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این زرد، زرد ما نیست داداش!خبرى از بارش هاى آخر شهریور نیستسریال «پدر» دوباره ساخته مى شود؟«شبکه بزرگ رضویون» به جاى ایست بازرسى 5 کاروان از حجاج اصفهانى برگشتند ورزشاستانفرهنگ استان جهان نما

3 رهبر اروپایى گفتند در برجام بمانید 

در صد  اعتماد مردم به مسئوالن بسیار پایین است
3

3
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بازتاب مطبوعاتى حضور جنجالى 
مطهرى در گلپایگان

مهندس جدید از سپاهان 
فارغ التحصیل مى شود!

چالش تأمین اجتماعى
 در پرداخت 
مستمـرى ها 

5

چوب فیلم هاى 
پرفروشم را 
خورده ام!
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رئیس مجلس شوراى اسالمى اظهار کرد: ایران پذیرفت با 1+5 مذاکره کند و 
مذاکرات سختى هم بود. دولت فعلى هم خیلى تالش کرد که مذاکرات به 
نتیجه برسد. من خودم از نزدیک پیگیر کارها بودم که دولت آقاى روحانى 

و شخص ظریف زحمات زیادى براى رسیدن به توافق کشیدند. 

شــاید تا یکى دو هفته پیش کمتر کسى از مخاطبان 
سریال «پدر» تصور مى کرد که شخصیت «توفیق» 
از رفیق شــفیق «حاج على تهرانى» تبدیل به دشمن 
درجه یک او شــود. اما آنچه بیشــتر از این چرخش 
شخصیتى باعث تعجب شد حضور بیژن امکانیان در 
این نقش بود. این اولین تجربه امکانیان در قالب یک 
شخصیت کامًال منفى در یک سریال تلویزیونى است. 
تجربه اى که امکانیان آن را ریسکى باال براى خودش 

مى داند. 
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چرا شهربانو منصوریان شهردار سمیرم را کتک زد!چرا شهربانو منصوریان شهردار سمیرم را کتک زد!
یک پرده دیگر از زندگى خواهران ورزشکار سمیرمىیک پرده دیگر از زندگى خواهران ورزشکار سمیرمى

2

معاون سیاسى و امنیتى استاندارى اصفهان:

بازگشت کامبیز دیرباز
 به کارهاى کمدى

قراردادهاى پنهان صدا و سیما لو مى رود؟
حاشیه هاى حرف هاى مدیرعامل باشگاه ذوب آهن پس از دیدار تیم متبوعش با پدیده 

مشهد همچنان ادامه دارد. 
همانطور که شنیدید سعید آذرى، مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن بعد از باخت این تیم در 
برابر پدیده، بسیار عصبانى بود و حرف هاى متعددى را علیه سازمان لیگ برتر و داورى 

مطرح کرد. 
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بازتاب حرف هاى مدیر عامل باشگاه ذوب آهن

آگهى فراخوان جذب پزشک

اداره روابط عمومى مدیریت درمان تأمین اجتماعى استان اصفهان

مدیریت درمان تأمین اجتماعى استان اصفهان به منظور تأمین کادر 
پزشکى در رشــته هاى تخصصى اطفال، اورولوژى، رادیولوژى، طب 
اورژانس و زنان و زایمان و همچنین دکترى عمومى و دندانپزشــکى 
جهت اشتغال در مراکز تابعه به صورت قراردادى حق الزحمه کار اضافى 
به صورت تمام وقت بدون رابطه استخدامى دعوت به همکارى مى نماید. 
متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام در سایت 

مدیریت درمان www.disfahan.tamin.ir مراجعه نمایند.

نوبت دوم

آگهى مناقصه
(نوبت اول)

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

سازمان مدیریت حمل و نقل شهردارى شاهین شهر به استناد مجوز هیأت مدیره سازمان و نظریه 
کارشناسى در نظر دارد سرویس کارى شیفت شب اتوبوس هاى تحت نظارت خود 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 ســازمان 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 سه شنبه مورخ 1397/06/27 به دبیرخانه 
حراست سازمان تحویل نمایند. جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 45224970- 031 این 

سازمان تماس حاصل و یا به سایت WWW.SHAHINSHAHRBUS.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.

چاپ اول
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بیژن امکانیان:

بریز و بپاش در برگزارى جشنواره فیلم کودك در کار نیست

م بمانید 
3

کره کند و 
ت به 
ىانى ح
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برگزارىجشنوار بپاشدر و بریز

بچه بچه 66  ساله هم   ساله هم 
پنالتى را پنالتى را 

مى گرفت!مى گرفت!



0202جهان نماجهان نما 3306یک شنبه  11 شهریور  ماه   1397 سال پانزدهم

رئیس ســازمان بســیج مســتضعفین گفت: در جنگ 
اقتصادى از حدود چهار هفته قبل دوستان ما درخصوص 
مقابله با محتکران به میدان آمدند و من هم از بسیجیان 
درخواست کردم و در سراسر کشور لبیک گفتند و 1171 
میلیارد تومان حجم کاالهاى احتکار شــده کشف شده 
توسط بسیج است.سردار غالمحسین غیب پرور اظهار 
کرد: ما نه ادعاى حل همه مشکالت اقتصادى را داریم 
و نه ادعاى تصدیگرى داریم بلکه مى خواهیم بگوییم با 

روش هاى جهادى مى توان کارها را انجام داد.
وى با بیان اینکه طرح هاى ائتالى بسیج را آغاز کردیم 
که یکى از آن طرح ها راه اندازى گشت هاى محله محور 

بسیج است، افزود : هشت ماه است این طرح راه اندازى و 
اجرا شده و این گشــت ها به نظر ما ایست هاى بازرسى 
را پوشــش مى دهد؛ ایست هاى بازرســى شاید برخى 
نگرانى ها را براى بعضى ایجاد مى کرد البته ما ایست را 
کامًال تعطیل نکردیم اما معتقدیم که تأثیر گشــت هاى 
محله محور بیشتر از ایســت هاى بازرسى کف خیابان 
است، این گشت هاى محله محور بسیج «شبکه بزرگ 
رضویون» نام گرفته است. غیب پرور به یگان فاتحین 
اشاره کرد و گفت: این یگان بســیجیان داوطلب و شهادت 
طلب هستند که براى مقابله با تهدیدات سخت آموزش هاى 

ویژه اى دیده اند و همچنان مورد توجه ما هستند.

رئیس مجلس شوراى اسالمى اظهار کرد: ایران پذیرفت 
با1+5 مذاکره کند و مذاکرات ســختى هم بود. دولت 
فعلى هــم خیلى تالش کــرد که مذاکــرات به نتیجه 
برســد. من خودم از نزدیک پیگیر کارها بودم که دولت 
آقــاى روحانى و شــخص ظریــف زحمــات زیادى 
براى رســیدن به توافق کشــیدند. اگرچــه در توافق
 مشکالتى وجود دارد و اینطور نیست که همه خواسته ها 

به نتیجه برسد.
وى در بخش دیگرى از سخنرانى خود یادآور شد: بعد از 
اینکه آمریکا از برجام خارج شد رهبران اروپا تماس گرفتند 
و گفتند شما خارج نشــوید در حالى که ما حق داشتیم از 

این توافق خارج شویم. آنها از ما خواستند همکارى کنیم 
و گفتند مــا به گونه اى تأمین مى کنیم که شــما در این 
توافق خســارتى نبینید. در واقع ایران پس از تماس سه 
تن از رهبران اروپا این را پذیرفت کــه دورانى را با اروپا 
طى کند که ببیند که آنها تــوان و تعلق خاطر براى این 

کار را دارند یا خیر. 
رئیس مجلس تصریح کــرد: اینکه آیــا اروپایى ها در 
میدان عمل هم حرفشــان را به نتیجه مى رسانند تردید 
وجود دارد. به هرحال در گفت گوهــاى کالن دورنماى 
خوبى عنوان شد ولى مشخص نیســت در عمل چقدر 

محقق شود.

«شبکه بزرگ رضویون» 
به جاى ایست بازرسى

3 رهبر اروپایى گفتند
 در برجام بمانید 

جهانگیرى و یک بیانیه
  دیده بان ایران | انتشــار بیانیــه حــزب 
کارگزاران ســازندگى تحت عنوان  مردان «بزم» 
را در شرایط «رزم» نمى توان به کار گرفت، با  پاسخ 
کنایه آمیز حزب اعتدال و توســعه همراه شــد. به 
دنبال انتشــار این بیانیه و حواشــى مطرح شده در 
رســانه ها، یک منبع نزدیک به معاون اول رئیس 
جمهور گفت: اســحاق جهانگیــرى از عضویت در 
حزب کارگزاران ســازندگى اســتعفا کرده است و 
مدت هاســت در جلســات حزب مذکور شــرکت 
نمى کند و نقشى در تهیه بیانیه ها و مواضع سیاسى 

کارگزاران سازندگى ندارد.

معلمى به نام بچه هیوال!
غالمحســین دوانــى، مدرس    خبرآنالین|
سابق دانشگاه شــریف در روزنامه «شرق» نوشت: 
«اخبار رســانه اى دادگاه برخى متهمان فساد ارزى 
نشان از تبسم و خنده آقایان دارد و همه در این فکر 
هستند که آنها به چه کسى یا کســانى و براى چه 
چیزى مى خندند... وقتی رسانه هاي ملی و تصویري

 بیش از نیم ســاعت وقت و زمان ســیماي ملی(!) 
را بــه مصاحبه بــا مجرمی که 13 ســال به عنوان 
مختلس و متخلف و... زندان بوده به منزله کارآفرین

 و مرشد «بیل گیتس» اختصاص می دهند تا این بچه 
هیوال به پاك طینتان کشــور آموزش کالهبرداري 
در قالب کارآفرینی بدهد... شــاهد این خنده ها هم 

خواهیم بود.» 

هر دو فیش 
منتشر مى شود؟

  آفتاب  نیوز| احمد امیرآبــادى فراهانى در 
توییتى اعالم کرد که هیئت رئیسه مجلس تصمیم 
گرفته تا نســبت به حقوق نمایندگان شفاف سازى 
انجام شــود. احمد توکلــى، نماینــده ادوار هفتم، 
هشتم و نهم مجلس شــوراى اسالمى پیش از این 
به «خبرآنالین» گفته بود کــه نمایندگان مجلس 
دو فیــش حقوقى دارند. حال ســئوال این اســت 
که آیا هر دو فیش حقوقى نمایندگان منتشر خواهد 

شد؟

دروغ نیست 
اما بزرگنمایى مى شود

  دیده بان ایران | حجت االسالم محمدرضا 
زائرى در روزنامه «خراسان» نوشت: «از چند سال 
قبل یــک متخصص روان شــناس کــه در حوزه 
آسیب هاى اجتماعى فعال بود و به مشهد تردد داشت 
در خصوص حضــور زائران عراقى و مســئله زنان 
در مشــهد صحبت کرده و تذکر داده بود. اما حجم 
اغراق شده موضوع و نوع جریان سازى رسانه اى در 
فضاى مجازى به خوبى نشــان دهنده برنامه ریزى 
حساب شــده و دســت هاى پنهان در این تبلیغات 

آشکار بود.»

نرم وارد شد و 
مظلوم نمایى کرد 

حجت االســالم احمدسالک،    خبرآنالین |
نماینده مردم اصفهان و عضو جامعه روحانیت درباره 
تفاوت دو جلســه ســئوال از احمدى نژاد با سئوال 
از روحانى گفــت: اولین تفــاوت در رعایت ادب و 
اخالق و ارزش هایى بود که هم رئیس جمهور و هم 
نمایندگان مجلس در نطق هاى خود داشتند. نکته 
دوم اینکه رئیس جمهور نرم وارد شد و البته مظلوم 
نمایى هم کردند هر چند یکى دو نکته اى داشــتند 
که شــاید موجب عکس العملى در سئوال کنندگان 
شــود اما آقاى ذوالنور بــا اینکه این را احســاس 
کرد آرامــش خود را حفــظ کرد. نکتــه دیگر این

 اســت که مجلس توانســت به همه تبلیغات سوء 
پاســخ دهد و اقتدارش را به نمایــش بگذارد. نکته
 ســوم این اســت وقتى 190 نماینده به پاســخ ها 
رأى منفى مــى دهند یعنــى بدنه مجلــس قانع

نشد. 

خبرخوان
ثبت ستاره 

به نام موزیسین ایرانى
«لوریس چکناواریان»، آهنگساز   ایران آرت|
و رهبر ارکســتر ایرانى در تازه تریــن گفتگویش از 
ستاره اى که مؤسسه ستاره شناسان به نام او نامگذارى 
کرده است پرده برداشت. این اتفاق در شصتمین سال 
تولد چکناواریان و پس از کنسرت ارکستر سمفونیک 
ارمنستان رخ داده است. لوریس چکناواریان زاده 21 
مهر 1316 در بروجرد، آهنگساز، رهبر ارکستر و نقاش 

ایرانى ارمنى تبار است.
 

