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اگر شب ها زیر باد کولر مى خوابید بخوانید دوربین هاى متحرك ثبت تخلف به خیابان ها مى آیندخبرنگاران به یادماندنى تاریخ سینمارو آوردن زنان خانه دار به شمش و طالى آب شده! در تیم ملى مجاز، در لیگ برتر غیر مجاز! سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

درمان هاى طبیعى ابتال به آســم 

2 مشکل اصلى استان: گسل ها و فرونشست ها
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ایرانـــى ها، مالدینى و
 اس اس آ.ث.میالن!

نوستالژى بازى با «مدرسه موش ها»

بررسى سوءقصد به پزشکان 
در تهران و نجف آباد
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30 دقیقه مصاحبه 
بــراى

 30 سال معلمى 
کافى نیست

3

نخستین خط دفاعى در برابر آسم، یک رژیم غذایى سالم و متعادل است. 
به بیان ساده، آسم شرایطى است که در آن مسیرهاى تنفسى ریه ها 

(نایژك ها) از التهاب مزمن رنج مى برند.
گاهى اوقات به راحتى فراموش مى کنیم که آنچه مى خوریم مى تواند 

به صورت مستقیم بر شدت یا ...

همایش تخصصى مصاحبه گــران و عوامل اجرایى 
دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان در تاالر اجتماعات 
مرکز آموزش عالى رجایى اصفهان با حضور مسئوالن، 
مصاحبه گران و عوامل اجرایى برگزار شد. 
معاون پژوهش، برنامه ریزى و نیروى  
انســانى آموزش و پرورش اســتان 
اصفهان در ایــن همایش از افزایش 
ظرفیت سه برابرى پذیرش دانشجو...
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غبارروبى مضجع مطهر امام رضا (ع) با حضور رهبرمعظم انقالبغبارروبى مضجع مطهر امام رضا (ع) با حضور رهبرمعظم انقالب
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 رئیس مرکز تحقیقات مسکن و شهرسازى مى گوید در کنار خطر گسل ها مشکل اصلى اصفهان، موضوع فرونشست زمین است

سکوت ابراهیم حاتمى کیا 
در فصل تولید سینما

اللیگا سر و «سامان» 
مى گیرد؟!

نویدکیا با سرمربیگرى سپاهان باز مى گردد؟
محرم نویدکیا در چند محفل خصوصى اعالم کرده که با نام او براى بازگشت به سپاهان 

بازى شده و قطعًا به عنوان دستیار قلعه نویى به سپاهان بازنخواهد گشت.
تا یک ماه پیش حتماً یادتان هست که در مورد مربیگرى محرم و اینکه او دستیار قلعه نویى 
شود خبرها و شایعات زیادى منتشر مى شد.  بعد از قطعى شدن حضور امیر قلعه نویى در 

سپاهان آمدن یا نیامدن محرم نویدکیا به سوژه اصلى براى ...
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او به هیچ وجه دستیار قلعه نویى نمى شود

ء
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مدر فصل تولید سینما ی ی و ل نمار دس درفصلتول

تـاالرى که موجب شگفتى مهمانــان خارجى است
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دادســتان عمومى و انقالب مرکز استان یزد در ارتباط 
با پرونده فوت دانش آموزان یزدى در گرجستان گفت: 
پس از دستور مستقیم دادستان کل کشور به دادستان 
یزد براى پیگیــرى، بالفاصله بعد از تشــکیل پرونده 
اقدامات قانونى پیگیرى شد. فیلم صحنه جرم مطالبه و 
بررسى شده است تا ابعاد دقیق حادثه روشن شود. چون 
بیم جرائم مالى و سود جویى در این اعزام دانش آموزان 
متصور بود، حســاب هاى بانکى متهمین نیز مســدود 

شده است.
دادستان عمومى و انقالب مرکز استان یزد گفت: پس از 
بازداشت دو نفر از دست اندرکاران اعزام دانش آموزان، 

با ارسال نیابت قضائى در کشور گرجستان هم یک متهم 
بازداشت شد.

وى ابراز کرد: قرار نظــارت قضائى مبنى بر جلوگیرى 
از هر گونه اردوى این باشگاه ورزشى که اقدامات غیر 
قانونى اخیر در حوزه آن انجام شــده بود، صادر و ابالغ 

شده است.
این مقام قضائى به اقدامات قضائى از طریق مدیر کل 
بین الملل قوه قضائیه و وزارت خارجه اشاره کرد و گفت: 
مقدمات انتقال اجســاد جانباختگان به کشــور فراهم 
شده است و از دفتر نمایندگى وزارت خارجه در یزد هم 

خواسته شد پیگیرى را به عمل آورد.

دبیر اتحادیه طال و جواهر مدیریــت دولت و بانک 
مرکزى را در التهاب بازار بسیار مهم توصیف و تصریح 
کرد: وقتى خانم هاى خانه دار در بازار تهران طالى آب 
شده خرید و فروش مى کنند و براى حفظ دارایى خود 
به شمش طال روى مى آورند، یعنى سرمایه هاى مردم 
به سمت بازار مولدى هدایت نشده و بعضًا بازار صنف 

طال و جواهر را نیز به هم مى ریزد.
نادر بذرافشان، نوسان قیمت طال و سکه در هفته هاى 
اخیر را کم ســابقه عنوان و اظهار کرد: صعود قیمت 
طال و سکه موضوعى است که علیرغم تصور عمومى 

همیشه موجب بى رونقى بازار طالفروشان مى شود.

وى با بیان اینکه مسئله مصنوعات طال و سکه از هم 
جداست، افزود: در نوسانات قیمت ها حجم نقدینگى 
غالبًا به بازار سکه و ارز ســرازیر مى شود و با توجه به 
ممنوعیت معامالت دالر در بازار، سرمایه هاى مردم 
بیشتر به سمت سکه روانه شد که نتیجه آن حباب یک 

میلیون و 200 هزار تومانى سکه بود.
این فعال صنفى با اشــاره به رکود بى سابقه در بازار 
طــال و جواهر خاطرنشــان کرد: موضــوع مالیات 
برارزش افزوده سبب بى رونقى صنف طال و جواهر 
و تعطیلى بسیارى از واحدهاى صنفى در این بخش

 شده است.

بازداشت 3 متهم در پرونده 
فوت دانش آموزان یزدى 

رو آوردن زنان خانه دار به 
شمش و طالى آب شده!

غبارروبى مضجع مطهر امام رضا(ع) 
با حضور رهبر معظم انقالب

  پایگاه اطالع رسانى مقام معظم رهبرى|   
همزمان با ماه ذى القعده و ایام زیارت مخصوص رضوى، 
مراسم غبارروبى مضجع شریف ثامن الحجج حضرت 
على بن موســى الرضــا (علیهماالســالم)، صبح روز 
پنج شــنبه با حضور رهبر انقالب اسالمى برگزار شد. 
در این مراســم معنوى مراجع تقلید آیات عظام مکارم 
شیرازى  و  وحیدخراسانى، و آیت ا... مصباح یزدى، به 
همراه جمعى از علما، مســئولین و خانواده هاى شهدا، 

جانبازان و ایثارگران استان خراسان حضور داشتند.

به همه بگویید...
  پایگاه اطالع رسانى مقام معظم رهبرى|  
اخیراً جمعى از فعاالن فرهنگى خارج از کشـور، دیدارى 
با رهبر انقالب داشـتند که در خالل آن یکـى از حضار، 
دغدغه و نگرانى عالقـه مندان به انقالب در آن سـوى 
مرزها را از آینده بیان کرد. رهبر انقالب نیز در پاسـخ به 
نگرانى این شخص از اقدامات دشمنان گفتند: «نسبت 
به اوضاع ما اصًال نگران نباشـند، هیچکس هیچ غلطى 
نمى تواند بکند، مطمئن باشند، هیچ تردیدى در این جهت 

وجود ندارد؛ این را به همه بگویید.»

کنایه هاى رئیس مجلس
  انتخاب| على الریجانى، با اشاره به اتفاقاتى که در 
جلسـه اسـتیضاح وزیر کار رخ داد کنایه اى به مناظرات 
و احمدى نـژاد زد و گفت: متأسـفانه در کشـور ما برخى 
اتهام زنى ها باب شـده اسـت و در مناظـرات تلویزیونى 
هم نمونه آن را دیده ایم. رئیس مجلس شوراى اسالمى 
بدون نام بـردن از احمدى نـژاد به سـخنرانى هاى او در 
شهرستان ها اشـاره کرد و گفت: این مشکل زمینه هاى 
متعـددى دارد و مى بینیم کـه برخى افراد از شـهرى به 
شهرى دیگر مى روند و مسائلى را هم مطرح مى کنند و 
کسى نیست که به این مسائل رسیدگى کند. الریجانى 
ادامه داد: ما نمى گذاریم این مسائل اینطور بماند و ادامه 

پیدا کند، قطعاً با این رفتارها برخورد مى کنیم.

تکبیر بى رمق
  جمـاران | حجت االسـالم و المسـلمین سید رضا 
اکرمى، عضو جامعه روحانیت مبارز با تأکید بر اینکه درد 
را باید به اهل گفت؛ نه با هیاهو کردن، گفت: خوشبختانه 
من در نماز جمعه هفته اخیر  مشهد حضور داشتم و صف 
اول نشسته بودم و سخنان آقاى علم الهدى را هم شنیدم. 
یک نفر هم تکبیر گفت که تکبیر بسیار بى رمقى ادا شد؛ 
اینها از همان رواق بیرون نمى رود. وقتى که ما حرف را 
به جاى خود و همراه با راه حل نگوییم اینطور مى شود. 

دروغ نشست با رییسی
  روزنامـه اعتمـاد | چندي پیش خبري منتشـر 
شد مبنی بر اینکه سیدابراهیم رییسی جلسات محدود و 
خاصی را با برخی اصولگرایان و در تهران برگزار می کند 
که اتفاقًا قالیباف هم یکی از افراد شـرکت کننده در این 
جلسات اسـت. قالیباف در این مورد توضیح داده که این 
خبر صحت ندارد اما ادامه داده که «اینکه در موضوعات 
سیاسـی همدیگر را ببینیم، طبیعی اسـت و ما هم افراد 
اصالح طلب را می بینیم و با آنها صحبت می کنیم و هم 

اصولگرایان را؛ این عرف سیاست است».

سخن بى ربطى است
  ایلنا | رئیس دفتر ریاست جمهورى در پاسخ به این 
سئوال که حسین مقصودى، نماینده سبزوار مدعى شده 
است دولت خود خواستار استیضاح على ربیعى بوده و از 
وزیر کار حمایت کافى نکرده است، گفت: هر کسى این 
حرف را زده، سـخن بى ربطـى را گفته اسـت؛ چه آقاى 
مقصودى باشـد و چـه هرکـس دیگرى. سـید محمود 
واعظى افزود: اگر دولت نمى خواست که آقاى ربیعى وزیر 
باقى بماند و مى خواست ایشان بیافتد، آقاى جهانگیرى را 
به عنوان نماینده عالى دولت به همراه تعدادى از وزرا در 

میانه جلسه هیئت وزیران به مجلس نمى فرستاد.

خبرخوان
بررسى سوءقصد به پزشکان 

در تهران و نجف آباد 
  فارس|  وزیر بهداشت به معاون کل وزارت 
بهداشــت دســتور داد تا ضمن عیادت، سریعًا 
گزارشى از ســوء قصد به دو پزشک در تهران 
و نجف آباد تهیه کند و براى پیگیرى قضائى و 
برخورد با عوامل این حمالت به وى ارائه دهد. 
اخیراً یک جراح مغز و اعصاب شهرستان نجف 
آباد اصفهان توسط افراد نقابدار مورد سوءقصد 
و حمله قــرار گرفت. همچنین پزشــک فوق 
تخصص نفرولوژى بیمارستان مدرس تهران 
توســط یکى از همراهان بیمار مــورد حمله و 

اصابت چند ضربه چاقو قرار گرفت.

موج خواستگارى دخترها 
از پسرها 

  روزنامــه خراســان|  بعــد از ماجراى 
خواســتگارى «لیال» از «حامد» در ســریال 
«پدر»، نازنین پیــرکارى مجرى تلویزیون در 
برنامه «ایرانیوم» شبکه 3 حضور یافت و قصه 
عشق و ازدواجش که بســیار شبیه «لیال» بود 
و خودش به همسرش پیشــنهاد ازدواج داده 
بــود را روایت کرد. عالوه بر ایــن دو مورد، در 
قسمت سوم سریال «دلدادگان» به کارگردانى 
منوچهر هادى هم دیدیم که «ارغوان»، دختر 
رئیس شــرکتى که «امیر» در آن کار مى کند، 
به او پیشــنهاد ازدواج مى دهــد! در روز هاى 
اخیر این سومین بارى اســت که در برنامه ها 
یا سریال هاى تلویزیونى، مسئله خواستگارى 

دختر ها از پسر ها مطرح مى شود.

خانه فروغ فرخزاد
 ثبت ملى مى شود

  پانــا|   حجت نظرى، عضو شــوراى شهر 
تهران گفت: از خانه پدرى فروغ فرخزاد بازدید 
کردیم. یکى از موضوعاتى که درباره خانه فروغ 
وجود دارد، موضوع ثبت خانه است که با مدیر 
ثبت میراث فرهنگى نیز جلسه اى برگزار کردیم 
و قول داده شد تا کارهاى ثبت این خانه با توجه 
به اسنادى که در اختیار دارند، در اولین فرصت 

انجام شود.

یارانه؛ پنج شنبه
  آریا|  رئیس ســازمان برنامه و بودجه از واریز 
چهار هزار میلیارد تومان یارانه این ماه در ساعات 

پایانی پنج شنبه هفته جارى خبرداد.

ورود مواد آرى، بانوان نه!
  خبرآنالین|   یکى از اخبار پر ســروصداى 
هفته اى که گذشت، ماجراى استعمال مواد مخدر 
روى سکوهاى ورزشگاه آزادى بود که همشهرى 
ورزشى نخستین بار در این باره نوشت. حاال طیبه 
سیاوشــى، نماینده اصالح طلب مــردم تهران

مى گوید: واقعاً مأمورانى کــه اینقدر درباره ورود 
بانوان سختگیر هســتند و همه چیز را مى بندند، 
چطور مانع ورود مواد مخــدر که هیچ! مانع ورود 
دخانیات نمى شوند؟ در همه جاى دنیا بردن سیگار 
و کشیدنش در ورزشگاه ها ممنوع است تا چه رسد 

به اینکه بخواهند مواد مخدر استعمال کنند.

فوت 128 نفر
 بر اثر غرق شدگى 

  میزان|  معاون فنى و مدیر گروه پیشگیرى 
از حوادث دفتر مدیریت بیمارى هاى غیرواگیر 
وزارت بهداشت، غرق شدگى در سواحل را یک 
مشکل بهداشتى دانست و از فوت 128 نفر بر 
اثر غرق شدگى در سال 96 خبر داد. بر اساس 
آمارهاى موجود، کل تعداد غرق شــدگان در 
سال گذشــته، 530 نفر بوده اســت که 73/4 

درصد آنها مرد و 26/6 درصد زن بودند.

شاید کمتر کسى تحوالت معاصر ایران را مطالعه کند و 
نامى از «هادى غفارى» نشنیده باشد. فردى که بیشتر 
مردم او را با تظاهرات مســلحانه و ماجراى کشته شدن 
«امیر عباس هویدا»، نخســت وزیــر دوران پهلوى در 
دادگاه مى شناســند. هادى غفارى 68 ســاله و متولد 
آذرشهر تبریز اســت. خبرگزارى «ایرنا» با این روحانى 
که مشهور به قتل هویداست  و البته خودش آن را انکار 
مى کند گفتگویى انجام داده که بخش هایى از اظهارات 

او را مى خوانید:
  من هیچ نقشــى در پرونــده قتل هویدا نداشــتم، 
هرکس این حرف را مى گویــد او را به روز قیامت حواله 
مى دهم. جرمم فقــط این بود کــه در دادگاه علنى ده 
دقیقه به عنوان تماشاچى حضور داشــتم. من اسمم از 
خودم بزرگ تر است. آنها منتظر هادى غفارى بودند تا 
به دادگاه رسیدم یکى از آقایان دادگاه بلند شد و من را در 
صف اول دادگاه جاى داد و نزدیک هویدا نشاند. بعد که 
تقریبًا دادگاه داشت تمام مى شد و متهم را بیرون بردند، 
بلند شدم رفتم، این همه ماجرا بود. اما اینکه قاتل هویدا 
کیست، هیچکس جز آقاى خلخالى و خدا نمى داند چه 
کسى هویدا را کشته اســت هرکس چیزى بگوید دروغ 

گفته است.
  (در پاسخ به اینکه خلخالى در خاطراتش گفته هویدا 
را یکى از روحانیان حاضر در جلسه دادگاه کشته است) به 
غیر از من، 8 یا 9 روحانى در دادگاه حضور داشتند! اسمى 
نمى برم که کسى متهم شــود. به عکس ها نگاه کنید 
چند روحانى در دادگاه حضور دارند، من کسى را متهم به 

انجام این کار نمى کنم. 

  دروغ مى گویند هویدا در بهشــت زهــراى تهران 
خاك شده است. قبر هویدا در شــهر «عکا» در منطقه 
تحت سلطه رژیم صهیونیســتى قرار دارد. مطلع هستم 
که خانمى که گویا خواهر هویدا بــود به خلخالى زنگ 
زد و خواســتار انتقال جنازه هویدا شــد. در جلسه اى با 
خلخالى در مورد محل دفن هویدا صحبت کردیم. چون 
مردم در اوج عصبانیت از رژیم شاه بودند و گاهى اوقات 

سنگ قبرهاى (عوامل رژیم) را خرد مى کردند. بیم آن
 مى رفت با دفن هویدا، مردم شبانه جنازه او را در آورند و 
آتش بزنند یا بى حرمتى کنند به همین دلیل باید فکرى 
براى محل دفن نخست وزیر رژیم شاه مى کردیم. خانمى 
که ظاهراً خواهر هویدا بود بــه خلخالى زنگ زد و گفت
مى خواهیم جنازه را ببریم. خلخالى با حاج احمد آقا (خمینى) 
در این باره تماس گرفت و حاج احمــد آقا هم از امام (ره) 

پرسیدند، ظاهراً امام (ره) فرموده بودند هر کجا خواستند 
ببرند. آنطور که شنیده ام جنازه هویدا را به پزشکى قانونى 
بردند و بدنش را «مومیایى» و ســپس به ترکیه منتقل 
کردند و از آنجا هم به محلى به نــام «حظیره القدس» 
عکا که آرامگاه بهاییان اســت، بردنــد. چند روز پیش
 مصاحبه اى در تلویزیون پخش شد، فردى از همکاران 

هویدا مى گفت که او به هیچ مذهبى معتقد نبود.

هادى غفارى: در دادگاه هویدا فقط تماشاچى بودم

شاید براى بسیار افراد ســئوال باشد که تاالر آینه کارى 
شــده اى که وزیر امور خارجه ایــران در آن به مهمانان 
خارجى اش خوش آمد مى گوید در کدام ساختمان قرار 
دارد. این ســاختمان را فقط در عکس ها دیده ایم، وزیر 
خارجه ایران در کنار همتایان خارجى خود ایســتاده، در 
اتاقى سراســر آینه کارى؛ تاالرى که به نــام تاالر آینه 
معروف است. آدرس این بنا را باید در تاریخى ترین نقطه 
تهران سراغ گرفت؛ نامش براى تهران شناسان و تهران 
دوستان بسیار آشناســت، میدان مشق، تاالر آینه در دل 
بنایى تاریخى و آجرى جاى گرفته که در حد فاصل میدان 

مشق و خیابان کوشک مصرى قرار دارد.
بنایى که ســال 1312 کلنگ آن زده شده و طراحى آن 

را «گابریــل گورکیان» پایه گذار معمــارى نوین ایران 
انجام داده امــا در میانه کار، اجــراى آن را به  «وارطان 
آوانسیان» و «قلیچ باغلیان» از معماران برجسته مدرن 

واگذار مى کند.
ساختمان شماره یک به همراه باشگاه افسران و ساختمان 
شهربانى سه بنایى اســت که گورکیان از خود در میدان 
مشق بر جاى گذاشته است. در ســاختمان شهربانى یا 
ساختمان شــماره 9 وزارت امور خارجه به طور آشکار از 
معمارى هخامنشــى و کاخ آپادانا وام گرفته شده است 
اما در ساختمان شــماره یک که مجموعه اى از مکعب 
مستطیل هاى عمودى است به صورت نامحسوس تر از 

معمارى باستانى ایران الهام گرفته است.

پروژه صادرات گاو زنده از «نورماندى» در شمال فرانسه به 
ایران در پى تحوالت اخیر بین المللى مسکوت ماند.

