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«کتاب باز» با 
عادل فردوسى پور
 به خط پایان رسید

آرام سازى ترافیکى، از «میدان تا میدان»
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حمله همزمان 50 فروند
 پهپاد ایرانى به اهداف فرضى

فروش شکر گران تر از
 3400 تومان تخلف است

هزار جریب 
میزبان هتل 5 ستاره 

اصفهـان

5

رشد جمعیت 
استــان

 به صفر مى رسد

«کتاب باز» با عادل فردوسى پور به 
خط پایان رسید، مجرى برنامه «نود» 
در آخرین قسمت برنامه «کتاب باز» 

مهمان سروش صحت شد و شبى متفاوت را در این برنامه تجربه 
کرد. عادل فردوسى پور، گزارشگر، تهیه کننده و مجرى برنامه «نود»...

معاون آمــار و انفرماتیــک اداره کل ثبت احوال 
استان اصفهان گفت: پیش بینى مى شود با ادامه 
روند فعلى، تا 20 سال آینده رشد جمعیت استان 
به صفر برســد و بعد از آن رشــد منفى جمعیتى 

آغاز شود.
مجتبــى یکتامنــش با بیــان اینکــه وضعیت 
جمعیتى در استان اصفهان نسبت به کل کشور 
نابســامان تر اســت، افزود: پیش بینى مى شود 
جمعیت 82 میلیونى کشــور تا دو دهه آینده به 
حدود 60 میلیون نفر کاهش یابد و به همین دلیل 

الزم است...
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سر باز کردن دوباره یک زخم قدیمىسر باز کردن دوباره یک زخم قدیمى
یک نماینده خوزستان خواستار انتقال صنایع آب بر از اصفهان به استان هاى دیگر شدیک نماینده خوزستان خواستار انتقال صنایع آب بر از اصفهان به استان هاى دیگر شد
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اعمال سیاست جدید براى تردد در شهر اصفهان از سال آینده

 پژمان بازغى را
 نادیده گرفــــــــــتند

آذرى: فحاشى ها و شعارها را 
باد مى برد

مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن بار دیگر علیه همتاى استقاللى خود 
موضعگیرى کرد.

سعید آذرى درباره حواشى پاس نشدن چک انتقال مرتضى تبریزى، 
گفت: از ابتدا گفتیم که باید پول رضایتنامه تبریزى پرداخت شــود و 

آخر هم پرداخت شد و  ...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

تا 20 سال آینده؛ 

حذف طرح 
زوج و فرد 

از ابتداى نوروز 
تا 16 فروردین 98 

معمــاى اجراى قانون تغییــر ساعت
گزارش مرکز پژوهش هاى مجلس درباره یک ابهام
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گربه سیاه گربه سیاه 
تیم هاى ایرانـــىتیم هاى ایرانـــى

شهردار خمینى شهر همزمان با 25 اسفند، سالروز شهادت 
سردار شهید مهدى باکرى که به نام روز شهردار نامیده 
مى شود، در گفتگوى اختصاصى با روزنامه «نصف جهان» 
با تشریح فعالیت هاى انجام شده در سطح شهر در پنج سال 
گذشــته گفت: در کنار نقاط قوت، نقاط ضعف ما را رنج 
مى داد و مى دهد. تهدیدهایى بود که به فرصت تبدیل شد 

و احساس مى کنیم امروز هنوز در اول راه هستیم.
اصغر حاج حیدرى اظهار کرد: شــاید اگر با نگاه دیروز به 
خمینى شهر نگاه مى کردیم، واژه هایى مثل «روزمرگى»، 
«نمى توانیم» و «نمى شود» حاکم بود اما امروز این نگاه ها 
در خمینى شهر عوض شده و ثابت کردیم که «داریم»، 
«مى توانیم» و ان شاءا... کارها را به خوبى پیش مى بریم. 
این در حالى است که دیروز نگاِه شهردارى، به جمع آورى 
زباله معطوف شــده بود و اینکه نگــران پرداخت حقوق 
پرسنل تا پایان سال باشد ولى امروز انتظار، عمران ، آبادانى 
و ارتقاى سطح فرهنگ و ایجاد بسترهاى نشاط در شهر 
است که نتیجه آن بازگشایى و احداث خیابان ها، احداث 
پارك ها، مراکز تفریحى و ایجاد فضاهایى براى نشاط و 

شادابى شده است.
شــهردار خمینى شــهر، اعتماد مردم و شــهروندان به 
شهردارى را از انگیزه هاى شهردارى براى فعالیت هاى 
اثربخش عمرانى در سطح شهر دانست و گفت: در نتیجه 
اعتماد شــهروندان و لطف مردم، خیابان هاى زیادى در 
شهر آزادسازى و احداث شــد. امروز بلوار هفده شهریور، 
شکل خود را یافته و درختان سرو الوسون صف کشیده 
و رقص کنان صحنه هاى چشم نوازى را براى مردم فراهم 
آورده است. حال بلوار شهید صدوقى و بلوار خیابان مرکزى 
نیز در انتظار سرو الوسون اســت. تردد سنگین در بلوار 
ابوالبرکات، خاطرات جاده پنج مترى را در ذهنمان تداعى 
کرده و در کنار آن، بلوار آیت ا... احمدى ما را به سمت خود 
فراخوانده است، که آنجا نیز در انتظار الوسون هاست. بلوار 
ماربین هم در یک ماه آینده در انتظــار مردم بوده و بلوار 

اشرفى را به بلوار میردامادى وصل مى کند. از سوى دیگر، 
خیابان پاکمن آماده آسفالت شــده و خود را براى حضور 
مسافرین نوروزى آماده مى بینند. گره هاى ترافیکى شهر 
یکى پس از دیگرى تبدیل به میدان شــده و میدان هاى 
شهر براى نوروز، پذیراى مهمانان است، میدان امام(ره) 
هم در حال بازسازى است و ان شــاءا... آبنما، درختچه و 
گل هایش براى شادباش عید گفتن به مردم در حال آماده 

شدن است. 
حاج حیدرى ادامــه داد: امروز خمینى شــهر به یکى از 
قطب هاى گردشگرى استان اصفهان تبدیل شده است. 
الدر با آن عظمــت خداوندى و کوه هاى ســر به فلک 
کشیده اش که چشــمه هاى آبش در نقاط مختلف نوید 
حیات را به ما مى دهد، با یک حرکت چند ســاله،  آماده 

پذیرایى از مسافران نوروزى است و بلوار چهارباغش براى 
پیاده روى آماده و نشیمنگاه هاى زیبایش ما را به سمت 

خود فرا مى خواند.
وى گفت: بام ســبز خمینى شــهر نیز همچون نگینى، 
کالنشهر اصفهان را به نظاره نشسته و از فراز بام امامزاده 
سید محمد(ع) ، دانشگاه صنعتى و دانشگاه آزاد را با چشم 
غیرمســلح مى توان دید. باغات زیباى غرب اصفهان از 
کهریزســنگ، اصغرآباد و نجف آباد گرفته تا فوالدشهر، 
فالورجان و درچه منظره چشم نوازى را ایجاد کرده اند و 
مردم نیز آماده مى شوند تا از فضاى قدیمى قصر و عمارت 

قجرى بازسازى شده، استفاده کنند.
به گفته شهردار خمینى شهر، خانه زهتاب در قالب خانه 
هنرمندان به هنرمندان شهر خدمات ارائه مى کند. خانه 

مجیر نیز با برنامه ریزى هاى انجام شــده در راستاى رفع 
نیازهاى فرهنگى و ایجاد نشــاط و خانه سرتیپ امینى 
سدهى در کنار آثار تاریخى، پذیراى گردشگران در نوروز 

98 است.
شهردار خمینى شهر که در آستانه سال جدید با «نصف 
جهان» ســخن مى گفت، خاطرنشــان کرد: زیرخاکى 
خمینى شهر، امســال متفاوت تر از سال گذشته، با اجاق 
روشن و غذاهاى مطبوعش آماده پذیرایى از مسافران است 
و در کنار قهوه و چاى، مردم را به سمت خود مى کشاند و 
چه زیبا شده است ستون هاى قدیمى و طاق چشمه  هایى 
که نشان از عمق هویت یک شهر دارد که ما به آن افتخار 
مى کنیم. خانه میردامادى در حال بازسازى و خانه حکیم 
سدهى درب محکمه، آماده بازدید منجمان و دیگر اهالى 

است. این در حالى است که پارك هاى شهر یکى پس از 
دیگرى در حال آماده شدن براى مردم در بهار 98 است.

وى افزود: پارك ســاحلى جوان با ماســه هاى کویرى، 
میدان هاى بــازى، جاده ســالمت و نشــیمنگاه ها و 
اسباب بازى هایى با شکل هاى مختلف، بچه ها را به طرف 
خود مى کشد تا مردم ساعتى را با آرامش در آنجا سر کنند.

حاج حیدرى تصریح کرد: امسال پارك خانواده متفاوت تر 
از سال هاى گذشته افتتاح شد با اسباب بازى هایى نو، زمینى 
زیبا و آماده، درختانى شاداب تر، فضاهاى نشیمن راحت و 
دلنشین و روشنایى که تاریکى را ربوده و از مردم دعوت 

مى کند تا در آن به استراحت بپردازند.
وى افزود: پارك سالمت نیز با آغاز بهار حیاتى مجدد یافته 
و مهیا براى ارائه خدمات مى گردد و بهارى زیبا و چشم نواز 

را فرا روى شــهروندان قرار مى دهد. پارك برج با سبقه 
شناخته شده و در کنار آن پارك شهروند نیز آماده پذیرایى 
از مهمانان است. امســال پارك پدر در بام سبز با کاشت 

درختان زیبا مردم را به سوى خود مى کشد.
وى اذعان کــرد: منظریه، دیگر منظریه دیروز نیســت، 
سال هاى ســال، حق مردم نبود که در این منطقه خاك 
بخورند ولى بحمــدا... امروز تیم خدماتــى و عمرانى به 
منظریه گسیل شد، جاده ها زیرسازى، جداول اجرا و قسمت 
عظیمى از منطقه آسفالت شد و امیدواریم قولى که به مردم 
دادیم را عمل کرده و ارائه خدمات در منظریه را کامل کنیم. 
حاج حیدرى با بیان اینکه این فعالیت ها و اقدامات، عظمت 
خمینى شهر را نشان مى دهد، گفت: همه اینها به دست 
نیامد جز با نداى یاعلى مردم، آنجا که تشــخیص دادند، 

ورود کرده و اعتماد کردند، رأى دادند و انتخاب کردند و 
همه با هم در کنار هم ایستادیم تا قسمتى از نیازهاى مردم 
که کم هم نیستند اجرا شود و ان شاءا... باز هم بتوانیم در 

کنار هم، کاستى ها را بکاهیم و بر ارائه خدمات بیافزاییم.
شهردار خمینى شهر تأکید کرد: گردشگران، مسافران و 
مهمانان نوروزى با سفر به خمینى شهر و گردش در شهر 
و بازدید از آثار و ابنیه هاى تاریخــى و... مطمئنًا روزها و 
لحظات بسیار خاطره انگیز و به یادماندنى را در زندگى خود 

رقم زده و تجربه مى کنند.
حاج حیدرى در ادامه خاطرنشــان کرد: سال 97، سالى 
بود که کشور در اثر تحریم هاى ناجوانمردانه با مشکالت 
اقتصادى روبه رو شد، ساخت و ساز در شهرها کمتر و در 
نتیجه درآمدها کاهش یافت اما اعضاى شوراى اسالمى 

و شهردارى خمینى شهر با درایت، برنامه ریزى و اجراى 
صحیح که حاصل برگزارى جلسات فراوان و بهره گیرى 
از کارشناســان خبره بود، اتفاقات بسیار ارزشمندى را در 
خمینى شــهر بوجود آوردند. وى افزود: خیابان مرکزى 
شهر پس از 60 سال از خیابان امام(ره) تا خیابان شریعتى 
آزادسازى و آماده آسفالت شد. آزادسازى پیچ توحید انجام 
و آماده اجرا براى ایجاد خیابان شد. میدان بزرگ دو شاخ 
با 7 هکتار وسعت، اجرا و آسفالت گردید و در کنار آن مرکز 
معاینه فنى خودروى سبک شــماره 2 افتتاح و ساختمان 
موتورى شهردارى خمینى شهر نیز در سال آینده تکمیل 

خواهد شد.
وى در ادامه افزود: جاده استراتژیک دو شاخ از کمربندى 
به میدان دو شاخ، به منظور حفظ جان مردم، کوهبردارى 

و آزادسازى شــد و تا پایان سال آینده افتتاح خواهد شد و 
دیگر کامیون ها در شهر جوالن نخواهند داد. همچنین در 
منطقه گردشــگرى الدر 5000 متر سنگ فرش در دل 
کوه اجرا و جاده چهارباغش کامًال درختکارى و بخشى از 
روشنایى در این جاده تأمین و در سال آینده کل چهارباغ 

روشن مى شود.
شهردار خمینى شــهر از اجراى پارك بزرگ وازیچه در 
سال آینده خبر داد و گفت: اجراى پارك بزرگ وازیچه با 
اختصاص زمین و مصوبه کمیسیون ماده 5 آماده اجرا در 
سال 98 مى باشد و منطقه گردشگرى بام سبز نیز با احیاى 
ســاختمان قجرى، در کنار پارك پدر، آماده افتتاح است. 
همچنین بلوار حافظ که سمت جنوب از میدان صنعت تا 
هفت برادران است، به طور کامل آزادسازى، جدولگذارى 

و آسفالت گردید. حاج حیدرى مى گوید: با توجه به افزایش 
قیمت اتوبوس و اینکه شهردارى توانایى خرید اتوبوس 
با این قیمت هاى ســنگین را ندارد با یــک برنامه ریزى 
ارزشمند و با مجوز شورا، عمده اتوبوس هاى شرکت واحد 
اتوبوسرانى خمینى شهر در سال آینده بازسازى خواهد شد. 
از دیگر سو سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى 
خمینى شهر نیز با اجراى برنامه هاى بسیار متنوع فرهنگى 
و اجتماعى، ورزشــى و ایجاد فضاهاى پرنشاط در سال 
جارى در سطح جامعه توانســته قدم هاى موثرى را در 
راســتاى اعتالى فرهنگ بردارد و این برنامه ها با قوت 

بیشتر در سال آتى، استمرار خواهد یافت.
وى از تعامل و هماهنگى بسیار خوب بین اعضاى شورا و 
شهردارى خمینى شهر خبر داد و گفت: از ابتداى فعالیت 
شعار همه ما «کار، کار و کار» بود تا بتوانیم به مردم خدمات 
خوبى ارائه کنیم کــه این امر نیز تحقــق یافت و خدا را 
شاکریم که  بودجه 129 میلیارد تومانى شهردارى خمینى 
شهر با 30 درصد افزایش براى سال آینده به اتفاق همه 
اعضاء مصوب شــد و بیش از 85 میلیارد تومان از بودجه 
صد میلیارد تومانى سال 97 معادل 90 درصد تحقق یافت 
و ان شاءا... تا پایان سال جارى بیش از 100 درصد بودجه 
سال 97، محقق شود. شــهردار خمینى شهر توصیه اى 
هم به شهروندان فهیم و بافرهنگ خمینى شهر داشت 
و گفت: شهر متعلق به مردم است و با منازل آنها تفاوتى 
ندارد. بنابراین شهروندان سعى کنند جداسازى زباله از مبدأ 
را بیش از پیش رعایت کنند و در حفظ امکانات عمومى در 
پارك ها بکوشند و با پرداخت به موقع عوارض، خادمان 
خود در شهردارى خمینى شهر را براى ارائه خدمات بهتر 
و بیشتر، یارى دهند. وى ســال 98 را سال بسیار خوبى 
اعالم کرد و گفت: با برنامه ریزى هاى انجام شده از نظر 
ارائه خدمات به شهروندان، سال آینده سال بسیار خوبى 
بوده و سعى آن است تا با تمام توان کارها به نحو مطلوب 
پیش رود. حاج حیدرى در ارزیابى اهداف ترسیم شده خود 
در زمان ورود به شــهردارى خمینى شهر در آذر ماه سال 
92 و آنچه تاکنون در خمینى شهر انجام شده هم گفت: 
خوشبختانه ایده ها و تفکراتم درباره اقدامات شهر، به طور 
نسبى انجام شده و نمره قبولى به فعالیت هایى که انجام 
شد مى دهم هرچند شهر هنوز نیازهاى زیادى دارد ولى 
در یک کالم به نگاهى که به شهر در ابتدا داشتم، رسیدم.

وى ادامه داد: قطعاً تا زمانى که احساس کنم مى توانم کار 
کنم و شهر را به جلو هدایت نمایم در خدمت مردم خواهم 
بود و اگر احساس کنم نمى توانم براى شهر تأثیرگذار باشم 

مطمئناً لحظه اى درنگ نکرده و نخواهم ماند.

شهردار خمینى شهر در گفتگوى اختصاصى با «نصف جهان»:

در خمینى شهر «نمى توانیم» را به «مى توانیم» تبدیل کردیم

تهیه کننده «کودك شو»:

4
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عضو کمیسیون اجتماعى مجلس با انتقاد از اینکه سطح 
سواد سالمت جامعه در حوزه جراحى زیبایى بسیار پایین 
است میزان این جراحى ها در کشــور را 20 تا 30 برابر 

کشورهاى اروپایى دانست. 
رســول خضرى گفت: مردم هیچ جاى دنیا مانند ایران 
دنبال جراحى زیبایى نیســتند. وى با تأکیــد بر اینکه 
عوارض 10 تــا 17 درصد جراحى هــاى زیبایى از قبل 
پیش بینى مى شود، گفت: مابقى عوارض نیز ناخواسته 
اســت و اگر افراد ناشــى نیز جراحى ها را انجام دهند 
عوارض ناخواسته به خواسته افزوده مى شود در واقع افراد 
حاضر هســتند مبلغ زیادى پول بابت عوارض ناشى از 

جراحى هاى زیبایى متحمل شــوند و  مهمترین راهکار 
جلوگیرى از افزایش جراحى هاى زیبایى ارتقاى سطح 

سواد سالمت مردم است.
نماینده مردم سردشت و پیرانشــهر در مجلس شوراى 
اسالمى، میزان مصرف لوازم آرایشى در ایران را 60 تا 70 
برابر دنیا دانست و افزود: پایین بودن سطح سواد سالمت 

مردم یکى از مشکالت اساسى در حوزه سالمت است.
این نماینده مردم در مجلس دهم، نسبت به تبعات سوء 
لوازم آرایشى قاچاق بر سالمت مصرف کنندگان هشدار 
داد و گفت: مصرف این محصــوالت آثار زیانبارى را به 

صورت دائم و موقت از خود به جاى مى گذارند.

 رزمایش بزرگ پهپاد تهاجمى-رزمى نیروى هوافضاى 
سپاه پاسداران انقالب اسالمى با نام «الى بیت المقدس 
1» در منطقه عمومى خلیج فارس برگزار شــد. در این 
رزمایش براى نخســتین بار تعداد 50 فروند هواپیماى 
بدون سرنشــین تهاجمى RQ 170 ایرانــى همراه با 
تعدادى دیگــر از پهپادهاى تهاجمى و رزمى شــرکت 

کردند.
این براى اولین بار در کشور ما و نیز کشورهاى دیگر است 
که این تعداد پهپاد همزمان در یک عملیات تهاجمى-
رزمى، در فاصله بیــش از 1000 کیلومتر دورتر از هدف 
همزمان پرواز و در یک زمان مشــخص با حضور روى 

اهداف از پیش تعیین شده آنها را با دقت باال مورد اصابت 
قرار داده و منهدم کرد.

نیروها و پرنده هاى شرکت کننده در این رزمایش شامل 
یگان هاى پهپادى سپاه در استان هاى خوزستان، بوشهر، 
فارس و هرمزگان در نقاط متعدد به صورت همزمان به 
سمت منطقه تعیین شده در جزیره بنى فارو حرکت کردند 
و اهداف مورد نظر را با دقت باال مورد اصابت قرار دادند و 

آنها را منهدم کردند.
سردار حسین سالمى،  جانشین فرمانده کل سپاه در این 
باره گفت: همه پرنده هاى شرکت کننده در این رزمایش، 

اهداف خود را به دقت منهدم کردند.

30 برابر اروپایى ها
 جراحى زیبایى مى کنیم

حمله همزمان 50 فروند
 پهپاد ایرانى به اهداف فرضى

توضیح درباره یک ابهام
رئیــس کل گمرك کشــور با   خانه ملت|
اشاره به انتشــار خبرى مبنى بر اینکه گوشت وارد 
کشــور نشــده خارج مى شــود، گفت: هیچ عقل 
ســلیمى این اقدام را انجام نمى دهد که کاالیى را 
که وارد کشور کرده دوباره صادر کند لذا نمى توان 
گوشت قرمز را با این مشــقت وارد کشور و دوباره 

صادر کرد. 
معاون وزیر امور اقتصــادى و دارایى تصریح کرد: 
از آنجا که قیمت گوشــت وارداتى در مقایســه با 
گوشت داخل ارزان تر اســت تقاضا براى آن بیشتر 
بوده و ممکن اســت از ســمت مصــرف خانوار به 
ســمت ســایر بازارها همانند غذاخورى ها توسعه

 پیدا کند.

توقیف 2 کشتى صید ترال 
فرمانده منطقه دوم دریایى ســپاه    فارس|
گفت: نیروهاى پایگاه منطقــه دوم نیروى دریایى 
ســپاه براى حمایت از صید و صیــادى و حفاظت 
از گونه هــاى ماهى ها، طــى اقدامى دو کشــتى 
صید ترال کــه به طور غیــر مجاز اقــدام به صید 
مى کردنــد را توقیــف و ده خدمه آن را بازداشــت 
کردند. پیــش از آن هم دو لنج و یک کشــتى نیز 
با 250 هزار لیتر ســوخت قاچــاق در آب هاى بین
 خارك و گناوه طى اقدام اطالعاتى پس از شناسایى 

دستگیر شدند.

بد نبود
 رویداد24| محمدجواد جمالى، عضو هیئت 
رئیســه کمیســیون امنیت ملى و سیاست خارجى 
مجلس با اشاره به سفر مدیر «اینستکس» به تهران 
و دیدار با رؤســاى نمایندگى هاى آلمان، فرانسه و 
انگلیــس در تهران و مذاکره با هیئت کارشناســى 
ایران گفت: متأســفانه اروپایى ها در این ایســتگاه 
مانده اند کــه برجام چیز خوبى اســت. قــرار بود 
اقدامات اروپایى ها منجر به اتفاقاتى شود که نتیجه 
آن اســتفاده ایران از انرژى صلح آمیز هســته اى 
و فضاى بهتر سیاســى و اقتصادى با دنیا باشد. اما 
نه تنها ایــن اتفاق رخ نداد که اروپــا با تحریم هاى 
آمریــکا همراهــى کــرد. اینکــه اکنــون مدیر 
«اینســتکس» به ایــران آمده تنهــا مى توان این 
واکنش را داشــت که براى شــروع بد نیســت اما 

کافى هم نیست.

رنو باز مى گردد
  ایسنا| معــاون وزیــر صنعــت، معــدن 
و تجارت با اشــاره به ســرمایه گذارى یک میلیارد 
دالرى شــرکت رنو در ایران، اظهار کــرد: در پى 
مذاکرات و رایزنى هاى صــورت گرفته و همچنین
با توجه به میزان ســرمایه گذارى که شــرکت رنو 
در کشــور کرده، این نوید را خواهیــم داد که این
 شــرکت خودروســازى دوبــاره بــه ایــران باز 
خواهد گشــت و براى ایــن مهم نیــز مکانیزمى
 در نظر گرفته ایم که تولید رنو را دوباره در ایران آغاز 

خواهیم کرد.