بارش باران در مکه مکرمه 
عصر جمعه ابرهاى سیاه    جام جم آنالین|
آســمان مکه را فراگرفت و رگبار شدید باعث به راه 
افتادن آب در سطح خیابان هاى شهر خدا شد. شدت 
باران به حدى بود که بسیارى از حجاج ایرانى که در 
این روز در خیابان هاى منتهى به مســجدالحرام در 
رفت وآمد بودند غافلگیر شدند و با لباس هاى خیس به 
محل هاى اقامتشان بازگشتند. باران همچنین براى 
دقایقى تردد خودروها را نیز در خیابان هاى مکه مختل 
کرد. باران مکه هرســال چند روز پس از ایام تشریق 

خیابان هاى این شهر را شستشو مى دهد.

سپرده هاى چند ساله
 احیا مى شود

  تسنیم| رئیــس کل بانک مرکــزى از 
بررسى ارائه سپرده هاى دو و سه ساله خبر داد و گفت: 
در حال بررسى این امر هستیم که بتوانیم در کنار این
 سپرده هاى چندساله، دولت هم اوراق مشارکت منتشر 
کند. همتى با اشاره به انتشار برخى اخبار مبنى بر دستور 
بانک مرکزى براى افزایش نرخ سود سپرده هاى بانکى 
گفت: بانک مرکزى در زمینه افزایش نرخ سود که 23 
درصد شده هیچ دستورى ارائه و ابالغ نکرده و فقط ما 
تأکید کردیم که  تمدید یک ماهه قراردادها، منحصر 

به سپرده هاى 2 تا 11 شهریور 96 بود.

کیهان کلهر، برنده 
جایزه معتبر جهانى شد

کیهــان کلهــر، نوازنــده    آفتاب  نیوز|
کمانچه و آهنگســاز، برنده جایزه معتبر بین المللى 
Human Spirit ایزاك اشــترن شد. این جایزه 
به منظور تقدیر از افــراد یا گروه هایى اســت که از 
طریق موســیقى به بشــریت کمک کردند. جایزه 
Human Spirit ایزاك اشترن که از سال 2016 
بنیانگذارى شده، به  منظور احترام به گروه ها یا افرادى 
است که ســهم برجســته اى در کمک به بشریت و 
مسائل انسانى از طریق موســیقى داشته اند. آزمون 
(مسابقه) بین المللى ایزاك اشترن در کنار آزمون هاى 
بین المللى چایکوفسکى و کوئین الیزابت از معتبرترین 

آزمون هاى موسیقى جهان هستند.

20 هکتار گندم سوخت
  باشگاه خبرنگاران جوان| بــر اثــر 
آتش سوزى در شهرستان شازند در استان مرکزى، 20 
هکتار از مزارع گندم این شهرستان طعمه حریق شد. 
آتش سوزى از انبار ذخیره علوفه در روستاى دهسد این 
شهرستان آغاز و 30 تن علوفه دچار حریق شد. علت 
وقوع این حادثه از سوى کارشناسان مربوطه در حال 

پیگیرى است.

شایعه نصب شنود 
روى درختان!

سیدحســین آرش میالنــى، نماینده    ایلنا|
شوراى شهر تهران با بیان این مطلب که مسائل باید 
از نظر شدت و عمق پایش شوند چراکه برخى نکات 
در فضاى مجازى مطرح مى شود که صحت نداشته و 
بدون بررسى نمى توان در موردشان اظهارنظر کرد ، 
افزود: به عنوان مثال اخیراً در فضاى مجازى عنوان 
کردند که روى درختان تهران شنود نصب شده است 
درحالى که این موضوع کامالً  خنده دار است و رسانه ها 
باید براى بررســى عمیق تر و اصولى تر مسائل به ما 

کمک کنند.

منصوریان هــا براى زندگى شــان تصمیمــات جدید 
گرفته اند؛ آنها این روزها نه تنها برند «سیب» در سمیرم 
به نام خود ثبت کرده اند که قرار و مدار نمایندگى شهربانو 

منصوریان در مجلس را هم گذاشته اند!
شهربانو، الهه و ســهیال منصوریان سه خواهر ووشوکار 
ایران در یکى دو سال گذشته خیلى به چشم آمده اند. آنها 
که قبل از حضور در برنامه «ماه عسل» هم قهرمانى هاى 
متعددى کســب کرده بودند، بعد از آن شهرت بیشترى 
یافتند و حاال در ورزش کشــور به برندى قابل اطمینان 

تبدیل شده اند.
مســئله اى که عالوه بــر مــدال آورى و قهرمانى در 
رقابت هاى ووشو، خواهران منصوریان را بیشتر به چشم 
آورده، پیگیرى امور اجتماعى توسط آنها به خصوص در 
شهرستان سمیرم بوده است. حاال خواهران منصوریان 
در سمیرم محبوبیت ویژه اى دارند و به همین دلیل برند 
سیب سمیرم را به نام خود ثبت کرده اند. برنامه بعدیشان 
هم نمایندگى شــهربانو منصوریان در مجلس شوراى 

اسالمى است.
الهــه منصوریــان در گفتگویى که با شــبکه اینترنتى 
«تى وى پالس» به همراه خواهرش شهربانو منصوریان 
انجــام داد گفته اســت: «کل در آمد مردم ســمیرم از 
فروش سیب است. مردم این شــهر کشاورز هستند اما 
به علت خشکســالى به مشــکل خورده اند. در این بین 
واسطه ها براى خرید سیب سمیرم وسط آمده اند و سیب 
را به قیمت 900 الى 1000 تومان از کشــاورزان منطقه
مى خرند اما شــما مى بینید در بازار سیب به قیمت پنج 
الى شش هزار تومان به فروش مى رسد. ما با دیدن این 
شرایط و براى اینکه مردم سمیرم شرایط اقتصادیشان 
بهتر شود، برند ســیب را در ســمیرم به نام "خواهران 
منصوریان" ثبت کردیم. ما االن در ســمیرم با باغدارها 
هم هماهنگ هســتیم و هرقدر واســطه ها ســیب را 
مى خرند، ما پول بیشــترى پرداخت مى کنیم و با سود 
3 الى 4 درصد به فروشگاه ها مى دهیم. ما هیچ سودى 
از انتقال ســیب نمى بریم و فقط ســود برند را دریافت
مى کنیم. هدفمــان هم از این کار فقط این اســت که 
باغدار سود کند و واسطه ها نتوانند به مردم سمیرم ضرر 

برسانند.»
***

در بخش دیگرى از این گفتگو شــهربانو منصوریان از 
درگیرى فیزیکى اش با شهردارى سابق سمیرم سخن 
بر زبان آورد: «من مسئول تربیت بدنى شهردارى سمیرم 
بودم اما وقتى آن آقا شــهردار شد، بخش تربیت بدنى را 

تعطیل کرد.»
الهه منصوریان وســط حرف خواهــرش پرید و گفت: 

«من و شهربانو با هم نزد شهردارى رفتیم و گفتیم چرا 
نمى خواهید تربیت بدنى داشته باشــید. مى گفت کار 
شهردارى این است که فضاى سبز درست کند و مردم 
بروند خوش بگذرانند. من گفتم اگر مردم سالم وسالمت 
نباشد آیا در پارکى که شما مى سازید، ورزش مى کنند؟»
شــهربانو منصوریان ادامه داد: «وقتى این اتفاقات افتاد 
من کارهایى که شهردار انجام داده بود را پیگیرى کردم و 
فهمیدم تخلف کرده است. او براى یک پروژه در شهرك 
سه میلیارد تومان بودجه گرفته بود اما در داخل شهرك 
فقط 600 میلیون تومان هزینه کرد. نتیجه اش هم این 
شد که آسفالت آنجا فرونشسته و همان پول هم هدررفته 
است. من با پیگیرى این موضوع به اســتاندار نامه زدم 
و آنها فهمیدند تخلف شده اســت. وقتى فهمید که من 
پیگیر شــده ام گفت اینجا یا جاى من است یا جاى تو. 
همان موقع با هم درگیر شــدیم و من او را کتک زدم! در 
نهایت هم خودش رفت. البته نماینده مجلس سمیرم چون 
با شهردار رفیق بود به او پست باالترى داد و برایش بهتر 

هم شد! البته شهردار کنونى سمیرم آدم خوبى است.»
***

خواهر بزرگ منصوریان ها امــا در یکى از جذاب ترین 

بخش هاى این گفتگو از تصمیــم خود براى نمایندگى 
مجلس صحبت به میان آورد: «من همین حاال کارمند 
شهردارى هســتم اما حقوق زیادى نمى گیرم. من اگر 
دنبال رشــوه و این حرف ها بودم شــرایط برایم فرق 
مى کرد. حتى اگر مى خواستم در تهران در یک باشگاه 
کار کنم، ماهیانه هشت نُه میلیون تومان در آمد داشتم. 
اما در ســمیرم 900 هزار تومــان در آمــد دارم. چون
 مى خواهم به مردم کم بضاعت شهرم خدمت کنم. به 
همین دلیل در برنامه هایم تصمیم دارم نماینده مجلس 

شوم.»
وى افزود: «من همین االن از شوراى شهر بیشتر براى 
مردم کار مى کنم و نمى خواهم در شــوراى شــهر کار 
کنم. مى خواهــم با نمایندگى مجلــس فراتر کار کنم. 
فکر مى کنم مى توانم با ایجــاد کارگاه و کارخانه کارى 
کنم که دیگر تنها درآمد مردم سمیرم کشاورزى نباشد. 
مى خواهم آنها را به سمت صنعت بیاورم و ان شاءا... بعد 

از ثبت نام رأى بیاورم.»
*** 

الهه منصوریان همچنین درباره یک موضوع جالب هم 
افشاگرى کرد. او تصریح کرد: «خانم چرخنده به ما گفت 

که چادر به شــما هدیه مى دهیم و این چادر را بپوشید و 
بگویید ما چادرى شــده ایم. در ازاى این کار هم شرایط 
مالى خیلى خوبى به بچه ها پیشنهاد داده بود. از خونه و 
ماشین گرفته تا نفرى صد میلیون پول نقد. ُخب آن زمان 
اوِل ورزش ما بود و تازه داشتیم مدال مى گرفتیم شرایط 

مالى مان خوبى نبود.»  
شــهربانو منصوریان هم در تأیید حرف هاى خواهرش 
گفت: «زمانى که با ایشان آشنا شــدیم هنوز به برنامه 
"ماه عسل" نرفته بودیم و در فیلم "صفر تا سکو" بازى 
نکرده بودیم و شــرایط مالى مان زیر صفر بود. من بعد 
از باشــگاه مى رفتم در یک رســتوران در اصفهان کار 
مى کردم؛ همچنین  در خانــه هاى مردم کار مى کردم. 
وقتى ایشان با من صحبت کرد و من شرایط زندگیم را 
بیان کردم گفت باشگاه در تهران در اختیارم مى گذارد. از 
من پرسیدند ماشین دارى؟گفتم نه. گفت: برایت ماشین 
هم اوکى مى کنیم، حتى به من گفتند باید بیایى تهران 
زندگى کنى. گفتم مى آیم. وقتى چادر را به من پیشنهاد 
داد گفتم ُخب قرار است این همه کار براى ما انجام دهد؛ 
چادر سر کردن مورد ندارد؛ سرم مى کنم اما آن قول هایى 

که به ما داد هیچکدامشان عملى نشد.»

یک پرده دیگر از زندگى خواهران ورزشکار سمیرمى

چرا شهربانو منصوریان شهردار سمیرم را کتک زد!

شــب چهارشــنبه در یکى از مناطق جنوبى 
مشهد، مراسم ازدواج دختر خردسال – که در 
خبرها 9 ساله خوانده شده– با فردى بزرگسال 
در حال انجام بوده که با خبررسانى یک شهروند 
به دادستانى بالفاصله بعد از دریافت خبر شبانه 
دستور قضائى مبنى بر ممانعت از این ازدواج و 
انتقال کودك به مراکز شبه خانواده بهزیستى 

صادر شده است.
نیره عابدین زاده، معاون دادستان مرکز استان 
خراسان رضوى به «انصاف نیوز» گفت: «با 
یک تاالر عروسى و تعداد زیادى مهمان مواجه 
شدیم. با توجه به ســاعت مراسم –حدود 10 
شب– براى ایجاد امنیت بیشتر ورود مدبرانه 

را ترجیح دادیم. با همکارى اورژانس اجتماعى 
و سوپروایزر بخش، خواستار صحبت با عاقد 
و والدین کودك و ریش سفیدان آن مجلس 
شــدیم.»  عابدین زاده افزود: «تعهد گرفته 
شده مبنى بر آن بود که خانواده  دو طرف نزد 
من بیایند، اما این اتفاق نیافتاد و صبح خود را به 
دادگسترى معرفى نکردند و من مجبور به ارائه  
گزارش کودك آزارى شــدم که تیم اورژانس 
اجتماعى حاضر شد و کودك را از خانواده جدا 
کردیم.»  معاون دادســتان در مورد وضعیت 
کودك اینطور گفت: «با توجه به آنکه کودك 
از اتباع بدون اوراق هویتى است، سن دقیق او 
را نمى دانیم. طبق شواهد کودك فاقد خانواده 

است و سرپرستى او را مادربزرگش به عهده 
دارد. گفته شده است کودك قبل از مراسم به 
علت ترس زیاد از اطرافیان طلب کمک داشته 
است اما در گفتگو با مأموران، اطالعات درستى 

از وى شنیده نشده است.»
عابدین زاده با اشــاره به آنکه ازدواج زیر سن 
بلوغ جرم محسوب مى شود در رابطه با عاملین 
این ازدواج گفت: «ازدواج زیر 13 سال باید با 
اجازه  دادگاه باشد و تا قبل از سن بلوغ نیز جرم 
محسوب مى شود. حال علیه کسانى که مرتکب 
این جرم شده اند مانند داماد، خانواده کودك و 
کسى که خطبه  شرعى را خوانده است اعالم 

جرم خواهیم کرد.»  