«ناتالى گولت»، ســناتور منطقه اورن در نورماندى فرانسه 
که محل پرورش گاو اســت، اظهار کرد: تدابیر آمریکا مانع 
پیشــرفت صادرات گاو زنده پس از یک آزمایش موفق با 

شرکت ایرانى سیمرغ در سال گذشته شد.
وى که از حامیان پروژه مذکور بود، به «رویترز» گفت: تحت 
این پروژه که میان گروه هاى کشاورزى متعدد فرانسوى با 
شرکت سیمرغ در سال 2016 شــکل گرفته بود، قرار بود 
پس از صادرات 300 رأس گاو در ســال 2017، هزاران گاو 

از نژاد «شــاروله» به ایران صادر شوند اما این پروژه اکنون 
متوقف شده اســت. اگرچه بخش هاى غذایى و کشاورزى 
هدف تحریم واشنگتن قرار ندارند اما این تحریم ها مبادالت 
مالى را دشوار کرده است و از سوى دیگر شرکت هایى که در 
آمریکا فعالیت دارند، نگران مجازات شدن از سوى واشنگتن 
هستند. این سناتور فرانسوى در ادامه اظهار کرد: این پروژه 
چند میلیون یورو ارزش داشت. قرار بود گاوهاى فرانسوى با 
هواپیما به ایران حمل شوند و پس از پروار شدن، کشتار شوند. 
حدود 300 رأس گاو سال گذشته به طور آزمایشى به ایران 

صادر شده بودند.

«جوزف ووتل»، فرمانده نیروهاى آمریکا در غرب آســیا 
گفت رزمایش دریایى هفته گذشته ایران در خلیج فارس 
و نزدیک تنگه هرمــز، پیامى به واشــنگتن در ارتباط با 
بازگشت تحریم ها بود. ووتل اذعان کرد که ایران در جریان 
چنین رزمایشــى با حضور حداقل صد فروند شناور تندرو، 
توانمندى هاى نظامى خود را به رخ کشید. به نوشته وبگاه 
«استارز اند استریپز» وى توضیح داد: «براى ما کامًال آشکار 
است که آنها (ایران) قصد داشــتند از این رزمایش براى 
ارسال پیامى به ما استفاده کنند. این در حالى است که ما به 
زمان تحریم ها نزدیک مى شویم، آنها نیز توانمندى هایى 
(نظامى) دارنــد.» او همچنین افزود کــه در جریان این 

رزمایش، هیچ برخورد ناامن یا غیرحرفه اى بین نیروهاى 
ایرانى و کشتى هاى آمریکایى در خلیج فارس رخ نداد.

تحریم به گاوهاى فرانسوى هم رسید!تاالرى که موجب شگفتى مهمانان خارجى است

پیام رزمایش نیروى دریایى ایران 

محمد جواد ابطحى، نماینده خمینى شــهر در مجلس در 
گفتگو با «افکارنیوز» با اشــاره به اظهــارات روحانى در 
گفتگوى تلویزیونى و بیان این جمله که در هنگام حضور 

در مجلس براى پاســخ به ســئواالت نمایندگان خیلى 
صریح تر حرف مى زنم، اظهارات رئیس جمهور را یک نوع 
تهدید دانست و تصریح کرد: قطعاً رئیس جمهور مى داند که 

هیچکس نمى تواند یک ایرانى را تهدید کند. 
عضو فراکسیون نمایندگان والیى مجلس با اشاره به اعالم 
وصول سئوال از رئیس جمهور در صحن مجلس و ضرورت 
حضور رئیس جمهــور در مجلس براى پاســخگویى به 
سئواالت افزود: امیدواریم یک شنبه سیاه دیگرى در مجلس 
تکرار نشود. ابطحى تأکید کرد: امیدواریم رئیس جمهور سعه 
صدر داشته باشد و با شنیدن انتقادات و اشکاالت کابینه، 
سعى کند اشتباهات خود را بپذیرد و از ملت عذرخواهى کند.

نماینده خمینى شهر: روحانى از ملت عذرخواهى کند

همزمان با روز خبرنگار، فعاالن رسانه اى و خبرنگاران 
استان قزوین با شهردار قزوین دیدار و گفتگو کردند و شام 

را مهمان شهردار این شهر بودند.

در این نشست، یکى از پیشکســوتان رسانه قزوین که 
همیشــه پیگیر اختصاص مکانى در آرامســتان براى 
خبرنگاران بود این بار نیز درخواســت خود را مطرح کرد 
و از شهردار قزوین خواست براى آخرین بار با درخواست 
خبرنگاران موافقت کــرده و یک قطعه قبر براى فعاالن 

رسانه اختصاص دهد.
وى بیان کرد: در این دنیا که براى گرفتن زمین با مشکل 
مواجه بودیم و کســى کمک نکرد الاقل براى آخرت ما 
مکانى اختصاص دهید که شهردار قزوین با خوش رویى با 
این تقاضا موافقت کرد و مقرر شد قطعه قبرى به صورت 

رایگان به خبرنگاران در قطعه هنرمندان هدیه شود.

حجت االســالم حســن روحانــى، رئیس جمهورى 
کشــورمان در گفتگوى تلویزیونى خــود از برگزارى 
جلســه اى در اواخر ماه جارى میالدى (اوایل شهریور) 
میان کشورهاى ایران و 1+4 به ویژه اتحادیه اروپا خبر 
داد و گفت: مکان این نشســت در یکى از پایتخت هاى 

اروپایى خواهد بود.

هنوز زمان و مکان دقیق این دیدار مشخص نشده است، 
اما به نظر مى آید این دیدار در سطح وزیران خارجه ایران 
و 1+4 به ویژه وزیران خارجه ایران و سه کشور اروپایى 
خواهد بود. این دیدار در ســطح وزیران خارجه و قبل از 
مذاکراتى اســت که دو طرف توافق کرده اند در حاشیه 
نشست ساالنه مجمع عمومى سازمان ملل برگزار شود.

هدیه شهردار قزوین به خبرنگاران؛ قبر مجانى!

جزئیات مذاکرات وزراى 
خارجه ایران و 4+1 
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اعمال سیاست هاى تشویقى 
در تیران 

مدیـر اداره مسـکن و شهرسـازى شهرسـتان تیران 
وکرون گفت: سیاست هاى تشویقى، به منظور احیاى 

بافت فرسوده در تیران وکرون اعمال شد.
مرتضى فـوالدى اظهار کرد: ارائه تسـهیالت بانکى 
و تخفیـف در ارائه پروانه سـاختمان سـازى، از جمله 
اقدامات تشـویقى و ایجـاد انگیزه بـراى احیاى این 

بافت است.

یک انتصاب 
در شهردارى اصفهان 

طى حکمى از سوى شهردار اصفهان، بهزاد حقانى به 
عنوان سرپرسـت معاونت خدمات شهرى شهردارى 

منصوب شد.

خواننده مشکى پوش 
در نجف آباد مى خواند

کنسـرت موسـیقى رضـا صادقـى در فرهنگسـراى 
شهروند نجف آباد برگزار مى شود. 

رضا صادقى متولد سـال 1358 در بندرعباس است. 
وى که ازجمله خوانندگان موسـیقى پاپ، آهنگسـاز 
و ترانه سرا به شمار مى رود دانش آموخته کارشناسى 

موسیقى در دانشگاه استکهلم سوئد است.
کنسـرت موسـیقى رضا صادقى 25 مردادمـاه در دو 
سانس   19و30دقیقه و 21 و30 دقیقه در فرهنگسراى 
شهروند نجف آباد برگزار مى شود. عالقه مندان براى 
دریافت اطالعات بیشتر مى توانند به نشانى اینترنتى 

iranconcert.com مراجعه کنند.

اختصاص اعتبار  به تونل 
خوانسار - بویین میاندشت

براى تکمیـل و راه انـدازى تونـل خوانسـار- بویین 
میاندشت، 500 میلیارد ریال اختصاص یافت.

فرمانـدار خوانسـار گفـت: ایـن طـرح ، چهـار بانده 
اصفهـان- دلیجـان را بـه چهـار بانـده اصفهـان- 
خوزسـتان متصل و 45 کیلومتر به کوتاه شدن مسیر 

کمک مى کند .
حسن شـفعتى با اشـاره به طول12 کیلومترى تونل 
خوانسـار- بویین میاندشـت افزود: این تونـل ارتفاع 
گردنه را درحدود 150 متر کاهش مى دهد و تاکنون با 
هزینه 200 میلیارد ریالى، 95 درصد پیشرفت فیزیکى 

داشته است .

ظرفیت تولید«فوالد کویر» 
افزایش مى یابد

مدیـر مجتمع فـوالد کویـر از آغاز طرح هایـى براى 
تکمیـل چرخه تولیـد فـوالد و افزایـش ظرفیت این 
مجموعه، همسو با سیاست هاى اقتصاد مقاومتى در 
شهرستان آران و بیدگل خبر داد. مجید خوروش گفت: 
نتیجه ارتقاى صنایع مادر مانند فـوالد، تقویت تولید 
داخلى، کاهش وابسـتگى به خارج، افزایش ارزآورى 
و زمینه سـازى توسـعه پایدار اسـت که در این راستا 
مجتمع فوالد کویر افزایش ظرفیت تولید را در دستور 
کار دارد. وى افزود: بر اساس پیش بینى هاى صورت 
گرفته، ظرفیت تولید مجتمع فوالد کویر تا سال آینده 

به یک میلیون و 500 هزار تُن خواهد رسید. 

 مخالف بسته شدن 
فرودگاه کاشان هستیم

رئیس شوراى اسـالمى شهر کاشـان گفت: مخالف 
بسته شدن فرودگاه کاشان هستیم، اما از جیب مردم 

هم نباید ضرر بدهیم.
على رسول زاده با بیان اینکه ضرر و زیان فرودگاه باید 
براى شورا و شـهردارى مشخص شـود، خاطرنشان 
کرد: شهردارى از بودجه و عوارضى که از مردم وصول 
مى کند، سرمایه گذارى کرده است، بنابراین باید براى 
این سرمایه گذارى و ضرر و زیان هاى وارده تصمیم 

اساسى گرفته شود.

خبر

رئیس مرکز آموزش فنــى و حرفه اى شــهید رجایى 
اصفهان گفت: با استعدادیابى ده هزار نفر، توانستیم 3500 
نفر را در طرح «پارك مهارت» در اصفهان آموزش دهیم.
احمدرضا منتظرى در ارتباط با هدف از برگزارى این طرح 
اظهار کرد: هدف از اجرایى کردن این طرح، فرهنگسازى، 
استعدادیابى و دقت ســنجى در سطوح مختلف ابتدایى 
است. رئیس مرکز آموزش فنى و حرفه اى شهید رجایى 
اصفهان ادامه داد: ما با هدایت دانش آموزان بر اســاس 
توانایى و انگیزه، تأمین نیروهاى انسانى کارآمد در آینده 

را خواهیم داشت.
وى در ادامه عنوان کرد: قبل از اجرایى شدن این طرح، 

مشکالتى از جمله عدم آموزش اولیا در خصوص قابلیت 
شــغلى دانش آموزان، عدم آگاهى مــدارس دولتى از 
فعالیت هاى ســازمان آموزش فنــى و حرفه اى و عدم 
اســتعدادیابى و شناســایى توانمنــدى هــا و انتخاب 
رشته هاى سلیقه اى را پیش رو داشــتیم که با اجرایى 
شدن این طرح، خیلى از مشکالت از جمله مقابله با پدیده 

بحران بیکارى رفع شد.
منتظرى ادامه داد: هدفمند کردن سیر تحصیلى و شغلى 
دانش آموزان، تهیه پرونده مهارتى در کنار پرونده شغلى، 
باال بردن ارزش کار و افزایش اعتماد به نفس از مزایاى 

اجراى این طرح بود.

سرپرست مدیریت امور اجتماعى اداره کل تعاون، کار و 
رفاه اجتماعى استان اصفهان گفت: سنجش و ارزیابى 
ســالمت کارگران در قالب طرح هــاى مختلف به اجرا 

گذاشته مى شود.
منصوره سلیمانزاده اظهار کرد: طبق قانون 147 وزارت 
کار، الزم است که خدمات بهداشتى و درمانى به کارگران 
ارائه شود که در الیحه جدید، رسیدگى به مسائل روحى و 

روانى کارگران نیز آمده است.
وى با اشاره به اجراى طرح «کاج» به منظور پیشگیرى از 
اعتیاد در بین کارگران، بیان کرد: ضرورت اجراى کامل و 
خوب فصل هشتم قانون کار این است که در لواى اجراى 

این قانون، سالمت جسمى، روحى، اجتماعى و معنوى 
کارگران تأمین مى شود.

سرپرست مدیریت امور اجتماعى اداره کل تعاون، کار و 
رفاه اجتماعى اصفهان اعالم کرد: از ســوى وزارت کار، 
طرح هاى مختلفى در راستاى سنجش سالمت کارگران 
به اجرا گذاشته مى شــود که از آن جمله مى توان طرح 
شیوع شناسى اعتیاد، مطالعه پژوهشى شیوه اختالالت 
روانى در جامعه کار و تولید و اجراى طرح کاج را عنوان 
کرد که این طرح ها طى ســال هاى 93 تا 95 در سطح 
کشور به اجرا درآمد و اجراى آن در اصفهان نتایج مثبتى 

به دنبال داشته است.

اجراى طرح هاى سنجش 
سالمت کارگران در اصفهان

آموزش 3500 نفر در 
طرح پارك مهارت در اصفهان

 رئیس مرکز تحقیقات مســکن و شهرسازى استان 
اصفهان، موضوع فرونشســت زمین در دشت هاى 
این استان را به اندازه گسل ها جدى دانست و گفت: 
در کنار خطر گســل ها، مشــکل اصلى فعلى استان 
اصفهان، موضوع فرونشســت زمین در دشت هایى 
مانند دشت برخوار، اصفهان و دامنه دشت گلپایگان 

است.
حســین حجتى در خصــوص موضوع شناســایى 
گسل ها در اصفهان گفت: سه شهر نایین، کاشان و 
شهرضا گســل هاى جدى و بزرگى دارند و در مسیر 
شهرضا به سمیرم ادامه گســل زاگرس هست و در 
منطقه نایین، گسل نایین و در کاشان هم بحث خود 

را در این زمینه دارد.
وى افزود: براساس قراردادهایى که با دانشگاه هاى 
معتبر کشور داشته ایم، همه گسل هاى استان توسط 
تجهیزات ماهواره اى مشخص شده و همچنین بحث 
پهنه بندى لرزه اى شهرهاى کاشان و نایین و شهرضا 

را در برنامه داریم.
رئیس مرکز تحقیقات مســکن و شهرسازى استان 
اصفهان در ادامه با اشــاره به خطر فرونشست زمین 
در دشت هاى اصفهان و شــهرهاى اطراف، اظهار 
کرد: کنار خطر گســل ها، مشــکل اصلــى فعلى 
استان، موضوع فرونشســت زمین در دشت ها مانند 
دشــت برخوار، اصفهان و دامنه دشــت گلپایگان 
اســت که برنامه هایى براى آنها در نظر گرفته شده

 است. 
وى در پاســخ به این ســئوال که  چــه اقداماتى در 
خصوص ممنوعیت ســاخت و  ســاز در گسل هاى 
شناسایى شده در نظر گرفته شده است، افزود: اساسًا 
شناسایى محل هاى گسل صورت گرفته است، اما 
متأسفانه در شناسایى گسل دشت اصفهان داده هاى 
ماهواره اى نشان داده که مناطق پایدار وجود دارد و 
گسل قم -زفره و گســل کاله قاضى نیز در قسمت 

شرقى اصفهان قرار دارد که در دستور کار است. 

کار بررســى و تصویب طرح هاى توسعه اقتصادى 
و اشــتغالزایى 720 روستا در ســازمان مدیریت و

برنامه ریزى استان اصفهان آغاز شده است.
کار مطالعــه و تدوین اســناد توســعه اقتصادى و 
اشــتغالزایى 124 روســتا در قالب 18 دهستان در 
سال گذشته در استان انجام شد و مقرر است امسال 
اسناد توسعه 720 روستاى باالى 20 خانوار مطالعه 

و بررسى شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزى اصفهان گفت: 

بر اساس ماده 27  قانون برنامه ششم توسعه، مطالعه 
و تدوین طرح توسعه اقتصادى و اشتغالزایى پنج هزار 
روستاى کشور به عهده سازمان برنامه و بودجه کشور 
است. نعمت ا... اکبرى افزود: اصفهان به عنوان یکى از 
استان  هاى موفق و پیشرو در این زمینه، با ایجاد تعامل 
سازنده با بنیاد مسکن انقالب اسالمى، فرمانداران، 
بخشداران،  اعضاى شوراى اسالمى روستا و دهیاران 
و بهره گیرى از توان علمى دانشگاه و جهاد دانشگاهى 

اصفهان  این کار را از سال گذشته انجام داده است. 

رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان اصفهان گفت: 
امدادرســانى رباتیک به دانش آمــوزان پایه هفتم 

آموزش داده مى شود.
شــهریار انصارى گفت: این طرح با هدف کاربرى 
علمى، تکنولوژى، مهندسى و ریاضیات در مدیریت 
بحران اســت و گروه هاى 40 نفره بــا هماهنگى 
آموزش و پرورش، به مدت ســه روز این آموزش ها 
را دریافت کرده و در پایان هم مسابقه و آزمون براى 

آنها برگزار خواهد شد.
وى هــدف از اجــراى این طــرح را، اســتفاده از 
تکنولوژى روز در راســتاى کاهش اثــرات بالیا و 
حوادث درجمعیت هــالل احمر و امدادرســانى با 
روبات دانســت و افزود: به داوطلبان در این زمینه
آموزش هاى الزم ارائه مى شــود و در مواقعى که 
احســاس نیاز بوده، جمعیت جوان هالل احمر ورود 

پیدا مى کند. 

2000 هکتار از فضاى سبز شرکت سهامى ذوب آهن 
اصفهان در معرض نابودى است.

مدیرعامــل شــرکت ذوب آهن اصفهــان گفت: 
2000هکتــار از 16 هــزار هکتار فضاى ســبز که

 بزرگ ترین جنگل مصنوعى ایران اســت،  در این 
مجموعه صنعتى به علت  خشکسالى و کاهش شدید 

منابع آبى در معرض نابودى است.
منصور یزدى زاده افزود: با وجود اینکه این شرکت 
تاکنون  توانسته است میزان آب مصرفى خود را تا حد 
امکان کاهش دهد و بخش زیادى از آب مورد نیاز را 
از پساب شهرهاى همجوار تأمین کند، اما این مقدار 

از فضاى سبز خود را به زودى از دست مى دهد .

مدیر امــور کنترل کیفیت شــرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان گفت: نصب مســتقیم پمپ آب بر 
روى شبکه توزیع آب مى تواند احتمال آلودگى آب 
را فراهم کند، به گونه اى که سالمت و کیفیت آب 

شرب را با مخاطراتى روبه رو سازد.
محمد حسن ربیعى راد با تأکید بر نصب مجاز پمپ 
آب بر شبکه توزیع بیان کرد: در تابستان سال جارى 
به منظور توزیع عادالنه آب، مردم گاهى با افت فشار 
آب مواجه بودند که برخى مشترکین براى دسترسى 
پایدار بــه آب، اقدام به نصب پمپ بر روى شــبکه 

توزیع کردند.
وى افزود: بعضى از مشــترکین با نصب مســتقیم 
پمپ بر روى شــبکه توزیع، با قدرت مکش بیشتر و 
ایجاد فشار منفى  زمینه هاى  آلودگى آب را فراهم 

مى کنند،  این درحالى اســت که با نصب مستقیم 
بر روى شــبکه توزیع، نه تنها احتمال آلودگى آب  
ساکنان  واحد مسکونى متخلف مى رود،  بلکه بستر 
آلوده شدن آب  واحدهاى مجاور و سایر شهروندان 

را هم مهیا مى کنند.
مدیرامــور کنترل کیفیت شــرکت آبفاى اســتان 
اصفهــان گفت: شــرکت آب و فاضالب اســتان 
اصفهــان تمــام فرایندهــاى تصفیــه آب اعم از 
میکروبى و شــیمیایى را به طور مســتمر پایش و 
کنترل مى کند و آب ســالم در اختیار مــردم قرار 
مى دهد، ایــن درحالى اســت که دســتگاه هاى 
نظارتى مانند مرکز بهداشــت با نمونــه بردارى و 
پایش مداوم ســالمت و کیفیت آب شرب را رصد 

مى کنند.

شــهردار زواره از تکمیل و بهره بردارى از اســتخر 
شناى مجموعه ورزشى این شهر تا پایان سال 1397 

خبر داد.
جالل گلخنى گفت: طرح اســتخر ورزشى زواره که 
نزدیک به پنج ســال پیش آغاز شد و به دلیل کمبود 
اعتبار، نیمه تمام مانده بود، از اسفند سال گذشته دوباره 

از سر گرفته شده است.
وى افزود: اجراى ایــن طرح عمرانى ورزشــى در 

مجموع نزدیک بــه 35 میلیارد ریــال هزینه در بر 
دارد که بیش از 25 میلیارد ریال آن را فردى نیکوکار 

پرداخت خواهد کرد.
شهردار زواره بیان کرد: براى محوطه سازى اطراف 
اســتخر نیز پنج میلیارد ریال اعتبار نیاز داریم که در 
ســفر وزیر ورزش و جوانان به شهرستان اردستان، 
قول مســاعدى بــراى پرداخــت این مبلــغ داده 

شد. 

