه 
زیرزمین 1 به مساحت (24. 0) صفر متر و بیســت و چهار دسیمتر مربع، در طبقه 
زیرزمین 1 به مساحت (26. 0) صفر متر و بیســت و شش دسیمتر مربع، در طبقه 
زیرزمین 1 به مساحت (24. 0) صفر متر و بیســت و چهار دسیمتر مربع، در طبقه 
زیرزمین 1 به مساحت (16. 0) صفر متر و شانزده دسیمتر مربع، در طبقه زیرزمین 
1 به مســاحت (08. 0) صفر متر و هشت دســیمتر مربع، در طبقه زیرزمین 1 به 
مساحت (22. 0) صفر متر و بیســت و دو دســیمتر مربع، در طبقه زیرزمین 1 به 
مساحت (34. 0) صفر متر و ســى و چهار دســیمتر مربع، در طبقه زیرزمین 1 به 
مساحت (25. 0) صفر متر و بیست و پنج دســیمتر مربع، در طبقه زیر زمین 1 به 
مســاحت (25. 0) صفر متر و بیست و پنج دســیمتر مربع، در طبقه زیرزمین 1 به 
مساحت (21. 0) صفر متر و بیست و یک دســیمتر مربع، در طبقه زیرزمین 1 به 
مساحت (27. 0) صفر متر و بیســت و هفت دســیمتر مربع، در طبقه همکف به 
مساحت (34. 0) صفر متر و سى و چهار دسیمتر مربع، در طبقه همکف به مساحت 
(34. 0) صفر متر و سى و چهار دســیمتر مربع، در طبقه همکف به مساحت (5. 0) 
صفر متر و پنجاه دسیمتر مربع، در طبقه همکف به مساحت (34. 0) صفر متر و سى 
و چهار دسیمتر مربع، در طبقه همکف به مساحت (23. 0) صفر متر و بیست و سه 
دسیمتر مربع، در طبقه همکف به مساحت (06. 0) صفر متر و شش دسیمتر مربع، 
در طبقه همکف به مســاحت (28. 0) صفر متر و بیست و هشت دسیمتر مربع، در 
طبقه همکف به مساحت (24. 0) صفر متر و بیست و چهار دسیمتر مربع، در طبقه 
همکف به مساحت (43. 0) صفر متر و چهل و سه دسیمتر مربع، در طبقه همکف 
به مساحت (59. 0) صفر متر و پنجاه و نه دسیمتر مربع، در طبقه همکف به مساحت 
(43. 0) صفر متر و چهل و سه دسیمتر مربع، در طبقه همکف به مساحت (43. 0) 
صفر متر و چهل و سه دسیمتر مربع، در طبقه همکف به مساحت (43. 0) صفر متر 
و چهل و سه دسیمتر مربع، 7- فضاى رمپ، در طبقه همکف به مساحت (98. 28) 
بیست و هشت متر و نود و هشــت دســیمتر مربع، 8- البى، در طبقه همکف به 
مساحت (99. 65) شصت و پنج متر و نود و نه دسیمتر مربع، 9- محوطه پارکینگ، 
در طبقه زیرزمین 1 به مساحت (55. 167) صد و شصت و هفت متر و پنجاه و پنج 
دسیمتر مربع، در طبقه همکف به مساحت (31. 82) هشتاد و دو متر و سى و یک 
دسیمتر مربع، 10- محوطه مشاعى، در طبقه همکف به مساحت (15. 11) یازده 
متر و پانزده دسیمتر مربع، 11- پشت بام مشــاع و مشترك است که با حق عبور 
شــبکه لوله هاى آب، برق، تلفن، گاز، و کانالهاى عمومى کولر و غیره براى کلیه 
آپارتمانهاى احداثى از یکدیگر گواهى است. قسمتهاى اختصاصى شامل چهارده 
واحد پارکینگ واقع در طبقه: زیرزمین 1، همکف، شامل چهارده دستگاه آپارتمان 
واقع در طبقــات: 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1، شــامل چهارده باب انبــارى واقع در طبقه 
زیرزمین 1، مشخصات آپارتمانها 1- ششدانگ یک دستگاه آپارتمان قطعه یک 
تفکیکى به شماره سه هزار و شــانزده فرعى از 3 اصلى مفروز و مجزى شده از دو 

هزار و چهارصد و هشــتاد و نه فرعى از اصلى مذکور به مساحت (62. 138) صد و 
سى و هشت متر و شصت و دو دســیمتر مربع واقع در سمت غربى طبقه یک که 
(4/85) چهار متر و هشتاد و پنج دسیمتر مربع آن تراس مسقف، است.. با قدرالسهم 
از عرصه و مشاعات و سایر مشــترکات با حدود اربعه: شماًال در چهار قسمت، که 
قسمت دوم آن غربى، است. اول دیواریست بطول (0/37) سى و هفت سانتیمتر به 
فضاى حیاط مشاعى دوم دیواریست بطول (0/73) هفتاد و سه سانتیمتر به فضاى 
حیاط مشاعى سوم دیوار و پنجره اســت بطول (6/67) شش متر و شصت و هفت 
سانتیمتر به فضاى حیاط مشاعى چهارم دیواریست مشــترك بطول (0/10) ده 
سانتیمتر به آپارتمان قطعه 2 شرقًا در چهارده قسمت، که قسمتهاى دوم و یازدهم 
و سیزدهم آن شمالى، قسمتهاى چهارم و پنجم و هفتم و نهم آن جنوبى، قسمت 
ششم آن غربى، است. اول دیواریست مشترك بطول (1/25) یک متر و بیست و 
پنج سانتیمتر به آپارتمان قطعه 2 دوم دیواریست مشترك بطول (0/29) بیست و 
نه سانتیمتر به آپارتمان قطعه 2 سوم دیواریست مشترك بطول (5/70) پنج متر و 
هفتاد سانتیمتر به آپارتمان قطعه 2 چهارم دیواریست بطول (0/85) هشتاد و پنج 
سانتیمتر به راه پله و آسانســور مشاعى پنجم دیواریســت بطول (0/13) سیزده 
سانتیمتر به داکت ششم دیواریست بطول (0/39) سى و نه سانتیمتر به داکت هفتم 
دیواریست بطول (0/22) بیست و دو ســانتیمتر به داکت هشتم دیواریست بطول 
(0/92) نود و دو ســانتیمتر به داکت نهم دیواریســت بطول (0/53) پنجاه و سه 
سانتیمتر به داکت دهم دیواریست بطول (1/17) یک متر و هفده سانتیمتر به داکت 
یازدهم دیواریست بطول (0/49) چهل و نه سانتیمتر به داکت دوازدهم درب و دیوار 
است بطول (5/97) پنج متر و نود و هفت ســانتیمتر به راه پله و آسانسور مشاعى 
سیزدهم دیواریست بطول (1/25) یک متر و بیست و پنج ســانتیمتر به راه پله و 
آسانسور مشاعى چهاردهم دیواریست مشترك بطول (5/72) پنج متر و هفتاد و دو 
سانتیمتر به آپارتمان قطعه 2 جنوبًا در سه قسمت، که قسمت دوم آن غربى، است. 
اول دیوار و پنجره است بطول (3/94) سه متر و نود و چهار سانتیمتر به فضاى حیاط 
مشاعى دوم دیواریست بطول (0/51) پنجاه و یک سانتیمتر به فضاى حیاط مشاعى 
سوم نرده و دیوار بالکن ایست بطول (3/49) سه متر و چهل و نه سانتیمتر به فضاى 
حیاط مشاعى غربًا در دو قسمت، اول دیواریست بطول (1/39) یک متر و سى و نه 
سانتیمتر به درز انقطاع مورد تفکیک که ماوراء آن ملک مجاور شماره 2488 فرعى 
از شماره 3 اصلى قرار دارد دوم دیواریست بطول (17/71) هفده متر و هفتاد و یک 
سانتیمتر به درز انقطاع مورد تفکیک که ماوراء آن ملک مجاور شماره 2488 فرعى 
از شماره 3 اصلى قرار دارد حقوق ارتفاقى له و علیه طبق قانون تملک آپارتمانها و 
آیین نامه اجرایى آن مى باشــد. 2- ششدانگ یک دســتگاه آپارتمان قطعه دو 
تفکیکى به شماره سه هزار و هفده فرعى از 3 اصلى مفروز و مجزى شده از دو هزار 
و چهارصد و هشتاد و نه فرعى از اصلى مذکور به مساحت (52. 144) صد و چهل و 
چهار متر و پنجاه و دو دسیمتر مربع واقع در سمت شرقى طبقه یک که (5/41) پنج 
متر و چهل و یک دســیمتر مربع آن تراس مسقف، است.. با قدرالسهم از عرصه و 
مشاعات و سایر مشترکات با حدود اربعه: شماًال دیوار و پنجره است بطول (7/86) 
هفت متر و هشتاد و شش سانتیمتر به فضاى حیاط مشاعى شرقًا در دو قسمت، اول 
دیواریست بطول (18/83) هجده متر وهشتاد و سه سانتیمتر به درز انقطاع مورد 
تفکیک که ماوراء آن ملک مجاور شماره 2490 فرعى از شماره 3 اصلى قرار دارد 
دوم دیواریست بطول (1/55) یک متر و پنجاه و پنج سانتیمتر به درز انقطاع مورد 
تفکیک که ماوراء آن ملک مجاور شماره 2490 فرعى از شماره 3 اصلى قرار دارد 
جنوبًا در سه قسمت، که قسمت دوم آن شرقى، است. اول نرده و دیوار بالکن ایست 
بطول (3/49) سه متر و چهل و نه سانتیمتر به فضاى حیاط مشاعى دوم دیواریست 
بطول (0/51) پنجاه و یک ســانتیمتر به فضاى حیاط مشاعى سوم دیوار و پنجره 
است بطول (3/98) سه متر و نود و هشت سانتیمتر به فضاى حیاط مشاعى غربًا در 
شانزده قسمت، که قسمتهاى دوم و چهارم آن شــمالى، قسمت نهم آن شرقى، 
قسمتهاى ششم و هشتم و دهم و یازدهم و سیزدهم و پانزدهم آن جنوبى، است. 
اول دیواریست مشترك بطول (5/72) پنج متر و هفتاد و دو سانتیمتر به آپارتمان 
قطعه 1 دوم دیواریست بطول (1/25) یک متر و بیست و پنج سانتیمتر به راه پله و 
آسانسور مشاعى ســوم درب و دیوار اســت بطول (5/97) پنج متر و نود و هفت 
سانتیمتر به راه پله و آسانسور مشاعى چهارم دیواریست بطول (0/47) چهل و هفت 
سانتیمتر به داکت پنجم دیواریســت بطول (1/17) یک متر و هفده سانتیمتر به 
داکت ششــم دیواریســت بطول (0/53) پنجاه و سه ســانتیمتر به داکت هفتم 
دیواریســت بطول (0/92) نود و دو سانتیمتر به داکت هشــتم دیواریست بطول 
(0/22) بیست و دو ســانتیمتر به داکت نهم دیواریســت بطول (0/39) سى و نه 
سانتیمتر به داکت دهم دیواریست بطول (0/13) سیزده سانتیمتر به داکت یازدهم 
دیواریست بطول (0/85) هشــتاد و پنج ســانتیمتر به راه پله و آسانسور مشاعى 
دوازدهم دیواریست مشترك بطول (5/70) پنج متر و هفتاد سانتیمتر به آپارتمان 
قطعه 1 ســیزدهم دیواریست مشــترك بطول (0/29) بیست و نه ســانتیمتر به 
آپارتمان قطعه 1 چهاردهم دیواریست مشترك بطول (1/25) یک متر و بیست و 
پنج ســانتیمتر به آپارتمان قطعه 1 پانزدهم دیواریست مشترك بطول (0/10) ده 
ســانتیمتر به آپارتمان قطعه 1 شانزدهم دیواریســت بطول (0/55) پنجاه و پنج 
ســانتیمتر به فضاى حیاط مشــاعى حقوق ارتفاقى له و علیه طبق قانون تملک 
آپارتمانها و آیین نامه اجرایى آن مى باشد. 3- ششــدانگ یک دستگاه آپارتمان 
قطعه سه تفکیکى به شماره سه هزار و هجده فرعى از 3 اصلى مفروز و مجزى شده 
از دو هزار و چهارصد و هشتاد و نه فرعى از اصلى مذکور به مساحت (58. 138) صد 
و سى و هشت متر و پنجاه و هشت دسیمتر مربع واقع در سمت غربى طبقه دو که 
(4/85) چهار متر و هشتاد و پنج دسیمتر مربع آن تراس مسقف، است... با قدرالسهم 
از عرصه و مشاعات و سایر مشــترکات با حدود اربعه: شماًال در چهار قسمت، که 
قسمت دوم آن غربى، است. اول دیواریست بطول (0/37) سى و هفت سانتیمتر به 
فضاى حیاط مشاعى دوم دیواریست بطول (0/73) هفتاد و سه سانتیمتر به فضاى 
حیاط مشاعى سوم دیوار و پنجره اســت بطول (6/67) شش متر و شصت و هفت 
سانتیمتر به فضاى حیاط مشاعى چهارم دیواریست مشــترك بطول (0/10) ده 
سانتیمتر به آپارتمان قطعه 4 شرقًا در چهارده قسمت، که قسمتهاى دوم و یازدهم 
و سیزدهم آن شمالى، قسمتهاى چهارم و پنجم و هفتم و نهم آن جنوبى، قسمت 
ششم آن غربى، است. اول دیواریست مشترك بطول (1/25) یک متر و بیست و 
پنج سانتیمتر به آپارتمان قطعه 4 دوم دیواریست مشترك بطول (0/29) بیست و 
نه سانتیمتر به آپارتمان قطعه 4 سوم دیواریست مشترك بطول (5/70) پنج متر و 
هفتاد سانتیمتر به آپارتمان قطعه 4 چهارم دیواریست بطول (0/85) هشتاد و پنج 
سانتیمتر به راه پله و آسانســور مشاعى پنجم دیواریســت بطول (0/13) سیزده 