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادى مجلس اظهار کرد: بخش زیادى 
از وضعیتى که االن ما به آن دچاریم، مربوط به آشفتگى هاى بانک مرکزى 
اســت، به گونه اى که هم اکنون بیش از 150 هزار میلیارد تومان معوقات 

بانکى وجود دارد که بسیارى از آنها نیز غیر قابل وصول شده است.
امیر خجسته در گفتگو با «تابناك» اظهار کرد: دلیل این کار به کار گرفتن 
افراد بدون تخصــص از طریق معاونت نظارت بانک مرکزى اســت. این 
معاونت، افراد بسیارى را در قالب همشــهرى، فامیل، آشنا و دوستان، وارد 
سیستم کرده و آنها را در پســت هاى مختلف هیئت مدیره و یا مدیرعامل 

نشانده است. نتیجه این باندبازى ها و به کارگیرى نیروهاى غیرمتخصص، 
فجایعى مانند بانک دى و بانک سرمایه و... را به بار آورده است. 

رئیس فراکسیون مبارزه با فساد گفت: زمانى که معاون ارزى بانک مرکزى 
را دستگیر کردند، دیگر کار از کار گذشته بود. ما صد بار هشدار دادیم و هر 
چه داد زدیم و گفتیم، مراقب باشــید، کمتر به حرف ما گوش دادند و کسى 

توجهى نکرد.

وى همچنین افزود: اینهایى که وام گرفته اند، همه با رابطه بوده و وثیقه اى 
در کار نبوده و یا وثیقه ها جوابگوى بدهى ها نیست. از سوى دیگر، برخى با 
فشارهاى سیاسى که به مدیران بانک ها وارد کرده اند، توانسته اند وام هاى 
کالن بگیرند. براى نمونه باید گفت، یک مقام سیاسى چندین شرکت صورى 
درست کرده و بعد از آن با تهدید و ارعاب چندین میلیارد وام گرفته است. افراد 
از این دست بسیارند که با تهدید و فشــار سیاسى، وام هاى میلیاردى براى 
شرکت هاى صورى گرفته اند. همین کارهاست که بانک ها را به بدبختى و 

فالکت کشانده و خالصه بیت المال اینگونه غارت مى شود. 

نصف جهان ماجــراى جنجالى شــدن حضور علــى مطهــرى در گلپایگان چندان مــورد توجه 
روزنامه هاى اصــالح طلب و اصولگرا قرار نگرفت. مطهرى به مناســبت عیــد غدیر در گلپایگان 
ســخنرانى کرد که در حاشــیه این مراســم، یک فرد بخاطر شــرایط اقتصادى معترض او شده و 
از مطهرى مى خواهد به جاى مســائل مرتبــط به غدیــر، جوابگوى وضع نامطلــوب اقتصادى 
باشــد. در نهایت پاســخ هاى مطهرى و یک روحانى همــراه نایب رئیس مجلس بــه این منتقد، 
واکنش هایى را در فضاى مجازى به همراه آورد. مطهرى دیروز در این باره توضیح داد و با اشــاره به 
اعتراضات فرد منتقد نوشت: «چون هدف او و همکارانش تهیه آن ویدئو بود، بعد از آنکه من پایین آمدم 

نمایش خود را اجرا کرد و البته پاسخ درخور را دریافت نمود.»
در میــان روزنامــه هاى دیــروز کشــور،  بــه جــز دو روزنامــه (یکى ملــى و یکــى محلى) 
دیگــر نشــریات آنچنــان بــه ایــن جنجــال وارد نشــدند. ایــن دو روزنامــه هــم آنقــدر
 مسئله را مهم دیدند که تیتر اولشان را به آن اختصاص دادند هر چند از زاویه هاى کامًال متضاد با یکدیگر. 
در اصفهان، روزنامه «زاینده رود»  در مقام منتقد رفتار على مطهرى در گلپایگان، ضمن اشاره به صفات 
اخالقى شهید مطهرى -پدر او- على مطهرى را به سعه صدر دعوت کرده و نوشت: «کســى که مى 
گوید "موشک پرانى پس از امضاى توافق هســته اى" برجام را به نابودى کشــاند، حاال خودش در 

پاســخ یک اعتراض حتى اگر پشــت آن هدفى بوده باشد، برآشفته مى شود.»  
از آن طرف اما روزنامه «آرمان» این موضوع را «تشنج مصنوعی براي پوشاندن فاجعه قم» دانست تا 

تأکید کرده باشد که جنجال در گلپایگان ساختگى بوده است.
با توجه به تجربیات قبلى، بعید است واکنش ها به ماجراى گلپایگان در همین حد باقى بماند و ختم به 
خیر شود اگرچه در این میان رفتار مطبوعات حامى و مخالف على مطهرى و البته اقدامات خود او نقش 

اصلى را بازى مى کند. 

مدیرکل پزشکى قانونى استان تهران از مومیایى میانگین ده جسد در 
پایتخت به صورت ماهانه خبر داد. مسعود قادى پاشا اظهار کرد: در صورتى 
که درخواستى از سوى خانواده متوفى براى انجام مومیایى باشد، این اقدام 
در پزشکى قانونى انجام مى شــود.او افزود: اکثر اجسادى که مومیایى 
مى شوند در واقع روندى براى ارسال به خارج بوده و برخى اجساد که قرار 

است در خارج از کشور دفن شوند، براى تابعیت از قانون حمل و نقل اجساد، 
مومیایى مى شوند که اکثر اجساد مومیایى شــده مربوط به کشور هاى 
آسیایى و اروپایى است. مدیرکل پزشکى قانونى استان تهران با اشاره به 
اینکه هزینه مومیایى در کشور نسبت به کشور هاى مشابه پایین تر است 

گفت: این مبلغ در حال حاضر حدود سه میلیون تومان است.

گرفتن وام بانکى با تهدید و ارعاب!

بازتاب مطبوعاتى حضور جنجالى مطهرى در گلپایگان ازدواج دختر خردسال چگونه به هم خورد

آمار عجیب مومیایى کردن  
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تجهیز 7 ایستگاه آتش نشانى 
به دستگاه هاى هیدرولیک

مدیرعامل سـازمان آتش نشـانى شـهردارى اصفهان 
گفـت: دسـتگاه هـاى جدیـد هیدرولیـک نسـبت بـه
 دستگاه هاى قبلى پیشرفته تر هستند و هفت ایستگاه 
از 24 ایستگاه آتش نشانى به این دستگاه ها مجهز مى 
شوند. محسن گالبى افزود: دسـتگاه هاى هیدرولیک 
شـامل مجموعه وسـایلى اسـت که مى توان از آنها در 
حوادث براى رهاسازى مصدوم یا باز کردن معابر و درها 
استفاده کرد و این وسایل قابلیت و قدرت زیادى براى آ 
زادسازى سرنشینانى که پس از تصادف درون خودرو یا 

درون وسیله دیگرى محبوس شده اند، دارد.

آب آشامیدنى 
روستاهاى دهاقان تأمین شد

مدیر اداره آب و فاضالب روستایى شهرستان دهاقان از 
تأمین آب آشامیدنى روستاهاى دهاقان خبرداد و گفت: 
حفر و کف شکنى چند چاه جدید به این منظور انجام شده 
است. عزیز ا... پناهى اظهار کرد:براى تأمین کمبود آب 
آشـامیدنى روسـتاى على آباد جمبزه، یک حلقـه چاه با 
هزینه اى بالغ بر پنج میلیارد ریال به مدار شبکه آبرسانى 
افزوده شد. وى از آغاز طرح کف شـکنى یک حلقه چاه 
براى تأمین آب روستاهاى قمبوان و گنج قباد نیز خبرداد 
و افزود: این طـرح با هزینـه 920 میلیون ریـال به اجرا 
درآمده و فاز دوم این طرح به زودى به اتمام خواهد رسید.

حمایت مشاغل خانگى در 
کاشان با تسهیالت بانکى 

مدیر اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعى شهرستان کاشان 
از ابالغ تسهیالت قرض الحسنه براى پرداخت در زمینه 

طرح هاى مشاغل خانگى خبر داد.
حسـن رمضانى گفت: مبلغ پنج میلیارد ریال تسهیالت 
در این مرحله براى کاشـان ابالغ شـده که باید تا پایان 
شهریورماه با کمک بانک ها و دسـتگاه هاى ذیربط در 

بیش از 300 رشته شغلى جذب شود.

برگزارى نشست مسئوالن 
واحدهاى مختلف خدمات شهرى
نشستى با حضور مسـئوالن واحدهاى مختلف خدمات 
شـهرى، در دفتـر معاونـت اجرایـى و خدمات شـهرى 

شهردارى فالورجان برگزار شد.
این جلسـه براى افزایش اثربخشـى در نظافت و رفت و 
روب شهرى و حفظ بهینه فضاى سبز و پارك ها، با هدف 
دستیابى به رضایت حداکثرى شهروندان از خدمات ارائه 
شده تشـکیل شـد. در این نشسـت، حجت ا... رضایى، 
معاون اجرایى و خدمات شـهرى شـهردارى فالورجان 
خواستار دقت بیش از پیش در امور تنظیف و رفت و روب 

شهرى و کلیه امورات فضاى سبز و پارك ها شد.

خبر

معاون سیاسى و امنیتى استاندارى اصفهان گفت: صنایع 
انتظار تهیه مواد اولیه با ارز دولتى را که مایحتاج مردم با آن 

خریدارى مى شود، نداشته باشند.
حمیدرضا طباطبایى نایینى اظهار کرد: کارت زردى که مردم 
و سرمایه گذاران بخش خصوصى به مسئوالن مى دهند تا 
حدود زیادى بحق اســت و دلیل این اخطار مردمى، انجام 
نشدن صحیح کارها توسط مسئوالن بوده است. وى افزود: 
طبق آمار گرفته شده، در حال حاضر درصد اعتماد مردم به 
مسئوالن و مردم به مردم بسیار پایین است و دلیل این بى 
اعتمادى، انجام ندادن صحیح کارها توســط مسئوالن و 

مردم نسبت به هم است.

معاون سیاسى و امنیتى استاندارى اصفهان  با اشاره به اینکه 
در شرایط سخت اقتصادى، مسئوالن باید بیش از پیش به 
مردم و حل مشــکالت آنها توجه کنند، گفت: مسئوالن با 
یک همت مضاعف در کار، وظیفه خود را با آسان کردن حل 
مشکالت مردم به نحو صحیح انجام دهند. طباطبایى تأکید 
کرد: در رابطه با حل مشکل مواد اولیه در حال حاضر برخى 
از شرکت هاى باالدستى مانند پل اکریل خود با پایین ترین 
ظرفیت در حال فعالیت هستند، پس خود صاحبان صنایع 
باید در راستاى حل این مشکل گام بردارند؛ البته در آینده اى 
نزدیک جلسه اى را در استان براى پیگیرى مجدد موضوع 

برگزار مى کنیم.

مدیر اداره امور بیابــان اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى 
استان اصفهان گفت: درحدود 307 هزار جنگل دست کاشت 
در هشت شهرستان استان توزیع شده که در این زمینه، رتبه 

نخست کشورى را کسب کرده است.
حسینعلى نریمانى با اشاره به سه میلیون و 200 هزار هکتار 
بیابان در استان اصفهان اظهار کرد: دو میلیون و 200 هکتار 
بیابان هاى اصفهان رخساره هاى بیابانى کویرى و اراضى 
رسى نمکى است و یک میلیون هکتار آن را تپه هاى ماسه اى 
و شنى به خود اختصاص داده است. وى افزود: از مجموع سه 
میلیون و 200 هزار هکتار  بیابان در اصفهان، یک میلیون 
و 92 هزار هکتار کانون بحران فرسایش بادى است که در 

صورت فعال شدن طوفان و گرد و غبار، به منابع زیستى و 
اقتصادى اطراف خودش خسارت وارد مى کند.

وى ادامه داد: خوشبختانه در استان اصفهان از سال 49 به 
طور رسمى کار بیابان زدایى آغاز شــده و تاکنون درحدود 
307 هزار جنگل دســت کاشت شــامل گونه هاى طاق، 
قره باغ، آترى پلکس و شورگز است. نریمانى تصریح کرد: 
این گونه ها با دو سال آبیارى مداوم، دیگر نیازى به آبیارى 
ندارند و این گیاهان دو ریشه عمودى و افقى دارند که ریشه 
عمودى از آب هاى زیرزمینى و ریشه افقى از نزوالت جوى 
تغذیه مى کنند. وى خاطرنشان کرد: استان اصفهان از لحاظ 

جنگل هاى دست کاشت، حائز رتبه اول در کشور است.