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان گفت: 
امسال شهردارى اصفهان قصد دارد خودروهاى مجهز 
به دوربین هاى ثبت تخلف را به مناطق 15 گانه آورد تا 
کمتر شاهد پارك دوبله و توقف در ایستگاه هاى اتوبوس 

باشیم.
علیرضا صلواتى اظهارکرد: اگر بتوانیم پارك دوبله را در 
معابر حذف کنیم، 30 درصد به ظرفیت خیابان هاى شهر 

افزوده و ترافیک را روان تر کرده ایم.
وى با بیان اینکه یکى از سیاســت هاى اصلى مدیریت 

شهرى، نیل به سمت شــهر هوشمند است، افزود: یکى 
از موضوعات مطرح در شــهر هوشــمند، حمل و نقل 
هوشمند و رصد همگانى بر شهر اســت، بر این اساس 
مدیریت شــهرى اصفهان یکــى از برنامه هاى خود را 
افزایش دوربین هاى نظارتى در ســطح شهر قرار داده 

است.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان با اشاره 
به تعداد دوربین هاى نصب شده در سطح شهر اصفهان 
گفت: دوربین هاى ثبت تخلف شهر اصفهان از تعداد 140 

دوربین در سال 93 به حدود 700 دوربین در سال جارى 
افزایش یافته و این آمار نشان مى دهد مدیریت شهرى 
به رغم مشکالت مالى و افزایش نرخ ارز، به تکلیف خود 

عمل کرده است.
وى خاطرنشــان کرد: تا پایان مردادماه امســال 400 
دوربین نظارت تصویرى، ثبت تخلف سرعت، ثبت تخلف 
 BRT عبور از چراغ قرمز و ثبت تخلف عبور از مسیرهاى
همچنین دوربین هاى آمار بردار مکانیزه و هوشــمند به 

سطح شهر اصفهان اضافه مى شود.

دوربین هاى متحرك ثبت تخلف
 به خیابان ها مى آیند

همایش تخصصــى مصاحبه گــران و عوامل اجرایى 
دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان در تاالر اجتماعات 
مرکز آموزش عالى رجایى اصفهان با حضور مسئوالن، 

مصاحبه گران و عوامل اجرایى برگزار شد. 
معاون پژوهش، برنامه ریزى و نیروى  انسانى آموزش 
و پرورش اســتان اصفهان در این همایش از افزایش 
ظرفیت ســه برابرى پذیرش دانشــجو در دانشــگاه 
فرهنگیان خبــر داد و گفــت: به همین دلیــل میزان 
حجم مصاحبه هایــى که باید صورت گیــرد افزایش 

مى یابد. 
اکبر پناهى از وجود چالش هایــى در انجام مصاحبه ها 
از دانشجویان براســاس فرآیند مصاحبه گفت و اینکه 
مصاحبه حدود نیم ساعتى براى شایستگى افرادى که 
مى خواهند 30 سال در حرفه معلمى فعالیت کنند، مورد 

قبول نیست. 
وى خاطرنشان کرد: باید یک بانک اطالعات مصاحبه 
گرى تشکیل شود. این درحالى است که ما هنوز موفق 
به پرداخت نیمــى از حق الزحمه ســال 95 و کل حق 
الزحمه ســال 97 به مصاحبه گران نشــدیم و وزارت 
آموزش و پرورش در تأمین منابع مالى این قشر کوتاهى 

کرده است. 
معاون پژوهش، برنامه ریزى و نیروى انسانى آموزش و 
پرورش استان اصفهان با بیان اینکه کسانى که در تهران 
اُرد مى دهند باید به اندازه آن آرد بدهند گفت: ما همواره 
پیگیر مطالبات و حق و حقوق مصاحبه گران بوده و سعى 

داریم بخشى از آن را بتوانیم پرداخت کنیم. 
پناهى البته به مصاحبه گران دانشگاه فرهنگیان توصیه 
کرد: امروز که اصولگرایان و اصــالح طلبان عملکرد 
مطلوبى ندارند، مصاحبه گران گرایش هاى سیاســى 
را در نمره دانشــجویان مداخله ندهند و از این راه براى 

پذیرش یا عدم پذیرش آنان وارد نشوند.
وى خاطرنشان کرد: امسال در استان اصفهان، از طریق 
ماده 28، دویست و هشت نفر و 1100 نفر نیز دانشجوى 
متعهد خدمت پذیرش مى شوند و یکصد مدرس دانشگاه 
و معلم به صورت گردهمایى سه نفره، امر مصاحبه را به 

عهده دارند. 
■■■

رئیس مدیریت امور پردیس هاى دانشــگاه فرهنگیان 
استان اصفهان هم گفت: انتخاب معلمان با همفکرى 
وحدت رویه در عملکرد و فرآیندهاى مورد نظر با دقت 
صورت مى گیرد و در نهایت هدف ما ورود افراد شایسته 
به دانشگاه فرهنگیان است تا جذب خوبى براى آموزش 

و پرورش استان اصفهان داشته باشیم. 
شهرام عروف زاد افزود: ما باید در مدت 30 تا 40 دقیقه 
مصاحبه با دانشجو، یک فرآیند را طى کنیم درحالى که 
در دیگر سازمان ها همچون ســازمان هواپیمایى این 

مسیر یکسال طول مى کشد. 
وى با بیان اینکه معلمى کارى ســخت و بسیار پیچیده 
اســت، گفت: بایــد نــگاه تخصصى تــرى در قالب
 مصاحبه ها صورت پذیرد و براساس مدل خاصى انجام 

شود و توانایى، نگرش و مهارت با هم دیده شود. 
عروف زاد اظهار کرد: امســال در دانشــگاه فرهنگیان 
استان اصفهان تعداد زیادى به صورت پیوسته و مهارتى 

در قالب ماده 28، پذیرفته مى شوند. 
■■■

مسئول نهاد نمایندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه 
فرهنگیان استان اصفهان هم با بیان آیاتى از کالم ا... 

مجید در خصوص تربیت گفت: رســالت اصلى قرآن، 
انسان ســازى اســت و امروز ما مى خواهیم افرادى را 
انتخاب کنیم که مى خواهند انسان بسازند و باید داراى 

اعتقادات دینى و مذهبى قوى باشند. 
حجت االسالم والمســلمین حمزه على بهرامى اظهار 
کرد: درد جامعه آن اســت که در جذب معلمان بیشتر 
جنبه علمى آن در نظر گرفته شده و این چندان مطلوب 
نیســت. چرا که امروز ســقوط اخالق، خانواده، تعهد و 
عفت، مشکل بشر اســت. بنابراین باید افرادى جذب 

شوند که تعهد، اخالق و... را گسترش دهند. 
وى خاطرنشــان کرد: در مصاحبه با دانشجویان براى 
جذب در دانشــگاه فرهنگیان اســتان، رعایت عدالت، 

هویت دینى و ملى و... در مؤلفه ها مدنظر باشد. 
 ■■■

مشــاور مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان نیز 
گفت: سازمان ها یا مکانیکى و یا ارگانیکى هستند. البته 
سازمان مکانیکى براى معرفى محصول استفاده شده و 
محصول سازمان هاى ارگانیکى انسان است که در یک 

چرخه، خود مى تواند انسان ساز باشد. 
مســعود انصارى مهر افزود: رسالت آموزش و پرورش، 
تقویت محتوا و برنامه ریزى براى دانشــگاه فرهنگیان 

است.

30 دقیقه مصاحبه براى 30 سال معلمى کافى نیست

2 مشکل اصلى استان: گسل ها و فرونشست ها

آغاز بررسى طرح توسعه 720 روستاى استان 

آموزش امدادرسانى روباتیک به دانش آموزان

به  زودى؛ نابودى فضاى سبز ذوب آهن

نصب پمپ موجب کاهش کیفیت آب مى شود

استخر زواره امسال تکمیل مى شود

ساسان اکبرزاده

ست
ى ا

ئین
 تز
س

عک
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در طول ســالیان، فیلمســازان بســیارى ســعى در به تصویر کشــیدن مشــقات کار روزنامه نگارى و خبرنگاران به یادماندنى تاریخ سینما
تعهد این قشر به حرفه خود داشته اند و دارند. در زیر فهرست بهترین فیلم هاى مرتبط با روزنامه نگارى را 

مى خوانید:

22
قرارداد شــرافتمندانه/ 

1947
روزنامه نگارى وانمــود مى کند یهودى 
اســت تا بتواند ماجراى یهودستیزى را 
پوشــش دهد و به عمق تعصب و نفرت 
این ماجرا پى مى برد. این فیلم در هشت 
بخش جوایز اســکار نامزد شــد و جایزه 
بهترین فیلم، بهترین کارگردان و بهترین 

بازیگر نقش مکمل زن را به دست آورد.

66
شب بخیر و موفق 

باشید/2005
در «شب بخیر و موفق باشید»، ماجراى 
کشمکش «ادوارد مورو»، خبرنگار رادیو و 
تلویزیون با «جوزف مک کارتى»، سناتور 
ایالت ویسکانسین در سال 1953 روایت 
مى شــود. این فیلم نیز در شــش بخش 
نامزد دریافت اسکار شد اما دست خالى از 

مراسم بیرون رفت.

88
شبگرد/2014

«لوئیس بلوم» که در پیدا کردن شــغل درمانده 
شده است؛ یک شب با یک خبرنگار حوادث مواجه 
مى شود که از صحنه هاى تصادف و جرم و جنایت 
در لس آنجلس فیلمبــردارى مى کند و آنها را به 
شبکه هاى اخبار تلویزیونى مى فروشد. او تصمیم 
مى گیرد این حرفه را دنبال کند. اما در نهایت براى 
پیدا کردن خبرهاى پر سر و صدا دست به کارهاى 
غیرعادى مى زند. «شبگرد» نامزد اسکار بهترین 

فیلمنامه شد.

پست/ 2017
داســتان این فیلــم در مورد پنهانکارى اســت کــه چهار 
رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا را تحــت تأثیر قرار داد. 
«کاترین گراهام» اولیــن مدیر زن روزنامه «واشــینگتن 
پست» و سردبیر شجاع این روزنامه، «بنجامین سى. بردلى» 
مى خواهند وارد نبردى بى سابقه بین خبرگزارى ها و دولتى ها 
بشوند تا بتوانند اســنادى را از پنتاگون درباره  سیاست هاى 
آمریکا در جنگ ویتنام،  افشــا کنند. این فیلم نامزد اســکار 

بهترین فیلم و بهترین بازیگر نقش مکمل زن شد.

1010

زودیاك/ 2007
زمان فیلم اواخر دهه  60 و اوایل دهه 70 است. یک مرد 
ناشناس با یک اسلحه در والیو کالیفرنیا به «دارلین فرین» 
و «مایک مژو» حمله مى کند. مــژو زنده مى ماند. یک 
ماه بعد، روزنامه «سان فرانسیسکو کرونیکل» یک نامه 
رمزدار از طرف قاتل دریافت مى کند که در آن خودش را 
«زودیاك» نامیده و پلیس را سرزنش کرده است. «پاول 
ایورى» و دیگران، کاریکاتوریست سیاسى، «رابرت گرى 
اسمیت» را در تحقیقات ابتدایى جدى نمى گیرند اما با ادامه  

قتل ها، با دنبال کردن نشانه ها به دنبال قاتل مى روند.

77

حرفه: خبرنگار/ 1975
این فیلم که نامزد دریافت نخل طالى 
کن و برنده  فستیوال منتقدان برزیل 
اســت؛ درباره  یک خبرنگار معروف 
تلویزیونى اســت که به شمال آفریقا 
مى رود تا از یــک درگیرى گزارش 
تهیه کند اما وقتى نتیجه کار مطابق 
میلش پیش نمــى رود پــا را فراتر 
مى گــذارد و خودش را بــه عنوان 
یک شــخص دیگر که مرده اســت 

جا مى زند...

33
همشهرى کین/1941

زمانى که «چارلز فاستر کین» غول ثروتمند روزنامه 
دار مى میرد تنها یک کلمه مى گویــد: «غنچه  رز». 
تهیه کننده فیلم مســتند زندگى کین از گزارشــگر 
«تامســون» مى خواهد تا درباره زندگى و شخصیت 
کین تحقیق کند و به ویــژه معناى کلمه آخر پیش از 
مرگش را کشف کند. «تامسون» با دوستان و بستگان 
کین مصاحبه مى کند و داســتان کین در رشته اى از 
گذشته نما (فالش بک) شکل مى گیرد. این فیلم در 
هفت بخش نامزد دریافت جایزه اسکار شد و در نهایت 
اسکار بهترین فیلمنامه  غیر اقتباسى را از آن خود کرد.

11

افشاگر/2015
این فیلم روایت داســتان یکى از قدیمى ترین گروه هاى 
روزنامه نــگارى «بوســتون گلــوب» بــه نــام گروه 
روزنامه نگاران اسپات الیت است که در زمینه افشاگرى 
فعالیت دارند. آنها رسوایى اخالقى کشیش هاى کاتولیک 
ماساچوست که اســقف اعظم روى آن سرپوش گذاشته 
بود را بررســى مى کنند و با مشقت هاى بسیار در نهایت 
مطلبى را منتشر مى کنند. این فیلم در شش بخش نامزد 
دریافت اسکار شد و جایزه بهترین فیلم و بهترین فیلمنامه 

را از آن خود کرد.

99

نفوذى/ 1999
موضوع فیلم درباره  یک برنامــه  گفتگوى 60 دقیقه اى 
در کانال سى بى اس آمریکاســت. یکى از قسمت هاى 
این برنامه، مربوط به افشــاگرى «جفرى ویگاند» است 
که اطالعات و افشــاگرى هاى مهمى درباره پشت برده 
صنعت تنباکو و دخانیات در ایاالت متحده را برمال مى کند. 
«نفوذى» در هفت بخش از جمله بهترین فیلم، بهترین 
کارگردان و بهترین بازیگر نامزد دریافت اســکار شد اما 

نتوانست جایزه اى کسب کند. 55
همه  مردان رئیس جمهور/1976

فیلمى از «آلن ج. پاکوال» درباره  تقلب انتخاباتى در زمان «ریچارد 
نیکســون» که به «رسوایى واترگیت» مشهور شــد. دو روزنامه  
نگار جوان از «واشینگتن پست» به نام «باب وودوارد» و «کارل 
برنشــتاین» در افشــاى تخلفات انتخاباتى ریاست جمهور وقت 
آمریکا «ریچارد نیکسون» نقش بسزایى ایفا کردند. این فیلم در 
هشت بخش در اسکار نامزد شد و چهار جایزه براى بهترین بازیگر 
نقش اول مرد، بهترین فیلمنامه، بهترین طراحى صحنه و بهترین 

صداگذارى را کسب کرد.

44

«مى رم مدرسه. جیبام پره فندق و پسته...» کُپل، 
خوشخواب، نارنجى، سرمایى، ُدم باریک، اسمشو 
نبر و... همه خاطرات نوستالژیک یک دهه! اینجا 
عکســى قدیمى و نوســتالژیک از پشت صحنه 
برنامه عروســکى «مدرســه موش ها»  در سال 
61 با ایرج طهماســب و مرضیه برومند را مشاهده
 مى کنید. بســیارى از متولدان دهه 60 ســریال 
«مدرســه موش ها» را به خاطــر مى آورند. زمان 
جنگ ایران و عراق بسیارى از کودکان ایرانى هر 
جمعه به امید تماشاى سریال «مدرسه موش ها» 
پاى تلویزیون مى نشستند. ســریالى که قرار بود

 بچه هارا تشویق کند مدرسه بروند. در تیتراژ سریال، 
موش ها در کالس درس دسته جمعى مى خواندند: 
«ِك مثل کپل، صحرا شده ُپر ز گل». بعد کپل وارد 
کادر مى شد و در حالى که کمر خود را تکان مى داد 
مى گفت: «گ مثل گردو»، موش ها دسته جمعى 
پاســخ مى دادند «بنگر به هر ســو»، در این حین 
«سرمایى» وارد کادر مى شد و مى خواند «ب مثل 

بهار، هپچه، هپچه» و موش ها دسته جمعى پاسخ 
مى دادند: «فکر کن بسیار.» 

«مدرســه موش ها» در ابتدا بخشى از یک ُجنگ 
11قسمتى بود که در سال 1360 از تلویزیون ایران 
پخش مى شد. گروه کودك شبکه یک، طرح ساخت 
آن را به مرضیه برومند سفارش داد. به دلیل استقبال 
مخاطبان، سرى دوم «مدرسه موش ها» در 104 
قسمت ســاخته و پخش شــد. آخرین قسمت در 
سال63 به نمایش گذاشته شد. ســال63 در دوره 
اوج ســریال «مدرســه موش ها»، فیلم سینمایى 
«شهر موش ها» نیز ساخته شد که در سال 1364 

به اکران درآمد. 
به یادماندنی ترین شخصیت  مدرسه موش ها، کسی 
نبود جز کپل! موش شــکمویی که موقع رفتن به 
مدرســه، جیب هایش را پر از فندق و پسته می کرد 
و بخش مهمی از بار جذابیت مجموعه را به دوش 
داشت. شهرت این شخصیت تا جایی بود که ترانه 
اصلی مدرســه موش ها و یکی از ترانه هاي «شهر 
موش ها» با محوریت او ســاخته شــد. اما در این 

تصویر عروسک عینکى توى دست طهماسب است. 
بچه هاى دهه 60 خوب این شــخصیت را به یاد 
دارند. بچه درســخوان و منظمی که در مدرســه 
موش ها، مبصر کالس بود و مدام تالش می کرد 
نظم را بین همه برقرار کند. اسم بدها را پاي تخته 
مى نوشــت و مدام جلوي آنها ضربدر می کشید. او 
رابطه خوبی با آقا معلم داشت و براي همین هم به 
دید دیگران، یک جورهایی خود شیرین به حساب 
مى آمد. آقاي معلم مدام می گفت که آینده خوبی 
در انتظارش است. عروســکى که در دست دیگر 
طهماسب است از پشت شبیه دم باریک است که 
دوست صمیمی کپل بود و در تمام شر و شلوغی هاي 
او همراهی اش می کرد. او بچه اي تنبل و دست و پا 
چلفتی بود که به تنهایی عرضه کاري را نداشــت. 
خودش را به کپل نزدیک می کرد تا تحت حمایت 
او باشد. همه آنهایی که «مدرسه موش ها» و «شهر 
موش ها» را دیده اند کامًال می دانند که دم باریک و 
کپل، جزو شــخصیت هاي اصلی بوده اند و بخش 

مهمی از قصه ها پیرامون آنها اتفاق می افتاد.

نوستالژى 
بازى با 

«مدرسه موش ها»

محیا حمزه

ابراهیم حاتمى کیا از جمله کارگردانانى است که همواره ساخت اثر از سوى وى اخبار فراوانى 
را در محافل هنرى و سینمایى ایجاد مى کند. کارگردانى که به سبب تنوع در آثار 

همیشه جزو یکى از مطرح ترین هاى عرصه کارگردانى سینماى ایران است.
وى در آخرین تجربه کارگردانى خود توانســت عالوه بر دریافت سیمرغ 
بلورین بهترین کارگردانى از سى و ششمین جشنواره فیلم فجر در اکران 
عمومى نیز فروش بســیار باالیى را به ثبت برساند. فیلم سینمایى «به 
وقت شام» آخرین ساخته ابراهیم حاتمى کیا با وجود قرارگیرى در کنار 
بسیارى از آثار کمدى در اکران نوروزى سال 97 توانست فروشى باالتر 

از 13 میلیارد تومان را به ثبت برساند. 
کارنامه کارى حاتمى کیا تنها به فیلم سینمایى «به وقت شام» و موفقیت هاى این 
اثر ختم نمى شود. وى در تاریخ سینماى ایران آثار بى بدیلى همچون «آژانس 
شیشه اى»، «چ»، «به نام پدر»، «بادیگارد»، «روبان قرمز»، «ارتفاع پست» 
و «به رنگ ارغوان» را به یادگار گذاشته است. نگاهى گذرا به هر کدام از آثار 
ذکر شده نشان مى دهد که حاتمى کیا سهم عمده اى از سینماى بعد از انقالب 
اسالمى ایران را در اختیار دارد. سینمایى که براى آثار حاتمى کیا ارزش و امضا 

قائل است. وى تاکنون شش بار سیمرغ را به خانه برده است.
حال با نزدیک شدن به نیمه دوم سال و شروع فعالیت  کارگردانان سینما براى 
حضور در سى و هفتمین جشنواره فیلم فجر تمامى اذهان سینمایى معطوف 
به ساخت آثار جدید از کارگردانان مطرح سینما بوده و همه منتظر آن هستند 

که این کارگردان آیا امسال به جشنواره خواهد رسید یا خیر.
کارگردانانى مانند مسعود ده نمکى، فریدون جیرانى، علیرضا داود نژاد، سعید 
روستایى و محمدحسین مهدویان از جمله کارگردانانى هستند که در جشنواره 
امسال حضور خواهند داشت اما مدت هاست خبرى از اثر تازه حاتمى کیا شنیده 
نشده است. به طور معمول حاتمى کیا دوران پیش تولید آثارش را به اصطالح 
چراغ خاموش سپرى مى کند اما باید دید وى در فرصت باقیمانده تا جشنواره 

فیلم فجر سى و هفت برنامه اى براى ساخت اثرى سینمایى دارد یا نه.
بدون شــک با حضور ابراهیم حاتمى کیــا در کنار فهرســت تقریبًا پررنگ 
کارگردانان حاضر در جشنواره سى و هفتم فجر تنور این رویداد بزرگ سینمایى 

بسیار گرم  تر خواهد شد.