سانتیمتر به داکت ششم دیواریست بطول (0/39) سى و نه سانتیمتر به داکت هفتم 
دیواریست بطول (0/22) بیست و دو ســانتیمتر به داکت هشتم دیواریست بطول 
(0/92) نود و دو ســانتیمتر به داکت نهم دیواریســت بطول (0/53) پنجاه و سه 
سانتیمتر به داکت دهم دیواریست بطول (1/17) یک متر و هفده سانتیمتر به داکت 
یازدهم دیواریست بطول (0/49) چهل و نه سانتیمتر به داکت دوازدهم درب و دیوار 
است بطول (5/97) پنج متر و نود و هفت ســانتیمتر به راه پله و آسانسور مشاعى 
سیزدهم دیواریست بطول (1/25) یک متر و بیست و پنج ســانتیمتر به راه پله و 
آسانسور مشاعى چهاردهم دیواریست مشترك بطول (5/72) پنج متر و هفتاد و دو 
سانتیمتر به آپارتمان قطعه 4 جنوبًا در سه قسمت، که قسمت دوم آن غربى، است. 
اول دیوار و پنجره است بطول (3/94) سه متر و نود و چهار سانتیمتر به فضاى حیاط 
مشاعى دوم دیواریست بطول (0/51) پنجاه و یک سانتیمتر به فضاى حیاط مشاعى 
سوم نرده و دیوار بالکن ایست بطول (3/49) سه متر و چهل و نه سانتیمتر به فضاى 
حیاط مشاعى غربًا در دو قسمت، اول دیواریست بطول (1/39) یک متر و سى و نه 
سانتیمتر به درز انقطاع مورد تفکیک که ماوراء آن ملک مجارو شماره 2488 فرعى 
از شماره 3 اصلى قرار دارد دوم دیواریست بطول (17/71) هفده متر و هفتاد و یک 
سانتیمتر به درز انقطاع مورد تفکیک که ماوراء آن ملک مجاور شماره 2488 فرعى 
از شماره 3 اصلى قرار دارد حقوق ارتفاقى له و علیه طبق قانون تملک آپارتمانها و 
آیین نامه اجرایى آن مى باشد. 4- ششدانگ یک دســتگاه آپارتمان قطعه چهار 
تفکیکى به شماره سه هزار و نوزده فرعى از 3 اصلى مفروز و مجزى شده از دو هزار 
و چهارصد و هشتاد و نه فرعى از اصلى مذکور به مساحت (56. 144) صد و چهل و 
چهار متر و پنجاه و شش دســیمتر مربع واقع در سمت شرقى طبقه دو که (4/85) 
چهار متر و هشــتاد و پنج دسیمتر مربع آن تراس مسقف، اســت.. با قدرالسهم از 
عرصه و مشاعات و سایر مشترکات با حدود اربعه: شماًال دیوار و پنجره است بطول 
(7/86) هفت متر و هشتاد و شش ســانتیمتر به فضاى حیاط مشاعى شرقًا در دو 
قسمت، اول دیواریست بطول (18/99) هجده متر و نود و نه سانتیمتر به درز انقطاع 
مورد تفکیک که ماوراء آن ملک مجاور شماره 2490 فرعى از شماره 3 اصلى قرار 
دارد دوم دیواریست بطول (1/39) یک متر و سى و نه سانتیمتر به درز انقطاع مورد 
تفکیک که ماوراء آن ملک مجاور شماره 2490 فرعى از شماره 3 اصلى قرار دارد 
جنوبًا در سه قسمت، که قسمت دوم آن شرقى، است. اول نرده و دیوار بالکن ایست 
بطول (3/49) سه متر و چهل و نه سانتیمتر به فضاى حیاط مشاعى دوم دیواریست 
بطول (0/51) پنجاه و یک ســانتیمتر به فضاى حیاط مشاعى سوم دیوار و پنجره 
است بطول (3/98) سه متر و نود و هشت سانتیمتر به فضاى حیاط مشاعى غربًا در 
شانزده قسمت، که قسمتهاى دوم و چهارم آن شــمالى، قسمت نهم آن شرقى، 
قسمتهاى ششم و هشتم و دهم و یازدهم و سیزدهم و پانزدهم آن جنوبى، است. 
اول دیواریست مشترك بطول (5/72) پنج متر و هفتاد و دو سانتیمتر به آپارتمان 
قطعه 3 دوم دیواریست بطول (1/25) یک متر و بیست و پنج سانتیمتر به راه پله و 
آسانسور مشاعى ســوم درب و دیوار اســت بطول (5/97) پنج متر و نود و هفت 
سانتیمتر به راه پله و آسانسور مشاعى چهارم دیواریست بطول (0/47) چهل و هفت 
سانتیمتر به داکت پنجم دیواریســت بطول (1/17) یک متر و هفده سانتیمتر به 
داکت ششــم دیواریســت بطول (0/53) پنجاه و سه ســانتیمتر به داکت هفتم 
دیواریســت بطول (0/92) نود و دو سانتیمتر به داکت هشــتم دیواریست بطول 
(0/22) بیست و دو ســانتیمتر به داکت نهم دیواریســت بطول (0/39) سى و نه 
سانتیمتر به داکت دهم دیواریست بطول (0/13) سیزده سانتیمتر به داکت یازدهم 
دیواریست بطول (0/85) هشــتاد و پنج ســانتیمتر به راه پله و آسانسور مشاعى 
دوازدهم دیواریست مشترك بطول (5/70) پنج متر و هفتاد سانتیمتر به آپارتمان 
قطعه 3 ســیزدهم دیواریست مشــترك بطول (0/29) بیست و نه ســانتیمتر به 
آپارتمان قطعه 3 چهاردهم دیواریست مشترك بطول (1/25) یک متر و بیست و 
پنج ســانتیمتر به آپارتمان قطعه 3 پانزدهم دیواریست مشترك بطول (0/10) ده 
ســانتیمتر به آپارتمان قطعه 3 شانزدهم دیواریســت بطول (0/55) پنجاه و پنج 
ســانتیمتر به فضاى حیاط مشــاعى حقوق ارتفاقى له و علیه طبق قانون تملک 
آپارتمانها و آیین نامه اجرایى آن مى باشد. 5- ششــدانگ یک دستگاه آپارتمان 
قطعه پنج تفکیکى به شماره سه هزار و بیست فرعى از 3 اصلى مفروز و مجزى شده 
از دو هزار و چهارصد و هشتاد و نه فرعى از اصلى مذکور به مساحت (58. 138) صد 
و سى و هشت متر و پنجاه و هشت دسیمتر مربع واقع در سمت غربى طبقه سه که 
(4/85) چهار متر و هشتاد و پنج دسیمتر مربع آن تراس مسقف، است.. با قدرالسهم 
از عرصه و مشاعات و ســایر مشترکات با حدود اربعه: شــماًال در سه قسمت، که 
قسمت دوم آن غربى، است. اول دیواریست بطول (0/37) سى و هفت سانتیمتر به 
فضاى حیاط مشاعى دوم دیواریست بطول (0/73) هفتاد و سه سانتیمتر به فضاى 
حیاط مشاعى سوم دیوار و پنجره اســت بطول (6/77) شش متر و هفتاد و هفت 
ســانتیمتر به فضاى حیاط مشاعى شرقًا در پانزده قســمت، که قسمتهاى سوم و 
دوازدهم و چهاردهم آن شمالى، قسمتهاى پنجم و ششم و هشتم و دهم آن جنوبى، 
قسمت هفتم آن غربى، است. اول دیواریست مشترك بطول (0/25) بیست و پنج 
سانتیمتر به فضاى حیاط مشاعى دوم دیواریست مشترك بطول (1/00) یک متر 
به آپارتمان قطعه 6 سوم دیواریست مشترك بطول (0/29) بیست و نه سانتیمتر به 
آپارتمان قطعه 6 چهارم دیواریســت مشــترك بطول (5/70) پنــج متر و هفتاد 
سانتیمتر به آپارتمان قطعه 6 پنجم دیوارست بطول (0/85) هشتاد و پنج سانتیمتر 
به راه پله و آسانسور مشاعى ششم دیواریســت بطول (0/13) سیزده سانتیمتر به 
داکت هفتم دیواریست بطول (0/39) سى و نه سانتیمتر به داکت هشتم دیواریست 
بطول (0/22) بیست و دو سانتیمتر به داکت نهم دیواریست بطول (0/92) نود ودو 
سانتیمتر به داکت دهم دیواریســت بطول (0/53) پنجاه و سه سانتیمتر به داکت 
یازدهم دیواریســت بطول (1/17) یک متر و هفده ســانتیمتر به داکت دوازدهم 
دیواریست بطول (0/49) چهل و نه سانتیمتر به داکت سیزدهم درب و دیوار است 
بطول (5/97) پنج متر و نود و هفت سانتیمتر به راه پله و آسانسور مشاعى چهاردهم 
دیواریست بطول (1/25) یک متر و بیست و پنج ســانتیمتر به راه پله و آسانسور 
مشاعى پانزدهم دیواریست مشترك بطول (5/72) پنج متر و هفتاد و دو سانتیمتر 
به آپارتمان قطعه 6 جنوبًا در سه قسمت، که قسمت دوم آن غربى، است. اول دیوار 
و پنجره است بطول (3/94) سه متر و نود و چهار سانتیمتر به فضاى حیاط مشاعى 
دوم دیواریست بطول (0/51) پنجاه و یک سانتیمتر به فضاى حیاط مشاعى سوم 
نرده و دیوار بالکن ایست بطول (3/49) ســه متر و چهل و نه سانتیمتر به فضاى 
حیاط مشاعى غربًا در دو قسمت، اول دیواریست بطول (1/39) یک متر و سى و نه 
سانتیمتر به درز انقطاع مورد تفکیک که ماوراء آن ملک مجاور شماره 2488 فرعى 
از شماره 3 اصلى قرار دارد دوم دیواریست بطول (17/71) هفده متر و هفتاد و یک 

سانتیمتر به درز انقطاع مورد تفکیک که ماوراء آن ملک مجاور شماره 2488 فرعى 
از شماره 3 اصلى قرار دارد حقوق ارتفاقى له و علیه طبق قانون تملک آپارتمانها و 
آیین نامه اجرایى آن مى باشد. 6- ششدانگ یک دســتگاه آپارتمان قطعه شش 
تفکیکى به شماره سه هزار و بیست و یک فرعى از 3 اصلى مفروز و مجزى شده از 
دو هزار و چهارصد و هشتاد و نه فرعى از اصلى مذکور به مساحت (29. 138) صد 
و سى و هشت متر و بیست و نه دســیمتر مربع واقع در سمت شرقى طبقه سه که 
(4/85) چهار متر و هشتاد و پنج دسیمتر مربع آن تراس مسقف، است.. با قدرالسهم 
از عرصه و مشاعات و سایر مشترکات با حدود اربعه: شــماًال دیوار و پنجره است 
بطول (7/76) هفت متر و هفتاد و شش سانتیمتر به فضاى حیاط مشاعى شرقًا در 
دو قســمت، اول دیواریســت بطول (18/19) هجده متر و نوزده سانتیمتر به درز 
انقطاع مورد تفکیک که ماوراء آن ملک مجاور شــماره 2490 فرعى از شماره 3 
اصلى قرار دارد دوم دیواریست بطول (1/39) یک متر و سى و نه سانتیمتر به درز 
انقطاع مورد تفکیک که ماوراء آن ملک مجاور شــماره 2490 فرعى از شماره 3 
اصلى قرار دارد جنوبًا در سه قســمت، که قسمت دوم آن شرقى، است. اول نرده و 
دیوار بالکن ایست بطول (3/49) سه متر و چهل و نه ســانتیمتر به فضاى حیاط 
مشاعى دوم دیواریست بطول (0/51) پنجاه و یک سانتیمتر به فضاى حیاط مشاعى 
سوم دیوار و پنجره است بطول (3/98) ســه متر و نود و هشت سانتیمتر به فضاى 
حیاط مشــاعى غربًا در چهارده قسمت، که قســمتهاى دوم و چهارم آن شمالى، 
قسمت نهم آن شرقى، قسمتهاى ششم و هشــتم و دهم و یازدهم و سیزدهم آن 
جنوبى، است. اول دیواریست مشترك بطول (5/72) پنج متر و هفتاد و دو سانتیمتر 
به آپارتمان قطعه 5 دوم دیواریست بطول (1/25) یک متر و بیست و پنج سانتیمتر 
به راه پله و آسانسور مشاعى سوم درب و دیوار است بطول (5/97) پنج متر و نود و 
هفت سانتیمتر به راه پله و آسانسور مشاعى چهارم دیواریست بطول (0/47) چهل 
و هفت سانتیمتر به داکت پنجم دیواریست بطول (1/17) یک متر و هفده سانتیمتر 
به داکت ششم دیواریســت بطول (0/53) پنجاه و سه ســانتیمتر به داکت هفتم 
دیواریســت بطول (0/92) نود و دو سانتیمتر به داکت هشــتم دیواریست بطول 
(0/22) بیست و دو ســانتیمتر به داکت نهم دیواریســت بطول (0/39) سى و نه 
سانتیمتر به داکت دهم دیواریست بطول (0/13) سیزده سانتیمتر به داکت یازدهم 
دیواریست بطول (0/85) هشــتاد و پنج ســانتیمتر به راه پله و آسانسور مشاعى 
دوازدهم دیواریست مشترك بطول (5/70) پنج متر و هفتاد سانتیمتر به آپارتمان 
قطعه 5 ســیزدهم دیواریست مشــترك بطول (0/29) بیست و نه ســانتیمتر به 
آپارتمان قطعه 5 چهاردهم دیواریست مشترك بطول (1/00) یک متر به آپارتمان 
قطعه 5 حقوق ارتفاقى له و علیه طبق قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرایى 
آن مى باشد. 7- ششدانگ یک دستگاه آپارتمان قطعه هفت تفکیکى به شماره سه 
هزار و بیســت و دو فرعى از 3 اصلى مفروز و مجزى شده از دو هزار و چهارصد و 
هشتاد و نه فرعى از اصلى مذکور به مساحت (58. 138) صد و سى و هشت متر و 
پنجاه و هشت دسیمتر مربع واقع در سمت غربى طبقه چهار که (4/85) چهار متر و 
هشتاد و پنج دسیمتر مربع آن تراس مسقف، است.. با قدرالسهم از عرصه و مشاعات 
و سایر مشترکات با حدود اربعه: شماًال در ســه قسمت، که قسمت دوم آن غربى، 
است. اول دیواریست بطول (0/37) سى و هفت سانتیمتر به فضاى حیاط مشاعى 
دوم دیواریست بطول (0/73) هفتاد و سه سانتیمتر به فضاى حیاط مشاعى سوم 
دیوار و پنجره است بطول (6/77) شش متر و هفتاد و هفت سانتیمتر به فضاى حیاط 
مشاعى شــرقًا در پانزده قسمت، که قسمتهاى ســوم و دوازدهم و چهاردهم آن 
شمالى، قسمتهاى پنجم و ششم و هشتم و دهم آن جنوبى، قسمت هفتم آن غربى، 
است. اول دیواریست مشترك بطول (0/25) بیست و پنج سانتیمتر به فضاى حیاط 
مشاعى دوم دیواریست مشترك بطول (1/00) یک متر به آپارتمان قطعه 8 سوم 
دیواریست مشترك بطول (0/29) بیست و نه سانتیمتر به آپارتمان قطعه 8 چهارم 
دیواریست مشــترك بطول (5/70) پنج متر و هفتاد سانتیمتر به آپارتمان قطعه 8 
پنجم دیواریست بطول (0/85) هشتاد و پنج سانتیمتر به راه پله و آسانسور مشاعى 
ششم دیواریست بطول (0/13) سیزده سانتیمتر به داکت هفتم دیواریست بطول 
(0/39) سى و نه سانتیمتر به داکت هشــتم دیواریست بطول (0/22) بیست و دو 
سانتیمتر به داکت نهم دیواریست بطول (0/92) نود و دو سانتیمتر به داکت دهم 
دیواریست بطول (0/53) پنجاه و سه سانتیمتر به داکت یازدهم دیواریست بطول 
(1/17) یک متر و هفده سانتیمتر به داکت دوازدهم دیواریست بطول (0/49) چهل 
و نه سانتیمتر به داکت ســیزدهم درب و دیوار است بطول (5/97) پنج متر و نود و 
هفت سانتیمتر به راه پله و آسانسور مشاعى چهاردهم دیواریست بطول (1/25) یک 
متر و بیست و پنج ســانتیمتر به راه پله و آسانسور مشــاعى پانزدهم دیواریست 
مشترك بطول (5/72) پنج متر و هفتاد و دو سانتیمتر به آپارتمان قطعه 8 جنوبًا در 
سه قسمت، که قسمت دوم آن غربى، است. اول دیوار و پنجره است بطول (3/94) 
سه متر و نود و چهار سانتیمتر به فضاى حیاط مشاعى دوم دیواریست بطول (0/51) 
پنجاه و یک سانتیمتر به فضاى حیاط مشاعى سوم نرده و دیوار بالکن ایست بطول 
(3/49) سه مترو چهل و نه سانتیمتر به فضاى حیاط مشاعى غربًا در دو قسمت، اول 
دیواریست بطول (1/39) یک متر و سى و نه سانتیمتر به درز انقطاع مورد تفکیک 
که ماوراء آن ملک مجاور شــماره 2488 فرعى از شــماره 3 اصلى قرار دارد دوم 
دیواریســت بطول (17/71) هفده متر و هفتاد و یک سانتیمتر به درز انقطاع مورد 
تفکیک که ماوراء آن ملک مجاور شماره 2488 فرعى از شماره 3 اصلى قرار دارد 
حقوق ارتفاقى له و علیه طبق قانون تملــک آپارتمانها و آیین نامه اجرایى آن مى 
باشد. 8- ششدانگ یک دستگاه آپارتمان قطعه هشت تفکیکى به شماره سه هزار 
و بیست و سه فرعى از 3 اصلى مفروز و مجزى شده از دو هزار و چهارصد و هشتاد 
و نه فرعى از اصلى مذکور به مساحت (29. 138) صد و سى و هشت متر و بیست و 
نه دسیمتر مربع واقع در سمت شــرقى طبقه چهار که (4/85) چهار متر و هشتاد و 
پنج دسیمتر مربع آن تراس مسقف، است.. با قدرالسهم از عرصه و مشاعات و سایر 
مشترکات با حدود اربعه: شماًال دیوار و پنجره است بطول (7/76) هفت متر و هفتاد 
و شش سانتیمتر به فضاى حیاط مشاعى شرقًا در دو قسمت، اول دیواریست بطول 
(18/19) هجده متر و نوزده سانتیمتر به درز انقطاع مورد تفکیک که ماوراء آن ملک 
مجاور شماره 2490 فرعى از شماره 3 اصلى قرار دارد دوم دیواریست بطول (1/39) 
یک متر و سى و نه سانتیمتر به درز انقطاع مورد تفکیک که ماوراء آن ملک مجاور 
شماره 2490 فرعى از شماره 3 اصلى قرار دارد جنوبًا در سه قسمت، که قسمت دوم 
آن شرقى، است. اول نرده و دیوار بالکن ایست بطول (3/49) سه متر و چهل و نه 
سانتیمتر به فضاى حیاط مشــاعى دوم دیواریســت بطول (0/51) پنجاه و یک 
سانتیمتر به فضاى حیاط مشاعى سوم دیوار و پنجره است بطول (3/98) سه متر و 
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نود و هشت سانتیمتر به فضاى حیاط مشاعى غربًا در چهارده قسمت، که قسمتهاى 
دوم و چهارم آن شمالى، قسمت نهم آن شرقى، قسمتهاى ششم و هشتم و دهم و 
یازدهم و سیزدهم آن جنوبى، است. اول دیواریست مشترك بطول (5/72) پنج متر 
و هفتاد و دو سانتیمتر به آپارتمان قطعه 7 دوم دیواریست بطول (1/25) یک متر و 
بیست و پنج ســانتیمتر به راه پله و آسانسور مشاعى سوم درب و دیوار است بطول 
(5/97) پنج متر و نود و هفت ســانتیمتر به راه پله و آسانســور مشــاعى چهارم 
دیواریست بطول (0/47) چهل و هفت سانتیمتر به داکت پنجم دیواریست بطول 
(1/17) یک متر و هفده سانتیمتر به داکت ششم دیواریست بطول (0/53) پنجاه و 
سه سانتیمتر به داکت هفتم دیواریست بطول (0/92) نود و دو سانتیمتر به داکت 
هشتم دیواریست بطول (0/22) بیست و دو سانتیمتر به داکت نهم دیواریست بطول 
(0/39) سى و نه سانتیمتر به داکت دهم دیواریست بطول (0/13) سیزده سانتیمتر 
به داکت یازدهم دیواریســت بطول (0/85) هشتاد و پنج ســانتیمتر به راه پله و 
آسانسور مشــاعى دوازدهم دیواریست مشــترك بطول (5/70) پنج متر و هفتاد 
سانتیمتر به آپارتمان قطعه 7 سیزدهم دیواریست مشترك بطول (0/29) بیست و 
نه سانتیمتر به آپارتمان قطعه 7 چهاردهم دیواریست مشترك بطول (1/00) یک 
متر به آپارتمان قطعه 7 حقوق ارتفاقى له و علیه طبق قانون تملک آپارتمانها و آیین 
نامه اجرایى آن مى باشد. 9- ششدانگ یک دستگاه آپارتمان قطعه نه تفکیکى به 
شماره سه هزار و بیست و چهار فرعى از 3 اصلى مفروز و مجزى شده از دو هزار و 
چهارصد و هشــتاد و نه فرعى از اصلى مذکور به مساحت (58. 138) صد و سى و 
هشت متر و پنجاه و هشت دسیمتر مربع واقع در سمت غربى طبقه پنج که (4/85) 
چهار متر و هشــتاد و پنج دسیمتر مربع آن تراس مسقف، اســت.. با قدرالسهم از 
عرصه و مشاعات و سایر مشترکات با حدود اربعه: شماًال در سه قسمت، که قسمت 
دوم آن غربى، است. اول دیواریست بطول (0/37) سى و هفت سانتیمتر به فضاى 
حیاط مشاعى دوم دیواریست بطول (0/73) هفتاد و سه سانتیمتر به فضاى حیاط 
مشاعى سوم دیوار و پنجره است بطول (6/77) شش متر و هفتاد و هفت سانتیمتر 
به فضاى حیاط مشاعى شرقًا در پانزده قســمت، که قسمتهاى سوم و دوازدهم و 
چهاردهم آن شمالى، قسمتهاى پنجم و ششم و هشتم و دهم آن جنوبى، قسمت 
هفتم آن غربى، است. اول دیواریست مشترك بطول (0/25) بیست و پنج سانتیمتر 
به فضاى حیاط مشاعى دوم دیواریست مشترك بطول (1/00) یک متر به آپارتمان 
قطعه 10 سوم دیواریست مشترك بطول (0/29) بیست و نه سانتیمتر به آپارتمان 
قطعه 10 چهارم دیواریست مشــترك بطول (5/70) پنج متر و هفتاد سانتیمتر به 
آپارتمان قطعه 10 پنجم دیواریست بطول (0/85) هشتاد و پنج سانتیمتر به راه پله 
و آسانسور مشاعى ششم دیواریست بطول (0/13) سیزده سانتیمتر به داکت هفتم 
دیواریســت بطول (0/39) سى و نه سانتیمتر به داکت هشــتم دیواریست بطول 
(0/22) بیست و دو ســانتیمتر به داکت نهم دیواریســت بطول (0/92) نود و دو 
سانتیمتر به داکت دهم دیواریســت بطول (0/53) پنجاه و سه سانتیمتر به داکت 
یازدهم دیواریســت بطول (1/17) یک متر و هفده ســانتیمتر به داکت دوازدهم 
دیواریست بطول (0/49) چهل و نه سانتیمتر به داکت سیزدهم درب و دیوار است 
بطول (5/97) پنج متر و نود و هفت سانتیمتر به راه پله و آسانسور مشاعى چهاردهم 
دیواریست بطول (1/25) یک متر و بیست و پنج ســانتیمتر به راه پله و آسانسور 
مشاعى پانزدهم دیواریست مشترك بطول (5/72) پنج متر و هفتاد و دو سانتیمتر 
به آپارتمان قطعه 10 جنوباً در سه قسمت، که قسمت دوم آن غربى، است. اول دیوار 
و پنجره است بطول (3/94) سه متر و نود و چهار سانتیمتر به فضاى حیاط مشاعى 
دوم دیواریست بطول (0/51) پنجاه و یک سانتیمتر به فضاى حیاط مشاعى سوم 
نرده و دیوار بالکن ایست بطول (3/49) ســه متر و چهل و نه سانتیمتر به فضاى 
حیاط مشاعى غربًا در دو قسمت، اول دیواریست بطول (1/39) یک متر و سى و نه 
سانتیمتر به درز انقطاع مورد تفکیک که ماوراء آن ملک مجاور شماره 2488 فرعى 
از شماره 3 اصلى قرار دارد دوم دیواریست بطول (17/71) هفده متر و هفتاد و یک 
سانتیمتر به درز انقطاع مورد تفکیک که ماوراء آن ملک مجاور شماره 2488 فرعى 
از شماره 3 اصلى قرار دارد حقوق ارتفاقى له و علیه طبق قانون تملک آپارتمانها و 
آیین نامه اجرایى آن مى باشــد. 10- ششدانگ یک دســتگاه آپارتمان قطعه ده 
تفکیکى به شماره سه هزار و بیست و پنج فرعى از 3 اصلى مفروز و مجزى شده از 
دو هزار و چهارصد و هشتاد و نه فرعى از اصلى مذکور به مساحت (29. 138) صد 
و سى و هشت متر و بیست و نه دســیمتر مربع واقع در سمت شرقى طبقه پنج که 
(4/85) چهار متر و هشتاد و پنج دسیمتر مربع آن تراس مسقف، است.. با قدرالسهم 
از عرصه و مشاعات و سایر مشترکات با حدود اربعه: شــماًال دیوار و پنجره است 
بطول (7/76) هفت متر و هفتاد و شش سانتیمتر به فضاى حیاط مشاعى شرقًا در 
دو قســمت، اول دیواریســت بطول (18/19) هجده متر و نوزده سانتیمتر به درز 
انقطاع مورد تفکیک که ماوراء آن ملک مجاور شــماره 2490 فرعى از شماره 3 
اصلى قرار دارد دوم دیواریست بطول (1/39) یک متر و سى و نه سانتیمتر به درز 
انقطاع مورد تفکیک که ماوراء آن ملک مجاور شــماره 2490 فرعى از شماره 3 
اصلى قرار دارد جنوبًا در سه قســمت، که قسمت دوم آن شرقى، است. اول نرده و 
دیوار بالکن ایست بطول (3/49) سه متر و چهل و نه ســانتیمتر به فضاى حیاط 
مشاعى دوم دیواریست بطول (0/51) پنجاه و یک سانتیمتر به فضاى حیاط مشاعى 
سوم دیوار و پنجره است بطول (3/98) ســه متر و نود و هشت سانتیمتر به فضاى 
حیاط مشــاعى غربًا در چهارده قسمت، که قســمتهاى دوم و چهارم آن شمالى، 
قسمت نهم آن شرقى، قسمتهاى ششم و هشــتم و دهم و یازدهم و سیزدهم آن 
جنوبى، است. اول دیواریست مشترك بطول (5/72) پنج متر و هفتاد و دو سانتیمتر 
به آپارتمان قطعه 9 دوم دیواریست بطول (1/25) یک متر و بیست و پنج سانتیمتر 
به راه پله و آسانسور مشاعى سوم درب و دیوار است بطول (5/97) پنج متر و نود و 
هفت سانتیمتر به راه پله و آسانسور مشاعى چهارم دیواریست بطول (0/47) چهل 
و هفت سانتیمتر به داکت پنجم دیواریست بطول (1/17) یک متر و هفده سانتیمتر 
به داکت ششم دیواریســت بطول (0/53) پنجاه و سه ســانتیمتر به داکت هفتم 
دیواریســت بطول (0/92) نود و دو سانتیمتر به داکت هشــتم دیواریست بطول 
(0/22) بیست و دو ســانتیمتر به داکت نهم دیواریســت بطول (0/39) سى و نه 
سانتمیتر به داکت دهم دیواریست بطول (0/13) سیزده سانتیمتر به داکت یازدهم 
دیواریست بطول (0/85) هشــتاد و پنج ســانتیمتر به راه پله و آسانسور مشاعى 
دوازدهم دیواریست مشترك بطول (5/70) پنج متر و هفتاد سانتیمتر به آپارتمان 
قطعه 9 ســیزدهم دیواریست مشــترك بطول (0/29) بیست و نه ســانتیمتر به 
آپارتمان قطعه 9 چهاردهم دیواریست مشترك بطول (1/00) یک متر به آپارتمان 
قطعه 9 حقوق ارتفاقى له و علیه طبق قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرایى 