اصفهان رتبه اول جنگل هاى 
دست کاشت را دارد

در صد اعتماد مردم به 
مسئوالن بسیار پایین است

سى و یکمین جشــنواره بین المللى فیلم هاى کودکان 
و نوجوانان تا 14 شهریورماه ســال جارى با اکران بیش 
از 130 فیلــم در بخش هاى رقابتــى، غیررقابتى و... در 
پردیس هاى ســینمایى سیتى ســنتر، چهارباغ و سینما 

فلسطین ادامه دارد.
دبیر سى و یکمین جشنواره بین المللى فیلم هاى کودکان و 
نوجوانان در نشستى خبرى که در تاالر اجتماعات کتابخانه 
مرکزى شهردارى اصفهان برپا شده بود، گفت: شهردارى 
اصفهان ستون برگزارى این جشنواره در اصفهان است 
و تجربه برگزارى 30 ســاله جشنواره بســیار خوب و در 
برخى موارد شگفت انگیز بود. این در حالى است که ما در 
سى امین ایستگاه برگزارى جشنواره بین المللى فیلم هاى 
کودکان و نوجوانــان در اصفهان به دلیــل تغییر زمان 
برگزارى آن از مهر به مرداد، نگران عدم استقبال کودکان 
و نوجوانان به علت برگزارى آن در تابســتان بودیم ولى 
خوشبختانه به گونه اى از جشنواره استقبال شد که حتى 
70 سانس فوق العاده داشتیم که نشان از زنده بودن شهر 

و جایگاه جشنواره داشت.
علیرضا رضــاداد افزود: با اســتقرار مدیــران جدید در 
شهردارى اصفهان و با مذاکرات انجام شده که با استقبال 
مدیران جدید شــهردارى اصفهان همراه بود، توافقنامه 
پنج ساله ما براى برگزارى جشنواره بین المللى فیلم هاى 
کودکان و نوجوانان در اصفهان به یــک رویداد دایمى 

تبدیل شد.
دبیر ســى و یکمین جشــنواره بین المللــى فیلم هاى 

کودکان و نوجوانان اظهار کرد: نمایش هاى جشــنواره 
در بخش هاى مختلف در پردیس هاى ســیتى ســنتر و 
چهارباغ و سینما فلســطین به اجرا گذاشته شده است. 
همچنین به درخواست رسانه ها، در یک سانس مستقل 
و مجزا فیلم هاى ایرانى براى اهالى رسانه اکران مى شود 
تا خبرنگاران در یکى از ســالن هاى پردیس ســینمایى 

چهارباغ، بتوانند با دست اندرکاران فیلم گفتگو کنند.
وى ادامه داد: سازمان سینمایى، بنیاد فارابى و شهردارى 
اصفهان، برگزارکننده سى و یکمین جشنواره بین المللى 
فیلم هاى کودکان و نوجوانان هستند که براى برگزارى 
آن شش میلیارد تومان پیش بینى شــده که سه میلیارد 
تومان را شهردارى اصفهان و سه میلیارد تومان را سازمان 

سینمایى تقبل کرده اند.
دبیر سى و یکمین جشنواره بین المللى فیلم هاى کودکان 
و نوجوانان خاطرنشــان کرد: در این جشنواره فیلم ها در 
دو بخش اصلــى رقابتى و غیررقابتى ســینماى ایران و 
بین الملل شــامل فیلم هاى ســینمایى، کوتاه داستانى، 

پویانمایى، انیمیشن و... برگزار مى شود.
رضاداد گفت: 41 فیلم سینمایى، 45 فیلم بخش بین الملل 
و 32 فیلم در بخش غیررقابتى در این جشــنواره اکران 
خواهد شد و سه نکوداشــت خانم بهزاد پیشکسوت هنر 
کودکان، بــرادران دالوند از بخــش خصوصى و مرحوم 
چشم آذر انجام خواهد شد. همچنین در نظر است جایزه 
ویژه پایدار بخش مقررات به یاد زاون قوکاسیان در همه 

دوره هاى جشنواره برپا شود.
دبیر سى و یکمین جشنواره بین المللى فیلم هاى کودکان 
و نوجوانان اعــالم کرد: همزمان با برگزارى جشــنواره 
بین المللــى فیلم هاى کودکان و نوجوانــان در اصفهان 
برخى از فیلم هاى جشنواره در دیگر استان هاى کشور نیز 
اکران خواهد شد. همچنین ما دو گروه بچه هاى شین آباد 
و زلزله زدگان کرمانشاه را دعوت کرده ایم تا در کارگاه هاى 

عملى ما شرکت کنند.
وى در ادامه گفت: برخى به دنبال ایجاد فضاى حاشیه اى 
بى دلیــل در اصفهان هســتند و مســائلى مانند بودجه 
جشنواره را مطرح مى کنند در حالى که بودجه پیش بینى 
شده ما در بین جشــنواره هاى بین المللى، حداقل است و 
حتى برخى از مهمانان ویژه ما به علت افزایش قیمت هاى 
حمل و نقل هوایى، با اتوبوس به اصفهان آمده و مى آیند 
تا در هزینه ها صرفه جویى شود. بنابراین بریز و بپاشى در 

کار نیست.
رضاداد میانگین متوسط جوایز براى هر شرکت کننده در 
جشــنواه را هفت میلیون تومان بیان کرد. وى همچنین 
از رونمایى کتاب هاى «فانوس خیــال»، «ظرفیت ها و 
چالش ها»، کتاب «نمایه 30 ســال جشنواره بین المللى 
فیلم هاى کودکان و نوجوانان» در جشــنواره امســال

 خبر داد.
شایان ذکر است مراسم افتتاحیه سى و یکمین جشنواره 
بین المللى فیلم هاى کودکان و نوجوانان هشتم شهریورماه 
در فضاى آزاد در میدان امام حسین(ع)، شهردارى مرکزى 

اصفهان برگزار شد.

بریز و بپاش در برگزارى جشنواره فیلم کودك در کار نیست
ساسان اکبرزاده

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شــرکت هوشمند گســتر انصار اصفهان 
شرکت با مســئولیت محدود به شــماره ثبت 44347 و 
شناسه ملى 10260622432 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/05/15 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: موضوع شرکت به شرح زیر تغییر یافت و 
ماده مربوطه در اساسنامه اصالح شد: ثبت موضوع فعالیت 
به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد انجام امور 
انفورماتیکى طراحى و تولید و ارائه و پشتیبانى نرم افزارهاى 
رایانه اى اعم از سفارش مشترى و بسته هاى نرم افزارى و 
واردات و پشتیبانى نرم افزارهاى رایانه اى خارجى و فعالیت 
در زمینه سیســتم هاى ویژه رایانه اى نظیر اتوماســیون 
صنعتى و کارت هاى هوشمند و مشاوره و نظارت بر اجراى 
پروژه هــاى انفورماتیکى و همچنین اجــراى پروژه هاى 
انفورماتیکــى و فعالیت در زمینه شــبکه هاى رایانه اى و 
امنیت شبکه  و شبکه هاى مخابراتى و شبکه هاى رایانه اى 
اطالع رســانى نظیر اینترنت و خرید و فروش و واردات و 
صادرات تجهیزات رایانه اى و دستگاه هاى جانبى رایانه و 
قطعات و ملزومات رایانه و ارائه خدمات پشتیبانى تجهیزات 
سخت افزارى رایانه و ارائه خدمات پشتیبانى نرم افزارى 
رایانه اى و آموزش و پژوهش در زمینــه موضوع فعالیت 
شرکت و اخذ وام و تسهیالت و اعتبار از بانک ها و مؤسسات 
مالى و اعتبارى و انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقى و حقوقى 
و شرکت در نمایشگاه هاى داخلى و خارجى و اخذ و اعطاى 
نمایندگى و ایجاد شعب در سراســر کشور و شرکت در 
مناقصات و مزایدات در زمینه موضوع فعالیت شرکت، در 
صورت لزوم با کســب مجوز از مراجع ذیصالح اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

مؤسسات غیرتجارى اصفهان (235143)

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شــرکت تعاونى مسکن 
اطباء اســتان اصفهان به شــماره ثبت 
28690 و شناسه ملى 10260493753 
به اســتناد نامه شــماره 47548 مورخ 
1397/04/27 اداره تعــاون، کار و 
رفــاه اجتماعــى شهرســتان اصفهان 
و صورتجلســه مجمع عمومــى عادى 
سالیانه مورخ 1397/04/15 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: - ترازنامــه منتهى به 
1396/12/28 به تصویب مجمع عمومى 
رســید. – آخرین رقم ســرمایه به مبلغ 
474000000 ریال بــه مجمع گزارش 
گردید. – آقاى محمدحســین حریرى به 
شــماره ملى 1198957832 به عنوان 
بازرس اصلى و آقاى سید محسن میربد به 
شــماره ملى 1198989394 به عنوان 
بازرس على البدل براى مدت یک ســال 
انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت اســناد 
و امــالك اســتان اصفهــان اداره ثبت 
شرکت ها و مؤسسات غیرتجارى اصفهان 

(235141)

آگهى تغییرات
آگهى تغییــرات شــرکت تعاونــى خدماتى 
عطیه به شــماره ثبت 16173 و شناســه ملى 
10260371129 به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ 1397/01/15 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: صدیقه ابرقوئى نژاد کدملى 1288563604 
به ســمت رئیس هیئت مدیــره و منیره قامت 
رضایى کدملى 2753423393 به سمت نایب 
رئیس هیئــت مدیره و احســان رفعتى کدملى 
1289055890 به سمت منشى هیئت مدیره و 
سهیال نیکپور خشکرودى کدملى 2594841366 
به ســمت مدیرعامل خارج از هیئت مدیره براى 
مدت 3 سال انتخاب شــدند. کلیه قراردادها و 
اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و برات و اوراق 
بهادار با امضاى مدیرعامل و صدیقه ابرقوئى نژاد 
(ســمت رئیس هیئت مدیره) و در غیاب صدیقه 
ابرقوئى نژاد (سمت رئیس) با امضاى منیره قامت 
رضایى (سمت نائب رئیس) و مهر شرکت معتبر 
خواهد بود. اوراق عادى و نامه ها با امضاى خانم 
سهیال نیکپور خشــکرودى (مدیرعامل) معتبر 
خواهد بود. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 
اصفهــان اداره ثبت شــرکت ها و مؤسســات 

غیرتجارى اصفهان (235140)

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شــرکت آرا پویش اصفهان 
شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 14469 
و شناســه ملى 10260354671 به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/05/22 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: محســن نادرى 
1289448345 به عنوان رئیس هیئت مدیره 
شرکت مهندسى توســعه و تجهیز سپاهان 
به شناسه ملى 10260481742 نمایندگى 
مجیــد نــادرى9 128613930 مدیرعامل 
شــرکت و عضو هیئت مدیره نرگس رفیعى 
بلداجى 6299512946 به عنوان نائب رئیس 
هیئت مدیره براى مابقى مدت تصدى تا تاریخ 
97/07/07 انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، 
بروات، قراردادها، عقود اسالمى و اوراق عادى 
و ادارى با امضاء رئیــس هیئت مدیره یا نائب 
رئیس هیئت مدیره منفرداً و با مهر شــرکت 
معتبر است. ضمناً مدیرعامل  شرکت مجرى 
مصوبات هیئت مدیره خواهد بــود. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و مؤسســات غیرتجارى اصفهان 

(235139)

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شرکت ســتاره چیدمان 
جاویــد شــرکت ســهامى خــاص به 
شــماره ثبت 56959 و شناســه ملى 
14006177701 بــه اســتناد صورت 
جلسه هیئت مدیره مورخ 1397/03/09 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقاى امین نادرى 
بلداجى 4640051247 به عنوان رئیس 
هیئت مدیره و آقاى صادق نجفى دستنائى 
6339944353 به عنــوان نائب رئیس 
هیأت مدیره و آقاى جواد حیدرى دستنائى 
6339944711 به عنــوان مدیرعامل 
براى مدت دو ســال انتخاب شدند. کلیه 
اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از 
قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود 
اســالمى و اوراق عادى و ادارى با امضاء 
مدیرعامل منفرداً و با مهر شــرکت معتبر 
اســت. ضمناً مدیرعامل شرکت مجرى  
مصوبات هیأت مدیره خواهد بود. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و مؤسســات غیرتجارى 

اصفهان (235026)

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات مؤسســه خیریه توانبخشــى رئوفى 
به شماره ثبت 50 و شناســه ملى 10260015261 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده 
مــورخ 1397/05/16 و بــه اســتناد نامــه 
شماره 1327/97/519 مورخ 1397/05/20 اداره 
بهزیستى شهرستان گلپایگان تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: محل مؤسسه در شهرستان گلپایگان به بخش 
مرکزى- شهر گلپایگان- محله شهرك الوند- خیابان

 شــهید محســن نوبخت- کوچه (فرعى 1)- کوچه 
(فرعــى 3)- پــالك 4- طبقه همکف- کدپســتى 
8771339463 تغییر یافت و ماده 3 اساســنامه به 
شرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان مرجع ثبت شــرکت ها و مؤسسات 

غیرتجارى گلپایگان (235144)

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شــرکت پگاه زاینده رود شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 14164 و شناسه 
ملى 10260351650 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى فوق العــاده مورخ 1397/05/20 
شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعالم گردید و 
مصطفى شباهنگ به شماره ملى 1286336351 
به ســمت مدیر تصفیه شــرکت براى مدت یک 
سال انتخاب گردیدند و نشــانى محل تصفیه در 
اصفهان به نشــانى خیابان نظر غربى کوى 45 
کوچه سروش یک پالك 15 و کدپستى به شماره 
8175633381 تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

مؤسسات غیرتجارى اصفهان (235142)

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شــرکت ســتاره چیدمان جاوید 
شرکت سهامى خاص به شــماره ثبت 56959 
و شناســه ملــى 14006177701 به اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومى فوق العــاده مورخ 
1397/03/09 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: مرکز 
اصلى شرکت در شهرســتان اصفهان به بخش 
مرکزى- شــهر اصفهان- محله رودکى- کوچه 
شــهید محمد توکلى- خیابــان رودکى- پالك 
168- ساختمان پارسیان- طبقه اول- کدپستى: 
8176848734 انتقال یافت و ماده فوق اساسنام ه 
به شــرح فوق اصالح شــد. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

مؤسسات غیرتجارى اصفهان (235025)

معاون ادارى مالى اداره کل تأمین اجتماعى اســتان 
اصفهان با بیان اینکه تأمین اجتماعــى باید بتواند به 
تعهداتى که پیش از این مقرر شــده عمل کند، گفت: 
تأمین اجتماعى در پرداخت مســتمرى ها دچار چالش 

نقدینگى است.
ابراهیم حســینى اظهار کرد: اگر چرخ اقتصاد نچرخد 
و بنگاه هاى اقتصــادى و کارفرماهــا نتوانند کارایى 
خودشان را داشته باشند، ســازمان تأمین اجتماعى به 

صورت مستقیم از این شرایط تأثیر مى پذیرد.
وى با بیان اینکه در این شرایط چالش اصلى ما نداشتن 
نقدینگى اســت، افزود: نقدینگى که نباشــد، ما دچار 

مشکل در زمینه پرداخت مستمرى ها مى شویم.