محکومیت یک نماینده مجلس
شــالق، تبعید و انفصال   روزنامه شرق |
از خدمت مجازاتى اســت که قضات دادگاه کیفرى 
اســتان تهران براى یک نماینده مجلس که متهم 
به آزار یک زن شــده بود، در نظــر گرفتند. قضات 
متهم را از اتهام تجاوز بــه عنف تبرئه کردند. متهم 
کــه نماینده مجلس اســت بعد از اینکه از ســوى 
زن جوان متهم به تعرض شــد، از ســوى دادگاه 
مورد پرســش قرار گرفت. این مرد اتهام را رد کرد 
و گفت: زن شــاکى یکــى از مراجعــان او بوده و 
قصد اخــاذى دارد. بعد از گفته هــاى متهم وى با

 قرار وثیقه آزاد شــد امــا مدارکى که بعــد از این 
شکایت از ســوى زن جوان به دادگاه ارائه داده شد، 
نشــان مى داد رابطه زن جــوان و متهــم فراتر از 
رابطه ادارى بوده و آنها بار ها با هم صحبت کرده و 

قرار گذاشته اند. 

خبرخوان
نوروز در سازمان ملل

مراسم بزرگداشــت نوروز، از سوى   پانا|
12 کشــور ایران، افغانســتان، تاجیکســتان، 
آذربایجان، قرقیزســتان، قزاقستان، ازبکستان، 
ترکمنستان، هند، پاکستان، عراق و ترکیه در محل 
ســازمان ملل در وین و با حضور رؤسا و نمایندگان 
ســازمان هاى بین المللى و ســفرا و دیپلمات هاى 
مقیم، برگزار شد. مجمع عمومى سازمان ملل، طى 
قطعنامه اى 21 مارس (اول فروردین و روز اول بهار) 

را به عنوان روز بین المللى نوروز تصویب کرد.

عادل امروز دکتر مى شود
 خبر آنالین| عادل فردوسى پور امروز از 
پایان نامه دکترایش دفاع خواهد کرد. این مجرى 
سرشناس که قبًال اعالم کرده بود به زودى با دفاع 
از پایان نامه اش مدرك دکتراى خود را دریافت 
خواهد کرد، امروز شنبه ســاعت 14 در پردیس 
فارابى دانشــگاه تهران واقع در شهر قم، این کار 
را انجام خواهد داد و دکتراى مدیریت رسانه را به 

طور رسمى دریافت خواهد کرد.

گلزار متوهم است!
 بهار| یکــى از مجریــان تلویزیــون به 
اظهارات محمدرضا گلزار در اختتامیه جشــنواره 
جام جم که گفته بــود با آمدن او بــه تلویزیون 
تماشاگران آن بیشتر شده، واکنش تندى نشان 
داد. محمد نظرى گفت: سینما قبل از محمدرضا 
گلزار وجود داشــته و پس از او نیز وجود خواهد 
داشت، تلویزیون نیز همینطور است، قبل از گلزار 
تلویزیون بود و با نبود او نابود نخواهد شــد. اگر 
واقعًا منظورش این است که با آمدن او به تلویزیون 
مخاطبان این رسانه بیشتر شده باید بگویم که سخت 

در اشتباه است و این براى او توهمى بیش نیست.

پایان پرونده مطالبات
اللهیار ترکمن، معاون توسعه مدیریت   پانا|
و پشتیبانى وزارت آموزش و پرورش اعالم کرد 
که تمام مطالبات باقیمانده از سال 96 و بخشى 
از مطالبات ســال 97 فرهنگیان تا پایان ســال 

پرداخت مى شود. 

ابالغیه درباره
 چهارشنبه سورى

مهرزاد حمیدى، معاون   جام جم آنالین|
تربیت  بدنى و ســالمت وزیر آموزش و پرورش 
گفت: براى چهارشــنبه آخر سال، دستورالعملى 
را به اســتان ها ابالغ کرده ایم تا مدیران مدارس 
آگاهى هاى الزم را در این ایــام به دانش آموزان 
بدهند و به معلم ها توصیه شــده اســت با زبان 
اثربخش خود مطالب را بــه دانش آموزان انتقال 

دهند.

چند نفر کنکورى داریم؟
 فارس| حسین توکلى، مشاور عالى رئیس 
سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به پایان 
فرصت مجدد ثبت نام در کنکور 98 روز 22 اسفند 
از ثبت نام بیش از یک میلیون و 116 هزار نفر در 

این آزمون خبر داد.

گل ارکیده به جاى نفت
 ایرنا| وزیر جهاد کشــاورزى با اشاره به 
اهمیت تولیــد برخى محصوالت بــراى تأمین 
نیاز داخلــى و صادرات گفت: تولیــد گل ارکیده 
از جملــه محصوالتى اســت که براى کشــور 
ارزآورى باال دارد. محمود حجتى در حاشیه آیین 
راه اندازى اولین گلخانه با فناورى باالى کشــور 
در استان البرز افزود: طبق بررسى ها ، پنج کوزه 
گل ارکیده معادل یک بشکه نفت مى تواند براى 
کشور ارزآورى داشته باشــد و هر کوزه آن بین 
هشــت تا 12 دالر در بازارهاى جهانى به فروش 

مى رسد.

موضوع انتقال آب به اصفهان یک بحث تمام ناشدنى 
است. سال هاست نمایندگان اســتان خوزستان انتقاد 
مى کنند که چرا آب کارون باید به اصفهان منتقل شود و 
سال هاست نمایندگان اصفهان مى گویند چنین اتفاقى 

نمى افتد و اگر هم بیافتد فقط براى شرب مردم است. 
انتقال آب کارون بــه اصفهان امســال جنجالى تر از 
همیشه پیگیرى شد به طورى که کار به استعفاى دسته 
جمعى نمایندگان اصفهان در اعتراض به مراعات نشدن 
حقابه اصفهانى ها، اخالل در سخنرانى رئیس جمهور 
در مجلس به هنــگام تقدیم الیحه بودجه و نشســت 
اضطرارى نمایندگان استان خوزســتان با معاون اول 
روحانى به منظور بى اثر کردن دستور رئیس جمهور در 

زنده کردن زاینده رود هم کشیده شد.   
اما بعد از یک سکوت دو ســه ماهه، حاال در دور جدید

بحث ها در این باره، یک نماینده اســتان خوزســتان 
گفته است صنایع آب بر مثل ذوب آهن و فوالد باید از 
اصفهان و یزد به اســتان هاى دیگر منتقل شوند تا آب 

کارون صرف چرخیدن چرخ آنها نشود!  
قاسم ساعدى، عضو هیئت رئیســه کمیسیون انرژى 
مجلس و از جمله نمایندگان استان خوزستان به پایگاه 
اطالع رســانى «رویداد24» مى گویــد: بحث انفال و 
حقابه مــزارع اصفهان از ســال ها قبل مطرح اســت 
و به 150 ســال پیش برمى گردد اما در آن زمان حقابه 
اصفهان این حجم از آب نبوده تنها براى 75 هزار هکتار 
زمین بوده و االن به 900 هزار هکتار رســیده است و 
نمایندگان اصفهــان مى خواهنــد کل آب را ببرند! در 
حالى کــه در اصفهان موضوع عدم مدیریت درســت 
در آب مطرح است یعنى آب را بیشــتر در کارخانجات 
و صنایع استفاده مى کنند و در آب شرب چندان استفاده 

نمى شود.
ساعدى مى گوید: صنایع فوالد و پتروشیمى و ذوب آهن 

زمانى که توسعه پیدا مى کند مسلمًا با کمبود آب مواجه 
مى شوند. یکى از مشکالتى که وجود دارد عدم رعایت 
آمایش سرزمین در کشور اســت، استان هاى کرمان، 
یزد و اصفهان که سه استان مهم مرکزى ایران هستند 
مى توانند در بسیارى از صنایع به جز صنایع آب بر توسعه 
پیدا کنند زیرا مرکزیت کشور هســتند اما متأسفانه در 
این استان ها از آب زیرزمینى بیشتر استفاده مى شود در 
حالى که آب زیرزمینى باید براى شرب و آبیارى مزارع 

استفاده شود.
او ادامه مى دهد: دو مــاه قبل آقاى جهانگیرى، معاون 
اول رئیس جمهور بزرگ ترین پروژه فوالد یزد را افتتاح 
کرد که مشخص نیست آب این پروژه از کجا باید تأمین 
شــود در حالى که آب هاى زیرزمینــى این منطقه هم 
نشســت کرده اند. هر چند به موضــوع انتقال آب هم 
توجه مى شــود اما به موضوع هزینه انتقال آب توجهى 

نمى شود.

ســاعدى گفته پتروشــیمى ها و فوالدى هــا باید به 
سیستان و بلوچستان و هرمزگان و بوشهر و خوزستان و 
استان هاى شمالى که آب بیشترى دارند و در جوار دریا 
هستند منتقل شوند و صنایعى که نیاز به آب ندارند را در 
اصفهان و یزد و کرمان و متناسب با طبیعت آن ها توسعه 
دهند این در حالى است  که ما معکوس و سلیقه اى عمل 
کردیم و آنچه امروز در خصوص بحث آب دچار چالش 

شدیم از صنایع آب بر است.

مرکز پژوهش هاى مجلس شــوراى اسالمى در 
گزارشــى به زیر و بم موضوع اجراى قانون تغییر 

ساعت و ارائه پاسخ هایى به آن پرداخت.
در این گزارش با عنــوان «معماى اجراى قانون 
تغییر ســاعت و ارائه پاســخ هایى به آن» آمده 
اســت؛ بیش از یکصد ســال از آغاز طرح تغییر 
ساعت سپرى شده  اســت اما در سال هاى اخیر، 
آثار مثبت و منفى اجراى این طرح بارها مطالعه 
شده است. بررسى هاى انجام شده نشان مى دهد، 
میزان اهمیت نســبى آثار مثبت یا منفى در گذر 
زمان موجب شده است، کشورها نسبت به تداوم 
اجراى طرح تغییر ســاعت و یا ملغى شــدن آن 
بازاندیشــى کنند که در این میــان مى توان به 
کشــورهاى آلمان، انگلســتان،  فنالند، سوئد و 
برخى دیگر از کشــورهاى عضــو اتحادیه اروپا 
اشاره کرد. این گزارش مى افزاید: مهمترین دلیل 
مدافعان عدم اجراى طرح تغییر ساعت، آثار سوء 
آن بر سالمتى افراد است که ناشى از تغییر زمان 
خواب افراد و لزوم تطابق آن با زمان خورشیدى 

است.
گزارش مرکــز پژوهش هاى مجلس شــوراى 
اســالمى تصریح مى کند: آثار منفى مطرح شده 
از ســوى مخالفان این طرح کــه عمدتًا اروپایى 
بوده اند، در مورد ایران صدق نمى کند، زیرا جامعه 
ایران، فعالیت هاى روزانه خود را عالوه بر زمان 
محلى، با زمان خورشــیدى نیز تطبیق مى دهد. 
این موضوع ریشه در اعتقادات جامعه اسالمى به 
ضرورت اداى فرایض توصیه شده در دین مبین 

اسالم دارد.
بر اســاس این گزارش ، اجراى تغییر ساعت در 
ایران سهم قابل توجهى در صرفه جویى مصرف 
انرژى الکتریکى دارد. بررســى هاى انجام شده 
طى ســال هاى 1393 الى 1397 نشان مى دهد 
با اجراى این طرح، حــدود 5 درصد از کل انرژى 
الکتریکى مصرف شده صرفه جویى صورت گرفته 
است که ارزش ســوخت صرفه جویى شده این 
میزان به طور متوسط سالیانه معادل 320 میلیون 
دالر بوده است. بنابراین پیشنهاد مى شود، اجراى 
این طرح همچون سنوات گذشته براى سال هاى 

آتى نیز تداوم یابد.

خبرگزارى «ایلنا» یکى از برگ هــاى برنده خود را با 
انجام گفتگو با ســخنگوى طالبان رو کرد. این گفتگو 
همزمان با انتشــار کتاب یک خبرنگار هلندى درباره 
محل زندگى مال عمر، انجام شده و ذبیح ا... مجاهد در 
پاسخ به سئواالت خبرگزارى «ایلنا» توضیحات کاملى 
درباره زمان، محل و علت مرگ مال عمر، رهبر ســابق 
طالبان داده اســت که بخش هایى از اظهارات او را در 

ادامه مى خوانید:
 مال عمر تمام عمر خود را در خاك افغانستان زندگى 
کرد و هیچ سفرى به پاکستان یا کشور دیگر انجام نداد. 
همین موضوع باعث شد در زمانى که به بیمارى مبتال 
شــد نتواند براى درمان از خاك افغانستان خارج شود و 
یکى از عمده دالیل مرگ ایشان همین موضوع است. 

 مال عمر از سال 2001 تا 2013 در دو نقطه از والیت 

زابل زندگى مى کرد. او هفت ســال و پنج ماه آخر عمر 
خود را در خانه اى در نزدیکى پایــگاه نظامیان آمریکا 
واقع در شــهر ســیورى از توابع والیــت زابل زندگى 
مى کرد. تاریخ هاى متفاوت و متناقضى در مورد مرگ 
مالعمر منتشر شده اما تاریخ دقیق مرگ وى، عصر روز
 چهارشــنبه مــورخ 24 آوریل 2013 (4 اردیبهشــت 

1392) است.
 مال عمر به بیمارى زردى ســیاه (هپاتیت B) مبتال 
شــده بود و در اواخر عمر هم بیمارى ِســل به سراغ او 
آمد و تجمیع این دو بیمــارى موجب مرگ اولین رهبر 

طالبان شد.
 مالحظات امنیتى باعث شــد تا او به هیچ پزشــکى 
مراجعه نکند و حتى براى ســپرى کردن دوره درمان 
خود به هیچ کشــورى ســفر نکند. لذا این مؤلفه هاى 

امنیتى باعث تشدید وخامت حال مال عمر و نهایتًا مرگ 
او شد. من بارها در اظهارات و حتى اخبارى که از سوى 
رسانه ها منتشر شده، مشاهده کردم که محل مرگ مال 
عمر را کراچى پاکستان یا یکى از بیمارستان هاى این 
کشور اعالم کرده اند اما در همینجا باید بگویم که این 

اطالعات نادرست است و آنها را رد مى کنم.
 مــرگ مــال عمــر در ســال 2013 اتفــاق افتاد 
اما اعالم رســمى خبر وفــات وى دو ســال بعد یعنى

 در ســال 2015 رخ داد. طالبــان در آن موقع (ســال 
2013) در حال جنگیدن با اشــغالگران و وابســتگان 
داخلى آن به ســر مى برد؛ به عبارتى دیگر در آن زمان 
«وضعیت جهادى» اعالم شــده بود. طبیعى است که 
این وضعیــت ایجاب مى کرد که خبــر مرگ مال  عمر 

پنهان بماند.

مدیرعامل گروه هتل هاى ایرانگردى و جهانگردى با اشــاره به اینکه هتل هاى این 
مجموعه از یک تا 4 ستاره است، گفت: در نظر داریم در ســال آینده هتل 5 ستاره در 

اصفهان احداث کنیم.
مهرداد تاوتلى با بیــان این مطلب 
افزود: سال آینده شرکت قرار است 
در منطقه هزار جریب اصفهان یک 
هتل 5 ستاره را به مجموعه هتل هاى 
خود اضافه کنیــم. در آن منطقه ما 
20 هزار متر زمین داریم و بازدهى 
سرمایه اى ما سه تا پنج سال به شمار 
مى آید بر همین اساس تصمیم به 
ساخت این هتل گرفته ایم که بعد از 
عید کارهاى ساختش آماده مى شود. 

وى از سود 20 درصدى مجموعه هتل ها خبر داد و گفت: ضریب اشغال هتل ها نسبت به 
سال هاى گذشته افزایش داشته است که دلیل آن تبلیغات مؤثر فروش اینترنتى، افزایش 
نرخ ارز و کاهش سفرهاى خارجى بوده است. همچنین با دانستن این موضوع که یکى 
از معضالت گردشگرى ما این است که همه در تعطیالت خاصى به سفر مى روند و در 
مواقع دیگر ظرفیت هتل ها خالى مى مانند، تورهاى بازنشستگان را با کاهش قیمت در 
نظر گرفتیم که این موضوع در افزایش ضریب اشغال اتاق هاى ما به شدت تأثیرگذار بود.

وى اضافه کرد: در ابتداى سال براى شرکت سود هشــت میلیارد تومان را پیش بینى 
مى کردیم که حاال با گذشت 11 ماه از ســال 20 درصد نسبت به پیش بینى مان سود 
بیشترى داشت. همچنین براى ســال آینده پیش بینى این است که به سود ده  میلیارد 

تومان براى شرکت برسیم.

«دنیاى اقتصاد» نوشــت: مالکان ویالهاى اجاره اى شــمال انتظار داشــتند 
«حجم تقاضاى اقامتــى براى تعطیالت نــوروز 98» با انتخاب شــهرهاى 
شمالى از سمت گردشگران 
داخلى به عنوان اولین مقصد 
جایگزین سفرهاى خارجى، 
چند برابــر شــود. آنها در 
شهرهاى مختلف شمال با 
همین تصور، در شبکه هاى 
مجازى مختص اجاره ویال، 
از ماه گذشــته تعرفه هاى 
اجاره عید 98 را از 47 تا 100 
درصد نسبت به تعرفه هاى 
عید 97 افزایش دادند. اما در 
این مقطع از سال که وقت طالیى رزرو ویال از سمت مسافران نوروزى شمال 
محسوب مى شود، تحقیقات میدانى نشان مى دهد تعداد تماس ها با موجران ویال 
حدود 70 درصد نسبت به شب عید گذشته، کاهش یافته است. ویالدارها که از 
وضعیت فعلى شوکه شده اند، علت نبود تقاضاى اجاره نوروزى را کاهش قدرت 
خرید خانوارها و در نتیجه «حذف برنامه اجاره ویال در تعطیالت نوروز» از سوى 

برخى مسافران عنوان مى کنند. 
البته رشد اجاره بهاى نوروزى ویال موضوعى نیست که نیازمند اثبات باشد چراکه 
سال گذشته عمده اجاره هاى ویالهاى مناسب تا یک میلیون تومان بود اما امسال 
این میزان در مورد ویالهاى مناســب و مجهز بین 1/5  تا 2 میلیون و در مورد 

ویالهاى لوکس از 2/5 میلیون تومان به باالست. 

یک نماینده خوزستان خواستار انتقال صنایع آب بر از اصفهان به استان هاى دیگر شد

سر باز کردن دوباره یک زخم قدیمى
مانى مهدوى

واقعیت هایى درباره مرگ مال عمر

غافلگیرى در بازار ویال هزار جریب، میزبان هتل 5 ستاره اصفهان 

معماى اجراى 
قانون تغییر ساعت
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پیشرفت 70 درصدى 
ساماندهى خیابان هفت تیر

مدیـر منطقـه 10 شـهردارى اصفهـان از پیشـرفت 
70 درصـدى عملیـات اجرایـى سـاماندهى خیابان 
هفت تیر خبر داد و گفت: عملیات اجرایى ساماندهى 
خیابـان هفت تیـر حد فاصـل خیابان هـاى پروین تا 
سـپیده کاشـانى، شـامل مناسب سـازى پیاده روها و 
تعریض خیابان است.حمید شهبازى اظهارکرد: براى 
ساماندهى خیابان هفت تیر 15 میلیارد ریال اعتبار در 
نظر گرفته شـده است و پیش بینى مى شـود تا قبل از 

پایان سال تکمیل شود.

بازرسى16 تیم از نحوه اجراى 
طرح «آرامش بهارى»

حمید بخشى، مسـئول بازرسـى و ارزیابى عملکرد و 
پاسخگویى به شکایات اداره کل اوقاف و امور خیریه 
استان اصفهان گفت: 32 نفر در قالب 16 تیم بازرسى 
محسوس و نامحسوس از نحوه اجراى طرح«آرامش 
بهارى» در 319 بقعه متبرکه و امامزاده عظیم الشأن 

استان اصفهان بازرسى مى کنند.

بدهى 110 میلیاردى تأمین 
اجتماعى به علوم پزشکى کاشان

ابراهیم کوچکى، رئیس دانشگاه علوم پزشکى کاشان 
گفت: سازمان تأمین اجتماعى این شهرستان، بیش 
از  1100میلیارد ریال به بیمارستان هاى این دانشگاه 

بدهکار است.

توزیع اقالم اساسى در بازار 
خمینى شهر

فرماندار خمینى شهر از توزیع کاالهاى اساسى در این 
شهرستان خبر داد.

محمود مسلم زاده افزود: به منظور تنظیم بازار، 55تن 
برنج، شش تن گوشـت منجمد و  150تن شکر براى 
توزیع بین اصنـاف و 61 تن براى مصـرف خانوار، از 
ابتداى هفته گذشـته تاکنون در  بازار شهرستان وارد 

شده است.

فعالیت 88 ایستگاه صدور 
کارت ملى هوشمند در استان 

88 ایستگاه براى صدور کارت ملى هوشمند در استان 
اصفهان راه اندازى شده است. حمید باقرى، مدیرکل 
پست استان اصفهان با بیان این مطلب گفت: از این 
تعداد، 71 ایستگاه ثابت و 17 ایستگاه سیار با ظرفیت 
4750 نفـر در روز، در فرایند صـدور کارت ملى فعال 
هستند و 56 ایستگاه تحویل کارت ملى هم در مناطق 

مختلف استان ایجاد شده است.

افزایش پرداخت تسهیالت به 
بانوان سرپرست خانوار

طرح کارآفرینى بانوان سرپرست خانوار با اعطاى وام 
15میلیون تومانى و کارمزد 4درصدى اجرا مى شود.

شاهزیدى، معاون امور مشـارکت هاى مردمى اداره 
کل بهزیستى استان اصفهان گفت: به شرط تصویب 
در مجلس شوراى اسالمى، این تسهیالت در سال98 

به مبلغ 50میلیون تومان خواهد رسید.

گلشیرازى، رئیس جدید 
اتاق بازرگانى اصفهان شد

در نخسـتین جلسـه هیئت نمایندگان دوره نهم اتاق 
بازرگانى اصفهان، هیئت رئیسه جدید اتاق بازرگانى 

اصفهان مشخص شدند.
در ایـن نشسـت، مسـعود گلشـیرازى با کسـب آراء 
کامـل  بـه عنـوان رئیـس، بهـرام سـبحانى، نایـب 
رئیـس اول، حمیدرضا قلمـکارى نایـب رئیس دوم، 
رسـول رنجبـران، خزانـه دار و «فرشـته امینـى» به 
عنـوان منشـى هیئـت بـا کسـب اکثریـت آراء

 انتخاب شدند.