آن مى باشد. 11- ششدانگ یک دستگاه آپارتمان قطعه یازده تفکیکى به شماره 
سه هزار و بیست و شش فرعى از 3 اصلى مفروز و مجزى شده از دو هزار و چهارصد 
و هشتاد و نه فرعى از اصلى مذکور به مساحت (58. 138) صد و سى و هشت متر و 
پنجاه و هشت دسیمتر مربع واقع در سمت غربى طبقه شش که (4/85) چهار متر 
و هشتاد و پنج دســیمتر مربع آن تراس مسقف، اســت.. با قدرالسهم از عرصه و 
مشاعات و سایر مشترکات با حدود اربعه: شماًال در سه قسمت، که قسمت دوم آن 
غربى، است. اول دیواریست بطول (0/37) سى و هفت سانتیمتر به فضاى حیاط 
مشاعى دوم دیواریست بطول (0/73) هفتاد و سه سانتیمتر به فضاى حیاط مشاعى 
سوم دیوار و پنجره است بطول (6/77) شش متر و هفتاد و هفت سانتیمتر به فضاى 
حیاط مشاعى شرقًا در پانزده قسمت، که قسمتهاى سوم و دوازدهم و چهاردهم آن 
شمالى، قسمتهاى پنجم و ششم و هشتم و دهم آن جنوبى، قسمت هفتم آن غربى، 
است. اول دیواریست مشترك بطول (0/25) بیست و پنج سانتیمتر به فضاى حیاط 
مشاعى دوم دیواریست مشترك بطول (1/00) یک متر به آپارتمان قطعه 12 سوم 
دیواریست مشترك بطول (0/29) بیست و نه سانتیمتر به آپارتمان قطعه 12 چهارم 
دیواریست مشترك بطول (5/70) پنج متر و هفتاد سانتیمتر به آپارتمان قطعه 12 
پنجم دیواریست بطول (0/85) هشتاد و پنج سانتیمتر به راه پله و آسانسور مشاعى 
ششم دیواریست بطول (0/13) سیزده سانتیمتر به داکت هفتم دیواریست بطول 
(0/39) سى و نه سانتیمتر به داکت هشــتم دیواریست بطول (0/22) بیست و دو 
سانتیمتر به داکت نهم دیواریست بطول (0/92) نود و دو سانتیمتر به داکت دهم 
دیواریست بطول (0/53) پنجاه و سه سانتیمتر به داکت یازدهم دیواریست بطول 
(1/17) یک متر و هفده سانتیمتر به داکت دوازدهم دیواریست بطول (0/49) چهل 
و نه سانتیمتر به داکت ســیزدهم درب و دیوار است بطول (5/97) پنج متر و نود و 
هفت سانتیمتر به راه پله و آسانسور مشاعى چهاردهم دیواریست بطول (1/25) یک 
متر و بیست و پنج ســانتیمتر به راه پله و آسانسور مشــاعى پانزدهم دیواریست 
مشترك بطول (5/72) پنج متر و هفتاد و دو سانتیمتر به آپارتمان قطعه 12 جنوبًا 
در سه قسمت، که قســمت دوم آن غربى، اســت. اول دیوار و پنجره است بطول 
(3/94) سه متر و نود و چهار سانتیمتر به فضاى حیاط مشاعى دوم دیواریست بطول 
(0/51) پنجاه و یک سانتیمتر به فضاى حیاط مشاعى سوم نرده و دیوار بالکن ایست 
بطول (3/49) سه متر و چهل و نه ســانتیمتر به فضاى حیاط مشاعى غربًا در دو 
قسمت، اول دیواریست بطول (1/39) یک متر و سى و نه سانتیمتر به درز انقطاع 
مورد تفکیک که ماوراء آن ملک مجاور شماره 2488 فرعى از شماره 3 اصلى قرار 
دارد دوم دیواریست بطول (17/71) هفده متر و هفتاد و یک سانتیمتر به درز انقطاع 
مورد تفکیک که ماوراء آن ملک مجاور شماره 2488 فرعى از شماره 3 اصلى قرار 
دارد حقوق ارتفاقى له و علیه طبق قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرایى آن 
مى باشد. 12- ششدانگ یک دستگاه آپارتمان قطعه دوازده تفکیکى به شماره سه 
هزار و بیست و هفت فرعى از 3 اصلى مفروز و مجزى شده از دو هزار و چهارصد و 
هشتاد و نه فرعى از اصلى مذکور به مساحت (29. 138) صد و سى و هشت متر و 
بیست و نه دسیمتر مربع واقع در ســمت شرقى طبقه شش که (4/85) چهار متر و 
هشتاد و پنج دسیمتر مربع آن تراس مسقف، است.. با قدرالسهم از عرصه و مشاعات 
و سایر مشترکات با حدود اربعه: شماًال دیوار و پنجره است بطول (7/76) هفت متر 
و هفتاد و شش سانتیمتر به فضاى حیاط مشاعى شرقًا در دو قسمت، اول دیواریست 
بطول (18/19) هجده متر و نوزده سانتیمتر به درز انقطاع مورد تفکیک که ماوراء 
آن ملک مجاور شماره 2490 فرعى از شــماره 3 اصلى قرار دارد دوم دیواریست 
بطول (1/39) یک متر و سى و نه سانتیمتر به درز انقطاع مورد تفکیک که ماوراء 
آن ملک مجاور شماره 2490 فرعى از شماره 3 اصلى قرار دارد جنوبًا در سه قسمت، 
که قسمت دوم آن شرقى، است. اول نرده و دیوار بالکن ایست بطول (3/49) سه 
متر و چهل و نه سانتیمتر به فضاى حیاط مشــاعى دوم دیواریست بطول (0/51) 
پنجاه و یک ســانتیمتر به فضاى حیاط مشاعى ســوم دیوار و پنجره است بطول 
(3/98) سه متر و نود و هشت ســانتیمتر به فضاى حیاط مشاعى غربًا در چهارده 
قسمت، که قسمتهاى دوم و چهارم آن شمالى، قسمت نهم آن شرقى، قسمتهاى 
ششم و هشتم و دهم و یازدهم و سیزدهم آن جنوبى، است. اول دیواریست مشترك 
بطول (5/72) پنج متر و هفتاد و دو سانتیمتر به آپارتمان قطعه 11 دوم دیواریست 
بطول (1/25) یک متر و بیست و پنج سانتیمتر به راه پله و آسانسور مشاعى سوم 
درب و دیوار است بطول (5/97) پنج متر و نود و هفت سانتیمتر به راه پله و آسانسور 
مشاعى چهارم دیواریست بطول (0/47) چهل و هفت ســانتیمتر به داکت پنجم 
دیواریست بطول (1/17) یک متر و هفده سانتیمتر به داکت ششم دیواریست بطول 
(0/53) پنجاه و سه سانتیمتر به داکت هفتم دیواریســت بطول (0/92) نود و دو 
سانتیمتر به داکت هشتم دیواریست بطول (0/22) بیست و دو سانتیمتر به داکت 
نهم دیواریست بطول (0/39) سى و نه ســانتیمتر به داکت دهم دیواریست بطول 
(0/13) سیزده ســانتیمتر به داکت یازدهم دیواریست بطول (0/85) هشتاد و پنج 
سانتیمتر به راه پله و آسانسور مشاعى دوازدهم دیواریست مشترك بطول (5/70) 
پنج متر و هفتاد سانتیمتر به آپارتمان قطعه 11 سیزدهم دیواریست مشترك بطول 
(0/29) بیست و نه سانتیمتر به آپارتمان قطعه 11 چهاردهم دیواریست مشترك 
بطول (1/00) یک متر به آپارتمان قطعه 11 حقوق ارتفاقى له و علیه طبق قانون 
تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرایى آن مى باشــد. 13- ششــدانگ یک دستگاه 
آپارتمان قطعه سیزده تفکیکى به شماره سه هزار و بیست و هشت فرعى از 3 اصلى 
مفروز و مجزى شــده از دو هزار و چهارصد و هشتاد و نه فرعى از اصلى مذکور به 
مساحت (58. 138) صد و سى و هشت متر و پنجاه و هشت دسیمتر مربع واقع در 
سمت غربى طبقه هفت که (4/85) چهار متر و هشتاد و پنج دسیمتر مربع آن تراس 
مسقف، است.. با قدرالسهم از عرصه و مشــاعات و سایر مشترکات با حدود اربعه: 
شماًال در سه قسمت، که قسمت دوم آن غربى، است. اول دیواریست بطول (0/37) 
سى و هفت سانتیمتر به فضاى حیاط مشاعى دوم دیواریست بطول (0/73) هفتاد 
و سه سانتیمتر به فضاى حیاط مشاعى سوم دیوار و پنجره است بطول (6/77) شش 
متر و هفتاد و هفت سانتیمتر به فضاى حیاط مشــاعى شرقًا در پانزده قسمت، که 
قسمتهاى سوم و دوازدهم و چهاردهم آن شمالى، قسمتهاى پنجم و ششم و هشتم 
و دهم آن جنوبى، قسمت هفتم آن غربى، اســت. اول دیواریست مشترك بطول 
(0/25) بیست و پنج سانتیمتر به فضاى حیاط مشــاعى دوم دیواریست مشترك 
بطول (1/00) یک متر به آپارتمان قطعه 14 سوم دیواریست مشترك بطول (0/29) 
بیست و نه سانتیمتر به آپارتمان قطعه 14 چهارم دیواریست مشترك بطول (5/70) 
پنج متر و هفتاد ســانتیمتر به آپارتمان قطعه 14 پنجم دیواریست بطول (0/85) 
هشتاد و پنج سانتیمتر به راه پله و آسانسور مشاعى ششم دیواریست بطول (0/13) 
سیزده سانتیمتر به داکت هفتم دیواریست بطول (0/39) سى و نه سانتیمتر به داکت 