معاون ادارى مالى اداره کل تأمین اجتماعى اســتان 
اصفهان خاطرنشــان کرد: برنامه هاى سازمان تأمین 
اجتماعى، تأمین تعهداتى اســت کــه پیرامون مردم 

برعهده اش گذاشته شده است.
وى ادامه داد: تأمین اجتماعى باید بتواند تعهداتى را که 
پیش از این مقرر شده که به مردم دهد، تأمین کرده و 
به این تعهدات عمل کند و انجــام این وظیفه نیازمند 

نقدینگى است.
حســینى افــزود: در این مســئله نقدینگى بیشــتر 
مورد توجه اســت تا بــه تعهدات خود چــه در حوزه 
درمان مســتقیم و غیرمســتقیم و چه در حوزه بیمه 

عمل کنیم.

چالش تأمین اجتماعى در پرداخت مستمرى ها 

ســى و پنجمین کنفرانس جهانــى پارك هاى علم و 

فناورى و مناطق نوآورى از امــروز در اصفهان برگزار 
مى شود.

دبیر اجرایى این کنفرانس با اشاره به ارسال 158مقاله 
به دبیرخانه گفت: تعداد مقاالت ارسالى در ده دوره اخیر 

رکورددار بوده و قرار است 35مقاله شفاهى ارائه شود.
حســن خاکباز اظهار کرد: این مقاالت از 20کشور که 
عضو انجمن علمى پارك هاى علم و فناورى هستند، به 

دبیرخانه کنفرانس ارسال شده است. 

معاون پشــتیبانى واحدهاى فناورى شهرك علمى و 
تحقیقاتى اصفهــان گفت: موضوع اصلــى کنفرانس 
هم حرکت به ســوى شــهرها و جوامع پایدار، ترویج 
اکوسیستم هاى نوآورى، نقش پارك هاى علم و فناورى 

بر روى چالش هاى شهرى است.
به گفته وى، مهمانسراى عباسى اصفهان میزبان 200 
مهمان خارجى و 400 مهمان از ایــران از امروز تا 14 

شهریور براى شرکت در این کنفرانس خواهد بود.

از امروز؛

اصفهان میزبان کنفرانس 
جهانى پارك هاى علم و 

فناورى مى شود

افزایش 770 تخت به ظرفیت 
اقامت گردشگرى استان

 مدیر کل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
استان اصفهان از افزایش 770 تخت به ظرفیت اقامت 
گردشگرى استان اصفهان خبر داد و گفت: توانسته ایم 
با این طرح هــا، براى 246 نفر به صورت مســتقیم 

اشتغالزایى ایجاد کنیم.
فریدون اللهیارى اظهار کرد: در حال حاضر 350 طرح 
گردشگرى در پهنه استان اصفهان با سرمایه بخش 
خصوصى با ارزش ده هزار میلیارد ریال فعال است. 
وى افزود: امید داریم تا از مجموع این طرح ها، 112 

طرح نیز تا پایان سال 1397 به بهره بردارى برسد.

5 کاروان از حجاج اصفهانى 
برگشتند

مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان گفت: تاکنون 
پنج کاروان از 41 کاروان حجاج اصفهان به کشــور 
بازگشته اند. غالمعلى زاهدى  با بیان  اینکه 45 کاروان 
از فرودگاه اصفهان براى ایام حج به ســرزمین وحى 
اعزام شــد، اظهار کرد: بر اســاس برنامه ریزى هاى 
صورت گرفته، زمان بازگشت حجاج اصفهانى تا 21 

شهریور برنامه ریزى شده است.

خبرى از بارش هاى آخر 
شهریور نیست

کارشناس هواشناسى گفت: با توجه به وجود خطا در 
الگوهاى بلند مدت، احتمال بارندگى که در این مدل ها 

بود در الگوهاى کوتاه مدت مشاهده نشده است.
فاطمه زهرا سیدان اظهار کرد: بعد از ظهر فردا وزش 
باد تقریباً شدید در مناطق شمال،غرب و شمال شرقى 
اصفهان پیش بینى مى شود. وى با اشاره به افزایش 
ابر در روز سه شــنبه عنوان کرد: طى امروز نیز شاهد 
روند کاهشى 2 تا 3 درجه اى دما در بیشتر نقاط استان 
اصفهان هستیم. سیدان در مورد احتمال بارش ها در 
اواخر شهریورماه گفت: بررسى الگوهاى کوتاه مدت 
نقشه هاى هواشناسى، احتمال وقوع بارش را نشان 
نمى دهد. وى عنوان کرد: با توجــه به وجود خطا در 
الگوهاى بلند مدت، احتمال بارندگى که در این مدل ها 

بود، در الگوهاى کوتاه مدت مشاهده نشده است.
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شاید تا یکى دو هفته پیش کمتر کسى از مخاطبان سریال «پدر» تصور مى کرد 
که شخصیت «توفیق» از رفیق شفیق «حاج على تهرانى» تبدیل به دشمن 
درجه یک او شود. اما آنچه بیشتر از این چرخش شخصیتى باعث تعجب شد 
حضور بیژن امکانیان در این نقش بود. این اولین تجربه امکانیان در قالب یک 
شخصیت کامًال منفى در یک ســریال تلویزیونى است. تجربه اى که امکانیان 
آن را ریســکى باال براى خودش مى داند. این بازیگر قدیمى در همین باره با 
خبرگزارى «فارس» گفتگو کرده که بخش هایى از اظهارات او را 

مى خوانید:
  توفیق قطعًا شــخصیتى منفى است. او 
ضدقهرمان نیست، اگر بود که اینقدر 
لعن و نفرین نصیبش نمى شــد. 
بازیگر باید مقابــل دوربین 
یــک کاراکتــر را بازى 
یا بــه عبــارت بهتر 
زندگــى کنــد. بنا 
بر ایــن بازیگر 
خودش  نقش 
را قضــاوت 
 ، نمى کند
بلکــه 

کارى که فکر مى کند از نظر کاراکتر درست است را انجام مى دهد.
  واکنش هاى منفى مخاطبان درباره شــخصیت «توفیق» بسیار تند و منفى بوده 
است و حسابى از این شخصیت شاکى بودند. جالب است در بین بعضى نظراتى که در 
فضاى مجازى درباره شخصیت توفیق خواندم، حسابى هم از خجالت بنده درآمده 
بودند، بعضى ها هم این گونه از من دفاع کرده بودند که ایشان بازیگر خوبى است و 

دلیلى ندارد به ایشان فحاشى کنید.
  ما بازیگرى به نام «رابین ویلیامز» داریم. او یک کمدین درخشان و بى نظیر بود. 
مثًال فیلمى به نام «خانم داوت فایر» دارد که در آن بسیار خندان، پرانرژى و مثبت است 
و از این دست فیلم ها هم در کارنامه اش زیاد است. با این حال این کمدین سرشناس 
فیلمى به کارگردانى «کریستوفر نوالن» بازى کرده به نام «بى خوابى» و با همان 
چهره خندانش نقش یک قاتل زنجیره اى را ایفا مى کند که آنجا هم درخشان است 
و شما به معناى واقعى کلمه، خشونت پشت چهره او را درك مى کنید. او همان رابین 
ویلیامزى است که محبوب قلوب است، فیلم هاى کمدى زیادى بازى کرده و اصًال 
استندآپ کمدین است. حتى مثًال چهره اش اســتخوانى هم نیست! چون شنیده ام 
بعضى ها مى گویند فالن چهره مثبت و فالن چهره منفى است که البته به نظر من در 
دنیاى بازیگرى اصًال چهره منفى و مثبت نداریم چون این بازیگر است که نقش را 
مى سازد. پس این مرزبندى ها در بازیگرى بى معنى است. البته بازیگرانى که توانایى 
ایفاى نقش هاى مختلف را ندارند همان بهتر اســت که در یک چارچوب مشخص 
باشند و همیشه یک نقش را تکرار کنند؛ مثًال مرد دو زنه باشند، یا آدم بده، عصا قورت 
داده، لوده و تقسیم بندى هاى دیگرى که باعث مى شود بعضى ها فقط در یک قالب 
قرار بگیرند. اما وقتى قرار است جدى به مقوله بازیگرى نگاه کنیم این حرف ها کامًال 

بى معنى مى شوند. 
  من در سینماى ایران چوب فیلم هاى پرفروشم را خوردم! در دهه 60 من فیلم هاى 
خیلى پرفروشى داشتم و تنها بازیگرى بودم که تعداد فیلم هاى پرفروشم هم در اکشن 
و هم در ملودرام باال بود. اما وقتى در اواخر دهه 60 و به ویژه دهه 70 شرایطى به وجود 
آمد که یکسرى کارگردانان صاحب تفکر و جدى تر وارد سینما شدند به دلیل اینکه 
من انگ بازیگر فیلم هاى تجارى خورده بودم سراغم نمى آمدند. آنها فکر مى کردند 
حد توانایى من همان چند مدل فیلم تجارى است. فیلم هایى که حتى بعضى هایشان 
را دوست نداشتم و بعدها هم گفتم اگر تجربه بیشترى داشتم انتخابشان نمى کردم. 
خب مجموعه آن فیلم ها و خوردن برچسب بازیگر تجارى باعث شد براى یکسرى 
کارهاى خوب انتخاب نشوم و نقش هایى را از دست دادم که به نظرم مى توانستم در 

آنها بازى هاى درخشانى ارائه بدهم.

بازیگر ســریال «نابرده رنج» پس از چند سال یک نقش کمدى 
ایفا کرده است.

کامبیز دیرباز درباره نقش خود در ســریال «شــرایط 
خاص» به کارگردانــى وحید امیرخانــى و تهیه 
کنندگى ســید مرتضى فاطمى که قرار است از 
شبکه 3 سیما روى آنتن برود، گفت: من پیش از 
این فیلم «در مدت معلوم» را از وحید امیرخانى 
دیده بودم که اثر یکدســت و جالبى بود و به 
نظرم جزو نسل جدید کارگردانانى 

است که وارد سینما شده اند و کارهاى خوبى خلق مى کنند. 
وى ادامه داد: من چندین سال بود که در ســریال هایى با فضاى 
تلخ و تراژیک کار کردم مثل آثارى از ســعید نعمت ا... و همچنین 
نویسنده ها و کارگردانانى که فضاى کارشان جدى و سنگین بود 
و به همین دلیل دوست داشتم بعد از چند سال در کارى با فضایى 

شیرین و طنز بازى کنم. 
دیرباز عنوان کرد: من پس از ســریال «نابرده رنج» دیگر در کار 
کمدى بازى نکردم و خودم هم دوســت داشــتم چنین فرصتى 
پیش بیاید.  وى با اشاره به سریال «شــرایط خاص» اظهار کرد: 

این مجموعه شاید کمدى نباشــد اما موقعیت شیرینى دارد و فکر 
مى کنم بعد از چند سریال جدى و سنگین این کار مى تواند نوعى 

تنفس باشد. 
بازیگر «زیر پاى مادر» اضافه کرد: این رفت و برگشت بین نقش 
هاى کمدى و تراژدى هم برایم جذاب است و قرار نیست از فضاى 

آثار جدى و سنگین فاصله بگیرم.
وى در پایان گفت: البته در فیلم «شــرایط خاص» قرار نیست من 
کمدى بازى کنم چون فضاى کارى من چندان فانتزى نیست، در 

این سریال هم بیشتر در یک موقعیت کمدى قرار مى گیرم.  