خبر

مدیرعامل شــرکت نمایشــگاه هاى بین المللى استان 
اصفهان از تمرکز بر توسعه زیرساخت هاى نمایشگاهى 
در قالب ساخت پروژه نمایشــگاه بین المللى اصفهان و 
همچنین تالش براى رونق  کسب و کارها و امیدبخشى 
به فعاالن اقتصادى با برگزارى نمایشگاه هاى مختلف، 
به عنوان اهداف محقق شده ســال 97 این شرکت نام 

برد.
علــى یارمحمدیــان در تشــریح فعالیت هاى صورت 
گرفته توسط شرکت نمایشــگاه هاى بین المللى استان 
اصفهان در سال 1397، گفت: در این سال، 49 عنوان 
نمایشگاهى در اصفهان برگزار شد، همچنین با تمرکز بر 

توسعه زیرساخت هاى نمایشگاهى، فعالیت هاى عمرانى 
ساخت پروژه نمایشگاه بین المللى با جدیت ادامه یافت 
که به پیشــرفت 50 درصدى این طــرح عمرانى براى 

توسعه اقتصاد اصفهان انجامید.
مدیرعامل شــرکت نمایشــگاه هاى بین المللى استان 
اصفهان اضافه کرد: در سال 1397 با این مشکل عمده 
روبه رو بودیم که بسیارى از شرکت هایى که هر سال در 
نمایشگاه حضور مى یافتند و یا عالقه مند به حضور در 
نمایشگاه بودند، تمایل خود براى حضور را از دست داده 
بودند و یا بسیار کمرنگ تر از سال هاى قبل در نمایشگاه 

حضور مى یافتند.

فرمانده انتظامى استان اصفهان گفت: طرح نوروزى 
در حوزه ترافیک با بیش از 4000 نیرو از دستگاه هاى 
مرتبط، با جدیت اجرا مى شود و امیدواریم بعد از پایان 
طرح نوروزى، آمارى را که ارائه مى کنیم خوشایند باشد.
مهدى معصوم بیگى با اشــاره به آغــاز طرح نوروزى 
نیروى انتظامى اظهارکرد: این طرح با شــعار «نشاط 
بهارى، نظم و قانونمدارى» آغاز شــده و تا هجدهم 
فروردیــن ســال 98 ادامــه دارد. وى افــزود: آمار 
جانباختگان ناشى از تصادفات درون شهر با تالش هاى 
گسترده کاهش داشــته اما با وجود اقداماتى که انجام 
مى شود، بیش از 1000 نفر در 11 ماهه امسال در استان 

اصفهان جان خود را از دست داده اند.
فرمانده انتظامى اســتان اصفهان با بیان اینکه ماهانه 
91 نفر در استان اصفهان جان خود را  در اثر تصادف از 
دست مى دهند، گفت: به غیر از آمار فوتى ها، تعدادى 
قطع نخاع و قطع عضو ناشى از تصادف نیز وجود دارد 

که این آمارها بسیار نگران کننده است.
معصوم بیگى افزود: امیدوارم یک َحّول حالنا در حوزه 
ترافیک و فرهنگ رانندگى ایجاد شــود، هر چند سه 
عامل جاده، خودرو و عامل انســانى در تصادفات مؤثر 
هســتند اما همه این حاالت در اختیار راننده هوشمند 

است.

 مرگ روزانه 3 نفر در اصفهان 
بر اثر تصادف

تمرکز بر توسعه 
زیرساخت هاى نمایشگاهى 

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان گفت: 
طرح محدوده ترافیکى شهر، سال آینده اجرایى مى شود.
علیرضا صلواتى اظهار کرد: ســال آینده سیاست هاى 
کنترل ترافیکى متفاوتى براى هر محدوده از شــهر به 
منظور روانسازى ترافیک و رفاه حال شهروندان در نظر 

گرفته شده است.
وى با اشاره به سیاست هاى ترافیکى اتخاذ شده براى 

محدوده مرکزى و تاریخى شــهر گفت: آرام ســازى 
ترافیک با اولویت پیاده محورى و استفاده از دوچرخه، با 
محوریت خیابان چهارباغ عباسى، خیابان سپه، خیابان 
حافظ و کوچه کرمانى، از جمله  اقدامات در نظر گرفته 

شده براى این محدوده در سال آینده است.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان افزود: 
در این راســتا برنامه آرام ســازى ترافیکى «میدان تا 
میدان» شامل میدان انقالب اســالمى تا میدان امام 
حسین(ع)، میدان امام حســین(ع) تا میدان امام(ره) و 
میدان امام (ره) تا میدان امام على(ع) را به یکدیگر متصل 
مى کند. صلواتى خاطرنشان کرد: با اجراى این طرح ها، 
یک فضاى هویتى در محدوده تاریخى و مرکزى شهر 

ایجاد و به سمت توسعه پایدار حرکت خواهیم کرد.
وى همچنین تصریح کرد: طرح محدوده ترافیکى شهر، 
سال آینده اجرایى شده و به موجب آن، تردد در محدوده 

مرکزى شهر مدیریت مى شود.

رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان 
اصفهان گفت: فروش شکر به قیمت بیش از 34 هزار 
ریال براى هر کیلوگرم در این استان تخلف است و با 

عوامل آن برخورد مى شود.
اسرافیل احمدیه با بیان اینکه هیچ فروشگاهى حق 
فروختن شکر به قیمت بیش از 34 هزار ریال را ندارد، 
تصریح کرد: در زمان حاضر، کمبود شکر در استان 

اصفهان وجود ندارد و توزیع آن به طور متناسب در 
سطح شهرســتان ها و محله هاى مختلف صورت 
گرفته اســت.  وى با بیان اینکه برخى به دنبال سوء 
استفاده از شرایط موجود و گران کردن شکر بودند، 
تأکید کرد: با مدیریت و کنترل نظام توزیع و عرضه 
و تقاضا توســط ســازمان صنعت، معدن و تجارت 

اصفهان، جلوى این تخلف ها در استان گرفته شد. 

معاون هماهنگى امور عمرانى استاندارى اصفهان 
گفت: کویر از شرق استان به سمت شهر اصفهان در 

حال پیشروى است.
حجت ا... غالمى با بیان اینکه ایجاد کمربند ســبز 

حفاظتى براى شرق شهر اصفهان از اولویت ویژه اى 
برخوردار اســت، اظهار کرد: هم اکنون این منطقه 
ایجاد شده است و شــرایط ایجاب مى کند که براى 

این اراضى، طرحى تهیه شود.

شهردار قهجاورستان در خصوص اقدامات عمرانى این 
شهردارى گفت: ما شــهردارى را در شرایطى تحویل 
گرفتیم که بدهى هاى سنگینى داشت و بودجه جارى 
که نباید از 40 درصد بیشتر باشد، تا مرز 78 درصد رسیده 
و بودجه عمرانى که نباید از 60 در صد پایین تر باشد، تا 
مرز 22 درصد پایین رفته بود و خوشبختانه ما امروز این 
تراز را تقریباً بر عکس کرده ایم و بودجه عمرانى را به 71 

درصد و بودجه جارى را به حدود 29 درصد رسانده ایم.
محمود صادقین با بیان اینکه توســعه از برون و درون، 
مبنا و سیاستمان در حوزه مدیریت شهرى قهجاورستان 
اســت، اظهار کــرد: در حوزه توســعه از بــرون، به  
زیر ساخت ها ونیاز هاى جدى شهر تمرکز کرده ایم و در 
این خصوص از طریق پیگیرى با  دستگاه هاى مختلف، 
بحث هاى روشنایى شهر، شبکه فاصالب شهرى ، امور 

ورزش، درمانى، بهسازى جاده هاى ورودى شهر  و... را 
پیگیرى و بخش مهمى از آن را به نتیجه رساندیم.

وى در ادامه افزود: تأســیس ســاختمان آتش نشانى 
با هزینه اى بالغ بــر 40 میلیــارد و500 میلیون ریال، 
تجهیز مسیرهاى دسترسى مسکن مهر با هزینه اى بالغ 
برســه  میلیارد و250 میلیون ریال، زیرسازى وآسفالت 
معابر «شــهرك بهار» با هزینه اى بالغ بر یک میلیارد 
و170میلیون ریــال، احداث ضلع جنوبــى بلوار غدیر 
با هزینــه اى بالغ برچهار میلیــارد و550 میلیون ریال 
وهمچنیــن تجهیز منبع آب فضاى ســبز که موضوع 
استفاده از آب باران براى ذخیره سازى در آن  نیز دیده 
شده،  با هزینه اى بالغ بر پنج میلیارد و900 میلیون ریال  
از دیگر اقداماتى است که شهردارى قهجاورستان براى 

توسعه درونى شهر انجام داده است.

آرام سازى ترافیکى، از «میدان تا میدان»

فروش شکر گران تر از 3400 تومان تخلف است

معاون هماهنگى امور عمرانى استاندارى خبر داد؛

پیشروى کویر از شرق استان به سمت شهر اصفهان

افزایش بودجه عمرانى شهردارى قهجاورستان

رئیس پلیس راهنمایى و رانندگى اســتان اصفهان 
گفت: افزایش سفرها به استان اصفهان پیش بینى 
شده است و از ابتداى نوروز تا 16 فروردین طرح زوج 

و فرد برداشته مى شود.
رضا رضایى افزود: برنامه ریزى شــده تا در مبادى 
ورودى شــهر مانند باغ فدك و صفه، خودروهاى 

مسافرى توقف داشته باشــند و از خدمات سرویس 
دهى عمومى استفاده کنند.

رئیس پلیس راهنمایى و رانندگى اســتان اصفهان 
تصریح کرد: در حاشیه زاینده رود در نوروز، نیروهاى 
کمکى به صورت خط دشتبان مستقر مى شوند و روان 
سازى مســیر را انجام مى دهند اما کندى حرکت به 

سبب تردد باال وجود خواهد داشت.
رضایى ادامه داد: 10 تا 15 درصد خودروهاى شهر 
و اکثر خودروهاى نیمه ســنگین و سنگین فرسوده 
هســتند اما به دلیل افزایش قیمت و عدم واردات، 

نمى توان آنها را از رده خارج کرد.
وى خاطرنشــان کــرد: درصــدد هســتیم براى 
موتورســیکلت ها و خودروهاى داخلى فرســوده، 
جایگزین تدبیر شود که در سال 98 مشکلى نداشته 

باشیم.

حذف طرح زوج و فرد از ابتداى نوروز تا 16 فروردین 98 

«شــاید مردم از برخى مسئوالن بابت ســوء مدیریت و 
بى تدبیرى گله داشته باشــند اما با نظام قهر نیستند و به 
اصول و ارزش ها پایبندند و بجاســت تا رسانه ها در اخبار 

خود به مردم بیش از پیش امید دهند.»
جانشین فرماندهى سپاه صاحب الزمان(عج) استان اصفهان 
در جلسه هم اندیشى با اصحاب رسانه، این مطلب را اعالم 
کرد و گفت: امسال، سال ســختى در کشور سپرى شد و 
اقدامات مجموعه دستگاه ها موجب شد تا امنیت در کشور 
به نحو مطلوب برقرار شود که در این راستا نباید از نقش 

بى بدیل رسانه ها غافل بود و جا دارد از آنان قدردانى شود.
سردار مجتبى فدا اظهار کرد: امروز ما توانستیم آمریکا را در 
منطقه زمینگیر کنیم و آنان اعتبار خود را از دست دادند و 
باید ظرفیتى فراهم شود تا در گام دوم انقالب، حرکت هاى 

هجومى دیگرى به سوى دشمنان برداشته شود.
وى با بیان اینکه جمهورى اسالمى ایران امروز در منطقه 

دست برتر را دارد که حاصل شهید دادن، تحمل سختى و 
تحریم بود، افزود: برخى مى گوینــد انقالب ایران به آخر 
رسیده که اگر اینگونه است چرا تحریم مى کنند؟ ولى این 
حرف ها نشان از پویایى و تأثیرگذارى ایران در منطقه دارد 

که باید از سوى رسانه ها براى مردم به خوبى تبیین شود.
جانشین فرماندهى سپاه صاحب الزمان(عج) استان اصفهان 
معتقد است حادثه تروریستى زاهدان به منظور خدشه دار 
کردن امنیت بوده و گفت: باید نشان دهیم که پاى همه 
چیز ایستاده ایم، تا امنیت کشور به خطر نیافتد و انتقاممان 

را از دشمنان از این حادثه مى گیریم.
■■■

مسئول نمایندگى ولى فقیه در سپاه صاحب الزمان(عج) 
استان اصفهان نیز در این جلسه، با بیان روایتى از پیامبر 
اکــرم(ص) چرخاندن چرخ اقتصــاد در جامعه، آرامش و 
امنیت و تبلیغ و رساندن پیام را موجب ایجاد زندگى ایده آل 
براى مردم هر جامعه قلمداد کرد و گفت: امروز دنیا بر چرخ 

تبلیغات مى چرخد و رسانه هاى استان با روحیه انقالبى و 
مجاهدت و شرکت در برنامه هاى سپاه و بسیج مى توانند 

نسبت به انعکاس اخبار، بیش از پیش تالش کنند.
حجت االســالم و المســلمین رحمت ا... صادقى افزود: 
امروز سپاهیان و بسیجیان در ســطح کشور، فعالیت ها 
و اقدامــات بزرگى همچون محرومیت زدایى، انســجام 
مساجد و مدارس، راهیان نور و... را در دست انجام داشته 
و دارند که اگر فعالیت رسانه ها در این راستا پررنگ تر شود 

اطالع رسانى مطلوب ترى صورت مى پذیرد.

مردم با نظام قهر نیستند
ساسان اکبرزاده

رئیــس مرکز تمــدن اســالمى ازبکســتان گفت: 
ظرفیت هاى بسیارى براى عقد پیمان خواهرخواندگى 
و توســعه روابط فرهنگى و اقتصادى بین اصفهان و 

شهرهاى ازبکستان از جمله سمرقند وجود دارد.

«شاعظیم منور اف» در دیدار با استاندار اصفهان افزود: 
اصفهان داراى جاذبه هاى فراوان تاریخى و باستانى 
است و مى تواند تعامالت نزدیکى با شهرهاى کشور 

ازبکستان از جمله سمرقند و بخارا داشته باشد.
وى با بیان اینکه بر اساس آمار ساالنه بیش از 500 هزار 
گردشگر به شهر اصفهان سفر مى کنند، خاطرنشان 
کرد: ما مى توانیم مسیر گردشگرى پاریس - اصفهان- 
سمرقند را برقرار کنیم و صنعت گردشگرى را بین این 

شهرها توسعه دهیم.

پاریس - سمرقند
 از اصفهان مى گذرد

معاون آمار و انفرماتیک اداره کل ثبت احوال استان اصفهان 
گفت: پیش بینى مى شود با ادامه روند فعلى، تا 20 سال آینده 
رشد جمعیت اســتان به صفر برسد و بعد از آن رشد منفى 

جمعیتى آغاز شود.
مجتبى یکتامنش با بیان اینکه وضعیت جمعیتى در استان 
اصفهان نسبت به کل کشور نابســامان تر است، افزود: 
پیش بینى مى شود جمعیت 82 میلیونى کشور تا دو دهه 
آینده به حــدود 60 میلیون نفر کاهــش یابد و به همین 
دلیل الزم است سیاست هاى حمایتى جمعیتى تدوین و 

ابالغ شود.
■■■

معاون آمار و انفرماتیک اداره کل ثبت احوال استان اصفهان 
در بخش دیگرى از ســخنانش با بیان اینکه 22 درصد 
جمعیت استان اصفهان هنوز کارت ملى هوشمند خود را 
دریافت نکرده اند، اظهار کرد: استفاده از این کارت در بانک 

ملى چهار استان کشور از جمله اصفهان آغاز شده است.
وى تصریح کرد: ساالنه 75 میلیون دفترچه بیمه در کشور 
چاپ مى شود که از سال 98، با رواج استفاده از این کارت ها، 

اطالعات درمانى بیماران در کارت ملى هوشمند، ثبت و 
از چاپ دفترچه بیمه جلوگیرى و طرح هایى مانند تشکیل 
پرونده الکترونیک سالمت و کیف پول الکترونیک براى 

شهروندان ممکن مى شود.
وى جلوگیرى از پولشــویى را، از دیگر مزایاى استفاده از 
کارت ملى هوشمند عنوان کرد و افزود: در همه کشورهاى 
پیشرفته، با توزیع اینگونه کارت ها، از بسیارى از تخلفات 
جلوگیرى مى شود و بسیارى از خدمات در اختیار همگان 

قرار مى گیرد.

تا 20 سال آینده؛ 

رشد جمعیت استان به صفر مى رسد

رئیس مجمــع نمایندگان اســتان اصفهان با اشــاره به 
ظرفیت هاى باالى شوراى گفتگوى بخش خصوصى و 
دولت گفت: شوراى گفتگو، بازوى توانمندى براى مدیران 

است و باید از این ظرفیت به نحو احسن استفاده شود.
حجت االسالم ناصر موسوى الرگانى در همایش ساالنه 
اتاق بازرگانى اصفهان افزود: اصفهان 8500 میلیارد تومان 
عوارض و مالیات به خزانه کشور واریز مى کند و اگر پل ها 
یا اماکن عمرانى دیگرى در شهر دیده مى شود، به واسطه 
عوارض و کمک هایى است که مردم به شهردارى پرداخت 

کرده اند، نه اینکه مالیات کشور باشد. 
وى با بیان اینکه اصفهان بودجه 12 استان دیگر را تأمین 
مى کند، تصریح کرد: امروز قطار ســریع الســیر، ایجاد 

فرودگاه مناسب، ظرفیت هاى استان و ده ها مسئله دیگر 
نیاز اصفهان اســت، در حالى که امروز استان هاى دیگر 
پیشرفت هاى بسیارى دارند و گوى سبقت را از اصفهان 
ربوده اند. رئیــس مجمع نمایندگان اصفهــان ادامه داد: 
متأســفانه امروز نوعى اصفهان ســتیزى وجود دارد ولى 
مدیرانى  که به اصفهان سفر مى کنند صرفًا در مرکز شهر 
حضور پیدا مى کنند و گمان مى کنند همه جاى اصفهان 
امکانات مرکز شهر را داراست، درحالى که این شهر و استان 

محرومیت هاى بسیارى دارد.
همچنین رئیس جدید اتاق بازرگانــى، صنایع، معادن و 
کشاورزى اصفهان با اشــاره به صدور بیانیه گام دوم در 
آستانه 40 ســال دوم انقالب از سوى رهبر معظم انقالب 

گفت: این بیانیه مانیفســت عملیاتى است که باید در 40 
سال آینده براى انقالب محقق شود.

مسعود گلشیرازى گفت: مدیریت جهادى، اعتقاد به اصل 
«ما مى توانیم»، امید و نگاه خوش بینانه به آینده و اقتصاد 
و توجه به نقش جوانان به عنوان سرمایه اصلى تحقق این 
بیانیه، از نکات کلیدى تعیین کننــده در ادامه راه انقالب 
اسالمى است. وى افزود: اتاق بازرگانى در کنار قواى سه 
گانه، با درك صحیح از جنگ اقتصادى پیش رو حضور مؤثر 
دارد و تالش خواهد کرد به جــاى منفعل بودن، به عنوان 
بازوى مبنایى عمل کند.وى تأکید کرد: براى پیروزى در 
جنگ اقتصادى، راهى جز تحقق اقتصاد خصوصى و بهره 

گیرى از جوانان نداریم.

مدیریت جهادى، اعتقاد به اصل «ما مى توانیم» و نگاه خوش بینانه به آینده و اقتصاد است
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فیلم سینمایى «به وقت شــام» از شبکه یک سیما روى 
آنتن مى رود. 

فیلم سینمایى «به وقت شام» ساخته ابراهیم حاتمى کیا، 
پنج شنبه اول فروردین سال آینده ساعت 22 روى آنتن 

شبکه یک سیما مى رود. سریال نوروزى «ن. خ» از 29 
اسفند از شبکه یک سیما پخش مى شود اما در شب یکم 
فروردین به دلیل مصادف شــدن با شب وفات حضرت 
زینب(س)، تلویزیون، فیلم سینمایى «به وقت شام» را 

جایگزین آن مى کند.
«به وقت شام» محصول ســال 1396 است که موفق 
به دریافت سه سیمرغ بلورین در ســى و ششمین دوره 

جشنواره فیلم فجر شد.

مسعود ده نمکى حدوداً ده سال بعد از ساخت کمدى-
جنگى «اخراجى ها» نوروز امســال با کمدى-سیاسى 
«زندانى ها» به ســینماها مى آید؛ فیلمــى که بعد از 
تالش هاى ناکام براى ســاخت فیلم «زندگى طیب» 
تولید شد و آنطور که از قرائن برمى آید به مانند دیگر آثار 
کارگردان حاشــیه ســازش، نقدهاى تنــد و تیزى را 
هــم روانه بــى کفایتــى مدیــران مملکتى داشــته

 است.
به گزارش «ســینماروزان»، «زندانى هــا» از حضور 
مثلث هومن برق نورد، بهنام تشــکر و هدایت هاشمى 
که هر سه از جمله تئاترى هاى دیده شده در تلویزیون 
و سینما هستند ســود برده و بهنوش بختیارى بازیگر 
مکمل زن فیلم اســت. به تازگــى روزنامه اصولگراى 
«کیهان» در مرورى بر گزینه هاى اکران نوروز و با نقد 
حضور نداشتن فیلم هاى استراتژیک در اکران نوروز از

 «زندانى هــا» به عنوان گزینه اى بــه روز براى جلب 
بدنه مخاطب یاد کرده اســت. «کیهان» نوشته است: 
«کم توجهى به فیلم هاى اســتراتژیک و دفاع مقدسى 
در اکران نوروز، ارتبــاط چندانى بــا تقاضاى مردمى 
ندارد، بلکه یک قانون نانوشته است. چرا که فیلم هاى 
مذکور در دوره اخیر جشــنواره فیلم فجر، با اســتقبال 
گســترده اى از ســوى مردم نیز مواجه شــده بودند. 
هر چنــد که فیلــم جدید مســعود ده نمکــى، یعنى 
"زندانى ها" تنها گزینه اکران نوروز 98 است که ضمن 
قابلیت جــذب مخاطب، مضمون مؤثــر و به روز قابل 

تأملى هم دارد.»