آیا کارگردان «به وقت شام» در جشنواره فجر امسال حضور مى یابد؟

سکوت ابراهیم حاتمى کیا در فصل 
تولید سینما

اخت اثر از سوى وى اخبار فراوانى 
 که به سبب تنوع در آثار 

سینماى ایران است.
ر دریافت سیمرغ 
لم فجر در اکران 
م سینمایى «به 
رگیرىدر کنار 
ت فروشى باالتر

شام» و موفقیت هاى این 
دیلى همچون «آژانس
رمز»، «ارتفاع پست» 
گذرا به هر کدام از آثار 
سینماى بعد از انقالب 
تمى کیا ارزش و امضا 

ست.
رگردانان سینما براى
ن سینمایى معطوف

مه منتظر آن هستند 
یر.

داود نژاد، سعید  یرضا
ستند که در جشنواره 
تازه حاتمى کیا شنیده 
 آثارشرا به اصطالح

ت باقیمانده تا جشنواره 
ایى دارد یا نه.

رســت تقریبًا پررنگ 
رویداد بزرگسینمایى

جر امسال حضور مى یابد؟

ى کیا در فصل
ما

تقریبًا دو ســال از جدایى پر ســر و صداى «آنجلینا جولى» و «برد پیت» 
مى گذرد؛ اما به نظر مى رسد که داســتان این جدایى هنوز به پایان راه 

نرسیده است.
در تازه ترین رویداد مربوط به این جدایــى، آنجلینا جولى، برد پیت 
را متهم کرد که در یکســال و نیم گذشــته به تعهدات مالى خود 
در قبال شــش فرزندشــان آنچنان که باید و شــاید عمل نکرده

 است.
بر اســاس شــکایتى که آنجلینا جولى در این باره بــه دادگاه عالى 
لس آنجلس ارائه کرده است، این بازیگر و کارگردان سرشناس قصد دارد 

برد پیت را مجبور به انجام تعهداتش کند. 
 اما برد پیت خیلى زود به ادعاى آنجلینا جولى پاسخ داده است. این بازیگر گفت 

نه تنها به تعهدات مالى خود در قبال فرزندانش عمل کرده، بلکه هشت میلیون دالر 
هم به آنجلینا جولى قرض داده اســت. تیم حقوقى برد پیت یک روز پس از ادعاى 
آنجلینا جولى درباره تعهدات مالى برد پیت در قبال فرزندانش، در دادگاه حاضر شدند 

و مدارکى در رد این ادعا ارائه کردند.
برد پیت مدعى شد که در یکسال و نیم گذشته بیش از یک میلیون و 300 هزار دالر 
براى مخارج فرزندانش پرداخت کرده و عالوه بر آن مبلغ هشــت میلیون دالر به 

آنجلینا جولى وام داده است تا خانه بخرد.
گفتنى است؛ آنجلینا جولى و برد پیت که در دوران زندگى مشترك خود مشهورترین 
زوج سینماى جهان بودند، شــش فرزند دارند. «مداکس» 17 ساله، «پکس» 14 
ساله، «زهرا» 13ساله، «شیلو» 12 ساله و دوقلویى ده ساله به نام هاى «ویوین» و 

«ناکس» شش فرزند آنها هستند.

«برد پیت» هم خرجى نمى دهد!
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محرم نویدکیا در چند محفل خصوصى اعالم کرده که 
با نام او براى بازگشت به ســپاهان بازى شده و قطعًا به 

عنوان دستیار قلعه نویى به سپاهان بازنخواهد گشت.
تا یــک ماه پیــش حتمًا یادتان هســت کــه در مورد 
مربیگرى محرم و اینکه او دستیار قلعه نویى شود خبرها 
و شــایعات زیادى منتشر مى شــد.  بعد از قطعى شدن 
حضور امیر قلعه نویى در سپاهان آمدن یا نیامدن محرم 
نویدکیا به ســوژه اصلى براى هواداران این تیم تبدیل 
شــده بود و هر روز در فضاى مجازى بحث در این باره 

داغ داغ بود.
قلعه نویى مى دانست که هرکدام از این دو حالت مى تواند 
تأثیر زیادى در روزهاى حضور او روى نیمکت سپاهان 
داشته باشد. قلعه نویى تجربه حضور در جمع زردپوشان 
اصفهانى را دارد به خوبى از نفوذ و محبوبیت نویدکیا هم 
آگاه بود. به همین دلیل به محض رسمى 

شدن سرمربیگرى اش در سپاهان بحث حضور نویدکیا را 
رسانه اى کرد. بحثى که خودش هم مى  دانست احتمال 
به وقوع پیوستن آن و شکل گرفتن این همکارى تقریبًا 
صفر بود، اما مطرح کردن آن و جواب منفى نویدکیا به 
درخواست او مى تواند بسیارى از چالش هاى پیش رو را 

به نفع قلعه نویى تمام کند.
نویدکیا در زمان حضور قبلى قلعه نویى در سپاهان در دو 
سه مرحله انتقادات لطیف و یک بار هم غیر لطیفى(!) را 
متوجه قلعه نویى کرد. در مقطع کوتاه افت سپاهان در 
آن روزها، انتقادات زیادى از کادرفنى را به دنبال داشت 
و نویدکیا در معدود مصاحبه هایش از نقش سرمربى در 
وضعیت به وجود آمده صحبــت مى کرد: «من بازیکن 
هســتم و حرفى ندارم که در خصوص افــت تیم بزنم، 
قلعه نویى باید جواب بدهد. چون مسائل فنى به او مربوط 

مى شود نه من.»
او همچنین کنایه هاى زیــادى را نصیب کادر فنى تیم 

کرده بود: «متأسفانه سیستم باشــگاه به هم ریخته و 
اولین سالى است که شــاهد چنین وضعیتى در سپاهان 
هستم. بى اعتمادى در باشگاه سپاهان موج مى زند و تیم 

ما یکپارچگى گذشته را ندارد.»
این جمالت بخشــى از اعتراضات کاپیتــان آن زمان 
سپاهان به وضعیت تیمش است. بعد از اینکه بازیکنان 
دیگرى مانند هادى عقیلى و عمادرضا هم با قلعه نویى 
به مشکل خوردند نقل قولى غیررسمى از زبان نویدکیا 
در روزنامه «تهران امروز» منتشــر شــد که به حضور 
همراهان زیاد قلعه نویى ایراد گرفتــه بود: «قبل و بعد 
از بازي در رختکن باز می شد و آدم هاي ناشناسی داخل 
رختکن تیم که خصوصی ترین محیط هر تیمی محسوب 
می شود رفت و آمد می کردند. از هرکدام از آنها که سئوال 
می کردیم با چه کسی کار دارند و به چه دلیل وارد رختکن 
شده اند فقط می شنیدیم من دوســت امیرخان هستم. 
این مســئله واقعًا آزاردهنده بود و همــه از آن ناراحت 

بودند. دوست هرکس باید به خانه او برود، نه اینکه وارد 
رختکن تیم شود.»

همکارى این دو فقط در سپاهان بوده و رد کردن دعوت 
قلعه نویى توســط نویدکیا براى حضور در تیم ملى که 
مربوط به سال ها پیش بود، اجازه نداد که آنها همکارى 
ملى هم در کنار همدیگر داشته باشند. با توجه به پیشینه 
رابطه این مربى و شاگرد پرنفوذش و البته اخالقى که از 
محرم سراغ داریم، هواداران در طول حضور قلعه نویى 
در ســپاهان منتظر حضور او بر روى نیمکت سپاهان 
نباشــند. نویدکیا در چند محفل اعالم کرده که اینکه 
نامش چندین بار در موضوعات مختلف و در مورد بحث 
بازگشت او اعالم شــده شــاید راهکارى براى راضى 
نگهداشتن هواداران باشد و به هیچ وجه برنامه اى براى 
دستیارى در سپاهان و براى امیر قلعه نویى ندارد. ظاهراً 
او با عنوانى کمتر از سرمربیگرى سپاهان، قصد بازگشت 

به خانه خود را ندارد. 

الهه مهرى دهنوى

او به هیچ وجه دستیار قلعه نویى نمى شود

نویدکیا با سرمربیگرى سپاهان باز مى گردد؟

نصف جهان همانطور که هفته پیش در خبرها خواندید سامان 
قدوس تیم فصل آینده خود را انتخاب کرد و به تیم اللیگایى 
اوئسکا پیوســت. اوئســکا این فصل به لیگ برتر اسپانیا 
(اللیگا) صعود کرده است. قدوس سومین ایرانى اللیگا 
محسوب مى شود. کریم انصارى فرد و یک 
ایرانى دورگه به نام على منوچهرى 
البته در سطح پایین تر فوتبال 
اســپانیا توپ زده اند، اما در 
تاریــخ اللیــگا تنها دو 

ایرانى دیده مى شود.
یکى جواد نکونام، 
نکونام پس از 
جــام جهانى 
2006 راهــى 
اللیگا شد. او از 
شارجه امارات 

به اوساسوناى اسپانیا پیوست. اولین ایرانى اللیگا و البته اولین گلزن ایرانى در این لیگ 
معتبر. نکونام خیلى زود در اوساسونا جا افتاد. گل سرنوشت ساز جواد به بوردو در جام 
یوفا او را بین هواداران بسیار محبوب کرد. نکونام شش فصل عضو این تیم در اللیگا 
بود و به غیر از یک فصل که به دلیل آسیب دیدگى اکثر بازى ها را از دست داد در اکثر 
مواقع بازیکن ثابت بود. در کارنامه جواد، گلزنى به رئال مادرید هم مشاهده مى شود. 
این بازیکن در شش فصل حضور خود در اللیگا در 149 بازى 24 گل براى این تیم به 

ثمر رساند. نکونام در دسته دوم اللیگا نیز اوساسونا را همراهى کرد.
و البته مسعود شــجاعى،حضور موفق نکونام در اوساسونا موجبات حضور مسعود 
شجاعى در این تیم را فراهم کرد. این بازیکن در سال 2008 به مدت پنج فصل در 
اللیگا حضور داشت و در این مدت در 101 بازى، هشت گل زد. او به دلیل مصدومیت 
شدید یک فصل را از دست داد. مسعود در اوایل حضور در این تیم اسپانیایى بیشتر به 
عنوان بازیکن تعویضى مورد استفاده قرار مى گرفت ولى به تدریج توانست جایگاه 
خود را در ترکیب این تیم تثبیت کند. شجاعى پس از اوساسونا یک فصل را در دسته 

دوم و در تیم الس پالماس سپرى کرد.
قدوس حاال یک تیم دیگر اللیگایى را صاحب بازیکن ایرانى مى کند.  ایرانى ها تا 

به امروز 250 بازى در اللیگا انجام دادند و 32 گل زدند.

اما روز پنج شنبه هفته پیش خبرى منتشر شد که ممکن است حضور سامان در 
اللیگا را با یک مانع بزرگ مواجه کند.

بعد از امضاى قرارداد قدوس و انتشار تصاویر او به همراه مدیر باشگاه اوئسکا و مدیر 
برنامه هایش، صداى «دنیل کیندبرگ»، رئیس باشگاه استرشوندس در آمد و او 

این انتقال را غیرقانونى دانست.
خبرگزارى «فارس» در خبرى به نقل از کیندبرگ، رئیس باشگاه سوئدى اعالم 
کرد: «من تصاویرى از قدوس دیدم که در حال امضاى قرارداد بود، اما من به او 
تنها مجوز رفتن به اسپانیا و بازدید از باشگاه را داده بودم نه اینکه قراردادى امضا 
کند. من مدیر برنامه قدوس که در تصویر دیده مى شود را نمى شناسم و ارتباطى 
نیز با او نداشتم و نه قرار است ارتباطى صورت بگیرد. باید قدوس به سوئد برگردد. 
من امضاى هر گونه قرارداد با باشگاه اوئسکا را رد مى کنم، چون هیچ رضایتى به 

این انتقال ندارم.»
با این حرف هاى رئیس باشگاه سوئدى مشخص مى شود که قدوس به مشکل 
بزرگى برخورده است و این انتقال غیرقانونى بوده، چون ستاره ایرانى تحت قرارداد 
باشگاه سوئدى اســت و تنها یک راه پیش رو دارد و آن رضایت گرفتن از باشگاه 

استرشوندس است.

خیلى بى انصافى است اگر بگوییم فوتبال ما حرفه اى 
نیست، همه امکانات ما اعم از استادیوم ها و زمین ها، 
رفتار حرفه اى و... در حد تیم هاى اروپایى است، فقط 
یک ایراد بزرگ وجود دارد که ممکن است کل فوتبال 
مارا از هم بپاشد، آن هم خالکوبى بازیکنان فوتبال است.
«نویمایر»، بازیکن آلمانى استقالل که در هیئت فوتبال 
تهران در این تابستان به شدت گرم، کت تنش کردند 
تا خالکوبى هاى دست او مشــخص نشود. بنده خدا 
آنقدر گرمش شــده بود و عرق مى ریخت که احتماًال 

خالکوبى هایش پاك شد!
نویمایر بخت برگشته از این اتفاق مات و مبهوت مانده 
بود و نمى دانست دلیل این کارها چیست و خدا کند هم 

هیچ وقت نفهمد!
مثًال به او بگویند ایران آفتاب به دستانت بخورد سرطان 
پوست مى گیرى! یا بگویند حیف خالکوبى هایت نیست 
بقیه ببینند، از چشم بد به دور نگهدار! (البته نقاشى روى 

دست او گل و بلبل هم نیست و... بماند!)
این بازیکن آلمانى در تمرینات اســتقالل آن هم در 
گرماى تهران و در حالى که اصحاب رســانه حضور 
ندارند، زیر لباس آستین کوتاهش، لباس آستین بلند 
تن مى کند که مبادا تاتوى روى دستش معلوم شود. باز 
خوب است پاى او خالکوبى ندارد وگرنه با شلوار گرمکن 

در تمرینات و مسابقات شرکت مى کرد!
خدا کند طبع این بازیکن گرم نباشد وگرنه خیلى زود با 

این دما گرما زده و راهى بیمارستان مى شود!
اما اشــکان دژآگه که دیگر ایرانى اســت بــه او چه 

مى توانند بگویند؟
اشکان که نقاشى روى دستش در حد نویمایر نیست، 
براى گرفتن عکس مجبور شد دست خالکوبى شده اش 
را پنهان کند. اشکان احتماًال پوزخندى در دلش بعد این 

اتفاق زده است.
به او گفتند امکان محرومیت وجود دارد و حتماً همانجا 
خنده بر لبانش خشک شد! محرومیتى که نه بخاطر 
خود فوتبال بلکه بخاطر نقاشــى روى دست و پاى 
بازیکن مى تواند براى آنها اعمال شود!حاال مردم این 
بازیکنان را کامل رؤیت کردند و حتى مى دانند دقیقًا 

کجاى دست و پایشان خالکوبى دارد.
شاید به زعم فدراسیون نشین ها خالکوبى مى تواند 
ســرعت بازیکن را کم کند، مصدومیتى ایجاد کند 
و... وگرنه بعید مى دانم به زندگى شخصى دیگران 

ورود کنند!
البته در تیم ملى تاتو مــوردى ندارد و گیوتین باالى 
ســر بازیکن نمى گذارنــد و کتى هم تن کســى
 نمى کنند، فقط در لیگ برتر مى تواند مشکل ساز شود 

و غیرمجاز باشد!
اخیراً  هم شــنیدیم که گفتند تاتو بى تاتو! بازیکنان 

ایرانى و خارجى هم ندارد!
حاال خارجى ها قبل از اینکه به دنبال صادر شدن آى 
تى سى باشند، باید به فکر پوشاندن خالکوبى هاى خود 
باشند و گیت ورود به ایران را بى تاتو رد کنند! البته از 

این دست اتفاقات در فوتبال ما زیاد مى افتد!
قبل تر هــا موى بازیکن مشــکل اصلــى فوتبال 

آماتورگونه ما بود!
بازیکنى که به موهایش شــکل و شــمایلى جدید
 مى داد و به سبک خارجى ها مو کوتاه مى کرد، همان 
ورزشگاه و قبل یا بین دو نیمه کچلش مى کردند و یا 
تا موهایش را اصالح نمى کرد اجازه بازى نمى دادند!

به هرحال مشکل اصلى فوتبال ما اگر حرفه اى نبودن 
بازیکن ها، مدیران و باشگاه ها و... نباشد، حتماً نقش 
و نگار بدن آنها مشکل ساز است و رسیدگى به آنها از 

واجبات است!

نصف جهان روزنامه «اســتقالل جوان» که به شــدت 
از مدیران آبى مى خواســت قرارداد «مامه تیام» را هر 
طور شــده تمدید کنند و این بازیکن بى جانشــین را از 
دست ندهند، حاال نگاه متفاوتى به این بازیکن پیدا کرده 
اســت. اســتقاللى ها تا هفته پیش امیدوار بودند تیام از 
تهدیدهاى شان بترسد و به این تیم برگردد. اما از همان 
موقع که مذاکره با الحاجى گرو دوباره شروع شد مشخص 
شد که قرار نیست تیام برگردد. آخر هفته گذشته هم عکس 
تیام با پیراهن عجمان منتشر شد تا خیال همه راحت شود. 
این اتفاق روى جلد «اســتقالل جوان» بازتاب عجیبى 
داشته است. روزنامه هوادارى باشگاه استقالل تیتر زده 
است: «تیام با پیراهن ســرخ عجمان عکس انداخت؛ 
خالیق هرچه الیق». این تیتر در واقع عملکردى دوجانبه 
دارد. کلمه «سرخ» در این تیتر در طعنه اى به پرسپولیس 
هم هست. منظور این بوده که تیام لیاقت پیراهن آبى را 
نداشت و لیاقتش این بود که پیراهن سرخ بپوشد! یقینًا 

اگر پیراهن عجمان به جاى رنگ قرمز هر رنگ دیگرى 
بود، مســئوالن این روزنامه نام آن را رنگ را در تیتر قید 
نمى کردند! ضمن اینکه با دقت در این عکس مشخص 
مى شــود که رنگ پیراهن عجمان قرمز نیســت. بلکه 
نارنجى است. این مسئله در عکس هاى سایت باشگاه و 

ویکى پدیاى باشگاه عجمان هم به وضوح مشخص 
است. اما چون نیت آوردن کلمه قرمز و طعنه زدن 
به پرسپولیس بوده نویسنده ترجیح داده نارنجى را 

قرمز ببیند!
نکته دوم تغییر نگاه به تیام اســت. او که تا چند روز 
پیش به عقیده این روزنامه «الماس ســیاه» بود و 
پرسپولیسى  ها از اینکه قراردادش را با استقالل تمدید 
کند وحشت داشتند حاال دیگر لیاقت پیراهن آبى را 
ندارد. البته این عقیده استقاللى هاست. برخى ها هم

 مى گویند لیاقت تیام چیزى فراتر از پیراهن آبى بود که 
البته به نظر مى رسد بیراهه نمى گویند.

نصف جهــان محبوبیت ایتالیا در فوتبال دنیا و البته ایران 
به  دلیل جذابیت چهره هاى دوســت داشــتنى کشــور 
چکمه اى نشــان و باشــگاه هاى خاطره ساز آن است.
خاطره سازى هایى که سال هاســت دیگر خبرى از آن 

نیست.
اینکه در دهه 70 و اوایل 80 استقالل تهران با لقب اس 
اس آ.ث. میالن که البته یک تیم قرمزپوش بود تشویق 
مى شد و یا اطالق لقب مالدینى به رضا شاهرودى خود 
گویاى محبوبیت ایتالیایى ها در ایران است و قطعًا حاال 
اگر اتفاقات فوتبال باشگاهى این کشور به ویژه باشگاه 
تاریخ ســاز آ.ث.میالن را رصد و دنبال کنیم کامًال حق 

داریم.
 در اکتبــر 2016 وقتى «یانگ هونگ لــى» به عنوان 
رئیس کنسرسیومى به نام سینو-یوروپ اسپورتس قصد 
خرید باشگاه میالن از سیلیو برلوسکونى را داشت، شک 
و تردیدهاى زیادى در مورد نحــوه پرداخت این مبلغ و 
مالکین آینده روســونرى پیش آمده بــود. در میان این 
سردرگمى براى میالنى ها، لى تصمیم گرفت براى قوت 

قلب دادن به هواداران از اسطوره باشگاه کمک بگیرد.
میالن در طول تاریخش بازیکنان بزرگ زیادى داشته، اما 

وقتى حرف از اسطوره روسونرى مى زنیم فقط یک اسم 
معنا مى دهد: «پائولو مالدینى»، آقاى میالن.