هشتم دیواریست بطول (0/22) بیست و دو سانتیمتر به داکت نهم دیواریست بطول 
(0/92) نود و دو ســانتیمتر به داکت دهم دیواریســت بطول (0/53) پنجاه و سه 
سانتیمتر به داکت یازدهم دیواریســت بطول (1/17) یک متر و هفده سانتیمتر به 
داکت دوازدهم دیواریست بطول (0/49) چهل و نه سانتیمتر به داکت سیزدهم درب 
و دیوار اســت بطول (5/97) پنج متر و نودو هفت ســانتیمتر به راه پله و آسانسور 
مشاعى چهاردهم دیواریست بطول (1/25) یک متر و بیست و پنج سانتیمتر به راه 
پله و آسانسور مشاعى پانزدهم دیواریست مشترك بطول (5/72) پنج متر وهفتاد 
و دو سانتیمتر به آپارتمان قطعه 14 جنوبًا در سه قسمت، که قسمت دوم آن غربى، 
است. اول دیوار و پنجره است بطول (3/94) سه متر و نود و چهار سانتیمتر به فضاى 
حیاط مشاعى دوم دیواریست بطول (0/51) پنجاه و یک سانتیمتر به فضاى حیاط 
مشاعى سوم نرده و دیوار بالکن ایست بطول (3/49) سه متر و چهل و نه سانتیمتر 
به فضاى حیاط مشاعى غربًا در دو قسمت، اول دیواریست بطول (1/39) یک متر 
و سى و نه سانتیمتر به درز انقطاع مورد تفکیک که ماوراء آن ملک مجاور شماره 
2488 فرعى از شماره 3 اصلى قرار دارد دوم دیواریست بطول (17/71) هفده متر 
و هفتاد و یک سانتیمتر به درز انقطاع مورد تفکیک که ماوراء آن ملک مجاور شماره 
2488 فرعى از شماره 3 اصلى قرار دارد حقوق ارتفاقى له و علیه طبق قانون تملک 
آپارتمانها و آیین نامه اجرایى آن مى باشــد. 14- ششدانگ یک دستگاه آپارتمان 
قطعه چهارده تفکیکى به شماره سه هزار و بیســت و نه فرعى از 3 اصلى مفروز و 
مجزى شده از دو هزار و چهارصد و هشتاد و نه فرعى از اصلى مذکور به مساحت 
(29. 138) صد و سى و هشت متر و بیست و نه دسیمتر مربع واقع در سمت شرقى 
طبقه هفت که (4/85) چهار متر و هشتاد و پنج دســیمتر مربع آن تراس مسقف، 
است.. با قدرالسهم از عرصه و مشاعات و سایر مشترکات با حدود اربعه: شماًال دیوار 
و پنجره است بطول (7/76) هفت متر و هفتاد و شش ســانتیمتر به فضاى حیاط 
مشاعى شرقًا در دو قسمت، اول دیواریســت بطول (18/19) هجده متر و نوزده 
سانتیمتر به درز انقطاع مورد تفکیک که ماوراء آن ملک مجاور شماره 2490 فرعى 
از شــماره 3 اصلى قرار دارد دوم دیواریســت بطول (1/39) یک متر و سى و نه 
سانتیمتر به درز انقطاع مورد تفکیک که ماوراء آن ملک مجاور شماره 2490 فرعى 
از شماره 3 اصلى قرار دارد جنوبًا در سه قسمت، که قسمت دوم آن شرقى، است. 
اول نرده و دیوار بالکن ایست بطول (3/49) سه متر و چهل و نه سانتیمتر به فضاى 
حیاط مشاعى دوم دیواریست بطول (0/51) پنجاه و یک سانتیمتر به فضاى حیاط 
مشاعى سوم دیوار و پنجره است بطول (3/98) سه متر و نود و هشت سانتیمتر به 
فضاى حیاط مشاعى غرباً در چهارده قسمت، که قسمتهاى دوم و چهارم آن شمالى، 
قسمت نهم آن شرقى، قسمتهاى ششم و هشــتم و دهم و یازدهم و سیزدهم آن 
جنوبى، است. اول دیواریست مشترك بطول (5/72) پنج متر و هفتاد و دو سانتیمتر 
به آپارتمان قطعه 13 دوم دیواریست بطول (1/25) یک متر و بیست و پنج سانتیمتر 
به راه پله و آسانسور مشاعى سوم درب و دیوار است بطول (5/97) پنج متر و نود و 
هفت سانتیمتر به راه پله و آسانسور مشاعى چهارم دیواریست بطول (0/47) چهل 
و هفت سانتیمتر به داکت پنجم دیواریست بطول (1/17) یک متر و هفده سانتمیتر 
به داکت ششم دیواریســت بطول (0/53) پنجاه و سه ســانتیمتر به داکت هفتم 
دیواریســت بطول (0/92) نود و دو سانتیمتر به داکت هشــتم دیواریست بطول 
(0/22) بیست و دو ســانتیمتر به داکت نهم دیواریســت بطول (0/39) سى و نه 
سانتیمتر به داکت دهم دیواریست بطول (0/13) سیزده سانتیمتر به داکت یازدهم 
دیواریست بطول (0/85) هشــتاد و پنج ســانتیمتر به راه پله و آسانسور مشاعى 
دوازدهم دیواریست مشترك بطول (5/70) پنج متر و هفتاد سانتیمتر به آپارتمان 
قطعه 13 سیزدهم دیواریست مشــترك بطول (0/29) بیســت و نه سانتیمتر به 
آپارتمان قطعه 13 چهاردهم دیواریست مشترك بطول (1/00) یک متر به آپارتمان 
قطعه 13 حقوق ارتفاقى له و علیه طبق قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرایى 
آن مى باشد. مشخصات انباریها 1- انبارى قطعه یک تفکیکى به مساحت (35. 5) 
پنج متر و سى و پنج دسیمتر مربع واقع در طبقه زیرزمین 1. با حدود اربعه: شماًال 
درب و دیوار است بطول (2/41) دو متر و چهل و یک سانتیمتر به راه پله و آسانسور 
مشاعى شرقًا دیواریســت بطول (2/22) دو متر و بیست و دو سانتیمتر به راه پله و 
آسانسور مشاعى جنوبًا دیواریست مشــترك بطول (2/41) دو متر و چهل و یک 
ســانتیمتر به انبارى قطعه 2 غربًا دیواریســت بطول (2/22) دو متر و بیست و دو 
سانتیمتر به رمپ حقوق ارتفاقى از پارکینگ نه حق عبور دارد. له و علیه طبق قانون 
تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرایى آن مى باشد. 2- انبارى قطعه دو تفکیکى به 
مساحت (27. 5) پنج متر و بیست و هفت دسیمتر مربع واقع در طبقه زیرزمین 1. با 
حدود اربعه: شماًال دیواریست مشترك بطول (2/41) دو متر و چهل و یک سانتیمتر 
به انبارى قطعه 1 شرقًا دیواریست بطول (2/37) دو متر و سى و هفت سانتیمتر به 
راه پله و آسانسور مشاعى جنوبًا در پنج قسمت، که قسمت دوم آن غربى، است. اول 
دیواریست بطول (0/07) هفت سانتیمتر به محوطه پارکینگ دوم دیواریست بطول 
(0/19) نوزده ســانتیمتر به ستون سوم دیواریســت بطول (0/47) چهل و هفت 
سانتیمتر به ستون چهارم درب و دیوار اســت بطول (1/59) یک متر و پنجاه و نه 
ســانتیمتر به محوطه پارکینگ پنجم دیواریســت بطول (0/28) بیست و هشت 
سانتیمتر به ستون غربًا دیواریست بطول (2/18) دو متر و هجده سانتیمتر به رمپ 
حقوق ارتفاقى از پارکینگ هشت و نه حق عبور دارد له و علیه طبق قانون تملک 
آپارتمانها و آیین نامه اجرایى آن مى باشد. 3- انبارى قطعه سه تفکیکى به مساحت 
(28. 3) سه متر و بیست و هشت دســیمتر مربع واقع در طبقه زیرزمین 1. با حدود 
اربعه: شماًال دیواریســت بطول (2/10) دو متر و ده سانتیمتر به محوطه پارکینگ 
شرقًا دیواریست مشترك بطول (1/56) یک متر و پنجاه و شش سانتیمتر به انبارى 
قطعه 4 جنوبًا درب و دیوار اســت بطول (2/10) دو متر و ده سانتیمتر به محوطه 
پارکینگ غرباً دیواریست بطول (1/56) یک متر و پنجاه و شش سانتیمتر به محوطه 
پارکینگ حقوق ارتفاقى از پارکینگ هشــت حق عبور دارد. له و علیه طبق قانون 
تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرایى آن مى باشد. 4- انبارى قطعه چهار تفکیکى 
به مساحت (68. 3) سه متر و شصت و هشت دسیمتر مربع واقع در طبقه زیرزمین 
1. با حدود اربعه: شماًال دیواریست بطول (2/42) دو متر و چهل و دو سانتیمتر به 
محوطه پارکینگ شرقًا دیواریست بطول (1/49) یک متر و چهل و نه سانتیمتر به 
محوطه پارکینگ جنوبًا در ســه قسمت، که قسمت دوم آن شــرقى، است. اول 
دیواریست مشترك بطول (1/43) یک متر و چهل و سه سانتیمتر به انبارى قطعه 
5 دوم درب و دیوار است بطول (0/07) هفت سانتیمتر به انبارى قطعه 5 سوم درب 
و دیوار است بطول (0/99) نود و نه سانتیمتر به محوطه پارکینگ غربًا دیواریست 
مشترك بطول (1/56) یک متر و پنجاه و شش سانتیمتر به انبارى قطعه 3 حقوق 
ارتفاقى از پارکینگ هشت حق عبور دارد. له و علیه طبق قانون تملک آپارتمانها و 

آیین نامه اجرایى آن مى باشد. 5- انبارى قطعه پنج تفکیکى به مساحت (48. 4) 
چهار متر و چهل و هشت دســیمتر مربع واقع در طبقه زیرزمین 1. با حدود اربعه: 
شماًال دیواریست مشترك بطول (1/43) یک متر و چهل و سه سانتیمتر به انبارى 
قطعه 4 شرقًا دیواریست بطول (3/21) سه متر و بیست و یک سانتیمتر به محوطه 
پارکینگ جنوبًا دیواریست بطول (1/38) یک متر و سى و هشت سانتیمتر به معبر 
غربًا در چهار قسمت، که قســمت دوم آن جنوبى، است. اول دیواریست مشترك 
بطول (2/12) دو متر و دوازده ســانتیمتر به انبارى قطعه 6 دوم دیواریست بطول 
(0/05) پنج سانتیمتر به انبارى قطعه 6 سوم درب و دیوار است بطول (1/02) یک 
متر و دو ســانتیمتر به محوطه پارکینگ چهارم درب و دیوار است بطول (0/07) 
هفت سانتیمتر به انبارى قطعه 4 حقوق ارتفاقى از پارکینگ هشت حق عبور دارد 
له و علیه طبق قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرایى آن مى باشد. 6- انبارى 
قطعه شش تفکیکى به مساحت (97. 2) دو متر و نود و هفت دسیمتر مربع واقع در 
طبقه زیرزمین 1. با حدود اربعه: شماًال در دو قسمت، اول درب و دیوار است بطول 
(1/35) یک متر و سى و پنج سانتیمتر به محوطه پارکینگ دوم دیواریست بطول 
(0/05) پنج سانتیمتر به انبارى قطعه 5 شرقًا دیواریست مشترك بطول (2/12) دو 
متر و دوازده سانتیمتر به انبارى قطعه 5 جنوبًا دیواریست بطول (1/40) یک متر و 
چهل سانتیمتر به معبر غربًا دیواریست مشــترك بطول (2/12) دو متر و دوازده 
ســانتیمتر به انبارى قطعه 7 حقوق ارتفاقى از پارکینگ هشت حق عبور دارد. له و 
علیه طبق قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرایى آن مى باشد. 7- انبارى قطعه 
هفت تفکیکى به مساحت (97. 2) دو متر و نود و هفت دسیمتر مربع واقع در طبقه 
زیرزمین 1. با حدود اربعه: شماًال درب و دیوار است بطول (1/40) یک متر و چهل 
سانتیمتر به محوطه پارکینگ شرقًا دیواریست مشــترك بطول (2/12) دو متر و 
دوازده سانتیمتر به انبارى قطعه 6 جنوبًا دیواریست بطول (1/40) یک متر و چهل 
سانتیمتر به معبر غربًا دیواریست مشترك بطول (2/12) دو متر و دوازده سانتیمتر 
به انبارى قطعه 8 حقوق ارتفاقى از پارکینگ هشت حق عبور دارد. له و علیه طبق 
قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرایى آن مى باشــد. 8- انبارى قطعه هشت 
تفکیکى به مســاحت (97. 2) دو متر و نود و هفت دســیمتر مربع واقع در طبقه 
زیرزمین 1. با حدود اربعه: شماًال درب و دیوار است بطول (1/40) یک متر و چهل 
سانتیمتر به محوطه پارکینگ شرقًا دیواریست مشــترك بطول (2/12) دو متر و 
دوازده سانتیمتر به انبارى قطعه 7 جنوبًا دیواریست بطول (1/40) یک متر و چهل 
سانتیمتر به معبر غربًا دیواریست مشترك بطول (2/12) دو متر و دوازده سانتیمتر 
به انبارى قطعه 9 حقوق ارتفاقى از پارکینگ هشت حق عبور دارد. له و علیه طبق 
قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرایى آن مى باشد 9- انبارى قطعه نه تفکیکى 
به مساحت (97. 2) دو متر و نود و هفت دسیمتر مربع واقع در طبقه زیرزمین 1. با 
حدود اربعه: شماًال درب و دیوار اســت بطول (1/40) یک متر و چهل سانتیمتر به 
محوطه پارکینگ شرقًا دیواریست مشترك بطول (2/12) دو متر و دوازده سانتیمتر 
به انبارى قطعه 8 جنوبًا دیواریست بطول (1/40) یک متر و چهل سانتیمتر به معبر 
غربًا دیواریست مشترك بطول (2/12) دو متر و دوازده سانتیمتر به انبارى قطعه 10 
حقوق ارتفاقى از پارکینگ هشــت حق عبور دارد. له و علیــه طبق قانون تملک 
آپارتمانها و آیین نامه اجرایى آن مى باشد 10- انبارى قطعه ده تفکیکى به مساحت 
(97. 2) دو متر و نود و هفت دسیمتر مربع واقع در طبقه زیرزمین 1. با حدود اربعه: 
شماًال در دو قســمت، اول دیواریست مشــترك بطول (0/07) هفت سانتیمتر به 
انبارى قطعه 11 دوم درب و دیوار است بطول (1/33) یک متر و سى و سه سانتیمتر 
به محوطه پارکینگ شــرقًا دیواریست مشــترك بطول (2/12) دو متر و دوازده 
سانتیمتر به انبارى قطعه 9 جنوباً دیواریست بطول (1/40) یک متر و چهل سانتیمتر 
به معبر غربًا دیواریست مشترك بطول (2/12) دو متر و دوازده سانتیمتر به انبارى 
قطعه 11 حقوق ارتفاقى از پارکینگ هشــت حق عبور دارد. له و علیه طبق قانون 
تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرایى آن مى باشد. 11- انبارى قطعه یازده تفکیکى 
به مساحت (86. 4) چهار متر و هشتاد و شش دسیمتر مربع واقع در طبقه زیرزمین 
1. با حدود اربعه: شماًال دیواریست مشترك بطول (1/54) یک متر و پنجاه و چهار 
سانتیمتر به انبارى قطعه 12 شرقًا در چهار قســمت، که قسمت سوم آن جنوبى، 
است. اول دیواریست مشترك بطول (0/07) هفت سانتیمتر به انبارى قطعه 12 دوم 
درب و دیوار است بطول (1/06) یک متر و شش سانتیمتر به محوطه پارکینگ سوم 
دیواریست مشــترك بطول (0/07) هفت ســانتیمتر به انبارى قطعه 10 چهارم 
دیواریست مشترك بطول (2/12) دو متر و دوازده ســانتیمتر به انبارى قطعه 10 
جنوبًا دیواریست بطول (1/47) یک متر و چهل و هفت سانتیمتر به معبر غربًا دیوار 
به دیوار است بطول (3/25) سه متر و بیست و پنج سانتیمتر به ملک مجاور شماره 
2488 فرعى از شماره 3 اصلى حقوق ارتفاقى از پارکینگ هشت حق عبور دارد له 
و علیه طبق قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرایى آن مى باشد. 12- انبارى 
قطعه دوازده تفکیکى به مساحت (79. 4) چهار متر و هفتاد و نه دسیمتر مربع واقع 
در طبقه زیرزمین 1. با حدود اربعه: شماًال دیواریست مشترك بطول (1/97) یک 
متر و نود و هفت سانتیمتر به انبارى قطعه 13 شرقًا در سه قسمت، که قسمت دوم 
آن شمالى، است. اول دیواریست مشترك بطول (1/04) یک متر و چهار سانتیمتر 
به انبارى قطعه 14 دوم دیواریست مشترك بطول (0/67) شصت و هفت سانتیمتر 
به انبارى قطعه 14 ســوم دیواریست مشــترك بطول (1/08) یک متر و هشت 
سانتیمتر به انبارى قطعه 14 جنوبًا در سه قسمت، که قسمت دوم آن غربى، است. 
اول درب و دیوار است بطول (1/10) یک متر و ده سانتیمتر به محوطه پارکینگ 
دوم دیواریست مشترك بطول (0/07) هفت ســانتیمتر به انبارى قطعه 11 سوم 
دیواریست مشترك بطول (1/54) یک متر و پنجاه و چهار سانتیمتر به انبارى قطعه 
11 غربًا دیوار به دیوار اســت بطول (2/05) دو متر و پنج سانتیمتر به ملک مجاور 
شماره 2488 فرعى از شماره 3 اصلى حقوق ارتفاقى از پارکینگ هشت حق عبور 
دارد. له و علیه طبق قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرایى آن مى باشد. 13- 
انبارى قطعه سیزده تفکیکى به مســاحت (93. 9) نه متر و نود و سه دسیمتر مربع 
واقع در طبقه زیرزمین 1. با حدود اربعه: شماًال در دو قسمت، اول دیواریست بطول 
(0/60) شصت سانتیمتر به ستون دوم دیواریست بطول (3/28) سه متر و بیست و 
هشت سانتیمتر به رمپ شرقًا در دو قسمت، اول دیواریست بطول (0/16) شانزده 
سانتیمتر به ستون دوم درب و دیوار است بطول (2/40) دو متر و چهل سانتیمتر به 
محوطه پارکینگ جنوبًا در دو قسمت، اول دیواریست مشترك بطول (1/91) یک 
متر و نود و یک سانتیمتر به انبارى قطعه 14 دوم دیواریست مشترك بطول (1/97) 
یک متر و نود و هفت سانتیمتر به انبارى قطعه 12 غربًا دیوار به دیوار است بطول 
(2/56) دو متر و پنجاه و شــش سانتیمتر به ملک مجاور شــماره 2488 فرعى از 
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شماره 3 اصلى حقوق ارتفاقى از پارکینگ هشــت حق عبور دارد. له و علیه طبق 
قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرایى آن مى باشد. 14- انبارى قطعه چهارده 
تفکیکى به مســاحت (33. 3) ســه متر و سى و سه دســیمتر مربع واقع در طبقه 
زیرزمین 1. با حدود اربعه: شماًال دیواریست مشترك بطول (1/91) یک متر و نود 
و یک سانتیمتر به انبارى قطعه 13 شرقًا دیواریست بطول (2/12) دو متر و دوازده 
ســانتیمتر به محوطه پارکینگ جنوبًا درب و دیوار است بطول (1/24) یک متر و 
بیست و چهار سانتیمتر به محوطه پارکینگ غربًا در سه قسمت، که قسمت دوم آن 
جنوبى، است. اول دیواریست مشترك بطول (1/08) یک متر و هشت سانتیمتر به 
انبارى قطعه 12 دوم دیواریست مشترك بطول (0/67) شصت و هفت سانتیمتر به 
انبارى قطعه 12 سوم دیواریست مشترك بطول (1/04) یک متر و چهار سانتیمتر 
به انبارى قطعه 12 حقوق ارتفاقى از پارکینگ هشت حق عبور دارد. له و علیه طبق 
قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرایى آن مى باشد مشخصات پارکینگها 1- 
پارکینگ قطعه یک تفکیکى به مساحت (5. 12) دوازده متر و پنجاه دسیمتر مربع 
واقع در طبقه زیرزمین 1. با حدود اربعه: شماًال خط فرضى به محوطه مشاعى است 
بطول (2/50) دو متر و پنجاه سانتیمتر شرقًا خط فرضى به محوطه مشاعى است 
بطول (5/00) پنج متر جنوبًا خط فرضى به محوطه مشاعى است بطول (2/50) دو 
متر و پنجاه سانتیمتر غربًا خط فرضى به محوطه مشاعى است بطول (5/00) پنج 
متر. له و علیه طبق قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرایى آن مى باشــد. 2- 
پارکینگ قطعه دو تفکیکى به مســاحت (5. 12) دوازده متر و پنجاه دسیمتر مربع 
واقع در طبقه زیرزمین 1. با حدود اربعه: شماًال خط فرضى به محوطه مشاعى است 
بطول (2/50) دو متر و پنجاه سانتیمتر شرقًا خط فرضى به محوطه مشاعى است 
بطول (5/00) پنج متر جنوبًا خط فرضى به محوطه مشاعى است بطول (2/50) دو 
متر و پنجاه سانتیمتر غربًا خط فرضى به محوطه مشاعى است بطول (5/00) پنج 
متر. له و علیه طبق قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرایى آن مى باشــد. 3- 
پارکینگ قطعه سه تفکیکى به مساحت (25. 11) یازده متر و بیست و پنج دسیمتر 
مربع واقع در طبقه زیرزمین 1. با حدود اربعه: شماًال خط فرضى به محوطه مشاعى 
است بطول (2/25) دو متر و بیست و پنج ســانتیمتر شرقًا خط فرضى به محوطه 
مشاعى اســت بطول (5/00) پنج متر جنوبًا خط فرضى به محوطه مشاعى است 
بطول (2/25) دو متر و بیست و پنج سانتیمتر غربًا خط فرضى به محوطه مشاعى 
اســت بطول (5/00) پنج متر. له و علیه طبق قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه 
اجرایى آن مى باشد. 4- پارکینگ قطعه چهار تفکیکى به مساحت (25. 11) یازده 
متر و بیست و پنج دسیمتر مربع واقع در طبقه زیرزمین 1. با حدود اربعه: شماًال خط 
فرضى به محوطه مشاعى است بطول (2/25) دو متر و بیست و پنج سانتیمتر شرقًا 
خط فرضى به محوطه مشاعى اســت بطول (5/00) پنج متر جنوبًا خط فرضى به 
محوطه مشاعى است بطول (2/25) دو متر و بیست و پنج سانتیمتر غربًا خط فرضى 
به محوطه مشــاعى اســت بطول (5/00) پنج متر. له و علیه طبق قانون تملک 
آپارتمانها و آیین نامه اجرایى آن مى باشــد. 5- پارکینــگ قطعه پنج تفکیکى به 
مساحت (25. 11) یازده متر و بیست و پنج دسیمتر مربع واقع در طبقه زیرزمین 1. 
با حدود اربعه: شماًال خط فرضى به محوطه مشاعى است بطول (2/25) دو متر و 
بیست و پنج سانتیمتر شرقًا خط فرضى به محوطه مشاعى است بطول (5/00) پنج 
متر جنوبًا خط فرضى به محوطه مشاعى است بطول (2/25) دو متر و بیست و پنج 
سانتیمتر غربًا خط فرضى به محوطه مشاعى است بطول (5/00) پنج متر. له و علیه 
طبق قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرایى آن مى باشد. 6- پارکینگ قطعه 
شش تفکیکى به مساحت (25. 11) یازده متر و بیست و پنج دسیمتر مربع واقع در 
طبقه زیرزمین 1. با حدود اربعه: شماًال خط فرضى به محوطه مشاعى است بطول 
(2/25) دو متر و بیست و پنج سانتیمتر شرقًا خط فرضى به محوطه مشاعى است 
بطول (5/00) پنج متر جنوبًا خط فرضى به محوطه مشاعى است بطول (2/25) دو 
متر و بیست و پنج سانتیمتر غربًا خط فرضى به محوطه مشاعى است بطول (5/00) 
پنج متر. له و علیه طبق قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرایى آن مى باشــد. 
7- پارکینگ قطعه هفت تفکیکى به مســاحت (25. 11) یازده متر و بیست و پنج 
دسیمتر مربع واقع در طبقه زیرزمین 1. با حدود اربعه: شماًال خط فرضى به محوطه 
مشاعى است بطول (2/25) دو متر و بیست و پنج ســانتیمتر شرقًا خط فرضى به 
محوطه مشاعى است بطول (5/00) پنج متر جنوبًا خط فرضى به محوطه مشاعى 
است بطول (2/25) دو متر و بیست و پنج ســانتیمتر غربًا خط فرضى به محوطه 
مشاعى است بطول (5/00) پنج متر. له و علیه طبق قانون تملک آپارتمانها و آیین 
نامه اجرایى آن مى باشد. 8- پارکینگ قطعه هشت تفکیکى به مساحت (5. 12) 
دوازده متر و پنجاه دسیمتر مربع واقع در طبقه زیرزمین 1. با حدود اربعه: شماًال خط 
فرضى به محوطه مشاعى است بطول (5/00) پنج متر شرقًا خط فرضى به محوطه 
مشاعى است بطول (2/50) دو متر و پنجاه سانتیمتر جنوبًا خط فرضى به محوطه 
مشاعى است بطول (5/00) پنج متر غرباً خط فرضى به محوطه مشاعى است بطول 
(2/50) دو متر و پنجاه سانتیمتر حقوق ارتفاقى انباریهاى دو و سه و چهار و پنج و 
شش و هفت و هشت و نه و ده و یازده و دوازده و سیزده و چهارده از این پارکینگ 
حق عبور دارند. له و علیه طبق قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرایى آن مى 
باشد. 9- پارکینگ قطعه نه تفکیکى به مساحت (5. 12) دوازده متر و پنجاه دسیمتر 
مربع واقع در طبقه زیرزمین 1. با حدود اربعه: شماًال خط فرضى به محوطه مشاعى 
است بطول (2/50) دو متر و پنجاه سانتیمتر شرقًا خط فرضى به محوطه مشاعى 
اســت بطول (5/00) پنج متر جنوبًا خط فرضى به محوطه مشــاعى است بطول 
(2/50) دو متر و پنجاه ســانتیمتر غربًا خط فرضى به محوطه مشاعى است بطول 
(5/00) پنج متر. له و علیه طبق قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرایى آن مى 
باشــد. 10- پارکینگ قطعه ده تفکیکى به مساحت (25. 11) یازده متر و بیست و 
پنج دسیمتر مربع واقع در طبقه همکف. با حدود اربعه: شماًال خط فرضى به محوطه 
مشاعى است بطول (2/25) دو متر و بیست و پنج ســانتیمتر شرقًا خط فرضى به 
محوطه مشاعى است بطول (5/00) پنج متر جنوبًا خط فرضى به محوطه مشاعى 
است بطول (2/25) دو متر و بیست و پنج ســانتیمتر غربًا خط فرضى به محوطه 
مشاعى است بطول (5/00) پنج متر. له و علیه طبق قانون تملک آپارتمانها و آیین 
نامه اجرایى آن مى باشد. 11- پارکینگ قطعه یازده تفکیکى به مساحت (25. 11) 
یازده متر و بیست و پنج دسیمتر مربع واقع در طبقه همکف. با حدود اربعه: شماًال 
خط فرضى به محوطه مشاعى است بطول (2/25) دو متر و بیست و پنج سانتیمتر 
شرقًا خط فرضى به محوطه مشاعى است بطول (5/00) پنج متر جنوبًا خط فرضى 
به محوطه مشاعى است بطول (2/25) دو متر و بیســت و پنج سانتیمتر غربًا خط 
فرضى به محوطه مشاعى است بطول (5/00) پنج متر. له و علیه طبق قانون تملک 