در کنار سریال هاى طنز تلویزیون، «بر سر دو راهى» 
یک ملودرام عاشقانه است. یکى از اتفاقات جذاب 
و جالب توجه بازگشت عنایت بخشى به تلویزیون 
اســت که به تعبیر حامد عنقا، تهیه کننده ســریال 
نوروزى شبکه 2 سیما، عنایت بخشى بعد از سال ها 
یک نقش منفى خیلى خوب بــازى مى کند. نقش 
منفى متفاوتى که کمتر در تلویزیون دیده ایم. البته 
نقش منفى مثل بیژن امکانیان در ســریال «پدر» 
اگزجره و مشمئز کننده نیست و نقش منفى خاصى 
نیســت. از این کاراکترها در محله هــاى قدیمى 
دیده بودیم و امروزى ها هــم کمتر این کاراکترها 

را دیده اند.
عنایت بخشــى خیلى اهل مصاحبه نیســت ولى 
خبرگزاى «تســنیم» یک گفتگوى کوتــاه با این 
بازیگر پیشکسوت ســینما و تلویزیون انجام داده 

است. 
یکى از نکاتى که این روزها بسیارى سئوال برایشان 
پیش آمده کم کارى این بازیگر سینما و تلویزیون 
است؛ این شب ها شاید با تماشاى سریال «والیت 

عشق» در شبکه قرآن و آثار نمایشى دیگر دلمان 
براى نقش آفرینى منحصر بــه فرد او تنگ 

شود. او در پاسخ به این سئوال که 
چرا این روزها کمتر در آثار نمایشى 
تلویزیــون و ســینما نقش آفرینى 

مى کند به خبرنگار «تسنیم»، گفت: 
یک نوع ســاده نگرى در فیلمنامه ها 

مى بینم و پیشــنهادها خیلى 
منســجم 

نیســتند. کارهایى که مى پذیرفتیم از یک عمق و 
تأملى براى هنرپیشه برخوردار بودند ولى فیلمنامه ها 
سطحى شده اند و جاى کار براى بازیگر نمى گذارند. 
ترجیح مى دهم بازیگر این کارها نباشــم و منتظر 

کارهاى ماندگار باشم.
وى درباره نقش «جالل» در ســریال «بر سر دو 
راهى» تصریح کرد: «جالل» کاراکترى چند بعدى 
و خاص است اما ما به ازاى آن را در جامعه مى بینیم و 
هیچ شخصیتى وجود ندارد که فقط یک نمونه از آن 
وجود داشته باشد. وقتى انسانى بر سر دو راهى قرار 
مى گیرد، انتخاب راه درست به شعور او بستگى دارد، 
به دانش او وابسته است و آدم باید بداند کجا مى رود و 
براى چه؟ وقتى انسان این چیزها را بداند و آگاه باشد 
مسلمًا راه درست را انتخاب خواهد کرد و به هدفى 

که به آن فکر مى کند مى رسد.
این بازیگر باسابقه ســینما و تلویزیون تأکید کرد: 
مهم این است که شــما چگونه درباره زندگى فکر 
مى کنید و از زندگى چــه مى خواهید. وقتى تکلیف 
شما با خودتان روشن نباشد مسلمًا با جامعه و مردم 
هم تکلیف روشنى نخواهید داشت. به 
قول موالنا؛ «پیش چشمت داشتى 
شیشــه کبود/ زان ســبب عالم 
کبودت مى نمود». بنابراین 
عینکى که شــما به چشم 
مى زنید و زاویه دید شما به 
زندگى خیلى مهم اســت و این 
به شعور و مطالعه شما بستگى دارد و 
هیچ چیز در زندگى به سادگى و رایگان 
به دست نمى آید. باید تالش 

کرد و به دست آورد.

عنایت بخشى: 

کم کار شدم تا بازیگر کار ماندگار باشم

گروه «ایوان بند» که با آهنگ «عالیجناب عشق» به 
شهرت رسید، آلبومى تحت عنوان «عالیجناب» را به 

بازار عرضه مى کند.
آلبوم گروه «ایوان بند»، امروز شنبه 25 اسفندماه1397 
منتشر مى شود. این آلبوم عاشــقانه و احساسى با نام 
«عالیجناب» شامل 11 قطعه اســت که این قطعات 
مجموعه منتخبى از آثار جدید و تک آهنگ هاى محبوب 
این گروه اســت که طى ماه هاى گذشته منتشر شده 
است. آهنگسازى قطعات توسط فؤاد غفارى با صداى 

حسین شریفى و ترانه ســرایى حدیث دهقان است. 
تنظیم قطعات نیز از مصطفى مؤمنى با همراهى حامد 

دهقانى در چند قطعه است.
این آلبوم توســط شــرکت «هنــر اول» در تهران و 
تمامى شهرســتان ها توزیع خواهد شد. عالقه مندان 
مى توانند آلبوم «عالیجناب» را از ســوپرمارکت ها و

 فروشگاه هاى معتبر محصوالت فرهنگى تهیه کنند و 
همچنین مى توانند نسخه دیجیتال این آلبوم را از سایت 

دانلود قانونى «بیپ تونز» خرید و دانلود کنند.

«عالیجناب» امروز مى آید

پخش «به وقت شام» 
ازتلویزیون براى نخستین بار

حمایت «کیهان» از اکران 
نوروزى «زندانى ها»

زانیار قاســمى، بازیگر مجموعه هاى «شهر قشنگ» 
به کارگردانى مهدى مظلومــى و «کالرى ممنوع» که 
اغلب مخاطبان او را با حضور در مجموعه ها و فیلم هاى 
شبکه ماهواره اى Gem مى شناسند، گویا مدتى است 
در سکوت خبرى به ایران بازگشته و اتفاقًا در یک فیلم 

سینمایى هم ایفاى نقش کرده است.
زهره فکور صبور به تازگى با انتشار عکسى در کنار این 
بازیگر خبر از همکارى خــوب و صمیمانه با او در یک 
فیلم داد! نکته جالب اینکه برخالف خبر بازگشت رابعه 
اسکویى که در رسانه ها ســروصدا برپا کرد و واکنش 
هاى مختلفى را در پى داشــت، این بازیگر در سکوت 
خبرى به کشور بازگشــته و بدون اینکه حضورش در 
کشور جنجال و سروصدایى به پا کند، خیلى زود هم با 

یک پروژه در حال همکارى است!
قاسمى و فکور صبور در فیلم «هم پیمان» به کارگردانى 
هادى رحیمى همبازى شــده اند که گویا این پروژه در 
سکوت خبرى در بندرعباس در حال تولید است. با توجه 
به حواشــى که رفت و آمد برخى از بازیگران به ترکیه 
و شــبکه هاى ماهواره اى در رســانه ها به وجود آمده 
بود، جالب اســت که این بازیگر ساکن ترکیه به راحتى 
وارد کشور شده و در کنار بازیگران ایرانى در یک فیلم 

سینمایى ایفاى نقش مى کند!

 Gem حضور بازیگر
در یک فیلم ایرانى

پیمان قانع کــه طراحى دکور برنامه «ماه عســل» را 
عهــده دار بوده اســت، از طراحى دکورهاى ســریال 

«هیوال» خبر داد.
قانع در گفتگویى با «ایســنا» درباره دکورسازى براى 
ســریال «هیوال» به کارگردانى مهــران مدیرى بیان 
کرد: این ســریال تعــدادى زیاد حدود صــد الى 150 
لوکیشن دارد. ما هنوز درگیر تصویربردارى این سریال 
هســتیم. همچنین تعداد بازیگران «هیوال» هم زیاد 
هستند و فرهاد اصالنى، شیال خداداد و... در آن ایفاى 

نقش مى کنند.
او ادامه داد: دکورهاى این سریال در «ناکجاآباد» است 
به همین دلیل باید ابتدا ســریال را تماشا و بعد درباره 
آن صحبت کرد. دکورهاى این ســریال رئال است اما 
رئالى که ماهیت واقعیت نــدارد و فانتزى مخصوص 

خود را دارد.

«هیوال»ى مهران مدیرى
 چه شکلى است؟

«کتاب باز» با عادل فردوســى پور به خط پایان رســید، 
مجرى برنامه «نود» در آخرین قسمت برنامه «کتاب باز» 
مهمان سروش صحت شد و شبى متفاوت را در این برنامه 

تجربه کرد.
عادل فردوسى پور، گزارشگر، تهیه کننده و مجرى برنامه 
«نود» روبه روى ســروش صحت نشست و به گفتگو با او 
پرداخت و گفت: «قطعًا باید برنامه شما ادامه داشته باشد و 
این برنامه بدون تردید یکى از بهترین ها و پربیننده هاست 
و من باید بگویم که من به تو و به اینکه همه چیز را مى دانى 

حسودیم مى شود، مگر مى شود؟!»
«هنر خــوب زندگى کردن» یکــى از کتاب هــاى عادل 

فردوســى پور بــود که بــه چاپ ســى ام رســید و «هنر 
شفاف اندیشــیدن» و «فوتبال علیه دشــمن» هم از دیگر 
کتاب هاى این مجرى سرشــناس بودند کــه این برنامه 
به معرفــى آنهــا پرداخت. عادل فردوســى پــور در ادامه 
صحبت هایش درباره عالقه زیادى که به سروش صحت دارد 
صحبت کرد و از هنرهایــش در همه زمینه ها گفت و درباره 

کار ترجمه و سختى ها و لذت هاى خاص آن صحبت کرد.
مجرى برنامه «نــود» در ادامه دربــاره قبولى در کنکور و 
کتابخوانى صحبت کرد و گفت: «من کنکور سال 71 رتبه 
271 را آوردم، آن زمان اولین دوره بازى هاى المپیک را از 
تلویزیون پخش مى کردند و من از صبح تا شب تلویزیون 

مى دیدم و خوشبختانه مهندســى صنایع دانشگاه شریف 
قبول شدم و خیلى از این رشته راضى بودم و خیلى به من 

کمک کرد.»
بیشتر بحث بین عادل فردوسى پور و سروش صحت درباره 
کتاب و کتابخوانى گذشــت و در پایان تندیس فردوسى 
حکیم به عادل فردوسى پور تقدیم شد و مجرى «نود» با 
دیدن این تندیس یاد خاطره اى از دوران دبستانش افتاد و 
گفت: «یکبار معلم در دوران ابتدایى از ما پرسید که چه کسى 
مى داند که فردوسى کیست و من فورى دست بلند کردم و 
گفتم من هستم و با دیدن این تندیس آن خاطره در ذهنم

 زنده شد.»

عشق» در شبکه قرآن و آثار نمایشى دیگر دلمان 
براى نقش آفرینى منحصر بــه فرد او تنگ 

شود. او در پاسخ به این سئوال که 
چرا این روزها کمتر در آثار نمایشى 
تلویزیــون و ســینما نقش آفرینى 

مى کند به خبرنگار «تسنیم»، گفت: 
یک نوع ســاده نگرى در فیلمنامه ها 

مى بینم و پیشــنهادها خیلى 
منســجم 

هم تکلیف روشنى نخو
قول موالنا؛ «پیش

شیشــه کبود/ زان
کبودت مى نم
عینکى که ش
مى زنید و زاو
زندگى خیلى مهم
به شعور و مطالعه شم
هیچ چیز در زندگى به س
به دست نمى آ
کرد و به دس

برنامه ترکیبى «دلصدا» و با موضوع موســیقى از 
اولین هفته سال 98 روى آنتن شبکه 5 مى رود.

کامران تفتى مجرى برنامه «دلصدا» است و در دو 
بخش مجزا با مهمانان حاضر در اســتودیوى این 

برنامه به بحث و گفتگو خواهد پرداخت.
«دلصدا» در تالش اســت با 

بررســى کامــل اتفاقات و 
رویداد هاى مهم موسیقى هر 

هفته، روز هاى پنج شنبه و جمعه (با برنامه اصلى و 
برنامه اى ویژه پشت صحنه) به مرور اتفاقات و اخبار 
موسیقى کشور بپردازد و در این بین گفتگو هاى داغ 
و مهیج با مهمانان حاضر در استودیو و بخش نقد آثار 

آنها از دیگر بخش هاى این برنامه است.
میثم محمدحســنى، تهیه کننده «دلصدا» است و 
بهمن بابازاده نیز به عنوان ســردبیر در این برنامه 

حضور دارد.

کامران تفتى دوباره مجرى شد 

و ر و جرىبر ى ن ر
بخش مجزا با مهمانان حاضر در اســتودیوى این 

برنامه به بحث و گفتگو خواهد پرداخت.
«دلصدا» در تالش اســت با
بررســى کامــل اتفاقات و 
رویداد هاى مهم موسیقى هر 

ینب ر و ز بپر ور ى ی و
و مهیج با مهمانان حاضر در استودیو و بخش نقد آثار

آنها از دیگر بخش هاى این برنامه است.
میثم محمدحســنى، تهیه کننده «دلصدا» است و
بهمن بابازاده نیز به عنوان ســردبیر در این برنامه

حضور دارد.

«کتاب باز» با عادل فردوسى پور
 به خط پایان رسید

تهیه کننده مســابقه «کودك شــو» شبکه 
نسیم درباره خداحافظى پژمان بازغى مجرى 
این برنامه به دلیــل اعتراض به داورى 
پنجمین جشنواره تلویزیونى جام جم 
گفت: گله مندى من از این اســت 
که در بخش برنامــه هاى ترکیبى 
خیلى ها روى صحنه آمدند و جایزه گرفتند 
ولى به بخش مســابقه و ســرگرمى که رسید 

برندگان را روى سن دعوت نکردند.
رضا نصیرى افزود: سئوال من این است که چرا در 
آن بخش که بهترین دکور و نور را اعالم کردند حتى از 
برگزیدگان براى دریافت جایزه به اندازه یک دقیقه دعوت 

نکردند روى سن بیایند؟ 
این تهیه کننده با انتقاد از اینکه چطور یک برنامه در همه 
بخش ها کاندیدا مى شود ولى کارگردانى و اجراى 
آن برنامه اصًال دیده نمى شود، بیان کرد: زمانى که 
مســابقات مختلف تلویزیون در مرحله ارزیابى 
جشنواره جام جم قرار گرفت فقط سه قسمت از 
مسابقه «برنده باش» پخش شده بود در حالى 
که در این رقابت برنامه اى که 250 قسمت 

آن پخش شده هم حضور داشت. 
به گفته وى، ســال گذشــته در نظرسنجى 
مردمى بهترین برنامه و مجرى «کودك شو» 

و پژمان بازغى شناخته شدند حال چطور در رقابت جشنواره 
جام جم حتى به لحاظ فنى هم این برنامه دیده نشد.

وى ادامه داد: اینها زحماتى است که دیده نمى شود چون 
مى خواهند در کنار اسپانســر و عکس یادگارى با افراد 
خاص، مخاطب جذب کنند. محمدرضا گلزار گفت کسانى 
که تلویزیون نمى دیدند بخاطر من تلویزیون را تماشــا 
کردند؛ یعنى یک شــخص خودش را بر 40 هزار نفر آدم 

ارجح مى داند؟ 
این تهیه کننده بــا انتقاد از اینکه دعواهاى شــخصى 
وارد جشنواره شــده، بیان کرد: مردمى که ما را از بیرون
 مى بینند چه فکرى مى کنند؟ آبروى ســازمان را با این 
رفتارها مى برند. جشنواره جایگاهى است که برترین ها 

انتخاب مى شود ولى یک برنامه خاص مطرح مى شود.
تهیه کننده «کودك شــو» بیان کرد: ســال ها از جوایز 
جشــنواره فیلم فجر انتقاد مى کردند که سلیقه اى است 
ولى امسال در ابعاد وسیع تر این انتخاب هاى سلیقه اى را 

در جشنواره جام جم مشاهده کردیم.
وى درباره خداحافظى پژمان بازغى از اجراى «کودك شو» 
گفت: اگر پارامترهاى اجرا را به صورت کارشناسى بررسى 
کنیم در بین اینها که جایزه گرفتند پژمان بازغى جزو افراد 
الیق بود ولى از همه مهجورتر واقع شد. در این چند سال 
این همه مدت زحمت کشید ولى عده اى نمى خواهند او 

دیده شود.

تهیه کننده «کودك شو»:

 پژمان بازغى را نادیده گرفتند

حدیث دهقان است. 
منى با همراهى حامد 

ــر اول» در تهران و 
هد شد. عالقه مندان 
ز ســوپرمارکت ها و

 فرهنگى تهیه کنند و 
ل این آلبوم را از سایت 

دانلود کنند.

تلویزیون پخش مى کردند و من از صبح تا شب تلویزیون«هنر خــوب زندگى کردن» یکــى از کتاب هــاى عادل 

عه (با برنامه اصلى و
اتفاقات و اخبار  مرور
 بین گفتگو هاى داغ

 شد 

غ ى و بین

تهیه کننده مســابقه «کودك شــو» شبک
نسیم درباره خداحافظى پژمان بازغى مجرى
این برنامه به دلیــل اعتراض به داورى
پنجمین جشنواره تلویزیونى جام جم
گفت: گله مندى من از این اســت
که در بخش برنامــه هاى ترکیبى
خیلى ها روى صحنه آمدند و جایزه گرفتن
ولى به بخش مســابقه و ســرگرمى که رسی

برندگان را روى سن دعوت نکردند.
د رضا نصیرى افزود: سئوال من این است که چرا
آن بخش که بهترین دکور و نور را اعالم کردند حتى

برگزیدگان براى دریافت جایزه به اندازه یک دقیقه دعوت
نکردند روى سن بیایند؟ 

اینتهیه کننده با انتقاد ازاینکه چطور یک برنامه درهم
بخشها کاندیدا مى شود ولى کارگردانى و اجراى
آن برنامه اصًال دیده نمى شود، بیان کرد: زمانى ک
مســابقات مختلف تلویزیون در مرحله ارزیابى
جشنواره جام جم قرار گرفت فقط سه قسمت

مسابقه «برنده باش» پخش شده بوددر حالى
که در این رقابت برنامه اى که 250 قسمت

آن پخش شده هم حضور داشت. 
به گفته وى، ســال گذشــته در نظرسنجى
مردمى بهترین برنامه و مجرى «کودك شو

تهیه ک

 پژمان بازغ

سریال «شش قهرمان و نصفى» با موضوع حمایت از کاالى ایرانى در ایام نوروز از شبکه 
5 روى آنتن مى رود.

على رغم اینکه اعالم شده بود در ایام نوروز بناست ســه مجموعه «ن.خ»، «بر سر دو 
راهى» و «زوج یا فرد» از تلویزیون پخش شود و «عطسه» به کارگردانى مهران مدیرى 
که پیش از این در شبکه نمایش خانگى توزیع شده نیز روى آنتن شبکه 5 خواهد رفت اما 
در آخرین روزهاى منتهى به سال اعالم شد که پخش «شش قهرمان و نصفى» هم در 
دستور کار شبکه 5 قرار گرفته است. این سریال به کارگردانى حسین قناعت در ژانر طنز 

خانوادگى به موضوع حمایت از تولید ملى و کاالى ایرانى مى پردازد.
«شش قهرمان و نصفى» با حمایت «سیمافیلم» تولید شده و اولین و مهمترین هدفى که 
این سریال دنبال مى کند، تشویق تمامى هموطنانمان براى خرید کاالى ایرانى و حمایت 

از تولید ملى با زبان طنز است.
اکبر عبدى، شهرام قائدى، بیژن بنفشــه خواه، بهاره رهنما، ارژنگ امیرفضلى، رؤیا میر 
علمى، نادر سلیمانى، رامین ناصر نصیر، امیر غفارمنش، حامد هایدى، حسین رفیعى، ساناز 

سماواتى، عباس محبوب، علیرضا درویش، حامد آهنگى، مرتضى زارع، نفیسه روشن، نادیا 
فرحى و على عبدالشاهى نیز از جمله بازیگران این مجموعه طنز هستند.

 سریال «عطسه» نیز بعد از نوروز روى آنتن شبکه 5 خواهد رفت.

یک سریال به سریال هاى نوروزى تلویزیون اضافه شد
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مدیرعامل باشگاه ذوب آهن بار دیگر علیه همتاى استقاللى 
خود موضعگیرى کرد.

سعید آذرى درباره حواشى پاس نشدن چک انتقال مرتضى 
تبریزى، گفت: از ابتدا گفتیم که باید پول رضایتنامه تبریزى 
پرداخت شــود و آخر هم پرداخت شد و دیگر موضوع تمام 

شده است.
وى درباره اینکه گفته شده باشگاه ذوب آهن قرار بوده بخاطر 
پاس نشدن چک استقالل، حکم جلب امیرحسین فتحى 
را بگیرد، توضیح داد: من نگفتم کــه حکم جلب فتحى را 
گرفته ام. من گفتم اگر تعهداتشان را انجام ندهند، کار به آنجا 
هم خواهد رسید. االن هم دیگر ما پولمان را گرفتیم و نیازى 

به صحبت کردن در این باره نیست.
مدیرعامل باشگاه ذوب آهن درباره اینکه هواداران استقالل 
در ورزشگاه آزادى علیه او شعار داده اند، اظهار کرد: بهتر بود 
باشگاه استقالل به جاى اینکه هوادارانش را رو به روى من 
بگذارد، چکش را در موعد مقرر پاس مى کرد. مردم باهوش 
هستند و خیلى چیزها را متوجه مى شوند. باالخره مدیرى که 
تیمش در دو بازى آسیایى فقط یک امتیاز گرفته باید روى 
سکوها کارى کند تا هوادارانش علیه یکى دیگر شعار بدهند! 
مدیران استقالل با این کارها یک بار یا دو بار مى توانند توپ 
را به زمین دیگرى بیاندازند اما دیگر این کارها رنگ باخته و 
جواب نمى دهد. باید بگویم هواداران استقالل از یک لحاظ 

با این شعارها به مدیرعاملشان لطف کردند و آن این بود که 
او را از یک بحث قانونى نجات دادنــد و باید از این بابت از 

آنها تشکر کند!
آذرى افزود: من مدیرعامل ذوب آهن هستم و همه تالشم 
را براى گرفتن حق باشــگاهم انجام دادم و مى دهم. من 
فردى حرفه اى هستم و مسائلى که در استادیوم پیش آمده، 
نمى تواند براى من مهم باشد. شــش ماه پیش زمانى که 
مى خواستیم تبریزى را به اســتقالل بفروشیم، تشویقمان 
مى کردند اما االن دارند شــعار مى دهند. من حق و حقوق 

باشگاهم را گرفتم، دیگر این چیزها برایم مهم نیست.
مدیرعامل باشگاه ذوب آهن تصریح کرد: ما قبًال سابقه این 
را داشتیم که با باشگاه پرسپولیس هم بازیکن رد و بدل کنیم 
اما پولمان را از این باشگاه هم گرفتیم. فتحى باید بداند که 
نه اینجا (باشــگاه ذوب آهن) گسترش فوالد است و نه من  
نصیرزاده، شعار روى سکوها را هم باد مى برد. اینکه مدیرى 
بخواهد عملکــرد ضعیفش در دو بازى آســیایى را اینطور 
سرپوش بگذارد، درست نیست. آقاى فتحى، شما که خود را 
فردى حقوقى مى دانید، باید این را هم بدانید که مفادهاى زیر 
قراردادى که امضا مى کنید را باید انجام دهید. مهم این بود 
که فتحى متوجه شد ذوب آهن، گسترش فوالد نیست؛ دیگر 

خطرى ایشان (فتحى) را تهدید نمى کند!
آذرى یادآور شد: شاید فرهنگى حاکم است که 

با فحاشى بخواهند حق باشگاه سازنده اى مثل ذوب آهن 
را بخورند اما ما مى دانیم که ناسزا شنیدن جزیى از وظایف 
مدیران است! مى گویند اگر مى خواهى خیس نشوى در آب 
نپر! االن هم وقتى دارى براى دریافت حق و حقوق باشگاه 
مى جنگى، ناسزا که هیچ؛ اگر کتک هم بخورى باید کارت را 
ادامه دهى. فرقى نمى کند طرف حساب من باشگاه استقالل 
باشد یا پرسپولیس و فوالد و دیگر تیم ها. فتحى زمانى که 
متوجه شد بحث جدى است و باید چک پاس شود، این کار 

را انجام داد.
وى افزود: با همه این توهین ها همیشــه براى استقالل و 
هوادارانش احترام زیادى قائل هستم و امیدوارم استقالل 
و پرســپولیس در لیگ قهرمانان آسیا موفق باشند اما این 
داستان نشان داد که در فوتبال وقتى تعهدى را امضا مى کنید 
باید پاى آن تعهد بایستید و امیدوارم دیگر این مسائل تکرار 
نشود. حاال هم اگر بازیکنان باکیفیتى داشته باشیم در اختیار 
سایر تیم ها قرار مى دهیم اما دیگر اعتمادمان کم خواهد شد. 
دیگر با «من بمیرم و تو بمیرى» چیزى درست نمى شود. 
من به فتحى اعتماد کردم اما او از اعتماد من سوء استفاده 
کرد  و از زمانى که تبریزى را به استقالل دادیم و او چک ها 

را به ما داد، هر چه زنگ زدیم دیگر جواب تلفن ما را نداد.
آذرى گفت: شاید اگر فتحى همان شش 

ماه پیش به من مى گفت که 

پول ندارند، موضوع فرق مى کرد اما او باید مى دانســت 
بازى اى که شــروع مى کند را باید تا آخــرش برود. این 
داستان براى باشگاه استقالل دو سر باخت شد. اول اینکه 
ما پولمان را گرفتیم و دوم اینکه نقشه استقاللى ها براى 
منحرف کردن افکار هوادارانشان بى نتیجه ماند. مسئوالن 
استقالل مى خواستند مرا مقابل هوادارانشان بگذارند اما 
من هیچ مسئولیتى در استقالل ندارم. امیدوارم فتحى از 
این قضیه درس مدیریتى گرفته باشد، چون این موضوع 

در آینده خیلى به دردش مى خورد.
وى در پایان خاطرنشان کرد: وقتى شما مدیر یک باشگاه 
بزرگ مانند استقالل هستید و به چیزى متعهد مى شوید 
و بعد این کارها را انجام مى دهید، یعنى دارید به باشگاه و 
هواداران خودتان توهین مى کنید. شاید اگر فتحى فقط دو 
بار جواب تلفن ما را مى داد، کار به اینجا نمى کشید. حاال 
هم قضاوت را بر عهده همان عده اى که در استادیوم علیه 
من شــعار دادند، مى گذارم. من اصًال از دست آدم هایى 
که در ورزشگاه ناســزا گفتند، ناراحت نیستم. به هرحال 
آنها عاشق تیمشان هســتند اما کسانى که فوتبال را 
مى فهمند، مى دانند من همیشــه به هواداران و همه 
باشگاه ها احترام گذاشــته ام و در هر باشگاهى و با هر 
رنگى هم که باشــیم با همه وجود براى حق و حقوق 

باشگاهم تالش مى کنم.