مالدینى تمام عمر فوتبالش را در میالن سپرى کرد و در 
این دوران هفت بار قهرمانى سرى A شد و پنج بار جام 
باشــگاه هاى اروپا / چمپیونز لیگ را فتح کرد، به عالوه 
قهرمانى در کوپا ایتالیا، سوپر جام اروپا و جام بین قاره اى. 
مالدینى که 902 بار با پیراهن روسونرى به زمین رفته و 
به فوتبالش تا بعد از تولد 40 سالگى اش هم ادامه داده بود، 
به نظر مى رسید هرگز باشگاه را ترك نخواهد کرد و بعد 
از بازنشسته شــدن، مثل «خاویر زانتى» در اینتر، پستى 
مدیریتى در میالن خواهد داشــت. اما اختالف نظر او با 
«آدریانو گالیانى»، مدیر کل باشــگاه در دوران مالکیت 

«برلوسکونى»، باعث شد تا این اتفاق رخ ندهد.
بعد از شروع دوران جدید میالن با مالکیت لى شرایط براى 
بازگشت مالدینى که ســال 2009 از فوتبال خداحافظى 
کرده بود مساعد به نظر مى رســید، اما شماره 3 جاودانه 
روسونرى از این همکارى انصراف داد، با این پیش بینى 
که نظام جدید باشگاه بســتر مناسبى براى بدل شدن به 
یک پروژه برنده را ندارد: «میالن همیشــه در قلب من 
بوده. تاریخ من، پدرم و فرزندانم این امر را ثابت مى کند 

و هیچکس و هیچ چیز نمى تواند بین مــن و رابطه ام با 
رنگ هاى این پیراهن بایستد. همین ارتباط قلبى است که 
من را مجبور مى کند در پذیرش شغلى که به من پیشنهاد 

شده دقیق و مراقب و حرفه اى باشم.»
مالدینى نمى توانست خودش را بازیچه  تبلیغاتى لى کند، 
در حالى که به راهى که او مى رفت باور نداشــت. اما بعد 
از اینکه باالخره مؤسســه مالى «الیوت» لى را به دلیل 
پرداخت نکردن قسط و قرض هایش از مالکیت باشگاه 
کنار زد، فرصتى دوباره براى بازگشــت مالدینى به سن 

سیرو فراهم شد.
ایــن دوران جدید با نشــانه هاى خوبى شــروع شــد. 
«لئوناردو»، یکى دیگر از بازیکنان بزرگ سابق میالن به 
عنوان مدیر فنى به باشگاه بازگشت و در معامله اى عالى 
«گونزالو هیگوایین» و «ماتیا کالدارا» را به تیم اضافه کرد 
و در عوض «لئوناردو بونوچــى» ناراضى را به یوونتوس 
بازپس داد. میــالن با حکم دادگاه عالــى ورزش هم از 
محرومیتى که یوفا بابت رعایت نکردن «بازى جوانمردانه 
مالى» به این باشگاه تحمیل کرده بود فرار کرد و سهمیه 

حضور در یوروپا لیگ را دوباره به دست آورد.
و حاال میالن شاهد بازگشت اسطوره خودش به سن سیرو 

است، خبرى که هفته پیش به صورت رسمى اعالم شد. 
مالدینى از این فصل به عنوان مدیر توسعه استراتژیک در 
میالن فعالیت خودش را شروع مى کند. تمام این اتفاقات 
خبر از روزهاى روشــن ترى براى این باشــگاه بزرگ و 

پرسابقه مى دهد.
البته رابطه مالدینى با بخشــى از هــواداران میالن، به 
خصوص اولتراها، همیشه گرم و دوستانه نبوده. در آخرین 
بازى او، مقابل رم، این هــواداران افراطى با پرچمى از 
مالدینى اســتقبال کردند که روى آن نوشــته شده بود: 
«فقط یک "ایل کاپیتانو" وجود دارد». این شــعار البته 
کنار پیراهن شماره 6  «فرانکو بارزى» قرار گرفته بود، نه 
شماره 3 مالدینى. این هواداران حتى مالدینى را متهم 

کرده بودند که «احترامى بــراى مردمى که باعث 
ثروتمند شدنش شده اند قائل نیست».

در نهایت امــا زمان مرهمى اســت بر تمام 
زخم ها. میالنى هاى سرتاســر جهان حاال از 
بازگشت مالدینى 50 ساله به خانواده روسونرى 

خوشــحالند و این بزرگ تریــن دلگرمى براى 
آنهاست، اینکه اسطوره باشگاهشــان به خانه بازگشته 

است.

براى ما ایرانى ها که با ایتالیا و باشگاه هایش خاطره 
داریم قدرتنمایى دوباره باشگاه هاى این کشور 
در اروپا یک خواسته مهم اســت. به ویژه اینکه 

خیلــى هــا از قدرتنمایى 

اسپانیا در اروپا خسته 
شــده اند و در روزگارى 
که قدرت هــاى انگلیس، 
آلمان و فرانسه موفق به توقف 
نمایندگان اســپانیا نشده اند، 
شاید باشــگاه هاى قدیمى 

ایتالیا هستند که باید خود 
را بازیابى کنند و به بام 

اروپا بازگردند.

 پیش به صورت رسمى اعالم شد. 
ه عنوانمدیر توسعه استراتژیک در

 را شروع مى کند. تمام این اتفاقات 
ن ترى براى این باشــگاه بزرگ و 

 بخشــى از هــواداران میالن، به 
شه گرم ودوستانه نبوده. در آخرین

ن هــواداران افراطى با پرچمى از 
دند که روى آن نوشــته شده بود: 
دارد». این شــعار البته  انو" وجود
«فرانکو بارزى» قرار گرفته بود، نه 
 هواداران حتى مالدینى را متهم 

مى بــراى مردمى که باعث 
د قائل نیست».

مرهمى اســت بر تمام 
سرتاســر جهان حاال از 
ساله به خانواده روسونرى 
رگ تریــندلگرمى براى

باشگاهشــان به خانه بازگشته  ره

ههطره براى ما ایرانى ها که با ایتالیا و باشگاه هایش خا
باشگاه هاى این کشورر داریم قدرتنمایى دوباره

در اروپا یک خواسته مهم اســت. به ویژه اینکه 
خیلــى هــا از قدرتنمایى 

اسپانیا در اروپا خسته 
شــده اند و در روزگارى
که قدرت هــاى انگلیس، 
آلمان و فرانسه موفق به توقف 
اســپانیا نشده اند،  نمایندگان
شاید باشــگاه هاى قدیمى 
ایتالیا هستند که باید خود

را بازیابى کنند و به بام 
اروپا بازگردند.

ایرانى ها، مالدینى و اس اس آ.ث.میالن!

مصائب تاتو

در تیم ملى مجاز، در لیگ برتر غیرمجاز!

 لیاقتى فراتر از پیراهن آبى!

زهره فالح زاده

اللیگا سر و «سامان» مى گیرد؟!

در جمع زردپوشان داشته باشد. قلعه نویى تجربه حضور
اصفهانى را دارد به خوبى از نفوذ و محبوبیت نویدکیا هم 
آگاه بود. به همین دلیل به محض رسمى 

قلعه نویى با
م مى شود نه
او همچنین

نصف جهانن همانطور که هفته پیش در خبرها خواندید سا
قدوس تیم فصل آینده خود را انتخاب کرد و به تیم اللیگ
اسپ اوئسکا پیوســت. اوئســکا اینفصلبه لیگ برتر
(اللیگا) صعود کرده است. قدوس سومین ایرانى الل
ی محسوب مى شود. کریمانصارى فرد و
ایرانى دورگه به نام على منوچه
پایین تر فوت البته در سطح
اســپانیا توپ زده اند، ام
تاریــخاللیــگا تنه
ایرانى دیده مى شو
یکى جواد نکو
نکونام پس
جــام جه
2006 راهـ
ا اللیگا شد.
شارجه امار

. نباشد، حتماً نقش
و رسیدگى به آنها از

مز هر رنگ دیگرى
 را رنگ را در تیتر قید
ین عکس مشخص
 قرمز نیســت. بلکه
هاى سایت باشگاه و

ضوح مشخص 
ز و طعنه زدن 
داده نارنجى را 

و که تا چند روز 
س ســیاه» بود و 
 استقالل تمدید 
ت پیراهن آبى را

ست. برخى ها هم
 پیراهن آبى بود که 

د.
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه اجرایى قانون تعیـین تکلیــف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

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

وصول اعتراض ، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
1 - راى شماره 139760302007000660 مورخ 97/03/03 سید حسن محمداحمدى فرزند سید تقى نسبت به ششدانگ 
یکباب گاراژ به مساحت 520,90 مترمربع پالك شماره 19 اصلى واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى 

شده از مالک رسمى قاسم رحیمى کلیشادى فرزند محمد ابراهیم.
2 - راى شماره 139760302007000661 مورخ 97/03/03 سید حسن محمداحمدى فرزند سید تقى نسبت به ششدانگ 
یکباب کارگاه به مساحت 88,39 مترمربع پالك شماره 19 اصلى واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى 

شده از مالک رسمى قاسم رحیمى کلیشادى فرزند محمد ابراهیم.
3 - راى شماره 139760302007000662 مورخ 97/03/03 سید حسن محمداحمدى فرزند سید تقى نسبت به ششدانگ 
یکباب مغازه به مساحت 29,96 مترمربع پالك شماره 19 اصلى واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى 

شده از مالک رسمى قاسم رحیمى کلیشادى فرزند محمد ابراهیم.
4 - راى شماره 139760302007000757 مورخ 97/03/21 سحر فتاحى فرزند اسمعیل نسبت به ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 248,15 مترمربع پالك شماره 19 اصلى واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از 

مالک رسمى محمدکریم دهقان فرزند حسن.
5 - راى شماره 139660302007003605 مورخ 96/10/18 حمیدرضا مشتاقى الرگانى فرزند اکبر نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 202,01 مترمربع پالك شماره 397 اصلى واقع در مهرنجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریدارى شده از مالک رسمى قلى مشتاقى الرگانى فرزند محمدرحیم.
6 - راى شماره 139760302007001176 مورخ 97/04/28 حسین ایزدى گارماسه فرزند محمد نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 356,90 مترمربع پالك شماره 28 فرعى از 406 اصلى واقع در گارماسه بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى عباس شیرزادى گارماسه فرزند حسن.
7 – راى شماره 139760302007001177 مورخ 97/04/28 احمد گیاه چین فرزند عباس نسبت به ششدانگ یکباب 
کارگاه به مساحت 638,01 مترمربع پالك شماره 53 اصلى واقع در اراضى کوه دنبه بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریدارى شده از مالک رسمى طه معارفى.
8 - راى شماره 139760302007001178 مورخ 97/04/28 حسن صفرى فرزند محمدعلى نسبت به ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 80,85 مترمربع پالك شماره 411 اصلى واقع در شرودان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده 

از مالک رسمى مهدى کیانى فرزند محمد اسماعیل.
9 - راى شماره 139760302007001179 مورخ 97/04/28 احمد محمدى فرزند على نسبت به ششدانگ یکباب خانه و 
مغازه  به مساحت 300,60 مترمربع پالك شماره 430 اصلى واقع در مینادشت بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى 

شده از مالک رسمى شعبانعلى محمدى فرزند غالمعلى.
10 - راى شماره 139760302007001183 مورخ 97/04/28 نازعنبر طاهرى لرکى فرزند حسن على نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 142,14 مترمربع پالك شماره 411 اصلى واقع در شرودان بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى 

خود مالک رسمى است.
11 - راى شــماره 139760302007001185 مورخ 97/04/28 محمدرضا جمالپور بیرگانى فرزند شاهمراد نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 191,73 مترمربع پالك شماره 411 اصلى واقع در شرودان بخش 9 ثبت اصفهان که 

متقاضى خود مالک رسمى است.
12 - راى شماره 139760302007001186 مورخ 97/04/28 فرهاد جمال پور فرزند فتاح نسبت به ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 201,50 مترمربع پالك شماره 411 اصلى واقع در شرودان بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک 

رسمى است.
13 - راى شــماره 139760302007001187 مورخ 97/04/28 حجت اله کاظمى قهدریجانى فرزند قاسم نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه نیمه ساز  به مساحت 198,70 مترمربع پالك شماره 386 اصلى واقع در قهدریجان بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى کریم حشمت فرزند محمدحسن.
14 – راى شــماره 139760302007001188 مورخ 97/04/28 مصطفى قاســمى فالورجانى فرزند محمدصادق 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان تجارى مسکونى  به مساحت 119,87 مترمربع پالك شماره 413 اصلى واقع در 
ششدربلندى فالورجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى محمدصادق قاسمى فالورجانى 

فرزند غالمحسین.
15 - راى شماره 139760302007001189 مورخ 97/04/28 نبى اله قربانى قلعه میرى فرزند محمد نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 204,36 مترمربع پالك شماره 386 اصلى واقع در قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریدارى شده از مالک رسمى بیگم غفورى فرزند محمدعلى.
16 - راى شماره 139760302007001190 مورخ 97/04/28 زهرا صادقى جوجیلى فرزند اکبر نسبت به ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 282,11 مترمربع پالك شماره 117 فرعى از 24 اصلى واقع در باغ ابریشم  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریدارى شده از مالک رسمى شیرعلى رحیمى فرزند عبدالکریم.
17 - راى شماره 139760302007001201 مورخ 97/04/30 بتول شجاع فالورجانى فرزند قدیر نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه نیمه تمام به مساحت 217,80 مترمربع پالك شماره 19 اصلى واقع در کلیشاد  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریدارى شده از مالک رسمى عباسعلى دهقان.
18 - راى شماره 139760302007001220 مورخ 97/05/02 محسن توکلى گارماسه فرزند یداله نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 125,65 مترمربع پالك شماره 405 اصلى واقع در گارماسه  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریدارى شده از مالک رسمى قاسم یزدانى گارماسه فرزند اسماعیل.
19 - راى شماره 139760302007001221 مورخ 97/05/02 مرتضى حسن پور فرزند کریم نسبت به ششدانگ یکباب 
خانه و مغازه به مساحت 136,10 مترمربع پالك شماره 198 فرعى از 22 اصلى واقع در سودرجان  بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى رجبعلى حسن پور سودرجانى فرزند ابراهیم.
20 - راى شماره 139760302007001222 مورخ 97/05/03 اکبر طاهرزاده اصفهانى فرزند احمد نسبت به ششدانگ 
یکباب ساختمان تجارى و انبار به مساحت 374,38 مترمربع پالك شماره 408 اصلى واقع در گارماسه  بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حیدرعلى توکلى فرزند صادق.
21 - راى شماره 139760302007001223 مورخ 97/05/03 سید محمد مرتضوى درچه فرزند سید رضا نسبت به دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان تجارى و انبار به مساحت 2711,09 مترمربع پالك شماره 408 اصلى واقع در کوپان 

گارماسه  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حیدرعلى توکلى فرزند صادق.
22 - راى شماره 139760302007001224 مورخ 97/05/03 اکبر طاهرزاده اصفهانى فرزند احمد نسبت به دو دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب ساختمان تجارى و انبار به مساحت 2711,09 مترمربع پالك شماره 408 اصلى واقع در کوپان گارماسه  

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حیدرعلى توکلى فرزند صادق.
23 - راى شماره 139760302007001225 مورخ 97/05/03 فضل اله دانش پژوه نژاد فرزند احمد نسبت به یکدانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب ساختمان تجارى و انبار به مساحت 2711,09 مترمربع پالك شماره 408 اصلى واقع در کوپان گارماسه  

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حیدرعلى توکلى فرزند صادق.
24 - راى شماره 139760302007001226 مورخ 97/05/03 رضا دانش پژونژاد فرزند احمد نسبت به یکدانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب ساختمان تجارى و انبار به مساحت 2711,09 مترمربع پالك شماره 408 اصلى واقع در کوپان گارماسه  

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حیدرعلى توکلى فرزند صادق.
25 - راى شماره 139760302007001227 مورخ 97/05/03 حسین وزیرى وزیرآبادى فرزند امامقلى نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 377,95 مترمربع پالك شماره 513 اصلى واقع در وزیرآباد  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریدارى شده از مالک رسمى حاجعلى وزیرى وزیرآبادى فرزند عبدالعلى.
26  - راى شماره 139760302007001228 مورخ 97/05/03 اکبر حاتمى فرزند حسین نسبت به ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 144,35 مترمربع پالك شماره 19 اصلى واقع در کلیشاد  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از 

مالک رسمى عزیزاله رحیمى کلیشادى فرزند باقر.
27 - راى شماره 139760302007001231 مورخ 97/05/03 رحمت اله صفرى آغچه بدى فرزند ابراهیم نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 211,15 مترمربع پالك شماره 32 اصلى واقع در آغچه بدى  بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ناصرقلى محمدى آغچه بدى فرزند حسن.
28 - راى شماره 139760302007001233 مورخ 97/05/03 فاطمه صغرا کریمى قرطمانى فرزند یداله نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 211,15 مترمربع پالك شماره 32 اصلى واقع در آغچه بدى  بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ناصرقلى محمدى آغچه بدى فرزند حسن.
29 - راى شماره 139760302007001238 مورخ 97/05/03 جمیله اکبرى پاوائى فرزند محمد نسبت به ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 199 مترمربع پالك شماره 525 اصلى واقع در پیربکران  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده 

از مالک رسمى مونس خیرى فرزند محمد اسماعیل.
30 - راى شــماره 139760302007001240 مورخ 97/05/03 عباس اکبرى بجگردى فرزند عبدالحسین نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام به مساحت 211,01 مترمربع پالك شماره 439 اصلى واقع در بجگرد  بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى مسیب اکبرى فرزند محمدعلى.
31 - راى شماره 139760302007001242 مورخ 97/05/03 سید اسداله موسوى آغچه بدى فرزند سید نصراله نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 192,60 مترمربع پالك شماره 32 اصلى واقع در آغچه بدى  بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى سید تقى موسوى آغچه بدى فرزند سید علینقى.
32 - راى شماره 139760302007001243 مورخ 97/05/03 ابراهیم کاظمى خیر فرزند حسنعلى نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 180,90 مترمربع پالك شماره 635 فرعى از 386 اصلى واقع در قهدریجان  بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى قاسم حسن زاده قهدریجانى فرزند حبیب.
33 - راى شماره 139760302007001279 مورخ 97/05/04 اسماعیل محمدى آغچه بدى فرزند غالمعلى نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 68,20 مترمربع پالك شماره 32 اصلى واقع در آغچه بدى  بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حسینعلى محمدى آغچه بدى فرزند عباسعلى.
34 - راى شماره 139760302007001280 مورخ 97/05/04 ابراهیم محمدى آغچه بدى فرزند غالمعلى نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 196,95 مترمربع پالك شماره 32 اصلى واقع در آغچه بدى  بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حسینعلى محمدى آغچه بدى فرزند عباسعلى.
35 - راى شماره 139760302007001281 مورخ 97/05/04 اسماعیل محمدى آغچه بدى فرزند غالمعلى نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 196,95 مترمربع پالك شماره 32 اصلى واقع در آغچه بدى  بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حسینعلى محمدى آغچه بدى فرزند عباسعلى.
36 - راى شماره 139760302007001287 مورخ 97/05/04 حسین ونهرى فرزند محمود نسبت به ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 57,84 مترمربع پالك شماره 41 فرعى از 23 اصلى واقع در حسن آباد  بخش 9 ثبت اصفهان که 

متقاضى خود مالک رسمى است.
37 - راى شماره 139760302007001288 مورخ 97/05/04 حسن کریمى کرافشانى فرزند رضا نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 172,37 مترمربع پالك شماره 538 اصلى واقع در کرافشان  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریدارى شده از مالک رسمى عباس کریمى فرزند نوروزعلى.
38 - راى شماره 139760302007001290 مورخ 97/05/06 صفرعلى توکلى گارماسه فرزند زین العابدین نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 151,31 مترمربع پالك شماره 200 فرعى از 406 اصلى واقع در گارماسه  بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى اسماعیل شیرزادى فرزند رضا.
39 - راى شماره 139760302007001291 مورخ 97/05/06 على ابوطالبى نصراباد فرزند قنبر نسبت به ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 153,92 مترمربع پالك شماره 108 الى 112 فرعى از 53 اصلى واقع در یزدآباد(اراضى کوه دنبه)  بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى سید حسین نکوئى فرزند ابوالقاسم.
40 - راى شماره 139760302007001295 مورخ 97/05/06 حسین محمدى آغچه بدى فرزند حسینعلى نسبت به 
ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 42,12 مترمربع پالك شماره 90 فرعى از 22 اصلى واقع در سودرجان  بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى سیف اله سلیمى سودرجانى فرزند تقى.
41 - راى شماره 139760302007001297 مورخ 97/05/07 حسن على مرادى قهدریجانى فرزند مرتضى نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 337,97 مترمربع پالك شماره 158 فرعى از 385 اصلى واقع در قهدریجان  بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى سید محمد هاشمى فرزند سید باقر.
42 - راى شماره 139760302007001298 مورخ 97/05/07 صدیقه مرادى قهدریجانى فرزند حسین نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 379,85 مترمربع پالك شماره 158 فرعى از 385 اصلى واقع در قهدریجان  بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى مرتضى مرادى فرزند جعفرقلى.
43 - راى شماره 139760302007001299 مورخ 97/05/07 حسینعلى مرادى قهدریجانى فرزند مرتضى نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 358,65 مترمربع پالك شماره 158 فرعى از 385 اصلى واقع در قهدریجان  بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى مرتضى مرادى فرزند جعفرقلى.
44 - راى شماره 139760302007001300 مورخ 97/05/07 مهدى مرادى قهدریجانى فرزند مرتضى نسبت به چهار 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 195,76 مترمربع پالك شماره 158 فرعى از 385 اصلى واقع در قهدریجان  

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى سید محمد هاشمى فرزند سید باقر.
45 - راى شماره 139760302007001301 مورخ 97/05/07 اعظم مرادى قهدریجانى فرزند مصطفى نسبت به دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 195,76 مترمربع پالك شماره 158 فرعى از 385 اصلى واقع در قهدریجان  بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى سید محمد هاشمى فرزند سید باقر.