نفیسه روشن چرا با خلبان 
ازدواج کرد؟

نفیسه روشن مى گوید خواستگاران زیادى داشته اما تنها 
به یک دلیل به همه آنها پاسخ منفى مى داده است. او با 
اشاره به خواسته خواستگارانش مى افزاید: تقریبًا تمامى 
کســانى که به خواســتگارى من مى آمدند مخالف کار 
بازیگرى مــن بودند و تنها شرطشــان خداحافظى ام از 

دنیاى بازیگرى بود.
این بازیگر ســینما و تلویزیون اضافه مى کند اما بهنام 
همسرم وقتى به خواستگارى ام آمد شرط خاصى نداشت 
و از همه مهمتر با کار بازیگرى من نه تنها هیچ مخالفتى 
نداشت حتى موافق و مشوقم هم بود در نتیجه سرنوشت 
این شد که من و بهنام که خلبان است با هم ازدواج کنیم.

سریال «موسى (ع)»
 60 قسمتى است

ســریال «موســى (ع)» به کارگردانى جمال شورجه و 
تهیه کنندگى سید احمد میرعالیى از جمله پروژه هاى 
فاخر صداوسیماست. این روز ها عوامل تولید در تکاپوى 
به سرانجام رســاندن کاِر بر زمین مانده مرحوم فرج ا... 
سلحشور هستند تا بتوانند با ســاخت این اثر تلویزیونى 
حضور پررنگى در کشور و عرصه بین المللى داشته باشند. 
احمد میرعالیــى، تهیه کننده این پــروژه در خصوص 
آخرین وضعیت تولید ســریال فاخر و مذهبى «موسى 
(ع)» توضیحاتى ارائه کرده که بخشى از آن را مى خوانید:
  این پروژه در مرحله انتخاب بازیگران اســت. براى 
انتخاب بازیگران تحقیقات و بررسى زیادى در حال انجام 
است؛ اما تا این لحظه هیچ اســمى را نمى توانیم اعالم 
کنیم. آنچه مشهود است، این ســریال از نقش هاى بى 
شمار و متفاوتى برخوردار است. در سریال «موسى (ع)» 
یک دوره تاریخى بیش از 80 ساله مرور مى شود. بدیهى 
است شــخصیت هاى مختلفى در طول داستان ورود و 
خروج مى کنند و به دلیل اقلیم هــاى مختلف و طبیعتًا 
تیپ هاى متفاوت، انتخاب بازیگر در این پروژه کار راحتى 
نیست. همچنین به دلیل وجود چند منطقه جغرافیایى در 

داستان، تنوع بازیگر داریم.
  در قسمت هاى ابتدایى سریال، حضرت یوسف (ع) را در 
دوران کهنسالى مى بینیم که در لحظات پایانى عمرشان 
وصیت هایى مى کنند و قصه بر مبناى وصایاى ایشــان 
جلو مى رود تا به تولد حضرت موسى(ع) و بخش اصلى 

داستان مى رسیم.
  همه عوامل پشــت صحنه ایرانى هســتند و از افراد 
شاخص و سطح یک انتخاب شده و مى شوند. البته براى 
بحث جلوه هاى ویژه ســوپروایزر (سرپرست) هنوز به 
نتیجه نرسیده ایم. امکان دارد سینماگرى از خارج کشور 
که در سینماى امروز از سابقه و تجربه الزم در این رشته 

برخوردار است، دعوت به همکارى کنیم.
  فیلمنامه اولیه توسط مرحوم سلحشور در 72 قسمت 
تنظیم شــده بود که پس از مطالعه و بررسى در جلسات 
متعدد توســط کارشناســان، تصمیم بر آن شد به دلیل 
جذابیت هرچه بیشــتر این اثر، تعداد قسمت ها کاهش 
یابد و فیلمنامه نهایى حداکثر در 60 قسمت نگارش شود.
  براى تصویربردارى صحنه هاى این سریال عالوه بر 
شهرك سینمایى دفاع مقدس، جنوب و شمال کشور و 
بخشى از مناطق کویرى مورد بررسى نهایى قرار دارد. در 
حال حاضر محاسبات دکور در حال انجام است و گروه 
طراحى صحنــه و دکور زیر نظر طــراح هنرى در حال 
فعالیت هستند. در شهرك سینمایى یک بخشى از دکور 
سریال «یوسف (ع)» ترمیم خواهد شد و گسترش پیدا 
مى کند. براى دیگر لوکیشن ها به قشم، رودبار، جنوب و 
شمال کشور، اطراف قم، اصفهان، سمنان و شیراز سفر 

خواهیم کرد.

بیژن امکانیان:

چوب فیلم هاى پرفروشم را 
خورده ام!

شاید تا یکى دو هفته پیش کمتر کسى از مخاطبان سریال «پدر» تصور مى کرد 
که شخصیت «توفیق» از رفیق شفیق «حاج على تهرانى» تبدیل به دشمن 
درجه یک او شود. اما آنچه بیشتر از این چرخش شخصیتى باعث تعجب شد 
حضور بیژن امکانیان در این نقش بود. این اولین تجربه امکانیان در قالب یک 
شخصیت کامًال منفى در یک ســریال تلویزیونى است. تجربه اى که امکانیان 
آن را ریســکى باال براى خودش مى داند. این بازیگر قدیمى در همین باره با 
خبرگزارى «فارس» گفتگو کرده که بخش هایى از اظهارات او را 

مى خوانید:
توفیق قطعًا شــخصیتى منفى است. او 
ضدقهرمان نیست، اگر بود که اینقدر

لعنو نفرین نصیبش نمى شــد. 
بازیگر باید مقابــل دوربین 
را بازى یــک کاراکتــر

یا بــه عبــارت بهتر 
زندگــى کنــد. بنا 
بر ایــن بازیگر 
خودش  نقش 
را قضــاوت 
 ، نمى کند
بلکــه 

کارى که فکر مى
وواکنش هاىم
است و حسابى از
فضاى مجازىد
بودند، بعضى ها

دلیلى ندارد به ایش
ما بازیگرى به
مثًال فیلمى به نام
و از این دست فیل
کارگرد فیلمى به
چهره خندانشن
و شما به معناىو
ویلیامزى استک
استندآپ کمدین
بعضى ها مى گوی
دنیاى بازیگرى

مى سازد. پس این
ایفاى نقش هاى
ی باشند وهمیشه
داده، لوده و تقس
قرار بگیرند. اما و
بى معنى مى شون

من در سینماى
خیلى پرفروشى
و هم در ملودرام
آمد که یکسرى
من انگ بازیگر
حد توانایى من ه
را دوست نداشتم
خب مجموعه آن
کارهاى خوب انت
آنها بازى هاى در

باران کوثرى پاییز امسال 
فوتبالیست مى شود

فیلم سینمایى «عرق سرد» به کارگردانى سهیل بیرقى 
پاییز امسال در سینماهاى سراسر کشور اکران مى شود.
گروه تبلیغاتى فیلم این روزها در حال آماده کردن پوستر 
و تیزرهاى فیلم هستند و طى روزهاى آینده تاریخ قطعى 
نمایش فیلم اعالم خواهد شد. پیش بینى مى شود «عرق 
ســرد» با توجه به مضمون و ترکیب بازیگرانش مورد 

استقبال مخاطبین قرار بگیرد.
«عرق سرد» نخستین بار در جشنواره فجر سال گذشته 
به نمایش درآمد و در هشت رشته کاندیداى جایزه بود و 

مورد توجه مخاطبین و منتقدین قرار گرفت.
کاندیدا شــدن تمامى بازیگران فیلم در جشــنواره از 
نکات قابل توجه «عرق سرد» بود. امیر جدیدى و سحر 
دولتشــاهى براى بازى در این فیلم موفــق به دریافت 
ســیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد و نقش 

مکمل زن شدند.
باران کوثــرى، امیر جدیــدى، لیلى رشــیدى، هدى 
زین العابدین و سحر دولتشاهى بازیگران اصلى «عرق 

سرد» هستند.
در خالصه این داستان آمده اســت: «افروز اردستانى» 
(باران کوثرى)، کاپیتان تیم ملى فوتســال زنان ایران 
اســت. با گلزنى افروز تیم ملى براى اولین بار به فینال 
بازى هاى آسیایى راه پیدا مى کند و عازم مالزى مى شود، 

در فرودگاه افروز در مى یابد که ممنوع الخروج است...

«هیس! پسرها گریه نمى کنند» 
در چه مرحله اى است؟

پوران درخشنده، نویسنده و کارگردان سینما در خصوص 
آخرین وضعیت انتخاب بازیگران فیلم سینمایى «هیس! 
پسرها گریه نمى کنند» گفت: هنوز هیچکدام از بازیگران 
فیلم سینمایى «هیس! پسرها گریه نمى کنند» قطعى 
نشده است. در حال حاضر منتظر جواب شهاب حسینى 
براى حضور در این فیلم هستم اما هنوز حسینى به علت 

اینکه در سفر است جواب قطعى نداده است. 
وى در پاسخ به این ســئوال که شــما فکر کنید هنوز 
پیشنهاد بازى در فیلم ســینمایى «هیس! پسرها گریه 
نمى کنند» به گوش شهاب حسینى نرسیده است گفت: 
تا آنجایى که من مى دانم حسینى در حال حاضر مشغول 
یک فیلم است. فعًال با وى در تماسم تا به محض اینکه 
از سفر برگشت براى مذاکرات نهایى به گفتگو بنشینیم. 
کارگردان «زیر ســقف دودى» درباره انتخاب ســایر 
بازیگران فیلــم جدید خود اضافه کــرد: گزینه اول من 
شهاب حســینى اســت و مى خواهم در صورت قطعى 
شدن وى به سایر بازیگران فکر کنم. البته گزینه هایى 
در ذهن دارم اما همه چیز به جواب حسینى مرتبط است. 
به امید خدا اگر همه چیز درست پیش برود مهر ماه فیلم 

را کلید مى زنم.
وى درباره پروژه تلویزیونى خود ادامه داد: به فکر تولید 
مجموعه اى با نام «مستوره» براى تلویزیون هستم. در 
حال حاضر هنوز قرارداد تحقیق و پژوهش و همچنین 
نگارش فیلمنامه را نبســته ام اما در صورتى که قرارداد 
ببندم بعــد از پایان فیلمبردارى «هیس! پســرها گریه 
نمى کنند» تولید آن اثر را شروع مى کنم اما با توجه به 
روند طوالنى تحقیق و پژوهش «مستوره» سال آینده 

کلید مى خورد. 
کارگردان فیلم «هیس! دخترها فریاد نمى زنند» درباره 
ساخت سریال «بامداد خمار» اضافه کرد: «بامداد خمار» 
مجموعه اى است که حرف هاى زیادى براى گفتن دارد. 
این ســریال هنوز در کش و قوس پیدا کردن اسپانسر و 
تهیه کننده است. به احتمال زیاد اگر شرایط فراهم شود 

این سریال را براى شبکه نمایش خانگى آماده کنم.

تصویربردارى فصل جدید ســریال «محکومین» به 
کارگردانى سیدجمال سیدحاتمى این روزها در تهران 
در حال انجام است و قرار اســت براى پخش در سال 

آینده آماده شود.
بهروز مفیــد، تهیه کننــده «محکومین» در خصوص 
آخرین وضعیت این ســریال به «صبا» گفت: در حال 
حاضر ما در ده ونک مشــغول تصویربردارى هستیم و 
ایپزود سوم این سریال با حضور شهره لرستانى و مهران 

رجبى به پایان رسیده است و وارد اپیزود چهارم شدیم، 
ولى هنوز در خصوص بازیگران ایــن اپیزود به نتیجه 
نرسیده ایم. مفید در خصوص زمان اتمام تصویربردارى 
ادامه داد: فصل جدید سریال «محکومین» 40 اپیزود 
دارد که تا اردیبهشت ماه سال آینده تصویربردارى آن 
ادامه خواهد داشــت و پخش آن به ســال بعد موکول 

مى شود.
گفتنى اســت؛ مجموعه تلویزیونى «محکومین 2» به 

کارگردانى سیدجمال سیدحاتمى و تهیه کنندگى بهروز 
مفید، کارى از گروه فیلم و سریال شبکه یک سیماست 

که در 40 قسمت 50 دقیقه اى درحال تولید است.

فیلمبردارى فیلم سینمایى «مشــت آخر» به کارگردانى 
مهدى فخیم زاده و تهیه کنندگى سیدحامد حسینى که به 
دلیل حادثه پیش آمده سر صحنه، متوقف شده بود، به پایان 

رسید. سیدحامد حسینى، تهیه کننده فیلم سینمایى «مشت 
آخر» در ارتباط با آخرین وضعیت این فیلم به «صبا» گفت: 
فیلمبردارى این فیلم با بهبود حال مهدى فخیم زده به پایان 
رسید. گفتنى است؛ مهدى فخیم زاده که به عنوان بازیگر و 
کارگردان در این فیلم فعالیت داشت، سر صحنه فیلمبردارى 
دچار سانحه شد و به همین دلیل تولید این اثر براى مدتى 

به تعویق افتاده بود.
فیلم سینمایى «مشت آخر» به کارگردانى مهدى فخیم 

زاده و تهیه کنندگى سیدحامد حســینى از اول خرداد در 
تهران مقابل دوربین رفت. ایــن نوزدهمین فیلم فخیم 
زاده در مقام کارگردان است که نگارش فیلمنامه آن را نیز 

خودش برعهده داشته  است.
در این فیلم گوهر خیراندیش، احمد نجفى، رامین راستاد، 
گلناز خالصى، حمیدرضا قلى خانى، سیاوش معمارزاده، آتنا 
مهیارى همراه با خود مهدى فخیــم زاده به ایفاى نقش 

مى پردازند.