فهمیدید که ذوب آهن گسترش فوالد نیست

آذرى: فحاشى ها و شعارها را باد مى برد

 همه از دو بازیکن خطرناك الهالل یعنى گومیس 
و جووینکو ســخن مى گویند. امــا کاپیتان برزیلى 
این تیم از این دو بازیکن درخشــان تر ظاهر شده و 
یکى از ارکان خط حمله وحشــتناك آبى هاى شهر 

ریاض است. 
کارلوس ادواردو دو فصل قبل یکى از ارکان صعود 
الهالل به فینال مســابقات لیگ قهرمانان آســیا 
بود و فصل قبــل را به علت مصدومیــت و پارگى 

رباط صلیبى از دست داد. حاال 
این بازیکن خوش تکنیک 
برزیلى با بازوبند کاپیتانى 
بازگشــته و گل  هــاى 

حساسى به ثمر مى رساند. از جمله دیدار هفته گذشته 
برابر الدحیل که قفل دروازه این تیم قطرى دقیقه 25 
با فرار زیبا و ضربه خوب ادواردو باز شد تا اولین گلش 
در این فصل از لیگ قهرمانان آسیا به ثمر برسد. او 
همچنین در مجموع تعداد گل هاى آسیایى خود را به 
عدد 12 رسانده و در تالش است آن را بیشتر کند. اما 
ادواردو در دقیقه 82 با مصدومیت رو به رو و از زمین 
خارج شد تا نگرانى به سراغ هواداران این تیم بیاید. 
در همین راستا باشگاه الهالل به طور رسمى اعالم 
کرد که کاپیتان تیمشان از ناحیه عضله پشت پا دچار 

مصدومیت شده است. 
میــزان دورى از میادین بعد از مشــخص 
شــدن جواب ام آر اى به دســت 
مى آیــد و بایــد دید چه 
سرنوشتى در انتظار 
ایــن بازیکــن 
برزیلــى خواهد 
بود. گفته مى شود 
او نزدیک به سه  هفته دور از میادین خواهد بود اما 

به بازى با استقالل خواهد رسید.

در دو فصل گذشته لیگ قهرمانان آسیا، السد قطر رقیبى 
آشنا براى تیم هاى ایرانى و به طور خاص پرسپولیس 
و استقالل بوده اســت و با احتساب بازى هفته گذشته 
پرسپولیس و السد، در این مدت نماینده قطر هفت بار 
با سرخابى هاى پایتخت روبه رو شــده است و در این 
بازى ها بغداد بونجاح مهاجم زهردار این تیم کابوس 

مدافعین ایرانى بوده است.
بونجاح در بازى رفت مرحله گروهى فصل گذشته برابر 
پرسپولیس دو گل به ثمر رساند ولى در بازى برگشت در 

آزادى مقابل سرخپوشان 
توفیقى نداشت. السد در مرحله 

یک چهارم نهایى برابر اســتقالل قرار 
گرفت وشماره 11 السد دو بار در تهران و یک 

بار در دوحه مقابل این تیم گلزنى کرد تا استقالل 
تهران از گردونه مسابقات حذف شود.

الســد در مرحله نیمه نهایى دوباره با پرســپولیس 
روبه رو شد و بونجاح در بازى برگشت مقابل این تیم 
گلزنى کرد هرچند که این گل مانع از حذف السد 

نشد ولى بونجاح 
با ایــن گل تبدیل 
به رکــورددار گلزنى به 
تیم هــاى ایرانى شــد. این 
بازیکن در دیــدار این فصل با 
پرسپولیس نیز در دقایق پایانى 
باز هم موفق به گلزنى شــد تا 
جمع گل هاى زده خود را برابر 
تیم هاى ایرانى به عدد 7 برساند. 

بونجاح در پنج مصاف با پرسپولیس چهار گل و در دو 
دیدار با استقالل سه گل به ثمر رساند.

بعد از بغداد بونجاح، عمرخربین بــا پنج گل قرار دارد. 
این بازیکن در جریان دو دیدار مرحله نیمه نهایى لیگ 
قهرمانان آسیا 2017، پنج بار دروازه پرسپولیس را باز 
کرد. پس از این دو، خوزه لوئیز ویالنووا قرار دارد که در 
مرحله یک چهارم نهایى فصل 2008 در دیدار سایپا با 
بنیادکار در مجموع دو دیدار رفت و برگشــت چهار  بار 

دروازه نماینده ایران را باز کرد.

محمود احمدى نژاد، رئیس جمهور سابق ایران، تماشاگر 
بازى استقالل و العین بود. وقتى او به ورزشگاه رفت، 
بعضى ها پیش بینى مى کردند استقالل نمى برد، چون 
از قدیم به شوخى مى گفتند پاقدم رئیس جمهور سابق 
خوب نیست. به همین مناســبت على انصاریان هم 
بعد از تساوى استقالل و العین دســت به قلم شد و با 
محمود احمدى نژاد شــوخى کرد. او نوشــت: «دیدم 
یکى از مسئوالن رفته بود بازى استقالل را ببیند. جالبه 

استقالل بازى برده را دقیقه 90 مساوى کرد. متأسفانه 
یادم آمد این مسئول که آن زمان خیلى مسئول بود یک 
بار به استادیوم رفت. تیم ملى تا دقیقه 90 از عربستان 
جلو بود ولى تا این مســئول آمد ایران دو گل خورد و 
باخت و على دایى همان شب عوض شد. فردایش او 
رفت مسابقات جهانى کشتى. کشتى گیر ما در فینال تا 
3 ثانیه آخر مدال طال در مشتش بود و 2 امتیاز جلو ولى 
تا این مسئول آمد ضربه فنى شد! آقا بنشین  خونه جان 

هر کى دوست دارى!»

بنشین خونه جان هر کى دوست دارى!

 در جریان دیدار پرســپولیس مقابل السد قطر، یکى از 
مهاجمان تیم سرخپوش میدان به دلیل شرایط فنى اى 
که داشت، مورد انتقاد شدید کارشناسان فوتبال در ایران 
قرار گرفت.  ، خرید جدید برانکو ایوانکوویچ که قرار بود 
مشکل گلزنى تیم را براى همیشه ریشه کن کند، در برابر 
السد نتوانست به اندازه کافى خوب و مثمرثمر باشد و از 

این رو، شب سختى را سپرى کرد.
او به خصوص در نیمه دوم، تأثیر اندکى در جریان بازى 

و اتفاقات درون زمین داشت تا 
مورد انتقاد قــرار بگیرد 

اما بد نیست بدانید 
انتقــادات  ایــن 
فقــط مختص به 
کارشناسان داخلى 
گزارشــگر  نبود. 

استرالیایى شبکه «فاکس اسپورت» که مشغول پخش 
زنده این دیدار بود نیز، در خصوص عملکرد بودیمیر در 
اواخر دیدار پرسپولیس برابر السد، حرف هاى جالبى به 
زبان آورد. او گفت: «مهاجم پرســپولیس قدبلند است 
اما در طول بازى حتى یکبار هم براى زدن ضربات ســر 
با مدافعان الســد به آسمان بلند نشــد. او در بازى روى 
زمین هم دچار مشکل است و نمى تواند به اندازه کافى، 
خوب و مؤثر ظاهر شود. از سوى دیگر، دور از دروازه السد 
بازى مى کند و فرصت هاى گلزنى به دســت نمى آورد 
و همچنین توانایى و خالقیت کافى براى تغذیه ســایر 
مهاجمان پرســپولیس را ندارد. اصًال معلوم نیست چرا 
سرمربى پرسپولیس، بازیکن خارجى تیمش را تعویض 
نمى کند چون این بازیکن نتوانســته تأثیر زیادى روى 
بازى بگذارد!»بودیمیر تا آخرین دقایق بازى نیز، تعویض 
نشد و آنقدر خسته بود که در اکثر دقایق نیمه دوم، توانى 
براى اضافه شــدن به ضدحمالت سریع در خط حمله و 
همچنین محافظت از دروازه خودى و رســیدن به خط 
دفاع پرسپولیس را نداشت و براى دقایق زیادى تنها به 
قدم زدن در زمین پرداخت ولى عالقه برانکو به ماریو 
بودیمیر، خرید جنجالى باشــگاه پرسپولیس در نیم 
فصل دوم باعث شــد این بازیکن تا دقیقه 83 در 
زمین باقى بماند. موضوعى که صداى شکایت 
گزارشگر شبکه «فاکس اســپورت» را هم در 
آورد ولى برانکو دست از حمایت از او  برنداشت.

این بودیمیر نگونبخت!

رباط صلیبى از دست داد. حاال
این بازیکن خوش تکنیک 
برزیلى با بازوبند کاپیتانى 
هبازگشــته و گل هــاى

در همین راستا باشگاه الهالل به طو
کرد که کاپیتان تیمشان از ناحیه عض

مصدومیت شده است. 
میــزان دورى از میادین بعد
شــدن جواب ام آر
مى آیــد و
سرنو
ای
بر
بود

او نزدیک به سه  هفته دور از میادین
به بازى با استقالل خواهد رسید.

ادواردو به استقالل مى رسد

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یک درب باغ پالك  شــماره 1073  واقع درقطعه 8 نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى اســداله رحیمى حاجى آبادى فرزند على وغیره در جریان ثبت 
است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و 
برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه مورخ 98/2/16 ساعت 8 صبح در محل 
شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا 
بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.

اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى 
(30)روزپذیرفته خواهدشد.   تاریخ انتشــار: 97/12/25 - 415123/ م الف حســین زمانى- رئیس ثبت 

اسنادوامالك نجف آباد/ 12/402
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه   پالك  شــماره 144/8 مجزى شده از 144  واقع درقطعه 4 نجف 
آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى سید فیروز قطبى اسکندرى فرزند سیداحمد 
در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 
15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 98/2/16 ساعت 8 
صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام 
مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى 
تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد.   تاریخ انتشار: 97/12/25 - 415119/ م الف حسین زمانى- رئیس ثبت 

اسنادوامالك نجف آباد/ 12/403
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه   پالك  شــماره 55/15 واقع درقطعه 3 نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم فرزانه بهارلوئى یانچشــمه فرزند حسین در جریان ثبت است به 
علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق 
تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 98/2/16 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه 
عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حــدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب 
این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابــق ماده 20قانون ثبــت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)

روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: 97/12/25- 415118/ م الف حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك 
نجف آباد/ 12/404

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یکقطعه ملک مفروزى   پالك  شــماره 1383/4 واقع درقطعه 10 نجف آباد 
بخش 11 ثبت اصفهان که طبــق پرونده ثبتى به نام آقاى رضا آریانى وغیــره  فرزند جعفر در جریان ثبت 
است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و 
برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه مورخ 98/2/16 ساعت 8 صبح در محل 

شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا 
بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)

روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: 97/12/25- 415101/ م الف حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك 
نجف آباد/ 12/405

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ قسمتى از یکباب خانه یکبابخانه   پالك  شماره 131/2 مجزى شده از 131 
که باپالك 130/4 تواماتشکیل یکبابخانه رامى دهد  واقع درقطعه 3 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که 
طبق پرونده ثبتى به نام آقاى احمد خسروى  فرزند على  در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى 
ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید 
حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 98/2/16 ســاعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر 
صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین 
ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 
ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: 

97/12/25- 415082/ م الف حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 12/406
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه   پالك  شــماره 843/13 مجزى شده از 843/1  واقع درقطعه 10 
نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم مریم انتشارى نجف آبادى  فرزند حسن 
در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 
15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 98/2/16 ساعت 8 
صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام 
مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى 
تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: 97/12/25- 415081/ م الف حسین زمانى- رئیس ثبت 

اسنادوامالك نجف آباد/ 12/407
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششــدانگ یکقطعه ملک انارى  پالك  شــماره 890/33 مجزى شده از 890/4  واقع 
درقطعه 10 نجف آبــاد بخش 11 ثبت اصفهــان که طبق پرونــده ثبتى به نام خانم اکــرم معینى نجف 
آبادى وغیره  فرزند غالمرضا  در جریان ثبت اســت بــه علت عدم حضور متقاضى ثبــت به عمل نیامده 
اینک بنابه دســتور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبــت و برطبق تقاضــاى نامبرده تحدیــد حدود ملک 
مرقوم در روزدوشــنبه مورخ 98/2/16 ســاعت 8 صبح در محل شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت 
مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حــدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب ایــن آگهى به کلیه مالکین 
ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضــات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)روزپذیرفته خواهدشــد.
 تاریخ انتشار: 97/12/25- 415076/ م الف حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 12/408 

ابالغ وقت رسیدگى
ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم- آقاى رمضان فرهمند دادخواستى به مبلغ 180/000/000 
ریال بطرفیت آقاى غالمرضا بیدآبادى که اعالم شده مجهول المکان است تقدیم و به کالسه 1077/97 
در شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت 
خوانده براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک 
نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در روز مورخ 98/2/16 ساعت 
17/30 عصر در جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
را دریافت نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و شــورا غیابًا رسیدگى و اتخاذ تصمیم 
خواهد نمود. م الف: 413209 شعبه سوم  حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره 

یک) /12/290
ابالغ اجراییه

نظر به اینکه در پرونده کالسه 800/97 اجراى احکام شوراهاى حل اختالف شهرستان لنجان حسب مفاد 
دادنامه شماره 973- 97/10/3 صادره از شعبه چهارم حقوقى محکوم علیه اکبر ملکى محکوم به محکومیت 
خوانده به پرداخت یکصد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواســته و پرداخــت مبلغ دو میلیون ریال بابت 
هزینه دادرسى و پرداخت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک (96/4/11) لغایت زمان وصول  در حق محکوم 
له سروش اسالمى گردیده است و حسب محتویات پرونده محکوم علیه مذکور مجهول المکان مى باشد 
علیهذا مراتب یک نوبت آگهى میگردد تا نامبرده ظرف مهلت ده روز پس از انتشــار آگهى نسبت به اجراء 
مفاد حکم اقدام نماید و اال وفق مقررات اقدام میگردد. م الف: 412185 شعبه چهارم اجراى احکام شوراهاى 

حل اختالف لنجان /12/300
ابالغ اجراییه

نظر به اینکه در پرونده کالسه 802/97 اجراى احکام شوراهاى حل اختالف شهرستان لنجان حسب مفاد 
دادنامه شماره 984- 97/10/4 صادره از شعبه چهارم حقوقى محکوم علیه حبیب اله رئیسى مقدم محکوم 
به پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواســته و پرداخت دو میلیون ریال بابت خسارت 
دادرســى و پرداخت تأخیر تأدیه از تاریخ سررســید چک (95/7/2) لغایت زمان وصول در حق محکوم له 
سروش اسالمى گردیده اســت و حســب محتویات پرونده محکوم علیه مذکور مجهول المکان مى باشد 
علیهذا مراتب یک نوبت آگهى میگردد تا نامبرده ظرف مهلت ده روز پس از انتشــار آگهى نسبت به اجراء 
مفاد حکم اقدام نماید و اال وفق مقررات اقدام میگردد. م الف: 412182 شعبه چهارم اجراى احکام شوراهاى 

حل اختالف لنجان  /12/301
مزایده (نوبت اول)

واحد اجراى احکام مدنى در نظر دارد در خصوص پرونده اجرایى کالسه 971418 جلسه مزایده اى در روز 
شنبه مورخ 98/1/24 از ســاعت 9 لغایت 10:30 صبح و به منظور وصول محکوم به در حق محکوم له و 
به جهت فروش 470 شــاخه پروفیل فریم 6 مترى upvc تولیدى شرکت تک نما که براى ساخت درب 
استفاده مى شود واقع در فوالدشهر- محله سروستان- شــرکت راهسر ایران که توسط کارشناس رسمى 
دادگسترى هر متر به مبلغ 290/000 ریال و مجموعاً به مبلغ 902/781/600 ریال ارزیابى گردیده است، در 
محل اجراى احکام مدنى دادگسترى لنجان برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند به مدت 5 روز قبل از موعد 

مزایده از اموال موردنظر دیدن نموده و سپس در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند. مزایده از قیمت 
کارشناسى شروع و برنده مزایده فرد یا افرادى مى باشند که باالترین قیمت ر ا پیشنهاد نمایند. کسانى مى 
توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که 10 درصد قیمت کارشناسى را نقداً پرداخت و در صورت برنده شدن 
الباقى را ظرف مدت 20 روز پرداخت نمایند. م الف: 410891 اجراى احکام مدنى دادگسترى لنجان /12/302

فقدان سند مالکیت 
چون ورثه آغا بــى بى لوافان فرزنــد محمد جعفر بموجب درخواســت وارده  به  شــماره: 19409  مورخ 
1397/09/13 و باستناد دو برگ استشــهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى است 
که سند مالکیت میزان نیم دانگ مشاع  از ششدانگ پالك ثبتى 391/370  باقیمانده واقع در قطعه گلدشت  
نجف آباد واقع در بخش 9 ثبت اصفهان که درصفحه 342 دفتر 99 امالك ذیل ثبت 9580 بنام محمد جعفر 
لوافان ثبت و سند مالکیت بشماره چاپى 694245  ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده و  سپس بموجب 
ســند قطعى 28150-51/03/07 دفترخانه 21 اصفهان به نامبرده انتقال یافته و معامله دیگرى هم انجام 
نشده است. نحوه گم شــدن یا ازبین رفتن: در اثر جابجایى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى 
ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى 
شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت 
مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شــد. تاریخ انتشار1397/12/25، 389694/م الف- حسین زمانى رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/ 12/160
 آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

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

مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شماره 139760302023001017 مورخ 97/11/29 آقاى مسعود آجودانیان به شماره 
شناســنامه 41 کدملى 1287773273 صادره از اصفهان فرزند شکراله نســبت به ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 103/97 مترمربع مفروزى از پالك شــماره 5441- اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که 
در ازاى مالکیت رسمى مشاعى اولیه محرز گردیده اســت. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/12/09 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 25 /1397/12 م الف: 396318 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى 

اصفهان /12/177

یر ب ر ر ور
نیست بدانید اما بد
انتقــادات  ایــن 
فقــط مختص به 
کارشناسان داخلى 
گزارشــگر  نبود. 
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ز
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خته و
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فردى حقوقى مى دانید، باید این را هم بدانید که مفادهاى زیر 
قراردادى که امضا مى کنید را باید انجام دهید. مهماینبود

که فتحى متوجه شد ذوب آهن، گسترش فوالد نیست؛ دیگر 
خطرى ایشان (فتحى) را تهدیدنمى کند!

آذرى یادآور شد: شاید فرهنگى حاکم است که 

من به فتحى اعتماد کردم اما او از اعتماد من سوء استفاده 
کرد و از زمانىکه تبریزى را به استقالل دادیم و او چک ها

را به ما داد، هر چه زنگ زدیم دیگر جواب تلفن ما را نداد.
آذرى گفت: شاید اگر فتحىهمان شش

ماه پیش به من مى گفت که 

آنها عاشق
مى فهمند
ا باشگاه ها
ک رنگى هم

باشگاهم تالش

 رقیبى 
پولیس 
گذشته 
فت بار 
 در این 
کابوس 

ته برابر 
شت در 

آزادى مقابل سرخپوشان 
توفیقى نداشت. السد در مرحله 

یک چهارم نهایى برابر اســتقالل قرار 
گرفت وشماره 11 السد دو بار در تهران و یک 

بار در دوحه مقابل این تیم گلزنى کرد تا استقالل 
تهران از گردونهمسابقات حذف شود.

الســد در مرحله نیمه نهایى دوباره با پرســپولیس
روبه روشد و بونجاح در بازى برگشت مقابل این تیم
گلزنى کرد هرچند که این گل مانع از حذف السد 

نشد ولى بونجاح 
با ایــن گل تبدیل 
به رکــورددار گلزنى به 
تیم هــاى ایرانى شــد. این 
بازیکن در دیــدار این فصل با 
پرسپولیس نیز در دقایق پایانى 
باز هم موفق به گلزنى شــد تا 
گل هاى زده خود را برابر  جمع
7تیم هاى ایرانى به عدد 7 برساند. 