46 - راى شماره 139760302007001302 مورخ 97/05/07 حسین انصارى فرزند جعفرآقا نسبت به از ششدانگ یکباب 
خانه و مغازه به مساحت 89 مترمربع پالك شماره 19 اصلى واقع در جعفرآباد فالورجان  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریدارى شده از مالک رسمى سید سید مرتضى رحیمى فرزند سید مختار.
47 - راى شماره 139760302007001303 مورخ 97/05/07 حسن قاسمى تودشکى فرزند عباس نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 188,11 مترمربع پالك شماره 45 اصلى واقع در آبنیل  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى 

شده از مالک رسمى ناز عنبر جمشیدى گهروئى فرزند کوهزاد.
48 - راى شماره 139760302007001322 مورخ 97/05/09 مظاهر یزدانى فرزند قاسمعلى نسبت به ششدانگ قسمتى 
از یکباب خانه به مساحت 55,97 مترمربع پالك شماره یک فرعى از 405 اصلى واقع در گارماسه  بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حسن یزدانى گارماسه فرزند علیرضا.
49 - راى شــماره 139760302007001335 مورخ 97/05/09 عباسعلى مرادى قهدریجانى فرزند مرتضى نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 365,92 مترمربع پالك شماره 158 فرعى از 385 اصلى واقع در قهدریجان  بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى سید محمد هاشمى فرزند سید باقر.
50 - راى شماره 139760302007001347 مورخ 97/05/13 محسن احمدى ونهرى فرزند عبدالغفار نسبت به ششدانگ 
زمین مزروعى به مساحت 982,44 مترمربع پالك شماره 471 اصلى واقع در ونهر  بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى 

خود مالک رسمى است.
51 - راى شماره 139760302007001381 مورخ 97/05/15 بختیار غفارى گوشه فرزند ابراهیم نسبت به ششدانگ 
یکدرب باغ به مساحت 12187,54 مترمربع پالك شماره 735 الى 741 فرعى از 448 اصلى واقع در اشترجان  بخش 9 ثبت 
اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى تقى گلشن فرزند عبداله و مصطفى رئیسى فرزند عبدالکریم وعبداله 

مالباشى فرزند محمود.
52 - راى شماره 139760302007001336 مورخ 97/05/09 مهدى زارعى آغچه بدى فرزند رمضان نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 196,44 مترمربع پالك شماره 32 اصلى واقع در آغچه بدى  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریدارى شده از مالک رسمى رمضان زارعى آغچه بدى فرزند حسین.
53 - راى شماره  139760302007000689مورخ 1397/03/07قاى /خانم اکبر رضائى کلیشادى فرزند عباس   نسبت 
به شش دانگ   یکبابخانه    به مساحت 212,48 متر مربع پالك شماره122فرعى از 22 اصلى واقع درسودرجان بخش 9 

ثبت اصفهان مالک اولیه   مصطفى فرهمند
54- راى شماره  139760302007001040مورخ 1397/04/17قاى /خانم  حمیدرضا کریمى سهلوانى   فرزندمصطفى 
نسبت به شش دانگ   یکبابخانه    به مساحت 187,60متر مربع پالك شماره   فرعى از 41  اصلى واقع در سهلوان  بخش 9 

ثبت اصفهان مالک اولیه   احمد کریمى
55- راى شماره  139760302007001321مورخ 1397/05/09قاى /خانم اکبر پور کاظمیان   فرزندمصطفى  نسبت به 
شش دانگ   یکبابخانه    به مساحت248,13 متر مربع پالك شماره  47 فرعى از  387اصلى واقع درقهدریجان بخش 9 ثبت 

اصفهان مالک اولیه   یداله پور کاظمیان
56- راى شماره  139760302007001323مورخ 1397/05/09قاى /خانم اصغر رحمانى قهدریجانى  فرزندکاظم   نسبت 
به شش دانگ   یکبابخانه    به مساحت 440 متر مربع پالك شماره   فرعى از  386اصلى واقع درقهدریجان  بخش 9 ثبت 

اصفهان مالک اولیه   نوروزعلى کریمى
57- راى شماره  139760302007001311مورخ 1397/05/08قاى /خانم  یداله قمره پور فرزند  عباس نسبت به شش 
دانگ   یکباب ساختمان   به مساحت 203,25  متر مربع پالك شماره954   فرعى از385 اصلى واقع در قهدریجان  بخش 

9 ثبت اصفهان مالک اولیه   خود متقاضى 
58- راى شماره  139760302007001312مورخ 1397/05/08قاى /خانم  یداله قمره پور فرزند  عباس نسبت به شش 
دانگ   یکباب خانه    به مساحت 203,99  متر مربع پالك شماره954   فرعى از385 اصلى واقع در قهدریجان  بخش 9 ثبت 

اصفهان مالک اولیه   خود متقاضى
59- راى شماره  139760302007000691مورخ 1397/03/07قاى /خانم  حجت اله هادیان قهدریجانى فرزند محمد 
نسبت به شش دانگ   یکبابخانه    به مساحت 323,18 متر مربع پالك شماره   فرعى از  386اصلى واقع در قهدریجان  بخش 

9 ثبت اصفهان مالک اولیه   نصر اله هادیان 
60- راى شماره  139760302007001039مورخ 1397/04/17قاى /خانم محمد فرهنگ سهلوانى فرزندناصر قلى  
نسبت به شش دانگ   یکبابخانه    به مساحت222,39 متر مربع پالك شماره   فرعى از 45 اصلى واقع در آبنیل  بخش 9 ثبت 

اصفهان مالک اولیه   میرزا فرهنگ سهلوانى
61- راى شــماره  139760302007001209مورخ 1397/04/31آقاى /خانم ناهید هاشمى شهرکى فرزند  ذبیح اله  
نسبت به شش دانگ   یکبابخانه    به مساحت  95,07 متر مربع پالك شماره   فرعى از 19اصلى واقع درکلیشاد  بخش 9 ثبت 

اصفهان مالک اولیه   فیروز میرزا خانى 
62- راى شماره  139760302007001197مورخ 1397/04/30قاى /خانم اعظم دهخدا حسن آبادى فرزند  فتح اله  نسبت 
به شش دانگ   یکبابخانه    به مساحت328,70متر مربع پالك شماره 470  فرعى از 23 اصلى واقع درحسن آباد  بخش 9 

ثبت اصفهان مالک اولیه  خود متقاضیه
63- راى شماره  139760302007000714مورخ 1397/03/13قاى /خانم جعفر امینى فرزند سیف اله نسبت به شش 
دانگ   یکبابخانه    به مساحت 219,69  متر مربع پالك شماره   فرعى از 436 اصلى واقع در الرگان بخش 9 ثبت اصفهان 

مالک اولیه   على اصغر رحمانى
64- راى شماره  139760302007001071مورخ 1397/04/20قاى /خانم حسین اسماعیل زاده قهدریجانى فرزندعلى  
نسبت به شش دانگ   یکبابخانه    به مساحت 173,42متر مربع پالك شماره 437 فرعى از386اصلى واقع درقهدریجان 

بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه   خود متقاضى
65- راى شماره  139760302007000251مورخ 1397/01/30قاى /خانم محبوبه نصر اصفهانى  فرزندرجبعلى  نسبت 
به سه دانگ مشاع از  شش دانگ   یکبابخانه    به مساحت 165,23 متر مربع پالك شماره  748 فرعى از1 اصلى واقع در  

کارالدان بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه   خانم خدیجه نصر 
66- راى شماره  139760302007000253مورخ 1397/01/30قاى /خانم علیرضا امینى   فرزندمحمد حسن  نسبت 
به سه دانگ مشاع از  شش دانگ   یکبابخانه    به مساحت 165,23 متر مربع پالك شماره  748 فرعى از1 اصلى واقع در  

کارالدان بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه   خانم خدیجه نصر
67- راى شماره  139760302007001041مورخ 1397/04/17قاى /خانم اکبر مرادى قهدریجانى  فرزند علیرضا  نسبت 
به شش دانگ   یکبابخانه    به مساحت 156,08 متر مربع پالك شماره  762و772 فرعى از385 اصلى واقع درقهدریجان 

بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه   حسینعلى مرادى فرزند حیدرو ابراهیم شاه محمد
68- راى شماره  139760302007001042مورخ 1397/04/17قاى /خانم علیرضا  مرادى قهدریجانى فرزندحسینعلى  
نسبت به شش دانگ   یکبابخانه    به مساحت 364 متر پالك شماره  762و772 فرعى از385 اصلى واقع درقهدریجان بخش 

9 ثبت اصفهان مالک اولیه   حسینعلى مرادى فرزند حیدر و ابراهیم شاه محمد
69- راى شماره   139760302007000558 مورخ 1397/2/29آقاى /خانم على کوراوند  فرزند امیر قلى نسبت به شش 
دانگ   قسمتى ازیکدرب  باغ    به مساحت 517/25متر مربع پالك شماره   فرعى از 430اصلى واقع در مینادشت   بخش 9 

ثبت اصفهان مالک اولیه   حسینعلى  محمدى
70-راى شماره 139760302007001199-97/04/30آقاى /خانم احمد دهقانى حبیب آبادى  فرزند اسداله  نسبت به 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 412,70 متر مربع پالك شماره 154 فرعى از 37 اصلى واقع در حبیب آباد بخش 9 ثبت 

اصفهان مالک اولیه اسداله دهقانى 
71- راى شماره 139760302007000999-97/04/12آقاى /خانم عبداالمیر صفائى خرزوقى   فرزند محمدعلى نسبت 
به ششدانگ یکباب مغازه  به مساحت 18متر مربع پالك شماره 626 فرعى از یک اصلى واقع در کارالدان  بخش 9 ثبت 
اصفهان مالک اولیه خود متقاضى تاریخ انتشار نوبت اول :  روز شنبه مـــورخ 1397/05/20 تاریخ انتشار نوبت دوم : روز 

یک شنبه مورخ 1397/06/04 م الف:577 اکبر پور مقدم- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان فالورجان/ 5/482
ابالغ رأى

شماره: 423- 97/4/24 خواهان: امین تقوائیان خوانده: کبرى رحیمى موضوع: مطالبه وجه چک تاریخ: روز 1397/4/17 
شعبه دوم پرونده: 97- 24 جلسه شعبه دوم شوراى حل اختالف مبارکه به تصدى امضاکننده ذیل در موعد مقرر تشکیل 
است. پرونده کالسه 24/97 تحت نظر قرار دارد شورا با بررسى اوراق و محتویات پرونده ضمن اعالم ختم رسیدگى مبادرت 
به صدور رأى به شرح ذیل مى نماید. رأى شورا: درخصوص دعوى امین تقوائیان فرزند ماندنى بطرفیت کبرى رحیمى فرزند 
محمد به خواسه مطالب مبلغ 100/000/000 ریال به استناد وجه یک فقره چک عهده بانک کشاورزى به شماره سریال 
338383 بتاریخ صدور 96/8/30 به انضمام خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسى با توجه به اوراق و محتویات پرونده با توجه 
به گواهى عدم پرداخت بانک محال علیه و با توجه به وجود اصل چک در ید خواهان که داللت بر اشتغال ذمه خوانده داشته 
و خوانده علیرغم ابالغ در جلسه رسیدگى شورا حاضر نگردیده و الیحه اى جهت برائت ذمه خویش تقدیم ننموده لذا شورا 
دعوى خواهان را محمول بر صحت تلقى و مستنداً به مواد 310، 311، 314 و 320 قانون تجارت و تبصره الحاقى به ماده 
2 قانون صدور چک و مواد 198، 512، 515 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
100/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 96/8/30 لغایت اجراى حکم با توجه به نرخ 
شاخص تورم بانک مرکزى که توسط دایره اجراى احکام محاسبه خواهد گردید و پرداخت مبلغ 2/450/000 ریال هزینه 
دادرسى در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در 
این شعبه و سپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم عمومى حقوقى شهرستان مبارکه مى باشد. 

م الف: 215525 موسوى پور- قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک)  /5/296
فقدان سند مالکیت

شــماره: 103/97/1735/26- 97/5/15 شرکت مهیا شیشه (ســهامى خاص) به شــماره ثبت 5520 و شناسه ملى 
10260266629 به استناد دو برگ استشهادیه محلى که هویت و امضاى شهود در دفترخانه 357 اصفهان رسما گواهى 
شده مدعى است سند مالکیت خود به شماره چاپى 246598 را که به میزان ششدانگ به شماره پالك ثبتى 299/478 واقع 
در بخش 16 حوزه ثبتى اصفهان (شاهین شهر) که در صفحه 260 دفتر 293 ذیل ثبت 64716 ثبت و صادر و تسلیم گردیده 
که به موجب سند انتقال شماره 139132 مورخ 1375/02/16 دفترخانه 56 اصفهان به شرکت مهیا شیشه (سهامى خاص) 
انتقال قطعى یافته است و به شرح ذیل بازداشت مى باشد به موجب نامه شماره 10761 مورخ 1379/03/10 و نیز بازداشت 
مى باشد به موجب نامه شماره 10765 مورخ 1379/03/10 اداره اجراى اسناد رسمى شاهین شهر و نیز بازداشت میباشد 
بموجب نامه هاى شماره 11733 مورخ 1379/03/17 و 146792 مورخ 1383/05/10 و 11741 مورخ 1379/03/11 و 
37155 مورخ 1386/10/27 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان و نیز توقیف مى باشد به موجب نامه شماره 14679 مورخ 
1383/05/10 به نفع شهردارى شاهین شهر و بازداشت مازاد به موجب نامه شماره 369/86 مورخ 1386/04/23 اجراى 
احکام دادسراى شاهین شهر و توقیف شد به موجب نامه شماره 126949 مورخ 1386/12/16 سازمان تامین اجتماعى 
شاهین شهر و توقیف مازاد شد طى نامه شماره 34330 مورخ 1392/04/10 اداره امور مالیاتى شاهین شهر و به موجب نامه 
شماره 3241 مورخ 1396/10/14 اداره امور مالیاتى شاهین شهر توقیف شد و ضمنا معامله دیگرى هم انجام نشده و طبق 
تبصره 5 ماده 120 آ.ق.ث به علت جابجایى سند مالکیت مفقود گردیده است و تقاضاى صدور سند المثنى نموده است که 
طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آ.ق.ث مراتب آگهى مى گردد که هر کس مدعى انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد 
خود باشد از تاریخ انتشار آگهى تا 10 روز اعتراض خود را به این اداره اعالم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در 
صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. م الف: 221875 ناصر  صیادى 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر /5/433
فقدان سند مالکیت 

شماره: 103/97/1736/26- 97/5/15 شرکت تزریق پالستیک مهیا (سهامى خاص) به شماره ثبت 3938 و شناسه ملى 
10260250916 به استناد دو برگ استشهادیه محلى که هویت و امضاى شهود در دفترخانه 357 اصفهان رسماً گواهى 
شده مدعى است سند مالکیت خود به شماره چاپى /071008 که به میزان ششدانگ به شماره پالك ثبتى 299/487 واقع 
در بخش 16 حوزه ثبتى اصفهان (شاهین شهر) که در صفحه 520 دفتر 255 ذیل ثبت 57362 ثبت و صادر و تسلیم گردیده 
است و به موجب سند انتقال 129070 مورخ 1370/06/30 دفترخانه 56 شهر اصفهان به شرکت صدراالشاره انتقال یافته 
است و نیز بازداشت مى باشــد به موجب نامه هاى شــماره الف ج/29407 مورخ 1387/10/12 و الف ج/37512 مورخ 
1388/10/15 و 29283 مورخ 1381/08/09 اداره اجراى اسناد رسمى ثبت اصفهان و نیز توقیف شد و نیز مازاد توقیف شد 
به موجب شماره 129775 مورخ 1389/12/15 سازمان تامین اجتماعى و ضمنا معامله دیگرى هم انجام نشده است و طبق 
تبصره 5 ماده 120 آ.ق.ث به علت جابجایى مفقود گردیده است و تقاضاى صدور سند المثنى نموده است، که طبق تبصره 
یک اصالحى ماده 120 آ.ق.ث مراتب آگهى مى گردد که هر کس مدعى انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از 
تاریخ انتشار آگهى تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به 
ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مرقوم 

صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. م الف: 221876 ناصر  صیادى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر /5/434
راى اصالحى

شماره دادنامه: 9609970351501309 شماره پرونده: 9509980351501016 شماره بایگانى شعبه: 951201 خواهان: 
آقاى علیرضا خســروى فرزند اصغر به نشانى استان اصفهان، شهرستان اصفهان، شــهر اصفهان، خ رباط، خ بهار، ك 
مسجدالرضا 1، پالك 16 خوانده: آقاى احســان اصالنى فرزند محمد به نشانى مجهول المکان خواسته ها: 1- مطالبه 
خسارت تاخیر تادیه 2- مطالبه خسارت دادرسى  3- مطالبه وجه چک دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم دادرسى 
را اعالم و با اســتعانت از خداوند متعال مبادرت به انشــاى راى مى نماید. راى اصالحى: نظر به اینکه در دادنامه شماره 
9609970351500117- 1396/1/29 به علت سهو قلم در سطر پنج مبلغ سیصد میلیون ریال ذکر شده با اجازه حاصل 
از ماده 309 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى دادنامه مذکور از سیصد میلیون ریال به پانصد 
میلیون ریال اصالح مى گردد. راى اصلى بدون راى اصالحى فاقد اعتبار و وفق مقررات قابل اعتراض مى باشد. اصفهان، خ 
چهارباغ باال، خ شهید نیکبخت، ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان، طبقه 3، اتاق شماره 344. م الف: 217033 راجى 

رئیس شعبه 15 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /5/471
اجراییه

شماره اجراییه: 9710426795000005 شــماره پرونده: 9609986795000379 شماره بایگانى شعبه: 960381 به 
موجب شماره دادنامه مربوطه 9609976795001308 محکوم علیه مسعود فهامى فرزند رضا محکوم است به پرداخت 
مبلغ 36000000 ریال بابت اصل خواسته و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و مبلغ 500000 ریال بابت هزینه دادرسى و 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 1396/5/29 لغایت اجراى حکم و نیم عشر حق االجرا. مشخصات محکوم 

له: سیدمجتبى بهشتى نژاد فرزند سیدمهدى به نشانى استان اصفهان، شهرستان اصفهان، شهر اصفهان، خیابان طالقانى، 
کوچه على قلى بیک، بن بست رهنما، پالك 107. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند 
که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه 
اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که 
به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور 
و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر 
نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه 
نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى 
محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 
قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى 
به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى 
درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 
1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له 
یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). 
اصفهان- خیابان سجاد- خیابان آیت اله ارباب- روبروى مدرسه نیلى پور- جنب ساختمان صبا- پالك 57.  م الف: 216994 

شعبه 20 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهید حججى) /5/472
اجراییه

شــماره ابالغنامــه: 9710106794102477 شــماره پرونــده: 9509986794101616 شــماره بایگانى شــعبه: 
951616 مشــخصات ابالغ شــونده حقیقى: محمد ترابى زیارتگاهى به نشــانى مجهول المکان شــماره اجراییه: 
9710426794100239 به موجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره 9710096794100230 و شماره دادنامه 
مربوطه 9609976794101352 محکوم علیها 1- مریم رجائیان به نشــانى مجهول المکان 2- مهدى منصورى به 
نشانى اصفهان، اصفهان، خ ابوالحسن اصفهانى کوى ش زاللى نبش بن بست مهرداد 3- محمد ترابى زیارتگاهى به 
نشانى مجهول المکان 4- ناصر میر به نشانى مجهول المکان 5- محمدرضا فروغى به نشانى اصفهان، اصفهان، خ نیرو، 
خ آزادى کوى ش علیخانى پ 24 محکوم اند به نحو تضامنى به پرداخت مبلغ 180/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ 5/390/000 ریال بابت هزینه دادرسى و مبلغ 120000 ریال بابت هزینه نشر آگهى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید چک به شماره 593719 مورخ 1395/04/06 لغایت اجراى حکم در حق خواهان 1- محمدحسین نظرى توکلى 
فرزند احمد 2- تعاونى اعتبارى ثامن االئمه هر دو به نشانى خ جى، روبروى خ تاالر سرپرستى تعاونى اعتبارى ثامن االئمه 
و نیم عشر حق االجرا در حق اجراى احکام. مشخصات وکیل: 1- محمدحسین نظرى توکلى فرزند احمد به نشانى خ جى، 
روبروى خ تاالر سرپرستى تعاونى اعتبارى ثامن االئمه 2- الهام ضیامنش فرزند محمد به نشانى اصفهان، خیابان رودکى 
روبروى مدرسه محسنیه مجتمع بهشت طبقه 5. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که 
اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال 
خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر 
عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه 
اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر 
دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و 
اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم 
علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون 
اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر 
نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه 
شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع 
وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). اصفهان، 
چهارراه شیخ صدوق، چهارراه وکال، مجتمع شهداى مدافع حرم  شوراى حل اختالف. م الف: 216995 شعبه 11 حقوقى 

شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) /5/473
اجراییه

شماره اجرائیه: 9710426797900253 شماره پرونده: 9509986797901191 شماره بایگانى شعبه: 951193 بموجب 
درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره 9710096797900259 و شــماره دادنامه مربوطه 9509976797901478 
محکوم علیه 1- جعفر بایگان نشانى: مجهول المکان 2- مجید درینى نشانى: مجهول المکان 3- مسعود درینى نشانى: 
مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 21/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/505/000 ریال بابت هزینه 
دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 95/01/20 (725780) لغایت زمان وصول در حق محکوم له حمیدرضا 
اعتزازیان فرزند حسین نشانى: استان اصفهان- شهرستان اصفهان- خ نظر غربى- سه راه نظر- بن بست میثم- مجتمع 
مسکونى پیام واحد 3 و پرداخت نیم عشر حق االجرا در حق دولت. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى 
معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى 
روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى 
که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور 
و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر 
نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه 
نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى 
محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 
قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى 
به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى 
درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 
1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له 
یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). 
اصفهان- خیابان سجاد- خیابان آیت اله ارباب- روبروى مدرسه نیلى پور- جنب ساختمان صبا- پالك 57. م الف: 216985 

شعبه 45 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شماره یک) /5/474 
ابالغ رأى 

شماره دادنامه: 9709976794200585 شماره پرونده: 9709986794200104 شماره بایگانى شعبه: 970104 خواهان: 
زهرا جبارى فرزند حسین به نشانى اصفهان- فلکه شهدا- خ ابن سینا- کوچه شهید کاظمى- جنب مسجد ابوطالب- کوچه 
شهید حسین پوستین دوست- پالك 214. خوانده: اسماعیل مرادى فرزند محمد به نشانى مجهول المکان خواسته: مطالبه 
وجه سفته با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به 
صدور رأى مى نماید. رأى قاضى شوراى حل اختالف: درخصوص دعوى خانم زهرا جبارى فرزند حسین به طرفیت آقاى 
اسماعیل مرادى فرزند محمد به خواسته مطالبه مبلغ 10/000/000 ریال وجه سفته به شماره خزانه دارى کل 601099 به 
انضمام مطلق خسارات قانونى؛ با عنایت به بقاى اصول مستندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه خواسته را دارد و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگى و مصون ماندن خواسته از هرگونه تعرض و 
تکذیب؛ شورا دعوى مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده لذا به استناد مواد 309 و 307 قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 
519 و 522 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 10/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و 275/000 ریال بابت هزینه دادرسى و همچنین خسارت تأخیر و تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
97/2/3 لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمى از سوى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران بر عهده 
اجراى احکام مى باشد در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید رأى صادره غیابى و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ واقعى 
قابل واخواهى در این شعبه و ظرف 20 روز پس از انقضاى مهلت واخواهى قابل تجدیدنظر خواهى در دادگاه هاى عمومى 
حقوقى اصفهان مى باشد. اصفهان- چهارراه شیخ صدوق- چهارراه وکال- مجتمع شهداى مدافع حرم شوراى حل اختالف. 