بازیگر ســریال «نابرده رنج» پس از چند سال یک نقش
ایفا کرده است.

کامبیز دیرباز درباره نقش خود در ســریال «ش
خاص» به کارگردانــى وحید امیرخانــى
کنندگى ســید مرتضى فاطمى که قرار
3شبکه3 سیما روى آنتن برود، گفت: من
این فیلم «در مدت معلوم» را از وحید ام
دیده بودم که اثر یکدســت و جالبى
نظرم جزو نسل جدید کارگر

پخش فصل جدید سریال «محکومین» در سال آیندهپایان  فیلمبردارى فیلم فخیم زاده

بازگشت کامبیز دیرباز به کارهاى کمدى

ســریال «پدر» به کارگردانى بهرنــگ توفیقى که پس 
از مســابقات جام جهانى روى آنتن ســیما رفت، از همان 
قســمت هاى ابتدایى با موجــى از انتقــادات مخاطبان 
سخت پسند تلویزیون روبه رو شد و بعضى آن را «شعارى» 
و برخى دیگر آن را «توهمى» خواندند تا جایى که روزنامه 
«خراسان» هم به صدا و سیما تاخت و نوشت: «متأسفانه 
اشــتغال تلویزیون به ســاخت اینگونه فیلم ها و سریال ها 
حکایت از آن دارد که صداوسیما شناختى از تغییرات ذائقه و 
سلیقه مخاطبین نداشته و کماکان در فضاى دهه 60 و 70 

سیر مى کند! »
نام هاى پشت صحنه سریال «پدر»، از جمله بهرنگ توفیقى، 
کارگردان و حامد عنقا، نویسنده و همچنین حضور بازیگرانى 
مانند مهدى سلطانى و لعیا زنگنه، انتظار ها را از این سریال 
باال برده بود، اما غیرواقعى بودن اتفاقات، چنان توى ذوق 
مخاطب زد که او از همراهى با قصه و شخصیت ها جا مى ماند 

و انتظارش از سازندگان برآورده نشد.
نمونه اش صحنه  پریدن شخصیت اصلى داستان، «حامد»، 
از طبقه سوم ساختمان که تنها منجر به شکستن دست او 

شد! از این هم که بگذریم، این سریال صحنه هاى بسیارى 
داشت که نه در واقعیت قابل تحقق است و نه در باور کسى 
مى گنجد! ضعف هاى فیلمنامه این سریال و الگوبردارى آن 
از فیلم «دلشکسته» صداى کاربران فضاى مجازى را نیز 
در آورد و در همان روزهــاى اول پس از به نمایش درآمدن 
سریال عالوه بر داب اسمش هایى که بر اساس صحنه هاى 
این سریال ساخته شد، در توییتر نیز توییت هاى بسیارى در 

این خصوص منتشر گردید.
باالخره سریال «پدر» با همه افت و خیزهایش با یک اتفاق 
عجیب به پایان رسید. در حالى که در تمام طول سریال نشان 
داده مى شد «حامد» واقعاً مرده اســت در ثانیه آخر سریال 
تلفن زنگ زد و وقتى «لیال» آن را جواب داد ناگهان مبهوت 
به دوربین نگاه کرد. آیا «حامد» آن سوى خط بود؟ معلوم 
نیست. یعنى این امید در دل مخاطبان زنده نگه داشته شد 

که «حامد» زنده است!
در همین راستا شایعه هایى در فضاى مجازى در خصوص 
قسمت پایانى سریال «پدر» پخش شده که بر اساس این 
شــایعه؛ «"حامد" وقتى تصادف مى کند به بیرون ماشین 
پرتاب مى شود و فراموشى مى گیرد. جسد سوخته اى که 

شناسایى شده اســت مربوط به راننده کامیون است که به 
دلیل سوخته بودن جسد به جاى "حامد" شناسایى مى شود. 
برخى دیگر نیز نه تنها زنده بودن "حامد" را نمى پذیرند بلکه 
معتقدند "حاج على" و همسرش هم تصادف کرده و فوت 

شده اند و تلفن آخر براى دادن این خبر بوده است.»
حاال مى ماند این ســئوال که آیا فصل دوم سریال «پدر» 
هم ساخته مى شــود؟ بنا به اخبار موجود تاکنون حامد عنقا 
که نویسنده و تهیه کننده این سریال است چنین تصمیمى 

نگرفته اما ریحانه پارسا گفته است سریال «پدر» قابلیت آن 
را دارد که فصل دومش هم ساخته شود. خود عنقا این روزها 
به سریال دیگرى فکر مى کند. او گفته است «تنهایى لیال» و 
«پدر» دو سریال از سه گانه اى هستند که او در تدارك ساخت 
سومین آن است. از طرفى به قول «حاج على» و شعر پایانى 
سریال، این آغاز پایان ندارد. در انتهاى سریال هم نوشته شد 
این پایان نیست. به این ترتیب مى شود خبر تولید فصل دوم 

«پدر» از پاییز امسال را کامًال جدى تلقى کرد.

سریال «پدر» دوباره ساخته مى شود؟
محیا حمزه
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نصف جهان حاشیه هاى حرف هاى مدیرعامل باشگاه ذوب آهن 
پس از دیدار تیم متبوعش با پدیده مشــهد همچنان ادامه دارد. 
همانطور که شنیدید سعید آذرى، مدیرعامل باشگاه ذوب آهن بعد 
از باخت این تیم در برابر پدیده، بســیار عصبانى بود و حرف هاى 

متعددى را علیه سازمان لیگ برتر و داورى مطرح کرد. 
سعید آذرى ضمن اشاره به این نکته که اگر داور بچه هم بود صحنه 
منجر به پنالتى براى تیم ذوب آهن را پنالتى اعالم مى کرد خطاب 
به سازمان لیگى ها گفت: اگر نمى توانید لیگ برتر را به خوبى و به 
صورت حرفه اى برگزار کنید استعفا بدهید و بروید تا یک اتحادیه 

قدرتمند زیر نظر باشگاه ها لیگ برتر را برگزار کند. 
سعید آذرى در مصاحبه خود به این نکته اشاره کرده است که یکى از 
باشگاه ها استاندارد لیگ را به هم ریخته و به جاى اینکه از سازمان 

صدا و ســیما بابت پخش بازى هایش پول بگیرد پول مى دهد تا 
بازى هایش پخش شود. 

 طبق خبرى که دیروز سایت «ورزش سه» و یکى از کانال هاى 
نزدیک به سازمان لیگ منتشر کرد، سازمان لیگ برتر بعد از خواندن 
این بخش از مصاحبه سعید آذرى به دنبال باشگاهى است که به 

سازمان صدا و سیما بابت پخش بازى هایش پول مى دهد. 
سازمان لیگ برتر بر این باور اســت این کار اشتباه و در تعارض با 
تالش هاى این سازمان براى امضاى حق پخش با سازمان صدا 
و سیماست. آنطور که از راهروى سازمان لیگ برتر خبر رسید این 

باشگاه با تذکر جدى از سوى فدراسیون فوتبال روبه رو مى شود. 
فدراسیون فوتبال سال ها پیش در نامه اى به معاون ادارى مالى 
سازمان صدا و سیما از این سازمان خواست به شبکه هاى استانى 

تذکر بدهد که از تیم هاى دســته اول بابــت پخش بازى ها پول 
نگیرد که سازمان صدا و سیما این توصیه را به شبکه هاى استانى 

انتقال داد. 
گفتنى است دو سه فصلى اســت تیم ها بابت حق پخش ریالى از 
سازمان صدا و سیما دریافت نمى کنند.  همچنین طبق شنیده هاى 
خبرنگار «نصف جهان»، منهاى برخى از شــبکه هاى استانى، 
تعدادى از شــبکه هاى سراسرى از جمله شــبکه هاى «شما و 
ورزش» هم در تماس و رایزنى با برخى باشــگاه ها به آنها وعده

 داده اند که حاضرند پخش زنــده دیدار هاى آنان را در مقابل عقد 
قرارداد و دریافت پول بر عهده بگیرند. باید دید با جنجال هاى به 
وجود آمده جلوى این کار گرفته مى شود یا این شبکه ها با خیال 

راحت به این سیاست خود ادامه مى دهند.

چیزى نمانده بود تا بازوبند کاپیتانى ذوبى ها در جریان دیدار این تیم برابر پدیده دردسرساز شود اما هر آنچه بود به خیر گذشت. 
قاسم حدادى فر را سال هاست به عنوان کاپیتان و بزرگ تیم ذوب آهن مى شناسیم. بازیکنى که فرمانده اصلى ذوبى ها در میدان 
محسوب مى شود. در سال هاى اخیر عالوه بر قاســم، مهدى رجب زاده و مرتضى تبریزى نیز کاپیتان هاى دوم  و سوم ذوبى ها 
محسوب مى شدند. بازیکنانى که در بازى هاى این فصل به دلیل خداحافظى از فوتبال و همچنین جدایى، نمى توانند با پیراهن این 

تیم در میدان حضور پیدا کنند. 
با بررســى بازیکنان و نفراتى که در دیدار برابر پدیده رفتنــد مى توان نتیجه گرفت که پس از تعویض قاســم حدادى فر بازوبند 
ذوبى ها باید بر بازوى گلر ملى پوش این تیم یعنى رشید مظاهرى مى رســید اما عمًال اتفاق دیگرى افتاد. در حالى که یکى از 
بازیکنان ذوب آهن قصد رساندن بازوبند به مظاهرى را داشت به دســتور امید نمازى راه خود را کج کرد تا بازوبند را به هادى 

محمدى بدهد. اتفاقى که پیش چشم همه بازیکنان و هواداران افتاد و مى توانست براى سبزپوشان دردسرساز شود. 
در باره چرایى دردسرساز بودن این تصمیم مى توان به این نکته اشاره کرد که با آمادگى گلر ذوبى ها براى بستن بازوبند به 
عنوان یکى از کاپیتان هاى تیم، وقتى سرمربى تیم خالف اتفاقات مرسوم عمل مى کند یقیناً ضربه روحى بدى به آن دروازه 

بان زده مى شود که ممکن است تا پایان دیدار باعث افتادن اتفاقات بدى در بازى شود. 
اینکه نمازى به تنهایى این تصمیم را گرفت یا با همکارى دستیارانش نکته مهمى نیست چرا که مهمترین نکته در این 

باره به هم ریختن اوضاع روحى و روانى بازیکنان تیم است که مى تواند ضربه اى تصورناپذیر به تیم بزند.

نصف جهان  حسن جعفرى سرانجام در دیدار برابر پارس 
جنوبى جم براى اولیــن مرتبه طى لیگ هجدهم راهى 
میدان شد. فصل گذشته حسن جعفرى یکى از بازیکنان 
ثابت سپاهان چه در دوران حضور «زالتکو کرانچار» و 
چه در هشت دیدارى بود که منصور ابراهیم زاده هدایت 

عهده دار شد.ایــن تیــم را 

امیر قلعــه نویى براى در فصــل جدید اما 
از خریدهــاى خود را ترمیم تیم، یکى 

محمد  ایران پوریان اختصاص بــه 
داد کــه پیش تر نیز در 
تراکتورسازى سرمربى او 
بود و به واســطه همین شناخت 
در جــذب او تردیــد نکــرد. البتــه 

ایران پوریان هم به خوبى جواب اعتمادهاى ســرمربى 
ســپاهان را داده و تا اینجا دو گل زده و دو بار هم با پاس 
گل هاى خود تیمــش را در موقعیت گلزنــى قرار داده 

است.
از همین رو فرصتى براى حسن جعفرى که در تمرینات 
نیز آماده نشان داده تا پیش از دیدار برابر پارس جنوبى جم 
به وجود نیامده بود؛ اما سرانجام در دقیقه 65 این بازیکن 
جایگزین سعید آقایى در پســت دفاع چپ شد تا قدرت 
هجومى سپاهان را افزایش دهد. حضور این بازیکن البته 
تأثیرگذار هم بود و در چند دقیقه اى که جعفرى در زمین 
حضور داشت، لمس توپ قابل توجهى داشت و یک بار 
هم با شــوتى خطرناك دروازه احمد گوهرى را تهدید
 کرد. جعفرى در دقایق پایانى براى جلوگیرى از ضدحمله 
پارســى ها یک کارت را هم به جان خرید تا ارزش این 
کار او با گل دقیقه 95 «کى روش اســتنلى»  بیشتر به 

چشم بیاید.