آپارتمانها و آیین نامه اجرایى آن مى باشد. 12- پارکینگ قطعه دوازده تفکیکى به 
مساحت (5. 12) دوازده متر و پنجاه دســیمتر مربع واقع در طبقه همکف. با حدود 
اربعه: شماًال خط فرضى به محوطه مشاعى اســت بطول (2/50) دو متر و پنجاه 
سانتیمتر شرقًا خط فرضى به محوطه مشــاعى است بطول (5/00) پنج متر جنوبًا 
خط فرضى به محوطه مشاعى اســت بطول (2/50) دو متر و پنجاه سانتیمتر غربًا 
خط فرضى به محوطه مشاعى است بطول (5/00) پنج متر. له و علیه طبق قانون 
تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرایى آن مى باشــد. 13- پارکینگ قطعه ســیزده 
تفکیکى به مســاحت (12) دوازده متر مربع واقع در طبقه همکف. با حدود اربعه: 
شماًال خط فرضى به محوطه مشاعى است بطول (2/40) دو متر و چهل سانتیمتر 
شرقًا خط فرضى به محوطه مشاعى است بطول (5/00) پنج متر جنوبًا خط فرضى 
به محوطه مشاعى است بطول (2/40) دو متر و چهل سانتیمتر غربًا خط فرضى به 
محوطه مشاعى است بطول (5/00) پنج متر. له و علیه طبق قانون تملک آپارتمانها 
و آیین نامه اجرایى آن مى باشد. 14- پارکینگ قطعه چهارده تفکیکى به مساحت 
(12) دوازده متر مربع واقع در طبقه همکف. با حدود اربعه: شــماًال خط فرضى به 
محوطه مشاعى است بطول (2/40) دو متر و چهل سانتیمتر شرقًا خط فرضى به 
محوطه مشاعى است بطول (5/00) پنج متر جنوبًا خط فرضى به محوطه مشاعى 
است بطول (2/40) دو متر و چهل ســانتیمتر غربًا خط فرضى به محوطه مشاعى 
اســت بطول (5/00) پنج متر. له و علیه طبق قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه 
اجرایى آن مى باشد. که طبق نظر کارشناس رســمى پالك فوق شامل 14 واحد 
اپارتمان مسکونى مجزى گردیده است به شرح ذیل مى باشد: شماره 3016 فرعى 
از سه اصلى قطعه یک تفکیکى به مساحت 138/62 مترمربع واقع در سمت غربى 
طبقه اول که 4/85 مترمربع ان تراس مســقف اســت بانضمام انبارى قطعه یک 
تفکیکى به مساحت 5/35 مترمربع واقع در زیرزمین اول به انضمام پارکینگ قطعه 
یک تفکیکى به مســاحت 12/5 مترمربع در زیرزمین اول با قدرالسهم از عرصه و 
سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک اپارتمانها و ائین نامه اجرایى. در هر 
طبقه دو واحد بصورت شرقى و غربى احداث گردیده است. قدمت ساخت مجموعه 
حدود 4- 3 سال و داراى یک دستگاه اسانسور و با نماسازى سمت شمالى از نوع 
مختلط با اجر و سنگ و مصالح چوبى و کامپوزیت و نماى سمت جنوبى ان از اجر و 
سنگ مى باشد در طیقه همکف و قسمت البى: کف ها و دیوارها از سنگ و سقوف 
از سفید کارى و در البى با کناف کارى اســت و در زیرزمین: کف ها از موزائیک و 
دیوارها و سقف از سیمانکارى و با توجه به ارتفاع بدون پوشش و تعبیه باکس براى 
تاسیسات لوله کشى است. کف انبارى ها از موزائیک و دیوارها سیمان سفید و دو 
باب در همکف و 12 باب در زیرزمین واقع هســتند و راه دسترســى به پارکینگ 
زیرزمین از طریق رمپ تعبیه شــده در سمت جنوب غربى ســاختمان مى باشد و 
مجموعه داراى سیستم اطفاء حریق و ابفشــان از نوع برند زتا مى باشد. اپارتمان 
موضوع مشتمل است بر سه اتاق و اشپزخانه و سرویس ها و مستر بصورت دو کله 
شمالى- جنوبى (دو طرف نور دارد) با کف ســازى هاى سرامیک، سطوح قایم و 
سقوف با سفید کارى و نقاشى و سقف پذیرائى با کناف کارى، دیوار و کف اشپزخانه 
سرامیک، دربهاى داخلى و چهارچوب ها از نوع چوب، پنجره ها از نوع الومینیومى، 
کابینت ها از نوع چوبى ام دى اف اتاق ها داراى گنجه و کمدهاى چوبى ام دى اف 
و سیستم سرمایش و گرمایش از نوع چیلر و فن کوئل و اپارتمان داراى برق مجزى 
و اب و گاز اشتراکى با مجموعه و فاضالب اســت. با عنایت به موارد فوق الذکر، 
موقعیت و محل استقرار مجموعه و بلوك ســاختمانى و اپارتمان موضوع و تعداد 
واحدها، مساحت اپارتمان، مشخصات ســاخت و قدمت ان در فضاى خصوص و 
مشاعات و مشــترکات، مساحت و مشــخصات و محل پارکینگ و انبارى بعنوان 
منضمات اپارتمان، قدرالســهم از عرصه مشاعى و سایر مشــاعات و مشترکات 
مجموعه مطلبق با قانون تملک اپارتمان ها و ائین نامه اجرایى ان ارزش اشتراکات 
و انشعابات منصوبه، عرضه و تقاضاى محلى و با در نظر گرفتن جمیع عوامل موثر 
در قیمت گذارى، ارزش شش دانگ اپارتمان فوق الذکر با منضمات و قدر السهم 
از مشاعات و مشترکات ان به مبلغ 9/825/000/000 ریال معادل نهصد و هشتاد 
و دو میلیون و پانصد هزار تومان براورد و اعالم مى گردد. شــماره 3017 فرعى از 
سه اصلى قطعه دو تفکیکى به مســاحت 144/56 مترمربع واقع در سمت شرقى 
طبقه اول که 5/41 مترمربع ان تراس مســقف اســت بانضمام انبارى قطعه دو 
تفکیکى به مساحت 5/27 مترمربع واقع در زیرزمین اول به انضمام پارکینگ قطعه 
دو تفکیکى به مساحت 12/5 مترمربع واقع در زیرزمین اول با قدرالسهم از عرصه 
و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک اپارتمانها و ائین نامه اجرایى ان در 
هر طبقه دو واحد بصورت شــرقى و غربى احداث گردیده اســت. قدمت ساخت 
مجموعه حدود 3- 4 سال و داراى یک دستگاه اسانسور و با نماسازى سمت شمالى 
از نوع مختلط با اجر و سنگ و مصالح چوبى و کامپوزیت و نماى سمت جنوبى ان از 
اجر و سنگ مى باشد. در طبقه همکف و قسمت البى: کف ها و دیوارها از سنگ و 
سقوف از ســفید کارى و در البى با کناف کارى اســت و در زیرزمین: کف ها از 
موزائیک، دیوارها و سقف از سیمانکارى و با توجه به ارتفاع بدون پوشش و تعبیه 
باکس براى تاسیسات لوله کشى است. کف انبارى ها از موزائیک و دیوارها سیمان 
ســفید و دو باب در همکف و 12 باب در زیرزمین واقع هســتند و راه دسترسى به 
پارکینگ زیرزمین از طریق رمپ تعبیه شده در سمت جنوب غربى ساختمان مى 
باشد و مجموعه داراى سیســتم اطفاء حریق و ابفشــان از نوع برند زتا مى باشد. 
اپارتمان موضوع مشتمل است بر سه اتاق و اشپزخانه و سرویس ها و مستر بصورت 
دو کله شمالى- جنوبى (دو طرف نور دارد) با کف سازى هاى سرامیک، سطوح قایم 
و سقوف با ســفید کارى و نقاشــى و ســقف پذیرائى با کناف کارى، دیوار و کف 
اشپزخانه ســرامیک، دربهاى داخلى و چهارچوب ها از نوع چوب، پنجره ها از نوع 
الومینیومى، کابینت ها از نوع چوبى ام دى اف اتاق هــا داراى گنجه و کمدهاى 
چوبى ام دى اف و سیستم سرمایش و گرمایش از نوع چیلر و فن کوئل و اپارتمان 
داراى برق مجزى و اب و گاز اشــتراکى با مجموعه و فاضالب است. با عنایت به 
موارد فوق الذکر، موقعیت و محل استقرار مجموعه و بلوك ساختمانى و اپارتمان 
موضوع و تعداد واحدها، مساحت اپارتمان، مشخصات ساخت و قدمت ان در فضاى 
خصوص و مشاعات و مشترکات، مساحت و مشخصات و محل پارکینگ و انبارى 
بعنوان منضمات اپارتمان، قدرالسهم از عرصه مشاعى و سایر مشاعات و مشترکات 
مجموعه مطلبق با قانون تملک اپارتمان ها و ائین نامه اجرایى ان ارزش اشتراکات 
و انشعابات منصوبه، عرضه و تقاضاى محلى و با در نظر گرفتن جمیع عوامل موثر 
در قیمت گذارى، ارزش شش دانگ اپارتمان فوق الذکر با منضمات و قدر السهم 
از مشاعات و مشترکات ان به مبلغ 10/246/000/000 ریال معادل یک میلیارد و 
بیست و چهار میلیون و ششصد هزار تومان براورد و اعالم مى گردد. شماره 3018 