م الف: 216986 شعبه 12 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شماره دو) /5/475
اجراییه

شماره اجرائیه: 9710426796200200 شماره پرونده: 9609986796201420 شماره بایگانى شعبه: 961430 بموجب 
درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره 9710096796200219 و شــماره دادنامه مربوطه 9609976796204691 
محکوم علیه جمشید حبیبى محکوم است به پرداخت مبلغ 47/000/000 ریال بابت اصل خواسته (چک شماره ى 375055 
مورخ 95/11/30 به عهده بانک انصار) و 1/812/500 ریال بابت هزینه دادرسى و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید چک 95/11/30 تا تاریخ وصول که محاسبه ى آن براساس نرخ اعالمى از سوى بانک مرکزى بر عهده اجراى 
احکام مى باشد و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق محکوم له حمیدرضا موسوى فرزند اکبر نشانى: استان اصفهان- 
شهرستان اصفهان- شهر اصفهان-  شاهپور جدید- خ شهید باباگلى- فروشگاه ایویکو نقش جهان صادر و اعالم مى نماید 
با احتساب نیم عشر دولتى. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد 
(ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا 
محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد 
یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و 
موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو 
نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از 
زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له 
بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 
ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به 
نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف 
محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس 
از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط 
محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). اصفهان- خیابان سجاد- خیابان 
آیت اله ارباب- روبروى مدرسه نیلى پور- جنب ساختمان صبا- پالك 57. م الف: 216977 شعبه 32 حقوقى شوراى حل 

اختالف اصفهان (مجتمع شماره یک) /5/476
اجراییه

شماره اجرائیه: 9710426797900073 شماره پرونده: 9609986797900796 شماره بایگانى شعبه: 960803 بموجب 
درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره 9710096797900076 و شــماره دادنامه مربوطه 9609976797901885 
محکوم علیه محمدرضا باقرى نهوجى نشانى: مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 14/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و 205/000 ریال بابت هزینه نشر اگهى و هزینه دادرسى و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 96/5/20 
چک شماره 323634 تا تاریخ وصول در حق محکوم له محمد جوالئى فرزند اسمعیل نشانى: استان اصفهان- شهرستان 
اصفهان- شهر اصفهان- سپاهان  شهر- بلوار توحید شرقى- مجتمع ترنج- واحد E 25- کدپستى: 8179981773 و مبلغ 
نیم عشر هزینه اجرا. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 
قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به 
از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و 
قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات 
مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک 
سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت 
مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به 
منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و 
ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى 
که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم 
به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت 
سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم 
علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). اصفهان- خیابان سجاد- خیابان آیت اله 
ارباب- روبروى مدرسه نیلى پور- جنب ساختمان صبا- پالك 57. م الف: 216980 شعبه 45 حقوقى شوراى حل اختالف 

اصفهان (مجتمع شماره یک) /5/477
اجراییه

شماره اجرائیه: 9710426793600222 شماره پرونده: 9609986793601633 شماره بایگانى شعبه: 961647 بموجب 
درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره 9710096793600217 و شــماره دادنامه مربوطه 9709976793600228 
محکوم علیه حمیدرضا سرلک نشانى: مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 86/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته (طبق پرینت صورت حساب مورخه 95/8/20 لغایت 95/12/26) و 2/160/000 ریال بابت هزینه دادرسى و حق 
الوکاله وکیل 1- حسین محمدیان فرزند یداله نشانى: اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالى ساختمان بانک تجارت (ارغوان) 
طبقه سوم واحد 18 کاخ موسسه حقوقى نویدبخشان عدالت 2- مهرى نمازیان فرزند جواد نشانى: دهاقان گلشن خیابان 
امام حسین (ع) روبروى بانک ملت جنب خانه بهداشت طبقه فوقانى مغازه یوسفى طبق تعرفه قانونى و هزینه نشر آگهى سه 
مرحله احتساب آن در اجراى احکام و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 96/12/5 لغایت تاریخ وصول 
که محاسبه آن براساس نرخ اعالمى از سوى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران بر عهده اجراى محترم احکام مى باشد، 
در محکوم له جواد ترك خلخالى فرزند على نشانى: استان اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر اصفهان- خ شاهپور جدید 
خ باباگلى روبروى نمایندگى زامیاد فروشگاه سعادت صادر و اعالم مى نماید با احتساب نیم عشر دولتى. محکوم علیه مکلف 

است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى 
براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر 
به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، 
به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد 
به همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از 
اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار 
به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس 
تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون 
کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 
قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از 
زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394). اصفهان- خیابان سجاد- خیابان آیت اله ارباب- روبروى مدرسه نیلى پور- جنب ساختمان 

صبا-  پالك 57. م الف: 216974 شعبه 6 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /5/478
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9709976797100309 شماره پرونده: 9609986797100854 شماره بایگانى شعبه: 960854 خواهان: 
محمدعلى غدیرى ماربینى فرزند حسین به نشانى شهر اصفهان- خیابان زینبیه- خیابان دکتر مفتح- کوچه حکیم شفایى 
شماره 18- پالك 29 خوانده: آقاى حمیدرضا ناطقى به نشانى مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه سفته رأى قاضى شورا: 
درخصوص دعوى آقاى محمدعلى غدیرى ماربینى به طرفیت آقاى حمیدرضا ناطقى به خواسته مطالبه مبلغ 50/000/000 
ریال وجه سفته شماره 996694 (سرى ت) به انضمام مطالبه خسارات دادرسى و خسارت تاخیر تادیه با عنایت به دادخواست 
تقدیمى، تصویر مصدق سفته و بقاى اصول مستندات در ید خواهان و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگى با وصف ابالغ 
قانونى و اینکه مشارالیه هیچ گونه الیحه و دلیل موجه و مدرك موثر قانونى درخصوص دعوى مطروحه مبنى بر برائت ذمه 
خویش ابراز و اقامه ننموده، شورا دعوى خواهان را ثابت و وارد تشخیص داده، لذا به استناد مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون 
آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و 765/000 ریال بابت هزینه دادرسى و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 96/12/19 لغایت تاریخ وصول 
که محاسبه ان براساس نرخ اعالمى از سوى بانک مرکزى بر عهده اجراى احکام میباشد و همچنین حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این 
شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان/ حضورى 
و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. اصفهان- خیابان 
سجاد- خیابان آیت اله ارباب- روبروى مدرسه نیلى پور- جنب ساختمان صبا- پالك 57. م الف: 216970 شعبه 41 حقوقى 

شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شماره یک)  /5/479
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9709973723100926 شماره پرونده: 9609983723100695 شماره بایگانى شعبه: 960986 خواهان: 
خانم فاطمه رئیسى فیل آبادى فرزند ایرج به نشانى استان اصفهان، شهرستان مبارکه، شهر مبارکه، سجادیه، خیابان جامى، 
کوچه بهار، پالك 5 خوانده: آقاى ابراهیم حسنى راد فرزند عبدالمحمد به نشانى مجهول المکان خواسته: طالق به درخواست 
زوجه به تاریخ 97/4/27 در وقت فوق العاده شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى شهرستان مبارکه به تصدى امضاءکننده ذیل 
تشکیل است و پرونده کالسه 960986 از دفتر واصل و تحت نظر قرار دارد دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده ضمن 
اعالم ختم رسیدگى و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه: در خصوص دعوى 
خانم فاطمه رئیسى فیل آبادى فرزند ایرج به طرفیت آقاى ابراهیم حسنى راد فرزند عبدالمحمد به خواسته صدور حکم طالق 
به جهت عسر و حرج، دادگاه با بررسى مدارك و مستندات خواهان و احراز علقه زوجیت دائم بین طرفین به موجب سند نکاحیه 
شماره 26930 مورخ 1381/3/29 دفتر رسمى ازدواج شماره 56 شهرکرد و مساعى دادگاه و شوراى حل اختالف و داوران 
جهت سازش زوجین موثر واقع نگردیده است و از طرفى نیز زوجه اصرار بر طالق داشته و حسب اظهارات گواهان تعرفه 
شده از ناحیه خواهان و تحقیقات محلى صورت گرفته در تاریخ 1396/10/1 مامورین نیروى انتظامى که حکایت از ترك 
منزل توسط زوج به مدت 5 سال داشته لذا عسر و حرج نامبرده را محرز و مسلم دانسته. در خصوص مهریه و نفقه دادخواست 
جداگانه تقدیم و در این پرونده ادعایى نداشته و اجرت المثل ایام زوجیت را نیز بذل مى نماید و از پدر شوهر یک دانگ منزل 
مسکونى در شوش دانیال داشته که جداگانه اقدام مى نماید و از مادر شوهر اصداقى صورت نگرفته است و داراى یک فرزند 
دختر 11 ساله به نام یلدا که با زوجه زندگى مى کند و زوج مکلف به پرداخت ماهیانه سه میلیون ریال با افزایش ده درصد 
سالیانه به عنوان نفقه فرزند مشترك به زوجه مى باشد و جهیزیه نزد زوجه مى باشد. لذا با عنایت به مراتب فوق دادگاه دعوى 
خواهان را ثابت تشخیص و مستندا به ماده 1130 قانون مدنى و مواد 26، 24، 27، 29، 31، 32، 33، 37 قانون حمایت خانواده 
مصوب 91 حکم طالق خواهان به لحاظ عسر و حرج صادر و اعالم مى نماید و نوع طالق بائن و مدت اعتبار حکم طالق 
شش ماه پس از تاریخ ابالغ راى فرجامى یا انقضاء مهلت فرجام خواهى است و احراز شرایط صحت اجراى صیغه طالق با 
رعایت جهت شرعى و قانونى به عهده مجرى طالق مى باشد تا زوجین با مراجعه به یکى از دفاتر رسمى طالق نسبت به اجرا 
و ثبت صیغه طالق اقدام نمایند و در صورت امتناع زوج به سردفتر رسمى طالق جهت اجراى صیغه طالق نمایندگى اعطا مى 
گردد. زوجه حسب گواهى پزشکى قانونى شماره 882 مورخ 97/4/19 فاقد حمل و منفى مى باشد. راى صادره غیابى و ظرف 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر در محاکم محترم 
تجدیدنظر اصفهان مى باشد. استان اصفهان، شهرستان مبارکه، بلوار خلیج فارس، جنب بانک ملى، دادگسترى شهرستان 

مبارکه. م الف: 220345 موسوى پور دادرس شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى دادگسترى  شهرستان مبارکه /5/481
تحدید حدود اختصاصى

شماره صادره 1397/08/512025- تاریخ ثبت صادره : 05/15/ 1397  نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالك 
شماره 1/1619 واقع در کارالدان بخش 9 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتى به نام آقاى حسن نصر اصفهانى فرزند 
تقى و خانم محبوبه نصر اصفهانى فرزند جعفر (بالسویه) در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونى آن به عمل نیامده 
است . اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود پالك مرقوم در روز چهار 
شنبه مورخ 1397/06/27 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد ، لذا به موجب این آگهى به کلیه مجاورین 
اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهى در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. - م الف / 555   حبیب اکبرى- معاون اداره 

ثبت اسناد وامالك فالورجان/5/484 
فقدان سند مالکیت 

شماره: 139785602030001538 آقاى حمید زمانه فرزند قنبر على باستناد 2 برگ استشهاد محلى شماره 18107 مورخ 
1397/03/24 که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى است که سه-هفتم دانگ مشاع به استثناء ثمنیه اعیانى تا 
سه دانگ از ششدانگ پالك ثبتى شماره 978 واقع در قطعه 6 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحه 278 دفتر 582 
امالك بموجب سند انتقال شماره 13583 مورخ 1388/09/19 دفترخانه 199 نجف اباد و به ذیل ثبت شماره 132376 و 
سند بشماره سریال 0541168-الف87 مع الواسطه به نامش صادر و تسلیم شده است و معامله دیگرى هم انجام نشده است. 
نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت سهل انگارى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده 
را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله 
(غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت 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 شد. تاریخ انتشار 97/05/20  223559/م الف- حسین زمانى رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/5/485
 فقدان سند مالکیت 

شماره: 139785602030001538 آقاى حمید زمانه فرزند قنبر على باستناد 2 برگ استشهاد محلى شماره 18109 مورخ 
1397/03/24 که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى است که سه-هفتم دانگ مشاع به استثناء ثمنیه اعیانى تا 
سه دانگ از ششدانگ پالك ثبتى شماره 978 واقع در قطعه 6 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحه 275 دفتر 582 
امالك بموجب سند انتقال شماره 13583 مورخ 1388/09/19 دفترخانه 199 نجف اباد و به ذیل ثبت شماره 132374 و 
سند بشماره سریال 0541167-الف87 مع الواسطه به نامش صادر و تسلیم شده است و معامله دیگرى هم انجام نشده است. 
نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت سهل انگارى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده 
را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله 
(غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت 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 شد. تاریخ انتشار 97/05/20  223557/م الف- حسین زمانى رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/5/486
 فقدان سند مالکیت 

شماره: 139785602030001538آقاى حمید زمانه فرزند قنبر على باستناد 2 برگ استشهاد محلى شماره 18108 مورخ 
1397/03/24 که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى است که سه-هفتم دانگ مشاع به استثناء ثمنیه اعیانى تا 
سه دانگ از ششدانگ پالك ثبتى شماره 978 واقع در قطعه 6 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحه 272 دفتر 582 
امالك بموجب سند انتقال شماره 13583 مورخ 1388/09/19 دفترخانه 199 نجف اباد و به ذیل ثبت شماره 132372 و 
سند بشماره سریال 0541166-الف87 مع الواسطه به نامش صادر و تسلیم شده است و معامله دیگرى هم انجام نشده است. 
نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت سهل انگارى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده 
را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله 
(غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت 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 شد. تاریخ انتشار 97/05/20  223630/م الف- حسین زمانى رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/5/487
 فقدان سند مالکیت 

شماره: 139785602030002638 –خانم عفت شــفیعى فرزند حسین به استناد دو برگ استشهاد محلى که هویت و 
امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت سه هفتم دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه ملک شماره 6 
فرعى مجزى از 751 اصلى واقع در قطعه 4 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحه 390 دفتر 140 امالك تمامت 
ششدانگ به نام ربابه شفیعى سابقه ثبت و سند دارد که سپس به موجب گواهى حصر وراثت شماره:  82/02/22-484  
ربابه فوت نموده که عفت شفیعى احدى از وراثت مى باشد که سهم نامبرده در صفحه323 دفتر601 ذیل شماره 138069 
سند مالکیت به شماره 589956 به نام عفت شفیعى صادر شده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: جابجائى، از بین رفته 
است چون درخواست صدور المثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند 
مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده (10) 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 ســند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم 
خواهد شد. تاریخ انتشار 05/20/ 1397- 220765/م الف-  از طرف حسین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف 

آباد/5/488
مزایده اموال غیر منقول نوبت اول 

در پرونده 2135/96 (اجراى شورا )  و به موجب اجرائیه 95/ 647 مورخه 96/5/14 صادره از شعبه 8 شوراى حل اختالف 
شهرستان شاهین شهر محکوم علیه امیر حسین عرب بیگى جزى به پرداخت مبلغ 551/011/235 ریال اصل و تاخیر تادیه  
و مبلغ 3/275/000 ریال هزینه دادرسى مبلغ 6/000/000 ریال حق الوکاله وکیل که جمع مبالغ فوق 286/235 / 560 ریال 
مى باشد در حق محکوم له سلمان مرادى  و مبلغ 28/014/311 ریال هزینه اجرا در حق صندوق دولت محکوم گردیده است 
که شخص ثالث خانم صدیقه شیر پالك ثبتى 734 / 321 خود را براى فروش  و وصول طلب محکوم به ، به اجراى احکام 
معرفى نموده است  و این اجرا اقدام به پالك فوق به شرح زیر توسط کارشناس خبره کارشناسى نموده است  . شرح نظریه 
کارشناسى ، شش دانگ پالك 321/734 بصورت یکباب دکان مخروبه بوده که طبق نامه 4195/26 / 96 مورخ 96/11/3 
اداره اسناد و امالك یک و نیم دانگ مشاع آن بنام خانم صدیقه شیر فرزند اسماعیل بموجب سند انتقال 21272 مورخ 30 
/ 52/5 صداق گردیده است  و بنامش در جریان ثبت مى باشد  و تاکنون سند مالکیت صادر نشده  و در حال حاضر 6 دانگ 
بصورتیک قطعه زمین بایر مى باشد که فاث=قد مستحدثاث است  و داخل در محدوده شهر گز قرار دارد  و کلیه امکانات 
شهرى را دارا مى باشد  و داراى مختصات  UTXمرکز ملک Y =3629864و X =558180 مى باشد که پس از بررسى 
موقعیت محلى ملک مساحت عرصه ابعاد ملک  و قواره  و با در نظر گرفتن جمیع عوامل موثر در کارشناسى ارزش یک و نیم 
دانگ عرصه  و اهیانى ملک مورد نظر برابربیست و هفت میلیون تومان معادل 270/000/000 ریال بر آورد مى گردد . با توجه 
به اینکه نظریه کارشناسى به محکوم علیه  و مالک ابالغ  و در مهلت مقرر مصون از اعتراض مانده است این اجرا قصد قصد 
فروش یک و نیم دانگ پالك از طریق مزایده را دارد  و طبق گزارش 96/11/15 ملک در تصرف خانم صدیقه شیر مى باشد . 
زمان برگزارى مزایده : 30 / 5 / 97 سه شنبه ساعت 9 الى 10 صبح  محل برگزارى مزایده : اجراى احکام حقوقى دادگسترى 
شاهین شهر محل نگهدارى مال توقیفى : گز برخوار  خ فردوسى کوچه شهید قادر پناه  - نبش بن بست مینا جنب پالك 29  
. مزایده از قیمت کارشناسى شروع و به کسى که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد . برنده مزایده مى بایست 
10 درصداز ثمن معامله را فى المجلس به همراه داشته باشند تا عند اللزوم به حساب سپرده  واریز و تا یک ماه فرصت دارد 
ما بقى ثمن معامله را به حساب سپرده واریز نماید و اال ضمن ابطال مزایده10 درصد اولیه پس از کسر هزینه هاى مزایده به 
صندوق دولت واریز مى گردد . کسانى که مایل به شرکت در مزایده مى باشند مى بایست حداکثر 5 روز قبل از مزایده به دایره 
اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شود و در روز انجام مزایده درخواست کتبى خود به همراه قیمت 
پیشنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى تحویل ، تا در مزایده شرکت داده شوند . 212492 /م الف مولویان  – مدیر اجراى 

احکام شوراى حل اختالف  دادگسترى شاهین شهر / 5/512 
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با گرم شدن هوا بسیاري از افراد به فن هاي خنک کننده و پنکه براي خنک 
شدن در شب هاي گرم وابسته هستند اما اگر فن ها مسدود و به اندازه کافی 
تمیز نباشند برخی افراد به طور ناخواسته با اثرات نامطلوب بر روي سالمتی 

مواجه می شوند.
دکتر «مایکل بنینگر» از کلینیک کلولند از اوهیو گفت: به یاد داشته باشید که 
فن ها در بیشتر موارد سودمند هستند، نه تنها براي کمک به رهایی از گرما 
بلکه براي بهبود کیفیت خواب. هواي خنکی که از طریق باز شدن پنجره یا 
فن هاي الکترونیکی ایجاد می شود می تواند به تنفس بهتر افراد در هنگام 
خواب کمک کند مگر اینکه هوا خشک باشد. اگر شما اغلب با درد ماهیچه 

بیدار می شوید دلیلی براي اجتناب از داشتن فن به هنگام خواب دارید.
طبق گفته یک مشاور خواب؛ غلظت هواي سرد بر روي بخش هاي خاصی از 

بدن می تواند ماهیچه ها را سفت کند و باعث گرفتگی عضالت شود.
براســاس این گزارش، این مشــکل به طور ویژه در افــرادي که صورت و 
گردنشــان در نزدیکی فن ها قرار دارد اتفاق می افتد.عــالوه بر این فن ها 
می توانند گرد و غبار را به آسانی بر روي لبه هاي خود جمع آوري کنند. اگر 
آنها به اندازه کافی تمیز نباشند می توانند خطري براي سالمتی افرادي که از 

آلرژي رنج می برند، باشند.
همچنین فن ها در طول شب ذرات مضر را در اطراف اتاق پخش می کنند.