بونجاح در پنج
دیدار با استقالل
بعد از بغداد بونج
این بازیکن در
قهرمانان آسیا
کرد. پس از این
مرحله یک چه
بنیادکار در مج
دروازه نماینده

گربه سیاه تیم هاى ایرانى
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تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ قسمتى از یکبابخانه  پالك  شماره 82/12 واقع درقطعه 11 نجف آباد بخش 
11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى ســیاوش معین  فرزند منوچهردر جریان ثبت اســت به 
علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دســتور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق 
تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزشنبه مورخ98/1/24 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل 
خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى

 به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین 
یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبــت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)روزپذیرفته 
خواهدشد.  تاریخ انتشــار: 97/12/25 - 414531/ م الف حســین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف 

آباد/12/314
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پالك  شماره 253/2 مجزى شــده از 253  واقع درقطعه 3 نجف 
آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم مرضیه دادخواه تهرانى فرزند  یداله در جریان 
ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون 
ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزشنبه مورخ 98/1/24 ساعت 8 صبح در محل 
شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا 
بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)

روزپذیرفته خواهدشد.  تاریخ انتشار: 97/12/25 - 414533/ م الف  حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك 
نجف آباد 12/315

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک  پالك  شماره 342/2 واقع درقطعه 8 نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى جواد مطهرى پور وغیره   فرزند محمد اســماعیل در جریان ثبت 
است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دســتور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت 
و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزشــنبه مورخ 98/1/24 ساعت 8 صبح در محل 
شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا 
بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)

روزپذیرفته خواهدشد.  تاریخ انتشار: 97/12/25  - 414540/ م الف حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك 
نجف آباد 12/316

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پالك  شماره 722/14  مجزى شده از پالك تجمیعى شماره 722 
و721/2 واقع درقطعه 6 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى مرتضى داورى 
نجف آبادى   فرزند محمد قلى در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک 
بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزشنبه 
مورخ 98/1/24 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات 
تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در 
روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم 
صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشــد.  تاریخ انتشار: 97/12/25 - 414544/ م الف     

حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/12/317
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکقطعه ملک ساده ومشجر پالك  شماره 875 واقع درقطعه 3 نجف آباد بخش 
11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم زهرارجائى وغیره   فرزند اسداله در جریان ثبت است به علت 
عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى 
نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزشنبه مورخ 98/1/24 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد 
آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه 
مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد.  تاریخ 

انتشار: 97/12/25 - 414550/ م الف حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 12/318
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکقطعه ملک ساده ومشجر  پالك  شماره 876 واقع درقطعه 3 نجف آباد بخش 
11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم زهرارجائى وغیره   فرزند اســداله در جریان ثبت است به 
علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دســتور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق 
تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزشــنبه مورخ 98/1/24 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه 
عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این 
آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین 
یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبــت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)روزپذیرفته 
خواهدشد.  تاریخ انتشــار: 97/12/25 - 414552/ م الف حســین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف 

آباد/ 12/319
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکقطعه ملک ساده وآباد مشجر  پالك  شماره 124/4 مجزى شده از 124 واقع 
درقطعه 3 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونــده ثبتى به نام خانم مهین احمدیان نجف آبادى  
فرزند مهدى  در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت 
اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزشــنبه مورخ 98/1/24 
ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز 
بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهــى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت 
مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابــق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  
مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد.  تاریخ انتشــار: 97/12/25- 414554/ م الف حسین 

زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 12/320
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششــدانگ یکقطعه ملک ســاده وآباد مشــجر  پالك  شــماره 125/4 مجزى شده از 
125واقع درقطعه 3 نجف آباد بخــش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نــام خانم مهین احمدیان 
نجف آبادى    فرزند مهدى  در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبــت به عمل نیامده اینک 
بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزشنبه 
مورخ 98/1/24 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات 
تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در 
روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم 
صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشــد.  تاریخ انتشار: 97/12/25 - 414557/ م الف 

حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 12/321
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پالك  شماره 195/10 مجزى شده از 195 واقع درقطعه 11 نجف آباد 
بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم عصمت قناعت کار نجف آبادى    فرزند جعفروغیره  
در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 
15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزشــنبه مورخ 98/1/24 ساعت 8 
صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام 
مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى 
تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد.  تاریخ انتشار: 97/12/25- 414566/ م الف  حسین زمانى- رئیس ثبت 

اسنادوامالك نجف آباد/ 12/322
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پالك  شماره 174/12 مجزى شده از 174 واقع درقطعه 10 نجف 
آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى سید محمودنوریان نجف آبادى وغیره    فرزند 
سیداحمد  در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت 
اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزشــنبه مورخ 98/1/24 
ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز 
بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهــى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت 
مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابــق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  
مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد.  تاریخ انتشــار: 97/12/25 - 414567/ م الف حسین 

زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 12/323
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پالك  شــماره 174/10 واقع درقطعه 10 نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى سید مسعود نوریان نجف آبادى   فرزند سیداحمد وغیره  در جریان 
ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون 
ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزشنبه مورخ 98/1/24 ساعت 8 صبح در محل 
شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا 
بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)

روزپذیرفته خواهدشد.  تاریخ انتشار: 97/12/25 - 414570/ م الف حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك 
نجف آباد/ 12/324

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پالك  شماره 174/11 مجزى شده از 174 واقع درقطعه 10 نجف 
آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى ســید حمید نوریان نجف آبادى وغیره    فرزند 
سیداحمد  در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت 
اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزشــنبه مورخ 98/1/24 
ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز 
بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهــى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت 
مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابــق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  
مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد.  تاریخ انتشــار: 97/12/25- 414571/ م الف حسین 

زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 12/325
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پالك  شماره 983/2مجزى شده از 983 واقع درقطعه 7 نجف آباد 
بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى محمد موالئى نجف آبادى وغیره    فرزند اســداله 
در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 
15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزشــنبه مورخ 98/1/24 ساعت 8 
صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام 
مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى 
تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد.  تاریخ انتشــار: 97/12/25- 414573/ م الف حسین زمانى- رئیس ثبت 

اسنادوامالك نجف آباد/ 12/326
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکدرب باغ مشجر نیمه محصور  پالك  شماره 1014/882 واقع درقطعه 6 نجف 
آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى مهدى یوسفان  نجف آبادى    فرزند حسنعلى 
در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 
15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزشــنبه مورخ 98/1/24 ساعت 8 
صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام 
مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى 
تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد.  تاریخ انتشــار: 97/12/25- 414575/ م الف حسین زمانى- رئیس ثبت 

اسنادوامالك نجف آباد/ 12/327
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پالك  شماره 300/8 مجزى شده از 300/1 واقع درقطعه 5 نجف 
آباد بخش 11 ثبت اصفهان کــه طبق پرونده ثبتى به نام آقاى احمد ابوطالبــى  فرزند یداله  در جریان ثبت 
است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دســتور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت 
و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزشــنبه مورخ 98/1/24 ساعت 8 صبح در محل 
شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا 

بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)

روزپذیرفته خواهدشد.  تاریخ انتشار: 97/12/25 - 414577/ م الف حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك 
نجف آباد/ 12/328

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پالك  شــماره 518/28 مجزى شده از 518 واقع درقطعه 7 نجف 
آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى عشقعلى صفرى   فرزند بمانعلى در جریان ثبت 
است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دســتور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت 
و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزشــنبه مورخ 98/1/24 ساعت 8 صبح در محل 
شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا 
بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)

روزپذیرفته خواهدشد.  تاریخ انتشار: 97/12/25 - 414578/ م الف حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك 
نجف آباد/ 12/329

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششــدانگ یکقطعه ملک  پالك  شــماره 733/7 واقع درقطعه 10 نجف آباد بخش 11 
ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتــى به نام آقاى احمد محمدى وغیره    فرزنــد محمدعلى   در جریان ثبت 
است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دســتور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت 
و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزشــنبه مورخ 98/1/24 ساعت 8 صبح در محل 
شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا 
بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)

روزپذیرفته خواهدشد.  تاریخ انتشار: 97/12/25- 414580/ م الف حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك 
نجف آباد/ 12/330

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پالك  شماره 683/4 مجزى شده از 683 واقع درقطعه 6 نجف آباد 
بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى على اصغر وحیدخو  فرزند عزت اله در جریان ثبت 
است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دســتور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت 
و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزشــنبه مورخ 98/1/24 ساعت 8 صبح در محل 
شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا 
بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)

روزپذیرفته خواهدشد.  تاریخ انتشار: 97/12/25- 414586/ م الف حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك 
نجف آباد/ 12/331

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پالك  شماره 785/26 مجزى شده از 785/3 واقع درقطعه 6 نجف 
آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى محسن سیروس نجف آبادى وغیره   فرزند ناصر 
قلى در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 
15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزشــنبه مورخ 98/1/24 ساعت 8 
صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام 
مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى 
تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد.  تاریخ انتشــار: 97/12/25- 414589/ م الف حسین زمانى- رئیس ثبت 

اسنادوامالك نجف آباد/ 12/332
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین   پالك  شــماره 441/4 واقع درقطعه 9 نجف آباد بخش 11 
ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى محســن جعفریان  فرزند على محمد وغیره در جریان ثبت 
است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دســتور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت 
و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزشــنبه مورخ 98/1/24 ساعت 8 صبح در محل 
شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا 
بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)
روزپذیرفته خواهدشد.  تاریخ انتشار: 97/12/25  - 414592/ م الف حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك 

نجف آباد/ 12/333
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پالك  شــماره 1820/4 فرعى از 1820  واقع درقطعه 7 نجف آباد 
بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم عفت ابوطالبى نجف آبادى   فرزند محمد در جریان 
ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون 
ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزشنبه مورخ 98/1/18 ساعت 8 صبح در محل 
شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا 
بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)

روزپذیرفته خواهدشد.  تاریخ انتشار: 97/12/25  - 414595/ م الف حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك 
نجف آباد/ 12/334

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه   پالك  شماره 158/6  مجزى شده از 158 واقع درقطعه 11 نجف 
آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى عبدالرحیم حاجى صادقیان نجف آبادى   فرزند 
محمدحسین  در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت 
اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزشــنبه مورخ 98/1/24 
ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز 
بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهــى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت 
مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابــق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  
مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد.  تاریخ انتشــار: 97/12/25 - 414596/ م الف حسین 

زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 12/335
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ قســمتى از یکباب خانه  پالك  شــماره 1585/45 واقع درقطعه 2 نجف آباد 
بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام فریبا دیانى نجف آبادى   فرزند  اســداله در جریان ثبت 
است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دســتور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت 
و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزشــنبه مورخ 98/1/24 ساعت 8 صبح در محل 
شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا 
بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)

روزپذیرفته خواهدشد.  تاریخ انتشار: 97/12/25- 414687/ م الف حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك 
نجف آباد/ 12/336 

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه   پالك  شــماره 226/2 مجزى شده از 226  واقع درقطعه 11 نجف 
آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى قاســم یزدانى  فرزند محمود وغیره  در جریان 
ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون 
ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه مورخ 98/1/26 ساعت 8 صبح در 
محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.
لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)
روزپذیرفته خواهدشد.  تاریخ انتشار: 97/12/25- 415070/ م الف حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك 

نجف آباد/ 12/337
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه   پالك  شماره 380/19 مجزى شده از 380/4  واقع درقطعه 7 نجف 
آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى رســول باستانى نجف آبادى  فرزند حسن  در 
جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 
قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه مورخ 98/1/26 ســاعت 8 
صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام 
مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى 
تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد.  تاریخ انتشــار: 97/12/25- 415057/ م الف حسین زمانى- رئیس ثبت 

اسنادوامالك نجف آباد/ 12/338
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه   پالك  شماره 520/14 مجزى شده از 520/1  واقع درقطعه 6 نجف 
آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى مجتبى پیرمرادیان نجف آبادى   فرزند رمضانعلى   
در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 
15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 98/1/26 ساعت 8 
صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام 
مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى 
تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد.  تاریخ انتشار: 97/12/25 - 415033/ م الف حسین زمانى- رئیس ثبت 

اسنادوامالك نجف آباد/ 12/339
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششــدانگ یکباب خلوت پالك  شــماره 413واقع درقطعه 2 نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام شرکت تعاونى ایثارگران نوید نجف آباد به شماره ثبت 3146  در جریان 
ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون 
ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز یکشنبه مورخ 98/1/25 ساعت 8 صبح در 
محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.
لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)

روزپذیرفته خواهدشد.  تاریخ انتشار: 97/12/25 - 414839/ م الف حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك 
نجف آباد/ 12/361

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالك  شماره 1001/5 مجزى شده از 1001واقع درقطعه 6 نجف 
آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى مجتبى حشــمى نجف آبادى   فرزند اسفندیار 
در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 
15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزیکشنبه مورخ 98/1/25 ساعت 8 
صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام 
مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى 
تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشــار: 97/12/25- 414842/ م الف حسین زمانى- رئیس ثبت 

اسنادوامالك نجف آباد/ 12/362
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ قسمتى از یکباب مجتمع آموزشى پالك  شماره 1001/3 مجزى شده از 1001 
که باپالك 906/94 تواما تشکیل یکباب مجتمع آموزشــى رامى دهد واقع درقطعه 6 نجف آباد بخش 11 
ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى مجتبى حشمى نجف آبادى   فرزند اسفندیار در جریان ثبت 
است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و 
برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزیکشــنبه مورخ 98/1/25 ساعت 8 صبح در محل 
شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا 
بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)

روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: 97/12/25- 414846/ م الف حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك 
نجف آباد/ 12/363

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه نیمه ساز پالك  شماره 869/27 مجزى شده از 869 واقع درقطعه 4 
نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى محمد على عظیمى    فرزند عبدالحسین  
در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 
15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزیکشنبه مورخ 98/1/25 ساعت 8 
صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام 
مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى 
تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشــار: 97/12/25- 414849/ م الف حسین زمانى- رئیس ثبت 

اسنادوامالك نجف آباد/ 12/364
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه نیمه ساز پالك  شماره 869/26 مجزى شده از 869 واقع درقطعه 4 
نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم بیگم عظیمى  فرزند حبیب اله در جریان 
ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون 
ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزیکشــنبه مورخ 98/1/25 ساعت 8 صبح در 
محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.
لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)

روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: 97/12/25- 414850/ م الف حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك 
نجف آباد/ 12/365

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب مغازه  پالك  شماره 666/1 مجزى شده از 666 واقع درقطعه 6 نجف 
آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى مجتبــى قائمى   فرزند محمدعلى  در جریان 
ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون 
ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزیکشــنبه مورخ 98/1/25 ساعت 8 صبح در 
محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.
لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)
روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: 97/12/25- 414852/ م الف حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك 

نجف آباد/ 12/366
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکباب کارگاه  پالك  شماره 1517/12 مجزى شده از 1517 واقع درقطعه 10 
نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى اکبرعابدینى نجف آبادى   فرزند اسحق 
در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 
15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزیکشنبه مورخ 98/1/25 ساعت 8 
صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام 
مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى 
تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشــار: 97/12/25- 414854/ م الف حسین زمانى- رئیس ثبت 

اسنادوامالك نجف آباد/ 12/367
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک باب مسجد موقوفه پالك  شماره 16 واقع درقطعه 2 نجف آباد بخش 11 
ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام اداره اوقاف وامورخیریه نجف آباد  در جریان ثبت اســت به علت 
عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى 
نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزیکشــنبه مورخ 98/1/25 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل 
خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى 
به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین 
یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبــت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)روزپذیرفته 
خواهدشد. تاریخ انتشــار: 97/12/25- 414858/ م الف حســین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف 

آباد/ 12/368
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالك  شماره 223/3 مجزى شده از 223واقع درقطعه 4 نجف آباد 
بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم اکرم نورمحمدى نجف آبادى   فرزند على در جریان 
ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون 
ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزیکشــنبه مورخ 98/1/25 ساعت 8 صبح در 
محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.
لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)

روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: 97/12/25- 414932/ م الف حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك 
نجف آباد/ 12/369

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششــدانگ یکباب خانه پالك  شماره 825/23 مجزى شــده از 825 واقع درقطعه 10 
نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نــام خانم وجیهه علینقى پور نجف آبادى   فرزند 
غالمحسین  در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت 
اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزیکشنبه مورخ 98/1/25 
ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز 
بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهــى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت 
مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابــق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  
مجلس تحدیدى تاســى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشــار: 97/12/25- 414859/ م الف حسین 

زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 12/370
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالك  شــماره 444/3 واقع درقطعه 7 نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى کوروش رضایى  فرزند احمد در جریان ثبت اســت به علت عدم 
حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى 
نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزیکشــنبه مورخ 98/1/25 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل 
خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى 
به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین 
یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبــت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)روزپذیرفته 
خواهدشد. تاریخ انتشــار: 97/12/25- 414933/ م الف حســین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف 

آباد/12/371
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک  پالك  شــماره 387 واقع درقطعه 4 نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم طاهره نجفیان  نجف آبادى وغیره   فرزند فرج اله در جریان ثبت 
است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و 
برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزیکشــنبه مورخ 98/1/25 ساعت 8 صبح در محل 
شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا 
بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)

روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: 97/12/25- 414935/ م الف حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك 
نجف آباد/ 12/372

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالك  شــماره 654/2 واقع درقطعه 6 نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام اقاى احمد ضیائى نجف آبــادى  فرزند مصطفى وغیره  در جریان ثبت 
است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و 
برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزیکشــنبه مورخ 98/1/25 ساعت 8 صبح در محل 
شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا 
بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)

روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: 97/12/25- 414936/ م الف حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك 
نجف آباد/ 12/373

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالك  شماره 837/4  واقع درقطعه 4 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتى به نام خانم مهرى حبیب اللهى  فرزند عبداله  در جریان ثبت است به علت عدم حضور 
متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در روزیکشنبه مورخ 98/1/25 ســاعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد 
آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه 
مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ 

انتشار: 97/12/25- 414938/ م الف حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 12/374
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالك  شماره 578/7 مجزى شده از 578/1  واقع درقطعه 7 نجف 
آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى ابراهیم شریفى نجف آبادى  فرزند محمدعلى 
در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 
15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزیکشنبه مورخ 98/1/25 ساعت 8 
صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام 
مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى 
تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشــار: 97/12/25 - 414937/ م الف حسین زمانى- رئیس ثبت 

اسنادوامالك نجف آباد/ 12/375
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششــدانگ قطعه ملک پالك  شــماره 1245 واقع درقطعه 7 نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى مصطفى عباســیان  نجف آبــادى  فرزند لطفعلى در جریان ثبت 
است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و 
برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزیکشــنبه مورخ 98/1/25 ساعت 8 صبح در محل 
شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا 
بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)

روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: 97/12/25- 414832/ م الف حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك 
نجف آباد/ 12/376

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یکقطعه ملک مفروزى پالك  شــماره 754/5 فرعى از 754/1   واقع درقطعه 
5 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى احمد شجاعى فرزند اسداهللا در جریان 
ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون 
ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزیکشــنبه مورخ 98/1/25 ساعت 8 صبح در 
محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.
لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)
روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: 97/12/25- 414830/ م الف حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك 

نجف آباد/ 12/377
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالك  شماره 749/9 مجزى شده از 749/1  واقع درقطعه 4 نجف 
آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم اشرف رحیمى کاهکشى فرزند اسداله در جریان 
ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون 
ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزیکشــنبه مورخ 98/1/25 ساعت 8 صبح در 
محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.

لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)

روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: 97/12/25- 414829/ م الف حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك 
نجف آباد/ 12/378

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالك  شماره 1243/7 مجزى شده از 1243واقع درقطعه 10 نجف 
آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى ابراهیم زمانى  فرزند حسین آقا در جریان ثبت 
است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و 
برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزیکشــنبه مورخ 98/1/25 ساعت 8 صبح در محل 
شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا 
بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)
روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: 97/12/25- 414828/ م الف  حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك 

نجف آباد/ 12/379
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالك  شماره 433/23 مجزى شده از 433/1  واقع درقطعه 10 نجف 
آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى مصطفى نصرالهى نجف آبادى  فرزند حیدروغیره 
در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 
15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزیکشنبه مورخ 98/1/25 ساعت 8 
صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام 
مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى 
تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشــار: 97/12/25 - 414827/ م الف حسین زمانى- رئیس ثبت 

اسنادوامالك نجف آباد/ 12/380 
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ قطعه ملک مشجر غیرمحصور پالك  شماره 1223 واقع درقطعه 10 نجف آباد 
بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى محمد کاظمى نجف آبادى  فرزند رجبعلى وغیره  
در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 
15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزیکشنبه مورخ 98/1/25 ساعت 8 
صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام 
مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى 
تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشــار: 97/12/25- 414826/ م الف حسین زمانى- رئیس ثبت 

اسنادوامالك نجف آباد/ 12/381
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک مشجر  پالك  شماره 1068/7 واقع درقطعه 10 نجف آباد بخش 
11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم اقدس آقابابائیان  نجف آبادى  فرزند علیرضا  وحسینعلى 
آقابابائیان فرزند اسماعیل بالسویه در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک 
بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزیکشنبه 
مورخ 98/1/25 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات 
تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در 
روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم 
صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشــار: 97/12/25- 414823/ م الف 

حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 12/382
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکباب مغازه وطبقه فوقانى پالك  شــماره 810/2 مجزى شده از 810  واقع 
درقطعه 10 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى حمید ابوطالبى فرزند یداله  
در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 
15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزیکشنبه مورخ 98/1/25 ساعت 8 
صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام 
مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى 
تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشــار: 97/12/25- 414700/ م الف حسین زمانى- رئیس ثبت 

اسنادوامالك نجف آباد/ 12/383 
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه   پالك  شماره 182/4 مجزى شده از پالك تجمیعى 182 و 182/3  
واقع درقطعه 11 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى احمد ملکى  نجف آبادى 
وغیره   فرزند محمدرضا   در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه 
دستور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه 
مورخ 98/1/26 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات 
تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در 
روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم 
صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشــار: 97/12/25- 415032/ م الف 

حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/12/340
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکقطعه زمین  پالك  شــماره 1219/1 مجزى شده از 1219 که باششدانگ 
پالکهاى 1214و1216و 1214/1 توام وتشکیل یکباب پارکینگ رامى دهد واقع درقطعه 2 نجف آباد بخش 
11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام دولت جمهورى اســالمى ایران به نمایندگى ســپاه پاسداران 
انقالب اسالمى لشکرعملیات زرهى هشت نجف اشــرف  و شناسه 14002307660   در جریان ثبت است 
به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دســتور قســمت اخیرمــاده 15 قانون ثبت و 
برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه مورخ 98/1/26 ساعت 8 صبح در محل 
شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا 
بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)

روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: 97/12/25- 415031/م الف حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك 
نجف آباد/ 12/341

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه   پالك  شماره 158/5 مجزى شده از 158  واقع درقطعه 6 نجف آباد 
بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى محمد جعفر حاجى بابائى    فرزند مصطفى وغیره  
در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 
15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 98/1/26 ساعت 8 
صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام 
مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى 
تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشــار: 97/12/25- 415027/م الف حسین زمانى- رئیس ثبت 

اسنادوامالك نجف آباد/ 12/342
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه   پالك  شماره 262/2 مجزى شده از 262  واقع درقطعه 10 نجف آباد 
بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم زهرا مسعودى وغیره    فرزند حسن على  در جریان 
ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون 
ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه مورخ 98/1/26 ساعت 8 صبح در 
محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.
لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)

روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: 97/12/25- 415025/ م الف حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك 
نجف آباد/ 12/343

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه   پالك  شماره 741/4 مجزى شــده از 741  واقع درقطعه 6 نجف 
آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى اصغــر پورپیرعلى  فرزند على  در جریان ثبت 
است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و 
برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه مورخ 98/1/26 ساعت 8 صبح در محل 
شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا 
بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)

روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: 97/12/25- 415018/ م الف حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك 
نجف آباد/ 12/344

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششــدانگ یکباب مغازه وطبقه فوقانى    پالك  شماره 840/8 مجزى شده از 840  واقع 
درقطعه 5 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى محمد صف آراء نجف آبادى     
فرزند على  در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت 
اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 98/1/26 
ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز 
بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهــى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت 
مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابــق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  
مجلس تحدیدى تاســى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشــار: 97/12/25- 414992/ م الف حسین 

زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 12/345
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکباب مغازه  پالك  شماره 269/11 مجزى شــده از 269  واقع درقطعه 10 
نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى عبدالحسین منتظرى نجف آبادى فرزند 
غالمرضا  در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت 
اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 98/1/26 
ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز 
بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهــى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت 
مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابــق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  
مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشــار: 97/12/25  - 414990 / م الف حسین 

زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 12/346
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک  پالك  شماره 504/7 واقع درقطعه 4 نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى ســعید صفاپور  فرزند ابراهیم   در جریان ثبت است به علت عدم 
حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى 
نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 98/1/26 ســاعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل 
خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى 
به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین 
یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبــت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)روزپذیرفته 
خواهدشد. تاریخ انتشــار: 97/12/25 - 414983/ م الف حســین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف 

آباد/ 12/347
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک  پالك  شماره 504/2 واقع درقطعه 4 نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى سعید صفاپور  فرزند ابراهیم  در جریان ثبت است به علت عدم حضور 
متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 98/1/26 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر 
صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین 
ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 
ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد.   تاریخ انتشار: 

97/12/25- 414982/ م الف حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/  12/348



آگهىآگهى 07073463 سال پانزدهمشنبه  25اسفند  ماه   1397

آگهى مزایده نوبت دومنوبت دوم

سید جواد لقمانى- شهردار حبیب آباد

شــهردارى حبیب آباد در نظر دارد به استناد مصوبه 
شوراى اسالمى شهر حبیب آباد بهره بردارى مجموعه 
باغ بانــوان را به بخش خصوصى واگــذار نماید لذا از 
متقاضیان دعوت مى شــود جهت شرکت در مزایده و 
خرید اسناد مربوطه تا تاریخ 97/12/28 روز سه شنبه 

به شهردارى مراجعه نمایند.