فرعى از سه اصلى قطعه سه تفکیکى به مساحت 138/58 مترمربع واقع در سمت 
غربى طبقه دوم که 4/85 مترمربع ان تراس مسقف است بانضمام انبارى قطعه سه 
تفکیکى به مساحت 3/28 مترمربع واقع در زیرزمین اول با قدرالسهم از عرصه و 
سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک اپارتمانها و ائین نامه اجرایى ان در 
هر طبقه دو واحد بصورت شــرقى و غربى احداث گردیده اســت. قدمت ساخت 
مجموعه حدود 3- 4 سال و داراى یک دستگاه اسانسور و با نماسازى سمت شمالى 
از نوع مختلط با اجر و سنگ و مصالح چوبى و کامپوزیت و نماى سمت جنوبى ان از 
اجر و سنگ مى باشد. در طبقه همکف و قسمت البى: کف ها و دیوارها از سنگ و 
سقوف از ســفید کارى و در البى با کناف کارى اســت و در زیرزمین: کف ها از 
موزائیک، دیوارها و سقف از سیمانکارى و با توجه به ارتفاع بدون پوشش و تعبیه 
باکس براى تاسیسات لوله کشى است. کف انبارى ها از موزائیک و دیوارها سیمان 
ســفید و دو باب در همکف و 12 باب در زیرزمین واقع هســتند و راه دسترسى به 
پارکینگ زیرزمین از طریق رمپ تعبیه شده در سمت جنوب غربى ساختمان مى 
باشد و مجموعه داراى سیســتم اطفاء حریق و ابفشــان از نوع برند زتا مى باشد. 
اپارتمان موضوع مشتمل است بر سه اتاق و اشپزخانه و سرویس ها و مستر بصورت 
دو کله شمالى- جنوبى (دو طرف نور دارد) با کف سازى هاى سرامیک، سطوح قایم 
و سقوف با ســفید کارى و نقاشــى و ســقف پذیرائى با کناف کارى، دیوار و کف 
اشپزخانه ســرامیک، دربهاى داخلى و چهارچوب ها از نوع چوب، پنجره ها از نوع 
الومینیومى، کابینت ها از نوع چوبى ام دى اف اتاق هــا داراى گنجه و کمدهاى 
چوبى ام دى اف و سیستم سرمایش و گرمایش از نوع چیلر و فن کوئل و اپارتمان 
داراى برق مجزى و اب و گاز اشــتراکى با مجموعه و فاضالب است. با عنایت به 
موارد فوق الذکر، موقعیت و محل استقرار مجموعه و بلوك ساختمانى و اپارتمان 
موضوع و تعداد واحدها، مساحت اپارتمان، مشخصات ساخت و قدمت ان در فضاى 
خصوص و مشاعات و مشترکات، مساحت و مشخصات و محل پارکینگ و انبارى 
بعنوان منضمات اپارتمان، قدرالسهم از عرصه مشاعى و سایر مشاعات و مشترکات 
مجموعه مطلبق با قانون تملک اپارتمان ها و ائین نامه اجرایى ان ارزش اشتراکات 
و انشعابات منصوبه، عرضه و تقاضاى محلى و با در نظر گرفتن جمیع عوامل موثر 
در قیمت گذارى، ارزش شش دانگ اپارتمان فوق الذکر با منضمات و قدر السهم 
از مشاعات و مشترکات ان به مبلغ 10/040/000/000 ریال معادل یک میلیارد و 
چهل میلیون تومان براورد و اعالم مى گردد. شماره 3019 فرعى از سه اصلى قطعه 
چهار تفکیکى به مســاحت 144/56 مترمربع واقع در سمت شرقى طبقه دوم که 
4/85 مترمربع ان تراس مســقف اســت با انضمام انبارى قطعه چهار تفکیکى به 
مســاحت 3/68 مترمربع واقع در زیرزمین اول به انضمــام پارکینگ قطعه چهار 
تفکیکى به مساحت 11/25 مترمربع واقع در زیرزمین اول با قدرالسهم از عرصه و 
سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک اپارتمان ها و ائین نامه اجرایى ان در 
هر طبقه دو واحد بصورت شــرقى و غربى احداث گردیده اســت. قدمت ساخت 
مجموعه حدود 3- 4 سال و داراى یک دستگاه اسانسور و با نماسازى سمت شمالى 
از نوع مختلط با اجر و سنگ و مصالح چوبى و کامپوزیت و نماى سمت جنوبى ان از 
اجر و سنگ مى باشد. در طبقه همکف و قسمت البى: کف ها و دیوارها از سنگ و 
سقوف از ســفید کارى و در البى با کناف کارى اســت و در زیرزمین: کف ها از 
موزائیک، دیوارها و سقف از سیمانکارى و با توجه به ارتفاع بدون پوشش و تعبیه 
باکس براى تاسیسات لوله کشى است. کف انبارى ها از موزائیک و دیوارها سیمان 
ســفید دو باب در همکف و 12 باب در زیرزمین واقع هســتند و راه دسترسى به 
پارکینگ زیرزمین از طریق رمپ تعبیه شده در سمت جنوب غربى ساختمان مى 
باشد و مجموعه داراى سیســتم اطفاء حریق و ابفشــان از نوع برند زتا مى باشد. 
اپارتمان موضوع مشتمل است بر سه اتاق و اشپزخانه و سرویس ها و مستر بصورت 
دو کله شمالى- جنوبى (دو طرف نور دارد) با کف سازى هاى سرامیک، سطوح قایم 
و سقوف با ســفید کارى و نقاشــى و ســقف پذیرائى با کناف کارى، دیوار و کف 
اشپزخانه ســرامیک، دربهاى داخلى و چهارچوب ها از نوع چوب، پنجره ها از نوع 
الومینیومى، کابینت ها از نوع چوبى ام دى اف اتاق هــا داراى گنجه و کمدهاى 
چوبى ام دى اف و سیستم سرمایش و گرمایش از نوع چیلر و فن کوئل و اپارتمان 
داراى برق مجزى و اب و گاز اشــتراکى با مجموعه و فاضالب است. با عنایت به 
موارد فوق الذکر، موقعیت و محل استقرار مجموعه و بلوك ساختمانى و اپارتمان 
موضوع و تعداد واحدها، مساحت اپارتمان، مشخصات ساخت و قدمت ان در فضاى 
خصوص و مشاعات و مشترکات، مساحت و مشخصات و محل پارکینگ و انبارى 
بعنوان منضمات اپارتمان، قدرالسهم از عرصه مشاعى و سایر مشاعات و مشترکات 
مجموعه مطلبق با قانون تملک اپارتمان ها و ائین نامه اجرایى ان ارزش اشتراکات 
و انشعابات منصوبه، عرضه و تقاضاى محلى و با در نظر گرفتن جمیع عوامل موثر 
در قیمت گذارى، ارزش شش دانگ اپارتمان فوق الذکر با منضمات و قدر السهم 
از مشاعات و مشترکات ان به مبلغ 10/472/000/000 ریال معادل یک میلیارد و 
چهل و هفت میلیون و دویست هزار تومان براورد و اعالم مى گردد. شماره 3020 
فرعى از سه اصلى قطعه پنج تفکیکى به مساحت 138/58 مترمربع واقع در سمت 
غربى طبقه سوم به انضمام انبارى قطعه پنج تفکیکى به مساحت 4/48 مترمربع 
واقــع در زیرزمین اول به انضمــام پارکینــگ قطعه پنج تفکیکى به مســاحت 
11/25مترمربع واقع در زیرزمین اول با قدرالســهم از عرصه و ســایر مشاعات و 
مشترکات طبق قانون تملک اپارتمان ها و ائین نامه اجرایى ان در هر طبقه دو واحد 
بصورت شرقى و غربى احداث گردیده است. قدمت ساخت مجموعه حدود 4- 3 
سال و داراى یک دستگاه اسانسور و با نماسازى سمت شمالى از نوع مختلط با اجر 
و سنگ و مصالح چوبى و کامپوزیت و نماى ســمت جنوبى ان از اجر و سنگ مى 
باشد. در طبقه همکف و قسمت البى: کف ها و دیوارها از سنگ و سقوف از سفید 
کارى و در البى با کناف کارى است و در زیرزمین: کف ها از موزائیک، دیوارها و 
سقف از سیمانکارى و با توجه به ارتفاع بدون پوشش و تعبیه باکس براى تاسیسات 
لوله کشى است. کف انبارى ها از موزائیک و دیوارها ســیمان سفید و دو باب در 
همکف و 12 باب در زیرزمین واقع هستند و راه دسترسى به پارکینگ زیرزمین از 
طریق رمپ تعبیه شده در سمت جنوب غربى ساختمان مى باشد و مجموعه داراى 
سیستم اطفاء حریق و ابفشــان از نوع برند زتا مى باشد. اپارتمان موضوع مشتمل 
است بر سه اتاق و اشپزخانه و سرویس ها و مستر بصورت دو کله شمالى- جنوبى 
(دو طرف نور دارد) با کف سازى هاى سرامیک، سطوح قایم و سقوف با سفید کارى 
و نقاشى و سقف پذیرائى با کناف کارى، دیوار و کف اشپزخانه سرامیک، دربهاى 
داخلى و چهارچوب ها از نوع چوب، پنجره ها از نوع الومینیومى، کابینت ها از نوع 
چوبــى ام دى اف اتاق ها داراى گنجــه و کمدهاى چوبى ام دى اف و سیســتم 
سرمایش و گرمایش از نوع چیلر و فن کوئل و اپارتمان داراى برق مجزى و اب و 

گاز اشتراکى با مجموعه و فاضالب است. با عنایت به موارد فوق الذکر، موقعیت و 
محل اســتقرار مجموعه و بلوك ســاختمانى و اپارتمان موضوع و تعداد واحدها، 
مساحت اپارتمان، مشخصات ساخت و قدمت ان در فضاى خصوص و مشاعات و 
مشترکات، مســاحت و مشــخصات و محل پارکینگ و انبارى بعنوان منضمات 
اپارتمان، قدرالسهم از عرصه مشاعى و سایر مشاعات و مشترکات مجموعه مطلبق 
با قانون تملک اپارتمان ها و ائین نامه اجرایى ان ارزش اشــتراکات و انشــعابات 
منصوبه، عرضه و تقاضاى محلى و با در نظــر گرفتن جمیع عوامل موثر در قیمت 
گذارى، ارزش شش دانگ اپارتمان فوق الذکر با منضمات و قدر السهم از مشاعات 
و مشترکات ان به مبلغ 10/258/000/000 ریال معادل یک میلیارد و بیست و پنج 
میلیون و هشتصد هزار تومان براورد و اعالم مى گردد. شماره 3021 فرعى از سه 
اصلى قطعه شش تفکیکى به مساحت 138/29 مترمربع واقع در سمت شرقى طبقه 
3 که 4/85 مترمربع ان تراس و مسقف است بانضمام انبارى قطعه شش تفکیکى 
به مســاحت 2/97 مترمربع واقع در زیرزمین اول به انضمام پارکینگ قطعه شش 
تفکیکى به مساحت 11/25مترمربع واقع در زیرزمین اول با قدرالسهم از عرصه و 
سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک اپارتمان ها و ائین نامه اجرایى ان در 
هر طبقه دو واحد بصورت شــرقى و غربى احداث گردیده اســت. قدمت ساخت 
مجموعه حدود 3- 4 سال و داراى یک دستگاه اسانسور و با نماسازى سمت شمالى 
از نوع مختلط با اجر و سنگ و مصالح چوبى و کامپوزیت و نماى سمت جنوبى ان از 
اجر و سنگ مى باشد. در طبقه همکف و قسمت البى: کف ها و دیوارها از سنگ و 
سقوف از ســفید کارى و در البى با کناف کارى اســت و در زیرزمین: کف ها از 
موزائیک، دیوارها و سقف از سیمانکارى و با توجه به ارتفاع بدون پوشش و تعبیه 
باکس براى تاسیسات لوله کشى است. کف انبارى ها از موزائیک و دیوارها سیمان 
ســفید و دو باب در همکف و 12 باب در زیرزمین واقع هســتند و راه دسترسى به 
پارکینگ زیرزمین از طریق رمپ تعبیه شده در سمت جنوب غربى ساختمان مى 
باشد و مجموعه داراى سیســتم اطفاء حریق و ابفشــان از نوع برند زتا مى باشد. 
اپارتمان موضوع مشتمل است بر سه اتاق و اشپزخانه و سرویس ها و مستر بصورت 
دو کله شمالى- جنوبى (دو طرف نور دارد) با کف سازى هاى سرامیک، سطوح قایم 
و سقوف با ســفید کارى و نقاشــى و ســقف پذیرائى با کناف کارى، دیوار و کف 
اشپزخانه ســرامیک، دربهاى داخلى و چهارچوب ها از نوع چوب، پنجره ها از نوع 
الومینیومى، کابینت ها از نوع چوبى ام دى اف اتاق هــا داراى گنجه و کمدهاى 
چوبى ام دى اف و سیستم سرمایش و گرمایش از نوع چیلر و فن کوئل و اپارتمان 
داراى برق مجزى و اب و گاز اشــتراکى با مجموعه و فاضالب است. با عنایت به 
موارد فوق الذکر، موقعیت و محل استقرار مجموعه و بلوك ساختمانى و اپارتمان 
موضوع و تعداد واحدها، مساحت اپارتمان، مشخصات ساخت و قدمت ان در فضاى 
خصوص و مشاعات و مشترکات، مساحت و مشخصات و محل پارکینگ و انبارى 
بعنوان منضمات اپارتمان، قدرالسهم از عرصه مشاعى و سایر مشاعات و مشترکات 
مجموعه مطلبق با قانون تملک اپارتمان ها و ائین نامه اجرایى ان ارزش اشتراکات 
و انشعابات منصوبه، عرضه و تقاضاى محلى و با در نظر گرفتن جمیع عوامل موثر 
در قیمت گذارى، ارزش شش دانگ اپارتمان فوق الذکر با منضمات و قدر السهم 
از مشاعات و مشترکات ان به مبلغ 10/236/000/000 ریال معادل یک میلیارد و 
بیست و سه میلیون و ششصد هزار تومان براورد و اعالم مى گردد. شماره 3022 
فرعى از سه اصلى قطعه هفت تفکیکى به مساحت 138/58 مترمربع واقع در سمت 
غربى طبقه 4 که 4/85 مترمربع تراس و مسقف است بانضمام انبارى قطعه هفت 
تفکیکى به مساحت 2/97 مترمربع واقع در زیرزمین اول به انضمام پارکینگ قطعه 
هفت تفکیکى به مســاحت 11/25مترمربع واقع در زیرزمین اول با قدرالسهم از 
عرصه و سایر مشــاعات و مشــترکات طبق قانون تملک اپارتمان ها و ائین نامه 
اجرایى ان در هر طبقه دو واحد بصورت شرقى و غربى احداث گردیده است. قدمت 
ساخت مجموعه حدود 3- 4 سال و داراى یک دستگاه اسانسور و با نماسازى سمت 
شــمالى از نوع مختلط با اجر و ســنگ و مصالح چوبى و کامپوزیت و نماى سمت 
جنوبى ان از اجر و سنگ مى باشد. در طبقه همکف و قسمت البى: کف ها و دیوارها 
از سنگ و سقوف از سفید کارى و در البى با کناف کارى است و در زیرزمین: کف 
ها از موزائیک، دیوارها و سقف از ســیمانکارى و با توجه به ارتفاع بدون پوشش و 
تعبیه باکس براى تاسیسات لوله کشى است. کف انبارى ها از موزائیک و دیوارها 
سیمان سفید و دو باب در همکف و 12 باب در زیرزمین واقع هستند و راه دسترسى 
به پارکینگ زیرزمین از طریق رمپ تعبیه شده در سمت جنوب غربى ساختمان مى 
باشد و مجموعه داراى سیســتم اطفاء حریق و ابفشــان از نوع برند زتا مى باشد. 
اپارتمان موضوع مشتمل است بر سه اتاق و اشپزخانه و سرویس ها و مستر بصورت 
دو کله شمالى- جنوبى (دو طرف نور دارد) با کف سازى هاى سرامیک، سطوح قایم 
و سقوف با ســفید کارى و نقاشــى و ســقف پذیرائى با کناف کارى، دیوار و کف 
اشپزخانه ســرامیک، دربهاى داخلى و چهارچوب ها از نوع چوب، پنجره ها از نوع 
الومینیومى، کابینت ها از نوع چوبى ام دى اف اتاق هــا داراى گنجه و کمدهاى 
چوبى ام دى اف و سیستم سرمایش و گرمایش از نوع چیلر و فن کوئل و اپارتمان 
داراى برق مجزى و اب و گاز اشــتراکى با مجموعه و فاضالب است. با عنایت به 
موارد فوق الذکر، موقعیت و محل استقرار مجموعه و بلوك ساختمانى و اپارتمان 
موضوع و تعداد واحدها، مساحت اپارتمان، مشخصات ساخت و قدمت ان در فضاى 
خصوص و مشاعات و مشترکات، مساحت و مشخصات و محل پارکینگ و انبارى 
بعنوان منضمات اپارتمان، قدرالسهم از عرصه مشاعى و سایر مشاعات و مشترکات 
مجموعه مطلبق با قانون تملک اپارتمان ها و ائین نامه اجرایى ان ارزش اشتراکات 
و انشعابات منصوبه، عرضه و تقاضاى محلى و با در نظر گرفتن جمیع عوامل موثر 
در قیمت گذارى، ارزش شش دانگ اپارتمان فوق الذکر با منضمات و قدر السهم 
از مشاعات و مشترکات ان به مبلغ 10/477/000/000 ریال معادل یک میلیارد و 
چهل و هفت میلیون و هفتصد هزار تومان براورد و اعالم مى گردد. شماره 3023 
فرعى از سه اصلى قطعه هشت تفکیکى به مســاحت 138/29 مترمربع واقع در 
سمت شــرقى طبقه 4 که 4/85 مترمربع ان تراس مسقف است به انضمام انبارى 
قطعه هشت تفکیکى به مســاحت2/97 مترمربع واقع در زیرزمین اول به انضمام 
پارکینگ قطعه هشت تفکیکى به مساحت 12/5 مترمربع واقع در زیرزمین اول با 
قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک اپارتمان ها و 
ائین نامه اجرایى ان در هر طبقه دو واحد بصورت شــرقى و غربى احداث گردیده 
است. قدمت ساخت مجموعه حدود 3- 4 سال و داراى یک دستگاه اسانسور و با 
نماسازى سمت شمالى از نوع مختلط با اجر و سنگ و مصالح چوبى و کامپوزیت و 
نماى سمت جنوبى ان از اجر و سنگ مى باشد. در طبقه همکف و قسمت البى: کف 
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ها و دیوارها از سنگ و سقوف از ســفید کارى و در البى با کناف کارى است و در 
زیرزمین: کف ها از موزائیک، دیوارها و سقف از سیمانکارى و با توجه به ارتفاع بدون 
پوشش و تعبیه باکس براى تاسیسات لوله کشى است. کف انبارى ها از موزائیک و 
دیوارها سیمان ســفید و دو باب در همکف و 12 باب در زیرزمین واقع هستند و راه 
دسترسى به پارکینگ زیرزمین از طریق رمپ تعبیه شــده در سمت جنوب غربى 
ساختمان مى باشد و مجموعه داراى سیســتم اطفاء حریق و ابفشان از نوع برند زتا 
مى باشد. اپارتمان موضوع مشتمل است بر سه اتاق و اشپزخانه و سرویس ها و مستر 
بصورت دو کله شــمالى- جنوبى (دو طرف نور دارد) با کف سازى هاى سرامیک، 
سطوح قایم و سقوف با سفید کارى و نقاشى و سقف پذیرائى با کناف کارى، دیوار و 
کف اشپزخانه سرامیک، دربهاى داخلى و چهارچوب ها از نوع چوب، پنجره ها از نوع 
الومینیومى، کابینت ها از نوع چوبى ام دى اف اتاق ها داراى گنجه و کمدهاى چوبى 
ام دى اف و سیستم سرمایش و گرمایش از نوع چیلر و فن کوئل و اپارتمان داراى 
برق مجزى و اب و گاز اشتراکى با مجموعه و فاضالب است. با عنایت به موارد فوق 
الذکر، موقعیت و محل استقرار مجموعه و بلوك ســاختمانى و اپارتمان موضوع و 
تعداد واحدها، مساحت اپارتمان، مشخصات ساخت و قدمت ان در فضاى خصوص 
و مشاعات و مشترکات، مساحت و مشــخصات و محل پارکینگ و انبارى بعنوان 
منضمات اپارتمان، قدرالســهم از عرصه مشــاعى و سایر مشــاعات و مشترکات 
مجموعه مطلبق با قانون تملک اپارتمان ها و ائین نامه اجرایى ان ارزش اشتراکات 
و انشعابات منصوبه، عرضه و تقاضاى محلى و با در نظر گرفتن جمیع عوامل موثر 
در قیمت گذارى، ارزش شش دانگ اپارتمان فوق الذکر با منضمات و قدر السهم از 
مشاعات و مشــترکات ان به مبلغ 10/455/000/000 ریال معادل یک میلیارد و 
چهل و پنج میلیون و پانصد هزار تومان براورد و اعالم مى گردد. شماره 3024 فرعى 
از سه اصلى قطعه نه تفکیکى به مســاحت 138/58 مترمربع واقع در سمت غربى 
طبقه 5 که 4/85 مترمربع ان تراس مسقف است به انضمام انبارى قطعه نه تفکیکى 
به مســاحت 2/97 مترمربع واقــع در زیرزمین اول با انضمــام پارکینگ قطعه نه 
تفکیکى به مســاحت 12/5 مترمربع واقع در زیرزمین اول با قدرالسهم از عرصه و 
سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک اپارتمان ها و ائین نامه اجرایى ان در 
هر طبقه دو واحد بصورت شــرقى و غربى احداث گردیده اســت. قدمت ســاخت 
مجموعه حدود 3- 4 سال و داراى یک دستگاه اسانسور و با نماسازى سمت شمالى 
از نوع مختلط با اجر و سنگ و مصالح چوبى و کامپوزیت و نماى سمت جنوبى ان از 
اجر و سنگ مى باشد. در طبقه همکف و قسمت البى: کف ها و دیوارها از سنگ و 
ســقوف از ســفید کارى و در البى با کناف کارى اســت و در زیرزمین: کف ها از 
موزائیک، دیوارها و سقف از ســیمانکارى و با توجه به ارتفاع بدون پوشش و تعبیه 
باکس براى تاسیسات لوله کشى است. کف انبارى ها از موزائیک و دیوارها سیمان 
ســفید و دو باب در همکف و 12 باب در زیرزمین واقع هســتند و راه دسترسى به 
پارکینگ زیرزمین از طریق رمپ تعبیه شــده در سمت جنوب غربى ساختمان مى 
باشد و مجموعه داراى سیســتم اطفاء حریق و ابفشــان از نوع برند زتا مى باشد. 
اپارتمان موضوع مشتمل است بر سه اتاق و اشپزخانه و سرویس ها و مستر بصورت 
دو کله شمالى- جنوبى (دو طرف نور دارد) با کف سازى هاى سرامیک، سطوح قایم 
و سقوف با سفید کارى و نقاشى و سقف پذیرائى با کناف کارى، دیوار و کف اشپزخانه 
سرامیک، دربهاى داخلى و چهارچوب ها از نوع چوب، پنجره ها از نوع الومینیومى، 
کابینت ها از نوع چوبى ام دى اف اتاق ها داراى گنجه و کمدهاى چوبى ام دى اف 
و سیستم سرمایش و گرمایش از نوع چیلر و فن کوئل و اپارتمان داراى برق مجزى 
و اب و گاز اشــتراکى با مجموعه و فاضالب اســت. با عنایت به موارد فوق الذکر، 
موقعیت و محل استقرار مجموعه و بلوك ســاختمانى و اپارتمان موضوع و تعداد 
واحدها، مساحت اپارتمان، مشخصات ســاخت و قدمت ان در فضاى خصوص و 
مشاعات و مشترکات، مســاحت و مشــخصات و محل پارکینگ و انبارى بعنوان 
منضمات اپارتمان، قدرالســهم از عرصه مشــاعى و سایر مشــاعات و مشترکات 
مجموعه مطلبق با قانون تملک اپارتمان ها و ائین نامه اجرایى ان ارزش اشتراکات 
و انشعابات منصوبه، عرضه و تقاضاى محلى و با در نظر گرفتن جمیع عوامل موثر 
در قیمت گذارى، ارزش شش دانگ اپارتمان فوق الذکر با منضمات و قدر السهم از 
مشاعات و مشــترکات ان به مبلغ 10/852/000/000 ریال معادل یک میلیارد و 
شصت و نه میلیون و پانصد هزار تومان براورد و اعالم مى گردد. شماره 3025 فرعى 
از سه اصلى قطعه ده تفکیکى به مســاحت 138/29 مترمربع واقع در سمت شرقى 
طبقه 5 که 4/85 مترمربع ان تراس مسقف است به انضمام انبارى قطعه ده تفکیکى 
به مســاحت 2/97 مترمربع واقع در زیرزمین اول به انضمــام پارکینگ قطعه ده 