آب طعمدار با میوه هاى مرکبات، مانند لیمو، مصرف کنندگان را تحریک مى کند که آب بیشترى مصرف 
کنند. بدن براى زنده ماندن نیاز به آب دارد و نوشــیدن به اندازه کافى براى حفظ سالمتى مطلوب حیاتى 
است. لیمو ترش طعم آب را بهبود مى بخشد، و فرد را تشویق به نوشیدن بیشتر آب مى کند. آبلیمو مى تواند 

به هضم غذا هم کمک کند. 
لیمو حاوى مواد مغذى زیر است:

 22 میلى گرم کلسیم، 12 میلى گرم فســفر ،68 میلى گرم پتاسیم و 19/5 میلى گرم ویتامین C، که حدود 
20 تا 25 درصد از ارزش روزانه توصیه شده براى بزرگساالن است.

عالوه بر خواص ذکر شده،  لیمو سبب کاهش خطر ابتال به سرطان و بهبود کیفیت پوست مى شود وکاهش 
وزن را ترویج مى کند.

 سیستم ایمنى را بهبود مى بخشــد و باعث کاهش خطر ابتال به بیمارى هاى قلبى مى شود و قند خون را 
کاهش مى دهد.

 لیمو از رشد میکروارگانیســم ها جلوگیرى مى کند، داراى خواص ضد التهابى است و از ایجاد  سنگ کلیه 
جلوگیرى مى کند.

«ســوالنین» یکى از «گلیکوآلکالوئید»هاى گیاهى 
است که به طور طبیعى در ســیب زمینى وجود دارد. 
این ســّم موجب تهوع، اســتفراغ و دل درد مى شود. 
معموًال بیمار پس از دو روز بهبود مى یابد، اما به ندرت 
آسیب به ســلول هاى عصبى و تشــنج موجب مرگ 

مى شود.
بافت ســبز رنگ زیر پوست ســیب زمینى مهمترین 
محل تجمع سوالنین اســت و لذا باید قبل از مصرف 
ســیب زمینى پوســت آن به ضخامت 2 تا 3 میلیمتر 
برداشته شود. حتى پوســتگیرى سیب زمینى موجب 
اســترس گیاه و تولید ســوالنین در بافت گوشــتى 
مى شود؛ بنابراین سیب زمینى پوست کنى شده، باید 
بالفاصله طبخ شود و نگهدارى طوالنى آن خطرناك 
است. در مورد مصرف سیب زمینى زغالى همراه پوست 
باید احتیاط کرد. تجمع سوالنین در غده هاى کوچک 
نارس در سیب زمینى محتمل اســت و بنابراین باید 
اطراف غده ها و جوانه ها به ضخامت چند ســانتیمتر 

برداشته شود.
طعم تلخ ســیب زمینى به ویژه در ســیب زمینى آب 
پز نمایانگر وجود ســوالنین در بافت ســیب زمینى 

است. آب پز کردن تأثیرى روى ســم ندارد، اما سرخ 
کردن ســیب زمینى میزان ســم را کاهش مى دهد. 
قرارگیرى در معرض نور یا گرمــاى محیط، موجب 
تولیــد ســوالنین در بافت گوشــتى ســیب زمینى 

مى شود.
بنابراین ســیب زمینى باید خارج از تابش مستقیم نور 
و در محل خنک با دماى کمتر از 15درجه سانتیگراد 
نگهدارى شــود. از طرفى، سرماى شــدید و دماى 
کمتــر از 5 درجه ســانتیگراد نیز موجب تولید ســم

 مى شــود؛ بنابراین ســیب زمینى را نباید در بالکن یا 
تراس منــزل نگهدارى کرد و بهتر اســت در محلى 
خنک و تاریک در آشپزخانه قرار گیرد. آسیب فیزیکى 
و ضرب دیدگى ســیب زمینى نیز در تولید سم مؤثر 
است. سم سوالنین و ســم دیگرى به نام توماتین در 
گوجه فرنگى سبز و نارس وجود دارد. بنابراین بافت 
سبزرنگ گوجه نباید مصرف شود و باید محل اتصال 
گل به بافت اصلــى به  خوبى جدا شــود. همچنین 

استفاده از گوجه فرنگى داراى بافت نارس به 
منظور طبخ غذاهایى نظیر املت اشتباه

 است.

ماهى هاى چرب مانند سالمون، ساردین و خال مخالى سرشار از اسیدهاى 
چرب امگا3 هستند و زمانى که موضوع بهبود عالیم آسم مطرح مى شود، آنها یکى از بهترین 

مواد غذایى هستند. آسم یک بیمارى التهابى اســت و غذاهاى سرشار از اسیدهاى چرب 
امگا3 مانند ماهى چرب، گردو و بذر کتان گزینه هاى خوبى براى کاهش التهاب محســوب 

مى شوند.

نخستین خط دفاعى در برابر آسم، یک رژیم غذایى سالم و متعادل است. به بیان ساده، آسم شرایطى است که در آن مسیرهاى تنفسى ریه ها (نایژك ها) از التهاب مزمن رنج مى برند.
گاهى اوقات به راحتى فراموش مى کنیم که آنچه مى خوریم مى تواند به صورت مستقیم بر شدت یا حتى شکل گیرى یک مشکل سالمت یا بیمارى در بدن ما اثرگذار باشد. بدون تردید، آسم یکى از این موارد محسوب مى شود و اگر واکنش آلرژیک 

به برخى انواع غذاها وجود نداشته باشد، رژیم غذایى به طور معمول آخرین چیزى است که افراد مبتال به آسم درباره آن فکر مى کنند.
بدن سالم تر انعطاف پذیرى بیشترى دارد، از التهاب کمترى رنج مى برد و احتمال واکنش هاى نامطلوب به محرك هاى محیطى که زمینه ساز آسم مى شوند، در آن کمتر است. در نتیجه، مواد غذایى مصرفى شما مى توانند به بهبود شدت و تکرر عالیم 
آسم کمک کرده یا آنها را تشدید کند. هرچه مواد غذایى تازه و با تراکم باال مصرف کنید، مى توانید کنترل بهترى روى بیمارى خود داشته باشید. یک رژیم غذایى سرشار از میوه ها و سبزیجات، به همراه چربى هاى سالم و گوشت هاى ارگانیک مى تواند 

در مدیریت آسم نقشى کلیدى داشته باشد. اگر چه یک رژیم غذایى سرشار از محصوالت تازه و گوشت هاى با کیفیت، نقطه آغاز خوبى است اما برخى مواد غذایى دیگر نیز وجود دارند که مى توانند به طور قابل توجهى بر عالیم آسم اثرگذار باشند.

ویتامین D یکى از مهمترین آنتى اکسیدان ها در بدن انسان است، اما افراد بسیارى 
با کمبود این ماده مغذى مواجه هستند. خطر ابتال به آسم در افرادى که کمبود ویتامین D دارند، 

بیشتر است.
راحت ترین و ساده ترین گزینه براى دریافت ویتامینD،قرار گرفتن پوست در معرض نور خورشید 
است. اما اگر این امکان براى شما وجود ندارد، مى توانید مصرف غذاهایى مانند ماهى هاى سالمون 

و خال مخالى، جگر گاو، پنیر و زرده تخم مرغ را مد نظر قرار دهید.

مطالعات نشان داد، زنان مبتال به آسم که بتاکاروتن، آنتى اکسیدانى موجود در 
هویج بیشترى مصرف مى کردند از کیفیت زندگى بهترى برخوردار بودند. مطالعه اى دیگر 

نشان داد که سطوح کم بتاکاروتن نه تنها با شــیوع هرچه بیشتر آسم، بلکه با شدت بیشتر 
عالیم بیمارى مرتبط بوده است. از دیگر منابع غذایى سرشار از بتاکاروتن مى توان به سیب 

زمینى شیرین، سبزیجات برگدار، بروکلى و اسفناج اشاره کرد.

موز منبعى عالى براى پتاسیم است. مصرف موز ممکن است به کاهش خس 
خس سینه در کودکان مبتال به آسم کمک کند. این ارتباط را نتایج مطالعه اى تأیید کرد که 

نشان مى داد سطوح کم پتاسیم، با اختالل در عملکرد ریه کودکان مرتبط بوده است.  از دیگر 
منابع خوب براى پتاســیم مى توان به آووکادو، کدو بلوطى، اســفناج، سیب زمینى، کیوى و 

سالمون اشاره کرد.
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5دماى کمتر از 15درجه سانتیگراد 
ز طرفى، سرماى شــدید و دماى 
ســانتیگراد نیز موجب تولید ســم

 ســیب زمینى را نباید در بالکن یا 
دارى کرد و بهتر اســت در محلى 
شپزخانه قرار گیرد. آسیب فیزیکى 
ـیب زمینى نیز در تولید سم مؤثر 
دیگرى به نام توماتین در  و ســم

 نارس وجود دارد. بنابراین بافت 
د مصرف شود و باید محل اتصال 
ى به  خوبى جدا شــود. همچنین 

گى داراى بافت نارس به 
نظیر املت اشتباه ى

مراقب
 َسّم سیب زمینى 

باشید

خواص معجزه گر لیموترش را 

بشناسید

اگر شب ها زیر باد کولر 
مى خوابید بخوانید 

اگر فکر می کنید بعد از خوردن فلفل تند اگر آب بخورید، ســوزش 
دهانتان برطرف می شود اشتباه می کنید.

حتمًا برایتــان پیــش آمده کــه فلفل تنــد بخوریــد و دهانتان 
بســوزد و براي رفع ســوزش بالفاصلــه پس از آن آب بنوشــید. 
اما این کار اشــتباهی است و ســوزش دهانتان بیشــتر می شود. 
پس بعد از خوردن فلفل تنــد، آب نخورید. هیچــگاه براي از بین 
بردن ســوزش دهانتان از آب اســتفاده نکنید. آب، نــه تنها تندي 
را رفع نمــی کند کــه آن را در تمامی ســطح دهان شــما پخش 

می کند. بهتر است نان بخورید.
البته غذاهاي تند بــه بهبود گردش خون در بدن کمک بســیاري 
می  کنند. وقتی شما فلفل یا یک غذاي تند می  خورید، دماي بدنتان 
افزایش می  یابد. در نتیجه ســرعت گردش خون بیشــتر می  شود و 
قلبتان تند تر می  زند. همچنین با توجه به اینکه فلفل داراي ویتامین 
A و C اســت، با خوردن آن، دیواره رگ ها مقاومت بیشــتري پیدا 

می  کنند.
کاپسایسین همچنین برخی میکروب ها را در م عده از بین می  برد. در 
نتیجه می  تواند به رفع مشــکالت معده کمک کند. اما توجه داشته 
باشید که اگر بعد از خوردن فلفل احساس سوزش معده به شما دست 

داد، حتمًا این مسئله را با پزشک در میان بگذارید.

بعد از خوردن
فلفل تند 

آب نخورید!
گر با ل تند اگر آب بخورید، ســوزش 

 poshtibani.mui.ac.ir متقاضیان شرکت در مناقصه مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت دانشگاه علوم پزشکى اصفهان به آدرس
مراجعه فرمایند. 

شرایط متقاضیان حقوقى: 
1- تصویر صفحه اول اساسنامه شرکت، تصویر آگهى تأسیس و تصویر آخرین آگهى تغییرات در روزنامه رسمى براى شناسایى صاحبان امضا مجاز شرکت 

2- تصویر گواهینامه صالحیت پیمانکارى پایه 5 در رشته ساختمان از سازمان مدیریت و برنامه ریزى 
3- ارائه تأیید صالحیت ایمنى کار از اداره کار الزامى مى باشد. 

4- تصویر حداقل دو مورد گواهى حسن انجام کار از دستگاه هاى دولتى حداکثر تا 3 سال قبل به همراه تصویر قراردادهاى مربوطه 
5- گواهى بازدید یکى از اعضاى هیئت مدیره از محل پروژه که به تأیید ناظر مقیم واحد رسیده باشد. 

6- پیمانکارانى که با دانشگاه علوم پزشکى اصفهان همکارى نموده اند باید گواهى حسن انجام کار از مدیریت امور فنى دانشگاه ارائه نمایند. 
برآورد پروژه: 6/983/306/989 ریال براساس فهارس بها سال 1397 

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 350/000/000 ریال 
نوع تضمین شرکت در مناقصه: فیش واریزى یا ضمانتنامه معتبر بانکى با اعتبار سه ماه 

تاریخ توزیع اسناد مناقصه: از روز شنبه مورخ 1397/5/20 لغایت روز چهارشنبه مورخ 1397/5/24 

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى تکمیل
 مرکز خدمات جامع سالمت خوانسارك به روش سرجمع
 وابسته به شبکه بهداشت و درمان شهرستان فالورجان

روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى و 
م الف: 223800 خدمات بهداشتى درمانى استان اصفهان 

آگهى تغییرات شرکت تولیدى بازرگانى سبزینه صنعت 
سرآمد سهامى خاص به شماره ثبت 35127 و شناسه 
ملى 14000247930 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1397/05/02 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: سرمایه شــرکت از محل مطالبات حال شده 
سهامداران و صدور سهام جدید از مبلغ 5000200000 
ریال به مبلــغ 40000000000 ریال افزایش یافت و 
ماده 5 اساسنامه بدین شرح اصالح شد: سرمایه شرکت 
مبلغ چهل  میلیارد ریال نقدى است منقسم به چهارصد 
هزار سهم یکصد هزار ریالى با نام عادى که تماماً پرداخت 
شده است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجارى اصفهان. 

 (223480)

آگهى تغییــرات شــرکت آرکا صنعت پارس آســیا 
سهامى خاص به شــماره ثبت 58623 و شناسه ملى 
14006837390 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
فوق العاده مورخ 1397/04/26 محل شرکت در واحد 
ثبتى اصفهان به نشانى: اســتان اصفهان، شهرستان 
اصفهان، بخش مرکزى، شــهر اصفهان، محله آپادانا 
اول، خیابان شــهید قدوســى [(آ پادانا اول)]، خیابان 
ســجاد، پالك 0، مجتمع تندیس، طبقه دوم، واحد 23، 
کدپستى 8165755897 تغییر یافت و ماده مربوطه در 
اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات 

غیرتجارى اصفهان (221097) 

آگهى تغییرات

آگهى تغییرات
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نومیدتریــن  و  معامــالت  در  مــردم  زیانکارتریــن  همانــا 
مــردم در تــالش، مــردى اســت کــه تــن در گــردآورى 
مــال خســته دارد، امــا تقدیرهــا بــا خواســت او هماهنــگ 
نباشــد، پس بــا حســرت از دنیــا رود و با بــار گناه بــه آخرت 

روى آورد.
موال على (ع)

شهردارى گز برخوار با استناد به مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد: 
ورزشــگاه کوثر واقع در انتهاى بلوار امام (ره) را از طریق مزایده عمومى و در 
قالب قرارداد اجاره بهاء ماهیانه به مدت یک ســال واگذار نماید. متقاضیان 
مى توانند جهت دریافت اســناد و مدارك مزایده، تا پایــان وقت ادارى روز 
دوشــنبه 1397/06/05 به دبیرخانه شــهردارى گز برخوار مراجعه نمایند. 
ضمنًا اطالعات تکمیلى مزایده فوق از طریق وب ســایت شهردارى به نشانى

 www.gazborkhar.ir در دسترس مى باشد. همچنین امور مالى شهردارى 
با شماره تلفن 45721961- 031 داخلى 120 در ساعات ادارى آماده پاسخ گویى 

به سواالت احتمالى مى باشد.

سازمان مدیریت حمل و نقل شهردارى شاهین شــهر به استناد مجوز هیئت مدیره سازمان و 
نظریه کارشناسى در نظر دارد فروش و شارژ کارت بلیت را از طریق برگزارى مناقصه عمومى به

 شرکت ها و افراد واجد شرایط واگذار نماید. 
لذا متقاضیان مى توانند با مراجعه به واحد امور قراردادهاى سازمان واقع در شاهین شهر بلوار 
جمهورى اسالمى مجموعه ادارى انقالب مراجعه و نسبت به دریافت فرم مربوط به شرکت در 
مناقصه اقدام و پیشنهاد خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 1397/06/05 به 

دبیرخانه حراست سازمان تحویل نمایند.
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 45224970-031 این سازمان تماس حاصل و یا به 

سایت WWW.SHAHINSHAHR BUS.IR مراجعه نمایند. 
در ضمن سازمان در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است و هزینه چاپ آگهى به عهده 

برنده مناقصه مى باشد. 

شهردارى زرین شهر به استناد مجوز شــماره 122 مورخ 97/03/05 
شوراى اسالمى شــهر در نظر دارد نســبت به واگذارى یک قطعه 
زمین واقع در خیابان امام شــمالى، کوچه شــهید مهدیان جهت 
پارکینگ وســائط نقلیه به صورت اجاره براى مدت دو سال از طریق 
مزایده عمومى اقدام نماید، لذا از متقاضیان داراى صالحیت دعوت به 
عمل مى آید جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطالعات بیشتر از 
تاریخ انتشار تا پایان وقت ادارى مورخ 97/05/27 به شهردارى مراجعه 

نمایند. 

مخاطبین محترم:

«راه اندازى سامانه نوبت دهى اینترنتى در راستاى میز خدمت الکترونیکى»
با عنایت به دستور ریاست محترم جمهور درخصوص راه اندازى میز خدمت 
در دستگاه هاى اجرایى به اطالع مى رساند جهت ارائه خدمت با کیفیت برتر، 
گرفتن خدمات و جلو گیرى از اتالف وقت به سامانه نوبت دهى غیرحضورى 
اینترنتى بــه آدرس: http://reserve.tamin.ir مراجعه و یا با کد 

دستورى #142* اقدام نمایید.

آگهى مزایده عمومى (نوبت اول)

آگهى مناقصه – نوبت اول

آگهى مزایده

 روابط عمومى شهردارى گز برخوار

منوچهر روانان- مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل شهردارى شاهین شهر 

میثم محمدى- شهردار زرین شهر 

اداره روابط عمومى تأمین اجتماعى استان اصفهان

چاپ اول

چاپ اول

نوبت دوم
شهردارى فالورجان در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 5/408 مورخ 97/04/30 شوراى اسالمى شهر فالورجان 

نسبت به اجراى پروژه زیر از طریق برگزارى مناقصه انتخاب پیمانکار نماید.

آگهى مناقصه

جواد نصرى- شهردار فالورجان 

نوبت اول

پروژه ساماندهى و مرمت پوشش انهار و دفع آب هاى سطحى محله گارماسه فالورجان

مبلغ اعتبار پیش بینى شده: مدت پروژه: یک ماه
محل پروژه: محله گارماسه فالورجان4/000/000/000 ریال

نوع فهرست بها: راه و باند 
محل تأمین اعتبار: شهردارى فالورجانتعدیل و مابه التفاوت مصالح: نداردسال 1397 

                کلیات عملیات اجرایى شامل:
1- عملیات تخریب.                                                  2- خاکبردارى با دست و ماشین.
3- تهیه و نصب لوله بتنى.                                   4- تهیه و اجراى باالست کوهى.

5- تهیه و اجراى بتن.                                               6- موارد پیش بینى نشده مطابق دستور کارهاى ابالغى.

- آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 97/06/03 مى باشد.
- جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتى www.falavarjan.ir مراجعه فرمائید.

قابل توجه شرکت ها، سازمان ها
 و مؤسسات تجارى و صنعتى

آیا مى دانید براى اینکه بهتر دیده شوید باید ابتدا 
خدمات و تولیداتتان را به مردم معرفى کنید؟

درج یک آگهى در روزنامه نصف جهان یعنى 
امکان بهتر دیده شدن براى شما.

ما مى توانیم این وظیفه را
بر عهده بگیریم. 