آگهى تغییرات
شرکت فنى مهندسى آوین الکترونیک اسپادان شرکت 
سهامى خاص به شماره ثبت 44277 و شناسه ملى 
10260621660 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1397/12/12 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : مرکز اصلى شــرکت در واحد ثبتى 
اصفهان به نشانى استان اصفهان ، شهرستان اصفهان 
، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، جابر انصارى ، خیابان 
ابو نعیم شمالى ، کوچه میالد ، پالك 30 ، طبقه همکف 
کدپستى 8196846669 تغییر یافت و ماده مربوطه 
اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (413439)

آگهى تغییرات
آگهى انحالل شــرکت شــاینا الکتریک اســپادانا 
سهامى خاص به شماره ثبت 55683 و شناسه ملى 
14005622660 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1397/12/07 شــرکت 
منحل و مجید دلشاد کدملى 1289038805 بسمت 
مدیر تصفیه براى مدت دو سال انتخاب شدند. آدرس 
مدیر و محل تصفیه اصفهان بلــوار ارغوانیه خیابان 
دانشگاه,دانشگاه آزاد اســالمى اصفهان مرکز رشد 
دانشگاه کدپستى 8155139998 مى باشد. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (413281)

آگهى تغییرات
شــرکت ســورنا الکترونیک نقش جهان 
شرکت ســهامى خاص به شــماره ثبت 
52040 و شناسه ملى 14004064287 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق 
العاده مورخ 1397/12/05 نام شــرکت 
به " اعتماد راه سپاهان " تغییر یافت و ماده 
مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان

(413821) 

آگهى تغییرات
شــرکت توســعه ارتباطات پویا اندیش شرکت با 
مسئولیت محدود به شــماره ثبت 23152 و شناسه 
ملى 10260439692 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1397/10/06 مرکز اصلى 
شرکت در واحد ثبتى اصفهان به نشانى شهرستان 
اصفهان ، بخش مرکزى ، شــهر اصفهان، چهار باغ 
باال ، خیابان بوستان ملت ، خیابان چهار باغ باال ، پالك 
0 ، مجتمع تجارى کوثر ، طبقه پنجــم ، واحد 713 
کدپستى 8173696919 انتقال یافت و ماده مربوطه 
در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (413822)

آگهى تغییرات
شرکت سورنا الکترونیک نقش جهان سهامى خاص به 
شماره ثبت 52040 و شناسه ملى 14004064287 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1397/12/05 مرکز اصلى شرکت به استان اصفهان 
، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، 
جابر انصارى ، خیابان عارف جنوبى 3 ، بن بست شقایق 
3 ، پالك 11 ، طبقه دوم - کدپستى 8196853587 
انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق 
اصالح گردید. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (413823)

آگهى تغییرات
شرکت پوشش ارتباط پرشین شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 43826 و شناسه ملى 10260617126 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1397/11/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موضوع فعالیت شرکت به شرح ذیل اصالح و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. طراحى، فروش، نصب، 
تعمیر و نگهدارى سیستم هاى مخابراتى، الکترونیک، برق صنعتى و ابزار دقیق، ســخت افزار و نرم افزار رایانه و فن آورى اطالعات شامل: پردازش ابرى، 
اتوماسیون ادارى، انجام امور حفارى مجاز، کابل کشى و مفصل بندى، توسعه شبکه هاى با سیم، بى سیم، فیبر نورى، شبکه تلفن همراه، ماکروویو، نگهدارى 
مراکز کم ظرفیت، پرظرفیت، شبکه هاى بیسیم، باسیم و زیر ساخت شبکه تلفن همراه، اجرا و پشتیبانى سامانه هاى نرم افزارى و سخت افزارى آفالین، آنالین 
و مبتنى بر پردازش ابرى، سیستم هاى امنیت و رمزگذارى اطالعات، طراحى و تحلیل و توسعه و تست نرم افزار و شبکه هاى باسیم و بى سیم، سیستم هاى 
انتقال و پردازش صوت و تصویر در داخل و خارج از کشور، فعالیت در زمینه خدمات و امکانات ارتباطات بین الملل (از طریق فیبر نورى، ماکروویو و سایر امکانات 
مخابراتى)، انتقال و پردازش داده ها، تهیه طرح هاى تولیدى و اجراى طرح و اداره واحد تولیدى در زمینه تولید سیستم ها و قطعات الکترونیکى، مخابراتى، رایانه 
با استفاده از سرمایه، نیروى کار و مهارت اعضا و فروش محصوالت تولیدى، همکارى و مشارکت با شرکت هاى تخصصى در کلیه موارد سخت افزارى و نرم 
افزارى، ارائه خدمات مشاوره، فنى و مهندسى و تامین نیروى انسانى موقت متخصص در زمینه کارى شرکت، انجام فعالیت هاى پژوهشى و اجراى همایش ها 
و دوره هاى آموزشى و پژوهشى و اطالع رسانى مرتبط با زمینه کارى شرکت همراه با ارائه گواهینامه هاى مربوطه، همکارى با مراکز علمى، پژوهشى، صنعتى 
و دانشگاهى داخلى و خارجى، شناسایى و تعامل علمى و تجارى با واحدهاى مربوطه به صورت مشارکت انتفاعى، تهیه طرح هاى توجیهى فنى و اقتصادى و 
اجرا و پشتیبانى جهت پروژه هاى تولیدى و صنعتى در زمینه کارى شرکت، صادرات و واردات کاالها و خدمات مجاز بازرگانى در زمینه کارى شرکت و دریافت 
کارت بازرگانى، عقد هر گونه قرارداد با شرکتها ادارات و اشخاص حقیقى و مشارکت با شخصیتهاى حقیقى و حقوقى، شرکت در مزایده و مناقصات دولتى و 
خصوصى و بطور کلى هر نوع اقدامى در کلیه موارد مربوط به الکترونیک، برق، مخابرات، فناورى اطالعات و ارتباطات که با موضوع شرکت همخوانى دارد بجز 
مواردیکه بموجب قانون در انحصار شرکت مخابرات ایران یا سازمانهاى دیگر مى باشد و در هر یک موارد موضوع فعالیت، کسب مجوزهاى الزم از مراجع 
ذیصالح ضرورى است. مرکز اصلى شرکت در واحد ثبتى اصفهان به نشانى استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، شریف واقفى 
، کوچه بهزاد 9 ، خیابان شریف واقفى ، پالك 150- ، ساختمان الماس شهر ، طبقه زیر زمین ( منفى یک ) کدپستى 8153797769 تغییر یافت و ماده مربوطه 

اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان
(413825) 

آگهى تغییرات
شرکت سورنا الکترونیک نقش جهان سهامى خاص به شماره ثبت 52040 و شناسه ملى 14004064287 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1397/12/05 موارد ذیل به موضوع فعالیت شرکت ماده 2 اساسنامه الحاق گردید : "ثبت موضوع فعالیت به شرح زیر به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت 
نمى باشد : انجام امور پیمانکارى ساختمان و ابنیه و راه و ترابرى, تجهیزات آب وکانالهاى آبیارى وزهکشى ,و پیمانکارى آب و صنعتى وانجام کلیه امور تاسیسات 
وتجهیزات صنعتى وخانگى تامین وتولید محصوالت مرتبط با امورصنعتى وساختمانى وکاالها ومصالح ساختمانى ,خدمات مشاوره در طراحى و معمارى ساختمان 
, دکوراسیون و واجراء ونظارت برساخت ساختمانهاى مسکونى ادارى تجارى وصنعتى وتاسیساتى برق ساختمان وسیستم هاى ایمنى محوطه سازى فضاسازى 
, فضاى سبزودرختکارى ,مبلمان شهرى ومحیطى وادارى ,ساخت امور جاده اى وجدول بندى وبین شهرى وراهسازى وآسفالت و کلیه امور مربوط به ساختمان 
وصنایع وابسته به آنها, ایجاد کارگاههاى تولید لوازم ومصالح ساختمانى وتاسیساتى وخدمات نظافت مراکز دولتى وغیردولتى وپارکها وخدمات شهرى وروستایى 
مشارکت و سرمایه گذارى در زمینه موضوع فعالیت شرکت در شرکتهاى دولتى و خصوصى ، ترخیصى کاال از گمرکات, ارائه خدمات فنى مهندسى در زمینه ى 
ساختمان ( ساخت ساختمان ها و ابنیه اعم از چوبى ، آجرى ، سنگى ، بتنى و فلزى و نظایر آن )- انبوه سازى مسکن اعم از دولتى و خصوصى امور پیمانکارى در 
زمینه راه و باند ارائه خدمات تاسیساتى مکانیک و فنى – اجراى سازه هاى بتنى مجرى طرح هاى صنعتى ، اجراى عملیات رنگ هاى اپوکسى و سند بالست و عایق 
کارى و آرموتور بندى و بتن ریزى ، حمل و نقل درون شهرى کاال ، فضاى سبز – آسفالت – جدول کشى –انواع جوش ، کارى اعم از جوش خطوط لوله هاى نفت ، 
آب و گاز – ساخت و نصب مخازن – ساخت اسکلت فلزى – ارائه ى امور خدماتى شامل : (نظافت صنعتى ،تامین نیروى انسانى موقت ماهر ومتخصص وکارگر ) 
طراحى ,مشاوره ، نظارت واجراى پروژه هاى صنعتى ، عمرانى ، خدماتى,تامین و ساخت کاالو قطعات ومواد اولیه مورد نیاز, صنایع نفت وگاز وپتروشیمى , فوالد 
,خودروسازى وسایر کارخانه جات صنعتى ساخت وراه اندازى وتولید تجهیزات جایگاه هاى عرضه سوخت بنزین ,نفت گاز, cng, راه اندازى و اجراى پروژه هاى 
مرتبط با برق وبرق صنعتى, پخش و توزیع لوازم یکبار مصرف و پخش و توزیع وبسته بندى مواد غذایى و مشارکت در شرکت هاى داخلى و خارجى – شرکت در 
مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى – صادرات و واردات کاالهاى مجاز – اخذ و اعطاى نمایندگى از شرکت هاى خارجى و داخلى – اخذ وام و تسهیالت ریالى 
و ارزى از کلیه ى بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى داخلى و خارجى صرفا جهت اهداف شرکت ، پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیصالح" اداره کل ثبت 

اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (413824)

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شرکت اهورا تجارت پارتاك شرکت 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 47438 و شناسه 
ملى 10260655410 به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ 1397/02/21 مرکز اصلى شــرکت به 
استان اصفهان ، شهرستان شــاهین شهر و میمه ، 
بخش مرکزى ، شهر شاهین شهر، گلدیس ، خیابان 
ابوذر ، کوچه فرعى 12 غربى ، پالك 83 ، طبقه همکف 
کدپستى 8315641449 انتقال یافت و ماده مربوطه 
در اساســنامه اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (412052)

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه   پالك  شماره 466/5 مجزى شده از 466  واقع درقطعه 5 نجف آباد 
بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى مجید عطایى نجــف آبادى  فرزند رضا  در جریان 
ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دســتور قسمت اخیرماده 15 قانون 
ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه مورخ 98/1/26 ساعت 8 صبح در 
محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.
لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)

روزپذیرفته خواهدشد.   تاریخ انتشار: 97/12/25- 414981/ م الف حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك 
نجف آباد/ 12/349

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه   پالك  شماره  1666واقع درقطعه 1 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتى به نام خانم شــهربانو جعفرى  فرزند حیدرقلى  در جریان ثبت است به علت عدم حضور 
متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 98/1/26 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر 
صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین 
ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 
ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)روزپذیرفته خواهدشد.تاریخ انتشار: 

97/12/25  - 414980/ م الف  حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 12/350
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه   پالك  شــماره 335/2 مجزى شده از 335  واقع درقطعه 10 نجف 
آباد بخش 11 ثبت اصفهان کــه طبق پرونده ثبتى به نام خانم اعظم صادقى جالل آبادى  فرزند ابوالقاســم  
در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دســتور قسمت اخیرماده 
15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه مورخ 98/1/26 ساعت 8 
صبح در محل شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام 
مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى 
تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشــار: 97/12/25- 414979/ م الف حسین زمانى- رئیس ثبت 

اسنادوامالك نجف آباد/ 12/351
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه   پالك  شماره 430/31 مجزى شده از 430/5  واقع درقطعه 4 نجف 
آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم عصمت غزنــوى وغیره    فرزند حیدرعلى  در 
جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون 
ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه مورخ 98/1/26 ساعت 8 صبح در 
محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.
لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)
روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: 97/12/25- 414975/ م الف حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك 

نجف آباد/ 12/352
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه   پالك  شــماره 722/15 مجزى شده از 722  واقع درقطعه 6 نجف 
آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى على گرامى   فرزند رمضانعلى وغیره  در جریان 
ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دســتور قسمت اخیرماده 15 قانون 
ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه مورخ 98/1/26 ساعت 8 صبح در 
محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.
لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)
روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: 97/12/25- 414953/ م الف حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك 

نجف آباد/ 12/353
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه   پالك  شــماره 555/4 مجزى شده از 555/1  واقع درقطعه 4 نجف 
آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم زهــرا پورمحمدى نجف آبادى   فرزند محمود  
در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دســتور قسمت اخیرماده 
15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه مورخ 98/1/26 ساعت 8 
صبح در محل شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام 
مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى 
تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشــار: 97/12/25- 414952/ م الف حسین زمانى- رئیس ثبت 

اسنادوامالك نجف آباد/ 12/354
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک  پالك  شــماره 526/10 واقع درقطعه 6 نجف آباد بخش 11 
ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم بتول ســمندرى نجف آبادى فرزند غالمعلى  در جریان ثبت 
اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت 
و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه مورخ 98/1/26 ساعت 8 صبح در محل 
شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا 
بموجب این آگهى به کلیــه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)
روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: 97/12/25-  414945/ م الف حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك 

نجف آباد/ 12/355
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه   پالك  شماره 1643  واقع درقطعه 2 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى غالمحسین کریمى  فرزند غالمرضا  در جریان ثبت است به علت عدم حضور 
متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده 

تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 98/1/26 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر 
صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین 
ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 
ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: 

97/12/25 -414944/ م الف حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 12/356
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه باغ شــاه انارى  پالك  شماره 57/5  واقع درقطعه 5 نجف آباد بخش 
11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتــى به نام خانم زهرارفیعى  فرزند محمد صــادق وغیره  در جریان ثبت 
اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و 
برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه مورخ 98/1/26 ساعت 8 صبح در محل 
شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا 
بموجب این آگهى به کلیــه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)
روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: 97/12/25- 414943 / م الف حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك 

نجف آباد/ 12/357
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه   پالك  شــماره 993/24 مجزى شده از 993  واقع درقطعه 7 نجف 
آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم سمیه محمدى  فرزند لطفعلى   در جریان ثبت 
اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و 
برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه مورخ 98/1/26 ساعت 8 صبح در محل 
شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا 
بموجب این آگهى به کلیــه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)
روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: 97/12/25- 414942/ م الف حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك 

نجف آباد/ 12/358
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ قطعه ملک  پالك  شــماره 769/30 واقع درقطعه 10 نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى اکبرغالمى  فرزند جهانگیر وشریک  در جریان ثبت است به علت 
عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى 
نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 98/1/26 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد 
آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه 
مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ 

انتشار: 97/12/25- 414941/ م الف حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/12/359
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششــدانگ یکقطعه ملک  پالك  شــماره 239  واقع درقطعه 6 نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى ابراهیم والیتى  نجف آبادى فرزند قربانعلى  وغیره  در جریان ثبت 
اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و 
برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه مورخ 98/1/26 ساعت 8 صبح در محل 
شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا 
بموجب این آگهى به کلیــه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)
روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: 97/12/25- 414939/ م الف حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك 

نجف آباد/ 12/360 
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه   پالك  شــماره 22/45 مجزى شده از 22/21  واقع درقطعه 4 نجف 
آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى حســین ایمانیان  فرزند نصراهللا  در جریان ثبت 
اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و 
برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه مورخ 98/2/16 ساعت 8 صبح در محل 
شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا 
بموجب این آگهى به کلیــه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)
روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: 97/12/25  - 415099/ م الف حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك 

نجف آباد/ 12/384
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه   پالك  شماره 1167/7 مجزى شده از 1167  واقع درقطعه 10 نجف 
آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم مهــرى محمدى نجف آبادى فرزند غالمرضا  
در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دســتور قسمت اخیرماده 
15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه مورخ 98/2/16 ساعت 8 
صبح در محل شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام 
مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى 
تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشــار: 97/12/25  -415097/ م الف حسین زمانى- رئیس ثبت 

اسنادوامالك نجف آباد/ 12/385
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکباب مغازه   پالك  شماره 217/5 مجزى شده از 217  واقع درقطعه 11 نجف 
آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبــق پرونده ثبتى به نام آقاى عباس قره بقلو  فرزند ســلطانعلى  در جریان 
ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دســتور قسمت اخیرماده 15 قانون 
ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه مورخ 98/2/16 ساعت 8 صبح در 
محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.
لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)
روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: 97/12/25  - 415095/ م الف حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك 

نجف آباد/ 12/386
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه   پالك  شماره 580/4  واقع درقطعه 6 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتى به نام آقــاى محمد فاضل  فرزند نعمت اهللا  در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور 
متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 98/2/16 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر 
صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین 
ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 
ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: 

97/12/25  - 415086/ م الف حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 12/387
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه   پالك  شــماره 112/33 واقع درقطعه 11 نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى محمدرضا ســلیمانى نجف آبادى   فرزنــد عباس در جریان ثبت 
اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت 
و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه مورخ 98/2/16 ساعت 8 صبح در محل 
شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا 
بموجب این آگهى به کلیــه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)
روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: 97/12/25  - 415085/ م الف حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك 

نجف آباد/ 12/388
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه   پالك  شماره 248/8 واقع درقطعه 4 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى احمد اسماعیلى  فرزند عبدالکریم وغیره  در جریان ثبت است به علت عدم 
حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 98/2/16 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر 
صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین 
ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 
ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: 

97/12/25  - 415100/ م الف حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 12/389
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه   پالك  شــماره 192/58 مجزى شده از پالك 192/2 واقع درقطعه 
11نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى حســین غالمى قراتپه  فرزند امیر  در 
جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون 
ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه مورخ 98/2/16 ساعت 8 صبح در 
محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.
لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)

روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: 97/12/25  - 415227/ م الف حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك 
نجف آباد/ 12/390

 تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه   پالك  شماره 734/24 مجزى شده از پالك تجمیعى 734 و734/3 
واقع درقطعه 4 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم زهرا محمدى ارانى فرزند 
محمدعلى  در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت 
اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه مورخ 98/2/16 
ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد 
انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى 
تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشــار: 97/12/25  - 415225/ م الف حسین زمانى- رئیس ثبت 

اسنادوامالك نجف آباد/ 12/391
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششــدانگ یکباب مغازه  پالك  شماره 1001/1 مجزى شــده از 1001واقع درقطعه 10 
نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم فخرى عابدینى نجف آبادى  فرزند محمد  
در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دســتور قسمت اخیرماده 
15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه مورخ 98/2/16 ساعت 8 
صبح در محل شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام 
مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى 
تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشــار: 97/12/25  - 415213/ م الف حسین زمانى- رئیس ثبت 

اسنادوامالك نجف آباد/ 12/392
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکباب مغازه وفوقانى  پالك  شماره 394/18 مجزى شده از 394/1 واقع درقطعه 
10 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهــان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى حســن کمرانى نجف آبادى  فرزند 
غالمحسین  در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت 
اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه مورخ 98/2/16 
ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد 
انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى 
تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشــار: 97/12/25  - 415206/ م الف حسین زمانى- رئیس ثبت 

اسنادوامالك نجف آباد/12/393
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ قسمتى از یکبابخانه   پالك  شماره 1001/4 مجزى شده از 1001 که باپالك 
906/93 تواما تشــکیل یکباب خانه رامى دهد واقع درقطعه 6 نجف آباد بخــش 11 ثبت اصفهان که طبق 
پرونده ثبتى به نام آقاى نصراله کاظمى نجف آبادى   فرزند یداهللا  در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور 

متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 98/2/16 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر 
صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین 
ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 
ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: 

97/12/25  - 415201/ م الف حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 12/394
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک محصور مشــجر   پالك  شماره 263 واقع درقطعه 4 نجف آباد 
بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى محسن فخرالدینى نجف آبادى  فرزند یداله وغیره  
در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دســتور قسمت اخیرماده 
15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه مورخ 98/2/16 ساعت 8 
صبح در محل شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام 
مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى 
تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشــار: 97/12/25  - 415198/ م الف حسین زمانى- رئیس ثبت 

اسنادوامالك نجف آباد/ 12/395
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه   پالك  شــماره 22/44 مجزى شده از 22/26واقع درقطعه 4 نجف 
آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى محمد ســهرابى  فرزند حسین  در جریان ثبت 
اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و 
برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه مورخ 98/2/16 ساعت 8 صبح در محل 
شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا 
بموجب این آگهى به کلیــه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)
روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: 97/12/25  - 415193/ م الف حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك 

نجف آباد/ 12/396
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه   پالك  شــماره 791/1 مجزى شده از 791  واقع درقطعه 10 نجف 
آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم طاهره رحیمى حاجى آبادى فرزند محمد جعفر  
در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دســتور قسمت اخیرماده 
15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه مورخ 98/2/16 ساعت 8 
صبح در محل شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام 
مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى 
تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد.    تاریخ انتشار: 97/12/25 - 415180/ م الف حسین زمانى- رئیس ثبت 

اسنادوامالك نجف آباد/ 12/397
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه نیمه ساز ومغازه متصله   پالك  شماره 231/18 واقع درقطعه 4 نجف 
آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام وراث عباس زواران حســینى  فرزند کاظم  در جریان 
ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و 
برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 98/2/16 ساعت 8 صبح در محل شروع 
وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این 
آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد.   