تفکیکى به مساحت 11/25 مترمربع واقع در همکف با قدرالسهم از عرصه و سایر 
مشاعات و مشــترکات طبق قانون تملک اپارتمان ها و ائین نامه اجرایى ان در هر 
طبقه دو واحد بصورت شرقى و غربى احداث گردیده است. قدمت ساخت مجموعه 
حدود 3- 4 سال و داراى یک دستگاه اسانســور و با نماسازى سمت شمالى از نوع 
مختلط با اجر و سنگ و مصالح چوبى و کامپوزیت و نماى سمت جنوبى ان از اجر و 
سنگ مى باشد. در طبقه همکف و قسمت البى: کف ها و دیوارها از سنگ و سقوف 
از ســفید کارى و در البى با کناف کارى اســت و در زیرزمین: کف ها از موزائیک، 
دیوارها و سقف از سیمانکارى و با توجه به ارتفاع بدون پوشش و تعبیه باکس براى 
تاسیسات لوله کشى اســت. کف انبارى ها از موزائیک و دیوارها سیمان سفید و دو 
باب در همکف و 12 باب در زیرزمین واقع هســتند و راه دسترســى به پارکینگ 
زیرزمین از طریق رمپ تعبیه شــده در سمت جنوب غربى ســاختمان مى باشد و 
مجموعه داراى سیستم اطفاء حریق و ابفشــان از نوع برند زتا مى باشد. اپارتمان 
موضوع مشتمل است بر سه اتاق و اشپزخانه و سرویس ها و مستر بصورت دو کله 
شــمالى- جنوبى (دو طرف نور دارد) با کف سازى هاى ســرامیک، سطوح قایم و 
سقوف با سفید کارى و نقاشى و سقف پذیرائى با کناف کارى، دیوار و کف اشپزخانه 
سرامیک، دربهاى داخلى و چهارچوب ها از نوع چوب، پنجره ها از نوع الومینیومى، 
کابینت ها از نوع چوبى ام دى اف اتاق ها داراى گنجه و کمدهاى چوبى ام دى اف 
و سیستم سرمایش و گرمایش از نوع چیلر و فن کوئل و اپارتمان داراى برق مجزى 
و اب و گاز اشــتراکى با مجموعه و فاضالب اســت. با عنایت به موارد فوق الذکر، 
موقعیت و محل استقرار مجموعه و بلوك ســاختمانى و اپارتمان موضوع و تعداد 
واحدها، مساحت اپارتمان، مشخصات ســاخت و قدمت ان در فضاى خصوص و 
مشاعات و مشترکات، مســاحت و مشــخصات و محل پارکینگ و انبارى بعنوان 
منضمات اپارتمان، قدرالســهم از عرصه مشــاعى و سایر مشــاعات و مشترکات 
مجموعه مطلبق با قانون تملک اپارتمان ها و ائین نامه اجرایى ان ارزش اشتراکات 
و انشعابات منصوبه، عرضه و تقاضاى محلى و با در نظر گرفتن جمیع عوامل موثر 
در قیمت گذارى، ارزش شش دانگ اپارتمان فوق الذکر با منضمات و قدر السهم از 
مشاعات و مشــترکات ان به مبلغ 10/852/000/000 ریال معادل یک میلیارد و 
هشتاد و پنج میلیون و دویست هزار تومان براورد و اعالم مى گردد. شماره 3026 
فرعى از سه اصلى قطعه 11 تفکیکى به مساحت 138/58 مترمربع واقع در سمت 
غربى طبقه 6 که 4/85 مترمربع ان تراس مسقف است به انضمام انبارى قطعه 11 
تفکیکى به مساحت 4/86 مترمربع واقع در زیرزمین اول به انضمام پارکینگ قطعه 
11 تفکیکى به مســاحت 11/25 مترمربع واقع در همکف با قدرالسهم از عرصه و 
سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک اپارتمان ها و ائین نامه اجرایى ان در 
هر طبقه دو واحد بصورت شــرقى و غربى احداث گردیده اســت. قدمت ســاخت 
مجموعه حدود 3- 4 سال و داراى یک دستگاه اسانسور و با نماسازى سمت شمالى 
از نوع مختلط با اجر و سنگ و مصالح چوبى و کامپوزیت و نماى سمت جنوبى ان از 
اجر و سنگ مى باشد. در طبقه همکف و قسمت البى: کف ها و دیوارها از سنگ و 
ســقوف از ســفید کارى و در البى با کناف کارى اســت و در زیرزمین: کف ها از 
موزائیک، دیوارها و سقف از ســیمانکارى و با توجه به ارتفاع بدون پوشش و تعبیه 
باکس براى تاسیسات لوله کشى است. کف انبارى ها از موزائیک و دیوارها سیمان 
ســفید و دو باب در همکف و 12 باب در زیرزمین واقع هســتند و راه دسترسى به 
پارکینگ زیرزمین از طریق رمپ تعبیه شــده در سمت جنوب غربى ساختمان مى 
باشد و مجموعه داراى سیســتم اطفاء حریق و ابفشــان از نوع برند زتا مى باشد. 
اپارتمان موضوع مشتمل است بر سه اتاق و اشپزخانه و سرویس ها و مستر بصورت 
دو کله شمالى- جنوبى (دو طرف نور دارد) با کف سازى هاى سرامیک، سطوح قایم 
و سقوف با سفید کارى و نقاشى و سقف پذیرائى با کناف کارى، دیوار و کف اشپزخانه 
سرامیک، دربهاى داخلى و چهارچوب ها از نوع چوب، پنجره ها از نوع الومینیومى، 
کابینت ها از نوع چوبى ام دى اف اتاق ها داراى گنجه و کمدهاى چوبى ام دى اف 
و سیستم سرمایش و گرمایش از نوع چیلر و فن کوئل و اپارتمان داراى برق مجزى 
و اب و گاز اشــتراکى با مجموعه و فاضالب اســت. با عنایت به موارد فوق الذکر، 
موقعیت و محل استقرار مجموعه و بلوك ســاختمانى و اپارتمان موضوع و تعداد 
واحدها، مساحت اپارتمان، مشخصات ســاخت و قدمت ان در فضاى خصوص و 
مشاعات و مشترکات، مســاحت و مشــخصات و محل پارکینگ و انبارى بعنوان 
منضمات اپارتمان، قدرالســهم از عرصه مشــاعى و سایر مشــاعات و مشترکات 
مجموعه مطلبق با قانون تملک اپارتمان ها و ائین نامه اجرایى ان ارزش اشتراکات 
و انشعابات منصوبه، عرضه و تقاضاى محلى و با در نظر گرفتن جمیع عوامل موثر 
در قیمت گذارى، ارزش شش دانگ اپارتمان فوق الذکر با منضمات و قدر السهم از 

مشاعات و مشــترکات ان به مبلغ 11/122/000/000 ریال معادل یک میلیارد و 
یکصد و دوازده میلیون و دویست هزار تومان براورد و اعالم مى گردد. شماره 3027 
فرعى از سه اصلى قطعه 12 تفکیکى به مساحت 138/29 مترمربع واقع در سمت 
شرقى طبقه 6 که 4/85 مترمربع ان تراس مسقف است به انضمام انبارى قطعه 12 
تفکیکى به مساحت 4/79 مترمربع واقع در زیرزمین اول به انضمام پارکینگ قطعه 
12 تفکیکى به مساحت 12/5 مترمربع واقع در همکف با قدرالسهم از عرصه و سایر 
مشاعات و مشــترکات طبق قانون تملک اپارتمان ها و ائین نامه اجرایى ان در هر 
طبقه دو واحد بصورت شرقى و غربى احداث گردیده است. قدمت ساخت مجموعه 
حدود 4- 3 سال و داراى یک دستگاه اسانســور و با نماسازى سمت شمالى از نوع 
مختلط با اجر و سنگ و مصالح چوبى و کامپوزیت و نماى سمت جنوبى ان از اجر و 
سنگ مى باشد. در طبقه همکف و قسمت البى: کف ها و دیوارها از سنگ و سقوف 
از ســفید کارى و در البى با کناف کارى اســت و در زیرزمین: کف ها از موزائیک، 
دیوارها و سقف از سیمانکارى و با توجه به ارتفاع بدون پوشش و تعبیه باکس براى 
تاسیسات لوله کشى اســت. کف انبارى ها از موزائیک و دیوارها سیمان سفید و دو 
باب در همکف و 12 باب در زیرزمین واقع هســتند و راه دسترســى به پارکینگ 
زیرزمین از طریق رمپ تعبیه شــده در سمت جنوب غربى ســاختمان مى باشد و 
مجموعه داراى سیستم اطفاء حریق و ابفشــان از نوع برند زتا مى باشد. اپارتمان 
موضوع مشتمل است بر سه اتاق و اشپزخانه و سرویس ها و مستر بصورت دو کله 
شــمالى- جنوبى (دو طرف نور دارد) با کف سازى هاى ســرامیک، سطوح قایم و 
سقوف با سفید کارى و نقاشى و سقف پذیرائى با کناف کارى، دیوار و کف اشپزخانه 
سرامیک، دربهاى داخلى و چهارچوب ها از نوع چوب، پنجره ها از نوع الومینیومى، 
کابینت ها از نوع چوبى ام دى اف اتاق ها داراى گنجه و کمدهاى چوبى ام دى اف 
و سیستم سرمایش و گرمایش از نوع چیلر و فن کوئل و اپارتمان داراى برق مجزى 
و اب و گاز اشــتراکى با مجموعه و فاضالب اســت. با عنایت به موارد فوق الذکر، 
موقعیت و محل استقرار مجموعه و بلوك ســاختمانى و اپارتمان موضوع و تعداد 
واحدها، مساحت اپارتمان، مشخصات ســاخت و قدمت ان در فضاى خصوص و 
مشاعات و مشترکات، مســاحت و مشــخصات و محل پارکینگ و انبارى بعنوان 
منضمات اپارتمان، قدرالســهم از عرصه مشــاعى و سایر مشــاعات و مشترکات 
مجموعه مطلبق با قانون تملک اپارتمان ها و ائین نامه اجرایى ان ارزش اشتراکات 
و انشعابات منصوبه، عرضه و تقاضاى محلى و با در نظر گرفتن جمیع عوامل موثر 
در قیمت گذارى، ارزش شش دانگ اپارتمان فوق الذکر با منضمات و قدر السهم از 
مشاعات و مشــترکات ان به مبلغ 11/025/000/000 ریال معادل یک میلیارد و 
یکصد و دو میلیون و پانصد تومان براورد و اعالم مى گردد. شماره 3028 فرعى از 
سه اصلى قطعه 13 تفکیکى به مساحت 138/58 مترمربع واقع در سمت غربى طبقه 
7 که 4/85 مترمربع ان تراس مسقف است به انضمام انبارى قطعه 13 تفکیکى به 
مساحت 9/39 مترمربع واقع در زیرزمین اول به انضمام پارکینگ قطعه 13 تفکیکى 
به مساحت 12 مترمربع واقع در همکف با قدرالســهم از عرصه و سایر مشاعات و 
مشترکات طبق قانون تملک اپارتمان ها و ائین نامه اجرایى ان در هر طبقه دو واحد 
بصورت شرقى و غربى احداث گردیده اســت. قدمت ساخت مجموعه حدود 4- 3 
سال و داراى یک دستگاه اسانسور و با نماسازى سمت شمالى از نوع مختلط با اجر و 
سنگ و مصالح چوبى و کامپوزیت و نماى سمت جنوبى ان از اجر و سنگ مى باشد. 
در طبقه همکف و قسمت البى: کف ها و دیوارها از سنگ و سقوف از سفید کارى و 
در البى با کناف کارى اســت و در زیرزمین: کف ها از موزائیک، دیوارها و سقف از 
سیمانکارى و با توجه به ارتفاع بدون پوشــش و تعبیه باکس براى تاسیسات لوله 
کشى است. کف انبارى ها از موزائیک و دیوارها سیمان سفید و دو باب در همکف و 
12 باب در زیرزمین واقع هستند و راه دسترسى به پارکینگ زیرزمین از طریق رمپ 
تعبیه شده در سمت جنوب غربى ساختمان مى باشد و مجموعه داراى سیستم اطفاء 
حریق و ابفشان از نوع برند زتا مى باشد. اپارتمان موضوع مشتمل است بر سه اتاق 
و اشپزخانه و سرویس ها و مستر بصورت دو کله شمالى- جنوبى (دو طرف نور دارد) 
با کف سازى هاى سرامیک، سطوح قایم و سقوف با سفید کارى و نقاشى و سقف 
پذیرائى با کناف کارى، دیوار و کف اشپزخانه سرامیک، دربهاى داخلى و چهارچوب 
ها از نوع چوب، پنجره ها از نوع الومینیومى، کابینت ها از نوع چوبى ام دى اف اتاق 
ها داراى گنجه و کمدهاى چوبى ام دى اف و سیســتم سرمایش و گرمایش از نوع 
چیلر و فن کوئل و اپارتمان داراى برق مجزى و اب و گاز اشــتراکى با مجموعه و 
فاضالب اســت. با عنایت به موارد فوق الذکر، موقعیت و محل استقرار مجموعه و 
بلوك ساختمانى و اپارتمان موضوع و تعداد واحدها، مساحت اپارتمان، مشخصات 
ساخت و قدمت ان در فضاى خصوص و مشاعات و مشترکات، مساحت و مشخصات 