تاریخ انتشار: 97/12/25 - 415172/ م الف حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 12/398
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه   پالك  شماره 420/27 مجزى شده از 420/1  واقع درقطعه 4 نجف 
آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى مرتضى صالحى حاجى آبادى فرزند قلى وغیره 
در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 
قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 98/2/16 ساعت 8 صبح در 
محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.
لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)

روزپذیرفته خواهدشد.   تاریخ انتشار: 97/12/25 - 415137/ م الف حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك 
نجف آباد/ 12/399

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یکقطعه ملک مفروزى  پالك  شماره 1382/7 واقع درقطعه 10 نجف آباد بخش 
11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى رضا آریانى وغیره  فرزند جعفر در جریان ثبت است به علت 
عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى 
نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 98/2/16 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد 
آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه 
مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد.   تاریخ 

انتشار: 97/12/25 - 415125/ م الف حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 12/400
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکدرب باغ پالك  شماره 1231/4 باقى مانده واقع درقطعه 10نجف آباد بخش 11 
ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى رضا آریانى وغیره  فرزند جعفر  در جریان ثبت است به علت عدم 
حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 98/2/16 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر 
صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین 
ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 
ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد.   تاریخ انتشار: 

97/12/25 - 415124/ م الف حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 12/401
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بارخدایــا! رحمت خود را بــا ابرهاى بارنــده ات و بهــار پربارانت 
و روییدنى هــاى شــادى افزایت بر مــا ارزانــى دار. از تــو بارانى 
درشــت و تندبار مى خواهیــم تا آنها را کــه مرده اند زنده ســازى و 
آنچه از دســت رفته اســت تــدارك فرمایــى . اى خداونــد، بارانى 
از تو مى خواهیم جانبخش و ســیراب کننده که همه را دربر گیرد 

موال على (ع)و به همه جاى برسد. 

مدیرعامل شرکت نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان 
از تمرکز بر توســعه زیرساخت هاى نمایشــگاهى در قالب 
ساخت پروژه نمایشگاه بین المللى بزرگ و همچنین تالش 
براى رونق  کسب و کارها و امیدبخشى به فعاالن اقتصادى 
با برگزارى نمایشگاه هاى مختلف به عنوان اهداف محقق 

شده سال 97 این شرکت نام برد.
به گزارش اداره رسانه شرکت نمایشــگاه هاى بین المللى 
اســتان اصفهان، على یارمحمدیان در تشریح فعالیت هاى 
صورت گرفته توســط شرکت نمایشــگاه هاى بین المللى 
استان اصفهان در سال 1397، گفت: در این سال، 49 عنوان 
نمایشگاهى در اصفهان برگزار شد که بازخوردهاى مطلوبى 
از سوى فعاالن اقتصادى داشت؛ همچنین با تمرکز بر توسعه 
زیرساخت هاى نمایشــگاهى، فعالیت هاى عمرانى ساخت 
پروژه نمایشــگاه بین المللى بزرگ با جدیت ادامه یافت که 
به پیشرفت 50 درصدى این طرح عمرانى مهم براى توسعه 

اقتصاد اصفهان انجامید.
وى با اشاره به تاثیرگذارى برگزارى رویدادهاى نمایشگاهى 
در اقتصاد استان افزود: در ســالى که بسیارى از استان هاى 
کشور به دلیل شرایط نامطلوب اقتصادى قادر به برگزارى 
نمایشگاه هاى ســاالنه خود نبودند، اصفهان موفق شد به 
تمامى اهداف تعیین شــده خود در برگزارى نمایشــگاه ها 

دست یابد.
به گفته مدیرعامل شرکت نمایشگاه هاى بین المللى استان 
اصفهان، برگزارى هر کدام از عناوین نمایشــگاهى با تمام 
مشکالتى که دارد، در رونق اقتصادى و بهبود فضاى کسب 
و کار فعاالن بخش خصوصى موثر اســت کــه این تاثیر را 
مى توان در عقد قراردادها در خود نمایشــگاه و حتى پس از 

آن مشاهده کرد.
وى با تاکید بر اینکه نمایشگاه اصفهان به جنبه غیراقتصادى 
رویدادها نیــز توجه کرده اســت، اظهار داشــت: برخى از 
نمایشگاه ها در راســتاى توجه به مسئولیت هاى اجتماعى 
تعریف و برگزار شدند؛ چرا که با وجود همه مفاهیم اقتصادى 

در فعالیت نمایشگاه، هدف ما، فقط برگزارى نمایشگاههاى 
اقتصادى نیست و به دنبال ایفاى نقش در تمامى عرصه هاى 
فرهنگى و اجتماعى در کنار حوزه اقتصادى هستیم؛ در این 
ارتباط، نمایشــگاه هایى مانند قرآن و عترت، گردشگرى، 
تشریفات و تســهیالت ازدواج، ســالمت، ورزش و تغذیه، 
کودك و نوجوان، کتاب، ســوغات و هدایا و فرش دستباف، 
نمایشــگاه هایى بودند که در راستاى توجه به مسئولیتهاى 
اجتماعى و فرهنگى شرکت نمایشگاههاى بین المللى استان 

اصفهان برپا شدند.
پیروزى نمایشــگاه اصفهــان در برابر 

چالش هاى اقتصادى
یارمحمدیان در بخش دیگرى از صحبت هاى خود با اشاره 
به چالش هاى اقتصادى ایجاد شده در سال 97 گفت: زمانى 
که قیمت ارز به صورت ناگهانــى و در مدتى کوتاه جهش 
یافت، شرکت هاى مختلف، حتى شرکت هایى که از موضع 
قدرتمندترى برخوردار بودند نیز با مشــکالت عدیده اى در 
حوزه تامین منابع مالى، سرمایه در گردش و خرید مواد اولیه 
روبرو شدند. ضمن اینکه بازار به شکل بسیار محسوسى دچار 
رکود شد که شرکت ها را براى فروش محصوالت و خدمات 

با مشکل روبرو کرد.
وى با اشاره به اینکه شــرکت ها در چنین شرایطى ترجیح 
مى دهند به جاى توســعه بازار، سهم خود در شرایط فعلى را 
حفظ کنند، تصریح کرد: شرکت  ها در چنین شرایطى بیشترین 
تمرکز خود را براى حفظ سهم خود به کار مى برند و تمایلى 
براى حضور در فعالیتهایى مانند صنعت نمایشگاهى که براى 

توسعه بازار انجام مى شود، ندارند.
مدیرعامل شرکت نمایشگاه  هاى بین المللى استان اصفهان 
اضافه کرد: در سال 97 با این مشکل عمده روبرو بودیم که 
بسیارى از شرکت هایى که هر ســال در نمایشگاه حضور 
مى یافتند و یا عالقمند به حضور در نمایشگاه بودند یا تمایل 
خود براى حضور را از دست داده بودند و یا بسیار کم رنگ تر از 

سال هاى قبل در نمایشگاه حضور مى یافتند.

وى با بیان اینکه شرکت نمایشــگاه هاى بین المللى استان 
اصفهان در این شــرایط اقتصادى موفق شد با به کارگیرى 
اســتراتژى هاى مالى و اقتصادى، بر چالش هاى اقتصادى 
چیره شود، گفت: در شــرایط فعلى اقتصادى و عدم ثبات در 
بازار، خوشبختانه شرکت نمایشگاهها توانسته است به تمامى 
تعهدات اخالقى، انســانى و مالى خود نسبت به کارکنانش 
عمل کند؛ ضمن اینکه با توجه به حقوق و پاداش کارکنان در 
سال هاى قبل، سیاست هاى شرکت افزایش حقوق کارکنان 
شرکت بوده و بحمد ا... رضایت مطلوبى در این مورد به وجود 

آمده است.
اصفهان، تنها استان داراى تقویم 5 ساله 

نمایشگاهى
مدیرعامل شرکت نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان 
همچنین با اشاره به اینکه این مرکز نمایشگاهى، تنها مرکز 
نمایشگاهى کشور به شمار مى رود که موفق به تنظیم تقویم 
برگزارى 5 ساله نمایشگاه ها در این استان شده است، گفت: 
نمایشگاه اصفهان همیشــه در میانه سال نسبت به تدوین 
تقویم نمایشگاه سال آینده اقدام مى کرد تا مجریان، مراکز 
نمایشگاهى اســتان هاى دیگر و همچنین عالقمندان به 
حضور در نمایشگاه، نسبت به آنچه در سال بعد رخ مى دهد، 
آگاه شوند. ولى الزم بود شرایطى فراهم شود تا تمامى افرادى 
که به نوعى با نمایشگاه اصفهان در ارتباط هستند، از آنچه طى 
سال هاى آینده و نه فقط یک سال براى نمایشگاه مى گذرد، 
آگاه شوند. وى ادامه داد: با توجه به این نیازها، تدوین تقویم 
پنج ساله نمایشــگاه اصفهان در دستور کار قرار گرفت؛ این 
تقویم مشخص مى کند که طى سال هاى 1398 تا 1402، 
چه نمایشگاه هایى در اصفهان در چه تاریخى برگزار مى شود.
به گفتــه یارمحمدیــان، تمامــى تالش هاى شــرکت 
نمایشــگاه هاى بین المللى اســتان اصفهان بر این بوده تا 
تقویم پنج ساله نمایشگاهى به گونه اى تنظیم شود که نیاز به 

ویرایش نداشته باشد.
وى با اشاره به اینکه با توجه به تنظیم تقویم نمایشگاهى پنج 

ساله براى اصفهان، تمامى افرادى که به نوعى با نمایشگاه 
در ارتباط هســتند، مى توانند از اکنون براى حضور ســال 
1401 یا 1402 خود در نمایشــگاه اصفهــان برنامه ریزى 
کنند، اظهار داشــت: همچنین مجریان نمایشــگاهى نیز 
مى توانند درخواست هاى خود براى برگزارى نمایشگاه ها را به 
نمایشگاه اصفهان ارائه کنند و نمایشگاه نیز همچون همیشه، 
با شفافیت تمام، نسبت به سنجش توانایى هاى متقاضیان 
برگزارى نمایشــگاه ها اقدام کند و در نهایت، شرکت برتر 
را براى برگزارى هر رویداد انتخــاب کند؛ البته قراردادهاى 
برگزارى نمایشگاه هاى سال 98 با مجریان منعقد شده اما 
براى سال هاى بعد، امکان ارائه پیشنهادات از سوى مجریان 

همچنان وجود دارد.
پیشرفت محسوس ســاخت نمایشگاه 

بزرگ اصفهان
مدیرعامل شرکت نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان 
همچنین با اشاره به اینکه برگزارى موفق نمایشگاه ها در سال 
97 در کنار فعالیت هاى مرتبط با ساخت پروژه نمایشگاه بزرگ 
صورت گرفته است، گفت: همواره با این انتقاد روبرو هستیم 
که مکان فعلى نمایشــگاه اصفهان مناسب نیست و بر این 
اساس باید هر چه سریع تر پروژه نمایشگاه بین المللى بزرگ 

را ساخته و به مرحله بهره بردارى برسانیم.
وى با اشاره به اینکه در این شرایط اقتصادى، هر آجرى که در 
پروژه نمایشگاه بزرگ اصفهان باال مى رود، با خون دل انجام 
مى شود، افزود: در میانه ســال 96، باد مرگ در پروژه اى که 
پیشرفت فیزیکى اندکى داشــت، مى وزید؛ این در حالى بود 
که ساخت پروژه نمایشگاه  بین المللى بزرگ اصفهان از سال 
94 آغاز شده بود و قرار بر آن بود که تا پایان سال 96 به پایان 
برســد. با این حال، فعالیت هاى ساخت این پروژه بر اساس 
تقویم اجرایى و تعهدات از پیش تعیین شده پیش نمى رفت 
و در میانه سال 96، ساخت پروژه با 25 میلیارد تومان بدهى، 

متوقف شده بود.
یارمحمدیان ادامه داد: از اواسط سال 96، یکى از اصلى ترین 

اولویتها را روى تکمیل پروژه متمرکز کردیم؛ در سریع ترین 
زمان ممکن، بدهى هاى برجاى مانده تسویه شد، جبهه هاى 
کارى جدیــدى در پروژه برنامه ریزى شــد و بــا برگزارى 
مناقصه هاى جدید، پروژه در مسیر ســاخت و تکمیل قرار 

گرفت.
وى تاکید کرد: خوشــحالیم که اکنون همه آن تالش ها و 
برنامه ریزى ها نتیجه داده و پروژه در مســیر صحیحى قرار 
گرفته اســت. الزم اســت این را بگویم که اکنون، پروژه 
نمایشگاه بین المللى اصفهان 50 درصد پیشرفت فیزیکى دارد 
و نسبت به زمان آغاز فعالیت، 30 درصد پیشرفت کرده است. 
ثبات اقتصــادى و نقدینگى، دو نیاز اصلى 

تکمیل نمایشگاه  بزرگ
یارمحمدیان همچنین با بیان اینکه شهردارى و اتاق بازرگانى 
اصفهان دو سهامدار عمده شرکت نمایشگاه هاى بین المللى 
استان هســتند، گفت: بخشــى از نیازهاى تکمیل پروژه 
نمایشگاه بین المللى بزرگ اصفهان با تحقق سهم سهامداران 

تامین مى شود.
وى تاکید کرد: از شــهردارى و اتاق بازرگانى انتظار داریم 

نمایشگاه را حمایت کنند تا هر چه زودتر نخستین شهرك 
نمایشگاهى کشور را به مرحله بهره بردارى برساند. در کنار 
آن، نیازمند تسلط شرایط آرام بر بازار هستیم تا پیمانکاران 

قدرت اجرایى بیشترى داشته باشند.
به گفته مدیرعامل شرکت نمایشگاه هاى بین المللى استان 
اصفهان، اکنون وضعیت بازار مشخص نیست و پیمانکاران از 
قیمت ها اطمینان ندارند. بر همین اساس، مسئولیت جدیدى 
نمى پذیرنــد و در اجراى پروژه هاى عمرانى نیز مشــارکت 

نمى کنند.
وى در پایان با ابراز امیدوارى نسبت به اینکه هر چه سریع تر 
شرایط اقتصادى کشور پایدار شود تا به نتایج مورد نیاز خود 
دســت یابیم، گفت: تمامى تالش خود را به خرج خواهیم 
داد تا بهترین برنامه ریزى را براى تکمیل پروژه نمایشــگاه 
بین المللى بزرگ اصفهان انجام دهیم. این برنامه ریزى ها از 
نیمه هاى سال 96 آغاز شده و همچنان نیز ادامه خواهد داشت. 
امیدواریم با تحقق همه شرایط مورد نیاز، شاهد بهره بردارى 
از پروژه نمایشگاه بین المللى بزرگ اصفهان در سریع ترین 

زمان ممکن باشیم.

روایت مدیرعامل نمایشگاه اصفهان از فعالیت هاى این شرکت در سال 97

نمایشگاه اصفهان فعاالن اقتصادى را به رونق کسب و کار امیدوار کرد

آگهی مزایده نوبت دومنوبت دوم

شهردارى اصفهان

سازمان فرهنگی اجتماعى و ورزشى شهرداري اصفهان در نظردارد
  الف)  اجازه بهره بردارى از تعداد هشت  عدد تابلو تبلیغاتى  واقع در سطح شهر به مدت دو سال به اشخاص حقوقی واجد شرایط ب) اجازه 
بهره بردارى از چهار باب غرفه کلینیک فضاى سبز در  تعدادى از مراکز سازمان به مدت یک سال به اشخاص حقیقى و حقوقى واجد شرایط 
ج) اجازه بهره بردارى  از تعداد 5 باب سالن ورزشى در مراکز سازمان به مدت دو سال به اشخاص حقیقى و حقوقى واجد شرایط  به شرح  

شرایط  معین و مشخص مندرج در اسناد مزایده را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید.
توضیحات:  

  عدم اشتغال متقاضى به مشاغل خصوصى، دولتى، خدماتى، شهردارى ها و سازمانها و شرکتهاى وابسته.
  ارائه سپرده شرکت در مزایده بصورت نقدي.

  منتخب مزایده مکلف به ارائه ضمانت حسن انجام کار ، که مى بایستى قبل از انعقاد قرارداد نقداً به حساب سازمان واریز شود.
  دارا بودن حسن شهرت و عدم هرگونه سابقه کیفرى و اعتیاد به مواد مخدر.

  در صورتیکه برنده مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده وى به نفع سازمان ضبط خواهد شد.
  سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

  کلیه هزینه هاى درج آگهى مزایده بر عهده برندگان مزایده مى باشد.
  شرکت در مزایده وارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط وتکالیف اعالمى از سوى سازمان مى باشد.

  مبلغ ماهیانه پیشنهادى باید ازجهت مبلغ مشخص و بدون ابهام بوده ودر پاکت الك ومهر شده تسلیم شود.
  سایراطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج مى باشد.

        متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شــماره 4-34487753-031 تماس حاصل نموده وبراى دریافت اسناد مزایده 
از  روز شنبه  1397/12/18  به آدرس اصفهان، میدان قدس، خیابان الله، مقابل ترمینال باقوشخانه، خیابان طبیب اصفهانی، جنب کمیته 
شهروندي،امور درآمد سازمان و جهت تحویل مدارك حداکثر تا پایان وقت ادارى روزسه شنبه 98/01/20  به آدرس اصفهان، خیابان 22 

بهمن، مجموعه اداري امیر کبیر، دبیرخانه سازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى شهردارى اصفهان مراجعه نمایند.

آگهى مزایده مرحله سوم

محسن حیدرى- شهردار اردستان

شهردارى اردستان در راســتاى مصوبات هیئت محترم وزیران و آئین نامه 
اجرائى وزارت محترم کشور و به استناد مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر در 
نظر دارد، مورد ذیل را از طریق مزایده عمومى و با بیشترین و بهترین پیشنهاد، 
واگذار نماید. لذا متقاضیان داراى صالحیت حداکثر تا پایان وقت ادارى روز 
دوشنبه مورخ 97/12/27 جهت دریافت اطالعات و اخذ اسناد مزایده به واحد 
امور مالى شهردارى اردســتان مراجعه نموده و قیمت پیشنهادى خود را به 
دبیرخانه محرمانه شهردارى تحویل نمایند. شهردارى در رد یا قبول یک یا 

تمامى پیشنهادها مختار است.
1- فروش یک (1) قطعــه زمین با کاربرى مســکونى از امالك شــهرك 

شهید مطهرى (209).

آگهى مزایده نوبت دوم و سوم تجارى

جالل گلخنى زواره- شهردار زواره 

شهردارى زواره در نظر دارد باستناد مصوبه شوراى اسالمى شهر زواره به شماره 790 مورخ 97/12/09 تعداد 2 قطعه زمین به شماره پالك و مشخصات ذیل 
با کاربرى تجارى واقع در زواره را از طریق آگهى مزایده و با شرایط زیر به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید:

1- پیشنهاد دهندگان مى بایستى معادل 5٪ مبلغ کل مزایده را به عنوان سپرده به صورت چک تضمینى در وجه شهردارى زواره نزد بانک ملى شعبه زواره 
دریافت و ضمیمه پیشنهاد خود نمایند.

2- شرکت کنندگان مى بایستى تا آخر وقت ادارى روز یکشنبه مورخ 97/12/26 قطعه موردنظر خود را انتخاب و با قید شماره آن، پیشنهادات خود را در 
پاکت در بسته به دبیرخانه شهردارى تحویل و رسید دریافت نمایند.

3- پیشنهادات رسیده رأس ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 98/12/27 در کمیسیون مربوطه که در محل شهردارى تشکیل مى گردد در حضور حاضرین 
باز و قرائت مى گردد.

4- کمیسیون در رد و یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات رسیده مختار است.
5- به پیشنهاداتى که بعد از موعد مقرر به این دبیرخانه برسد و یا مخدوش، مبهم، مشروط و یا ناخوانا باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

6- سپرده نفر اول و دوم و سوم تا انعقاد قرارداد با نفر اول مسترد نخواهد شد و چنانچه نفر اول از تاریخ ابالغ کتبى ظرف مدت سه روز از امضاء قرارداد و 
واریز وجه مربوطه خوددارى نماید سپرده او به نفع شــهردارى ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد خواهد شد و در صورت انصراف نفر دوم، به همین ترتیب 

عمل خواهد شد.
7- حضور پیشنهاد دهنده و یا نماینده قانونى او در جلسه کمیسیون تعیین برنده بالمانع مى باشد.

8- متقاضیان مى توانند براى کسب اطالعات بیشتر و دیدن نقشه و آگاهى از موقعیت زمین هاى مذکور به واحد شهرسازى شهردارى مراجعه نمایند و یا با 
تلفن هاى 54372344 و 54372444 تماس حاصل نمایند.

«شرایط مزایده»
الف: هزینه نقل و انتقال و درج آگهى، خدمات آب- برق- تلفن- گاز و آماده سازى به عهده برنده آگهى مى باشد. 

متراژ کاربرىردیف
قیمت پایه هر مرحلهموقعیتشماره قطعه(مترمربع)

5 ٪ سپرده (ریال)مترمربع (ریال)

10/896/93027/700/000دومزواره- خیابان دانشجو50/8416/4388تجارى1

10/920/00029/090/880سومزواره- خیابان دانشجو53/2816/4389تجارى2

آگهى مزایده مجدد مرحله سوم چاپ دومچاپ دوم

سید محمد اطیابى- شهردارطالخونچه

شهردارى طالخونچه در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره 520 مورخ 97/9/6 و شماره 664 مورخ 97/10/30  شوراى اسالمى 
شهر  تعدادى پالك زمین در فاز2 منطقه کارگاهى امیر کبیر طالخونچه و محله خاراب را به شرح  زیر از طریق مزایده به واجدین 

شرایط واگذار نماید.
مشخصات:

1) مهلت دریافت اسناد:   تا ساعت 14:30 روز دو شنبه   مورخه  5 / 1 / 1398
2)هزینه تهیه اســناد و نحوه تحویل آن :  واریز مبلغ 218،000  ریال براى هر پالك زمین  به حســاب ملى ســیبا به شماره 

3100000905009  بنام شهردارى طالخونچه
3)نوع و مبلغ تضمین:  5درصد مبلغ کارشناسى  بصورت نقد واریز به جارى ملى  سیبا 3100003303003 بنام شهردارى طالخونچه 

یا بصورت ضمانتنامه بانکى  به شرح جدول فوق 
4) نشانى محل دریافت اسناد : طالخونچه ابتداى بلوار امام (ره) ساختمان شهردارى- امور مالى

5)هزینه انتشار آگهى روزنامه:  بعهده برنده مزایده  مى باشد .

1122703706709710شماره پالك
312/5312/5200200200200متراژ

مبلغ کارشناسى هر متر 
4/500/004/500/001/500/0001/500/0001/500/0001/500/000مربع(ریال)

70/312/50070/312/50015/000/00015/000/00015/000/00015/000/000مبلغ سپرده مزایده (ریال)

فاز2 منطقه آدرس
کارگاهى

فاز2 منطقه 
محله خارابمحله خارابمحله خارابمحله خارابکارگاهى