و محل پارکینگ و انبارى بعنوان منضمات اپارتمان، قدرالسهم از عرصه مشاعى و 
سایر مشاعات و مشترکات مجموعه مطلبق با قانون تملک اپارتمان ها و ائین نامه 
اجرایى ان ارزش اشتراکات و انشعابات منصوبه، عرضه و تقاضاى محلى و با در نظر 
گرفتن جمیع عوامل موثر در قیمت گذارى، ارزش شش دانگ اپارتمان فوق الذکر 
با منضمات و قدر السهم از مشاعات و مشــترکات ان به مبلغ 11/400/000/000 
ریال معادل یک میلیارد و یکصد و چهل میلیون تومــان براورد و اعالم مى گردد. 
شماره 3029 فرعى از ســه اصلى قطعه 14 تفکیکى به مساحت 138/29 مترمربع 
واقع در سمت شــرقى طبقه 7 که 4/85 مترمربع ان تراس مسقف است به انضمام 
انبارى قطعه 14 تفکیکى به مساحت 3/33 مترمربع واقع در زیرزمین اول با  انضمام 
پارکینگ قطعه 14 تفکیکى به مساحت 12 مترمربع واقع در همکف با قدرالسهم از 
عرصه و سایر مشــاعات و مشــترکات طبق قانون تملک اپارتمان ها و ائین نامه 
اجرایى ان در هر طبقه دو واحد بصورت شرقى و غربى احداث گردیده است. قدمت 
ساخت مجموعه حدود 4- 3 سال و داراى یک دستگاه اسانسور و با نماسازى سمت 
شمالى از نوع مختلط با اجر و سنگ و مصالح چوبى و کامپوزیت و نماى سمت جنوبى 
ان از اجر و سنگ مى باشد. در طبقه همکف و قسمت البى: کف ها و دیوارها از سنگ 
و سقوف از ســفید کارى و در البى با کناف کارى اســت و در زیرزمین: کف ها از 
موزائیک، دیوارها و سقف از ســیمانکارى و با توجه به ارتفاع بدون پوشش و تعبیه 
باکس براى تاسیسات لوله کشى است. کف انبارى ها از موزائیک و دیوارها سیمان 
ســفید و دو باب در همکف و 12 باب در زیرزمین واقع هســتند و راه دسترسى به 
پارکینگ زیرزمین از طریق رمپ تعبیه شــده در سمت جنوب غربى ساختمان مى 
باشد و مجموعه داراى سیســتم اطفاء حریق و ابفشــان از نوع برند زتا مى باشد. 
اپارتمان موضوع مشتمل است بر سه اتاق و اشپزخانه و سرویس ها و مستر بصورت 
دو کله شمالى- جنوبى (دو طرف نور دارد) با کف سازى هاى سرامیک، سطوح قایم 
و سقوف با سفید کارى و نقاشى و سقف پذیرائى با کناف کارى، دیوار و کف اشپزخانه 
سرامیک، دربهاى داخلى و چهارچوب ها از نوع چوب، پنجره ها از نوع الومینیومى، 
کابینت ها از نوع چوبى ام دى اف اتاق ها داراى گنجه و کمدهاى چوبى ام دى اف 
و سیستم سرمایش و گرمایش از نوع چیلر و فن کوئل و اپارتمان داراى برق مجزى 
و اب و گاز اشــتراکى با مجموعه و فاضالب اســت. با عنایت به موارد فوق الذکر، 
موقعیت و محل استقرار مجموعه و بلوك ســاختمانى و اپارتمان موضوع و تعداد 
واحدها، مساحت اپارتمان، مشخصات ســاخت و قدمت ان در فضاى خصوص و 
مشاعات و مشترکات، مســاحت و مشــخصات و محل پارکینگ و انبارى بعنوان 
منضمات اپارتمان، قدرالســهم از عرصه مشــاعى و سایر مشــاعات و مشترکات 
مجموعه مطلبق با قانون تملک اپارتمان ها و ائین نامه اجرایى ان ارزش اشتراکات 
و انشعابات منصوبه، عرضه و تقاضاى محلى و با در نظر گرفتن جمیع عوامل موثر 
در قیمت گذارى، ارزش شش دانگ اپارتمان فوق الذکر با منضمات و قدر السهم از 
مشاعات و مشــترکات ان به مبلغ 11/298/000/000 ریال معادل یک میلیارد و 
یکصد و بیست و نه میلیون و هشــتصد هزار تومان براورد و اعالم مى گردد. ملکى 
آقاى ارش اشترى فرزند حسین که طبق سند رهنى شماره 111295- 95/4/14، 
106081- 92/10/5، 102776- 91/6/7 تنظیمى در دفترخانه اسناد رسمى شماره 
22 اصفهان در رهن بانک سپه واقع مى باشد و طبق اعالم بانک بستانکار ملک فاقد 
بیمه مى باشد از ساعت 9 الى 12 روز دوشنبه مورخ 98/8/20 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 به شرح فوق شروع و به هر کس خریدار باشــد به باالترین قیمت پیشنهادى 
فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم 
از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد 
و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شــهردارى 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 مســترد مى گردد. ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف 
جهان چاپ اصفهان مورخ 98/7/22 درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز 
مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحا جهت شرکت در جلسه مزایده باید مبلغ 
پایه مزایده پس از اخذ شناســه واریز از این اداره و طى فیش ســپرده در وجه اداره 
اجراى اسناد رسمى بابت پرونده کالسه فوق پرداخت گردد و ارائه اصل فیش واریزى 
به همراه تقاضاى کتبى و کارت شناسایى معتبر الزامى است. ضمنًا برنده مزایده باید 
مابقى مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى همــان روز طى فیش مخصوص پرداخت 

نماید. م الف: 623774 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /7/349

حصروراثت 
شــهناز بهارلوئى اله آبادى داراى شناســنامه شماره 205 به شــرح دادخواست به کالسه 
1203/98 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
غفور بهارلوئى بشناسنامه 156 در تاریخ 98/7/9 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. الهه بهار لوئى ش ش 3029 ، 2. حسین  
بهارلوئى ش ش 1594 ، 3. امیر بهارلوئــى ش ش 2591 ، 4. رضا بهارلوئى ش ش 411 ،  
(فرزندان متوفى)، 5. شهناز بهارلوئى  اله آبادى ش ش 205 (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 شد. 627906/م الف رئیس 

شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد /7/377
 حصروراثت 

قربان خنکدارى داراى شناسنامه شماره 3021 به شرح دادخواست به کالسه 1199/98 از 
این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مهدى 
خنکدارى بشناسنامه 441 در تاریخ 98/7/8 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. ابوالفضل خنکدارى ش ش 108128743  (فرزند 
متوفى)، 2. نازى جعفرپور ش ش 55 (همســر متوفى)، 3. ســکینه لباقى ش ش 11 (مادر 
متوفى) ، 4. قربان خنکدارى ش ش 3021 (پدر 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. 627563/م الف رئیس شعبه 10 

حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد /7/378
ابالغ اجراییه

 آگهى ابالغیه اجرائیه قرار داد بانکى - شماره پرونده: 1/139604002003001949 شماره 
بایگانى پرونده: 1/9603490 شــماره آگهى ابالغیــه: 139805102003005684 بدین 
وســیله به آقاى مهدى زینلى خوندابى  فرزند کرمعلى تاریخ تولد:1360/02/10 شــماره 
ملى : 1090623844 شــماره شناسنامه : 1399 به نشــانى : خونداب مهردشت کد پستى 
8547113411 ابالغ مى شود که  بانک ملى  شعبه طالقانى اصفهان به استناد قرار داد بانکى 
به شماره 9204942756 تاریخ سند : 1392/12/24 ، جهت وصول مبلغ 13/888/886  ریال 
بابت اصل طلب و مبلغ 9/481/765 ریال سود و مبلغ 9/125/885 ریال خسارت تاخیر تادیه 
تا تاریخ 1396/11/01 و خسارت روزانه به 28/490 ریال تا روز تسویه  کامل بدهى بانضمام 

کلیه هزینه هاى قانونى و اجرایى و حق الوکاله طبق مقرارت علیه شما اجرائیه صادر نموده و 
پرونده اجرائى به شماره پرونده 139604002003001949/1 به شماره بایگانى 9603490 
در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مامور ، محل اقامت نامبرده به شرح متن سند شناخته 
نشده ، لذا  بنا بر تقاضاى بســتانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد اسنادرسمى به شما 
ابالغ مى گردد از تاریخ انتشار این آگهى که تاریخ ابالغ  اجرائیه محسوب است و فقط یک 
نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان درج ومنتشر مى گردد و طبق تبصره دوم ماده 
113 قانون برنامه پنج ساله ششــم اقتصادى،اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسالمى ایران 
،  ظرف مدت بیست روز باید نســبت به پرداخت بدهى خودر اقدام درغیر اینصورت  بدون 
انتشار آگهى دیگرى عملیات اجرائى طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.625181/م 

الف- اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /7/379
 حصروراثت 

سید حسن کاظمى شیخ شبانى داراى شناسنامه شماره 24880 به شرح دادخواست به کالسه 
1191/98 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
ام البنین شیخ دخت  بشناسنامه 1843 در تاریخ 97/8/13 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. سید حسین کاظمى  ش ش 24879 ، 
2. زهرا کاظمى  ش ش674 ، 3. سید حسن کاظمى شیخ شبانى ش ش 24880 ، (فرزندان 
متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد 

شد. 625465/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد /7/380
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان عفت صالحى دادخواســتى به خواســته الزام خوانده مطالبه اجاره بها و خسارت به 
طرفیت خوانده احمد جاللى به شوراى حل اختالف شعبه سوم شهرستان نجف آباد تسلیم 
نموده که پس از ارجاع به شــماره 98/653 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 98/9/9 
ســاعت 3 عصر تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى 
معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى 
مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار محلى آگهى مى شود و به خوانده 
اخطار مى گردد که با نشــر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شــورا مراجعه و نسبت به 
دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور 
یابد بدیهى اســت درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رســیدگى نموده و تصمیم 
شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد 

شد.626943/ م الف شعبه سوم شوراى حل اختالف نجف آباد /7/381
 حصروراثت 

مهدى پور پونهء نجف آبادى داراى شناســنامه شماره 21 به شــرح دادخواست به کالسه 
1185/98 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
محمد على پور پونهء بشناسنامه 391 در تاریخ 98/5/3 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. مهدى پور پونهء نجف آبادى ش ش 21 
، 2. مرضیه پور پونهء نجف آبادى ش ش 40 ، 3. مجتبى پور پونهء نجف آبادى ش ش 40 ، 4. 
مینا پور پونهء ش ش 34 ، 5. مجید پور پونهء  ش ش 384 (فرزندان متوفى)، 6. عفت گلشادى 
ش ش 44 (همســر متوفى)، 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. 627057/م الف رئیس شــعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل 

اختالف نجف آباد /7/382
 اخطار اجرایى

شماره 1204/97به موجب راى شماره 397 تاریخ 98/5/5 حوزه چهارم شوراى حل اختالف 
شهرســتان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه 1- حمید آرپناهى 2- حامد 
جهانگیرى به نشانى 1- جالل آباد خ حضرت زینب پ 20 درب قهوه اى کرم 2- مجهول 
المکان محکوم است به خوانده ردیف دوم آقاى حامد جهانگیرى به تنظیم سند رسمى خودرو 
شماره 71-927 ج 65 در دفاتر اسناد رسمى و خواندگان مشترکًا به پرداخت یک میلیون و 
پانصد هزار ریال در حق محکوم له اجرایى.محکوم له: ابراهیم کیماسى به نشانى: یزدانشهر 
قســمت اول خ 21 غربى پ 6- 86761-85199 ماده 34قانون اجراى احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهــد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، 

صریحًا اعالم نماید. 627060/م الف-شعبه چهارم شوراى حل اختالف نجف آباد /7/383
ابالغ اجراییه

 آگهى ابالغیه اجرائیه قرار داد بانکى- شماره پرونده: 139804002003001815/1 شماره 
بایگانى پرونده: 9802519/1 شــماره آگهى ابالغیــه: 139803802003000265 بدین 
وســیله به آقاى مهرداد هنرمند فرزند محمدرضا تاریخ تولد:1362/02/31 شــماره ملى : 
1091616248 شماره شناسنامه : 170 به نشــانى : نجف آباد خیابان معرفت کوچه نرگس 

پالك 15 ابالغ مى شــود که  بانک ملى  شعبه صمدیه اصفهان به اســتناد قرار داد بانکى 
شماره 6501360845003 مورخ : 1397/04/11 ، جهت وصول مبلغ 500000000ریال 
بابت اصل ، و مبلغ 45123288 ریال سود و مبلغ 67027762 ریال تا تاریخ 1398/04/16 
بابت خسارت تاخیر در تادیه به انضمام  خسارت  تاخیر روزانه 328833ریال از تاریخ مذکور 
تا روز تســویه  کامل بدهى بانضمام طبق مقرارت علیه شــما اجرائیه صادر نموده و پرونده 
اجرائى به کالسه 9802519  در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مامور ، محل اقامت 
نامبرده به شرح متن سند شناخته نشده ، لذا  بنا بر تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه 
اجراى مفاد اسنادرســمى به شما ابالغ مى گردد از تاریخ انتشــار این آگهى که تاریخ ابالغ  
اجرائیه محسوب است و فقط یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان درج ومنتشر 
مى گردد و طبق تبصره دوم ماده 113 قانون برنامه پنج ســاله ششم اقتصادى،اجتماعى و 
فرهنگى جمهورى اسالمى ایران ،  ظرف مدت بیست روز باید نسبت به پرداخت بدهى خودر 
اقدام درغیر اینصورت  بدون انتشــار آگهى دیگرى عملیات اجرائى طبق مقررات علیه شما 
تعقیب خواهد شد.625155/م الف- افسانه اسدى اورگانى- رییس اداره اجراى اسناد رسمى 

اصفهان 7/384
 مفاد آرا

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى- 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره 139860302035000118 – 1398/6/6 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شاهین شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى 
رضا قربانى سینى فرزند اسداله  بشماره شناســنامه 25 صادره از برخوار در یک باب خانه به 
مســاحت 31 / 224 متر مربع به پالك 301 اصلى واقع درشاهین شهر حاجى اباد خ والیت 
کوچه شــهید محمد على رضایى پالك 27  بخش 16 خریدارى مع الواسطه از مالک اولیه 
آقاى حســین قمى حاجى آبادى  ، محرز گردیده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتبدر 
دونوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت 
متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دوماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، 
دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور 
و عدم اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . تاریخ انتشار نوبت اول : 98/7/7 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/7/22 م الف: 612120  ناصر صیادى صومعه رییس ثبت اسناد 

و امالك شاهین شهر /7/193 