نصف جهان  دوازدهمین ویــژه برنامه «فوتبال به وقت 
اصفهان» به همت معاونت فرهنگى شهردارى منطقه 

2 اصفهان برگزار شد.
این ویژه برنامه ها با محوریت پخش دیدارهاى مهم و 
جذاب فوتبال داخلى و بین المللى همچون رقابت هاى 
جام جهانى، لیگ برتر ایران، جام ملت هاى اروپا و آسیا، 
لیگ قهرمانان اروپا و آســیا، دیدارهاى مهم و حساس 
لیگ هاى معتبر اروپا به همــراه آیتم هاى جذاب دیگر، 
میزگردهاى ورزشى و تحلیل و بررسى بازى ها با حضور 

ستارگان و بزرگان فوتبال برپا شده است.
دوازدهمین ویــژه برنامه این سلســله از همایش ها با 
محوریت پخش دیدار تیم هاى سپاهان اصفهان و پارس 

جنوبى جم همراه بود.
محمد یاورى، بازیکن اســبق ســپاهان، مربى بزرگ 
استعدادیاب و سرمربى تیم ملى نونهاالن ایران کارشناس 

و مهمان ویژه این برنامه بود.
اما حاشیه هاى جالب این ویژه برنامه:

■ با وجود اینکه این برنامه در ایام تعطیالت عید غدیرخم 
بود، خانواده ها و هواداران سپاهان استقبال خوبى از آن 

به عمل آوردند.
■مرتضى رمضانى راد، مجرى این ویــژه برنامه ها در 
معرفى محمد یاورى از وى به عنوان کاشف بسیارى از 
استعدادهاى فوتبال ایران از جمله سردار آزمون، مجید 
حسینى، سعید عزت اللهى، جالل الدین على محمدى، 
محسن مسلمان و... نام برد که با تشویق شدید هواداران 

حاضر در سالن همراه بود.

■محمد یاورى قبل از شروع مســابقه در مورد شرایط 
سپاهان و پارس جنوبى جم صحبت کرد و بین دو نیمه 
نیز به تحلیل نیمه اول پرداخــت. وى همچنین با ذکر 
صحبت هایى ازسپاهان قدیم در دهه هاى 40، 50 و 60 
از خاطرات و سختى هایى گفت که سپاهان در آن ایام با 

آنها دست و پنجه نرم مى کرد.
■ وقتى در لحظات ابتدایى بــازى تیم زردپوش پارس 
جنوبى جم به گل رسید، برخى از حضار که فکر مى کردند 
زردهاى میدان سپاهان هستند به خوشحالى پرداختند و 
البته خیلى زود متوجه اشتباه خود شدند! در این بین یکى 
از هواداران به افرادى که شادى مى کردند گفت: این زرد، 

زرد ما نیست داداش!
■ به دعوت مجرى برنامه از یکى از هواداران حاضر در 
ســالن براى حضور در صحنه و خواندن ترانه قهرمانى 
سپاهان، «حسین» که یکى از هواداران نونهال سپاهان 
بود بر روى صحنه آمد و شعر ما «ما سپاهانیم و حاال حاال 

قهرمانیم» را خواند.
■ در طول بازى به ویژه در دقایق پایانى که ســپاهان 
با یک گل از حریف عقب بود، حاضران در فرهنگســرا 
با دلهره خاصى بــازى را دنبال مى کردند و گل لحظات 
پایانى سپاهانى ها، فرهنگسراى اسوه را تا مرز انفجار برد 
و باعث شد تا پایان این ویژه برنامه براى شرکت کنندگان 

تلخ و ناراحت کننده نباشد.
■ اشتباهات داورى علیه سپاهان باعث شد تا حاضران 
در فرهنگســرا بارها از داورى ضعیف و جهت دار گالیه

 کنند. 

هافبک تیم فوتبال ذوب آهن گفت: اگر یک بچه شش ساله را هم بیاورید 
آن صحنه آخر که مشکوك به پنالتى بود را پنالتى مى گرفت. 100 
در صد واضح بود که پنالتى اســت و اتفاقًا زاویه  داور هم براى 

تشخیص آن مناسب بود.
محمدرضا حسینى درباره عملکرد داور در دیدار ذوب آهن 
برابر پدیده تصریح کرد: داورى خیلى ضعیف بود. اگر یک 
بچه شش ساله را هم بیاورید آن صحنه آخر که مشکوك 
به پنالتى بود را پنالتى مى گرفت. 100 در صد واضح بود 
که پنالتى است و اتفاقاً زاویه  داور هم براى تشخیص 
آن مناسب بود. اما متأسفانه حتى روى صحنه هاى 
50-50 سوت ها براى پدیده زده مى شد. فکر نمى کنم 
این اتفاقات عادى باشد، نمى دانم چه بگویم، حرفى 
براى گفتن باقى نمى ماند. در بازى با سپاهان هم با 
سوت هاى کوچک تیم ما را به هم ریختند و این بازى هم 

که اصًال آدم حرفى درباره آن نزند بهتر است.
حســینى در ادامه انتقاداتش از پیام حیــدرى، داور این 
مسابقه گفت: اصًال نیازى به کارشناس داورى هم نیست. 
یک بچه شش ساله هم آن صحنه را پنالتى تشخیص 
مى دهد. شاید تیم ما یک نیمه خوب نبود اما داورى که 
نباید مشکل داشته باشد. ما یک تیم آرام و ساکت هستیم و 

هیچکس اعتراض نمى کند اما متأسفانه این اتفاقات رخ مى دهد.
وى اضافه کرد: در یک صحنــه بازیکن خارجى ما خطا کرد و 
کارت هم گرفت اما در ادامه بازیکن حریف جلوى چشمان 
داور با دست به صورت بازیکن ما مى زند و داور در حالى که 

باید او را اخراج مى کرد تنها یک کارت زرد به او مى دهد.

قراردادهاى پنهان صدا و سیما لو مى رود؟
بازتاب حرف هاى مدیرعامل باشگاه ذوب آهن

خانواده ها به تماشاى دیدار سپاهان نشستند

این زرد، زرد ما نیست داداش!

هههافبک تیم فوتبال ذوب آهن گفت: اگر یک
آن صحنه آخر که مشکوك به پنالتىب
در صد واضح بود که پنالتى اســت

تشخیص آن مناسب بود.
محمدرضا حسینىدرباره عمل

برابر پدیده تصریح کرد: داورى
بچه شش ساله را هم بیاوری
به پنالتى بود را پنالتى مى گ
که پنالتى است و اتفاقاً ز
آن مناسب بود. اما متأس
50-50 سوت ها براى پد
این اتفاقات عادى باشد
براى گفتن باقى نمى ما
سوت هاى کوچک تیم ما را
که اصًال آدم حرفى درباره آن

حســینى در ادامه انتقاداتش
مسابقه گفت: اصًال نیازى به
یک بچه شش ساله هم آن
مى دهد. شاید تیم ما یک ن

نباید مشکل داشته باشد. ما یک
هیچکس اعتراض نمى کند اما متأسف
ب وى اضافه کرد: در یک صحنــه
کارتهم گرفتاما در ادامه باز
داور با دست به صورت بازیکن
باید او را اخراج مى کرد تنها یک

بچه 6  ساله هم پنالتى را 
مى گرفت!

چیزى نمانده بود تا بازوبند کاپیتانى ذوبى ها در جریان دیدار این تیم ب
قاسم حدادى فر را سال هاست به عنوان کاپیتان و بزرگ تیم ذوب آه
محسوب مى شود. در سال هاى اخیر عالوه بر قاســم، مهدى رجب
محسوب مى شدند. بازیکنانى که در بازى هاى این فصل به دلیل خد

تیم در میدان حضور پیدا کنند. 
با بررســى بازیکنان و نفراتى که در دیدار برابر پدیده رفتنــد مى تو
ذوبى ها باید بر بازوى گلر ملى پوش این تیم یعنى رشید مظاهرى
بازیکنان ذوب آهن قصد رساندن بازوبند به مظاهرى را داشت به
محمدى بدهد. اتفاقى که پیش چشم همه بازیکنان و هواداران
در باره چرایى دردسرساز بودن این تصمیم مى توان به این نک
عنوان یکى از کاپیتان هاى تیم، وقتى سرمربى تیم خالف اتف
بان زده مى شود که ممکن است تا پایان دیدار باعث افتادن
اینکه نمازى به تنهایى این تصمیم را گرفت یا با همکارى
باره به هم ریختن اوضاع روحى و روانى بازیکنان تیم است

نصف جهان  حسن جعفرى سرانجام در دیدار برابر پارس 
جنوبى جم براى اولیــن مرتبه طى لیگ هجدهم راهى 
میدان شد. فصل گذشته حسن جعفرى یکى از بازیکنان 
ثابت سپاهان چه در دوران حضور «زالتکو کرانچار» و 
که منصور ابراهیم زاده هدایت چه در هشت دیدارىبود

عهده دار شد.ایــن تیــم را

اما  امیر قلعــه نویى براىدر فصــل جدید
از خریدهــاى خود راترمیم تیم، یکى 

محمد  ایران پوریان اختصاصبــه 
داد کــه پیش تر نیز در
تراکتورسازى سرمربى او
و به واســطه همین شناخت بود
در جــذب او تردیــد نکــرد. البتــه

تصمیم نمازى مى توانست دردسر ساز شود

نصف جهــان  همانطور که در خبرها خواندید ســعید عزت اللهى، هافبک تیم ملى 
قراردادى را با تیم ردینگ انگلیس که در چمپیونشــیپ (لیگ دسته یک فوتبال 
انگلیس) حضور دارد به امضا رســاند. جزئیات زیادى از این قرارداد منتشر نشده 
اما قابل ذکر اســت که عزت اللهى با قرارداد مشروط یکساله به این تیم انگلیسى 

پیوسته است.
عزت اللهى که به مدت دو فصل دیگر با باشــگاه روستوف روسیه قرارداد داشت و 
فصل گذشته نیز به صورت قرضى در باشگاه آمکار بازى کرد، با قرارداد یکساله و 
قرضى به ردینگ پیوسته که شرط قرارداد او، خرید قطعى است. به این ترتیب که 
با توافق طرفین پس از پایان قرارداد قرضى، این قرارداد به صورت خرید قطعى از 
باشگاه روستوف امضا خواهد شد تا عزت اللهى پس از سه سال فوتبال روسیه را به 

این شکل ترك کند.
هافبک تیــم ملى در حالى بــا تیم ردینگ قــرارداد امضا کرد که این باشــگاه با 
توجه به پایان مهلــت نقل وانتقاالت فوتبال انگلیس نمى توانســت خرید قطعى 
داشــته باشــد و به همین دلیل عزت اللهى به صورت قرضى به این تیم پیوسته

 است.
مذاکرات باشگاه انگلیسى با روســتوف چند روز به طول انجامید و به همین دلیل 
پیوستن عزت اللهى به ردینگ طوالنى شد. عزت اللهى در حالى با ردینگ قرارداد 
امضا کرد که باشگاه استاندارد لیژ بلژیک نیز پیشنهادى را به باشگاه روستوف براى 
جذب وى داده بود. همچنین یک باشــگاه دیگر نیز از این کشور خواهان هافبک 

ملى پوش ایرانى بود، اما او ترجیح داد راهى فوتبال انگلیس شود.

مهدى حق تعالى، مدیر برنامه هاى این بازیکن در خصوص پیوســتن عزت اللهى 
به ردینگ به خبرنگاران گفت: باشــگاه ردینگ در نزدیکى لندن اســت و فرصت 
بســیار خوبى براى سعید محســوب مى شــود تا بتواند توانایى  فوتبالى خود را در 
قلب فوتبال دنیا به نمایش بگذارد. مطمئنًا این فرصت خوبى اســت که در اختیار 
عزت اللهى قرار گرفته اســت و حضور در ردینگ مى تواند شــروع خوبى براى او 

باشد.
عزت اللهى پس از امضاى قرارداد با ردینگ، انگلیس را ترك کرد تا ضمن حضور در 

اردوى تیم ملى فوتبال کارهاى مربوط به ویزاى کار خود را نیز انجام دهد.

نصف جهــان  محمد کریمى، جوان 21 ساله 
تیم فوتبال سپاهان در مقابل پارس جنوبى 
جم چهارمین پاس گل فصل خود را در هفته 

ششم ثبت کرد.
دیدار دو تیم سپاهان و پارس جنوبى جم در 
شــرایطى با نتیجه 2 بر 2 به پایان رسید که 
محمد کریمى مانند دو دیدار گذشته طالیى 
پوشان برابر ذوب آهن و تراکتورسازى موفق 
به ارسال پاس گل براى هم تیمى هاى خود 
شد تا صدر جدول رده بندى پاسورهاى لیگ 

برتر با نامى غیرمنتظره پر شود.
محمد کریمى 21 ساله در تیم خونه به خونه 
بازى مى کرد ولى در پنجره تابســتانى یکى 
از خریدهاى ناشــناخته امیرقلعه نویى براى 
ترمیم خــط میانى تیم بود. ایــن بازیکن در 
اولین دیدار براى سپاهان بازى نکرد ولى از 
دیدار دوم برابر سپیدرود در ترکیب اصلى به 
میدان مى رود و در هر مسابقه به غیر از دیدار 
برابر پیکان که با تســاوى بدون گل خاتمه 

یافت موفق به ارسال پاس گل شده است. 

مهندس جدید از 
سپاهان فارغ التحصیل 

مى شود! دینگ، دینگ، ر دینگ!

 نصف جهان- به قول یکى از آبى نویســانى 
که مطالبــى در حوزه اســتقالل براى نصف 
جهان هم ارســال مى کند، از امیرحســین 
فتحى باید پرسید که بر چه اساسى حاجیلو 
را جایگزین عبداللهى کــرد؟ عمونصى چه 
فرقى با عمواصغر داشــت؟ هر دو در دوران 
بازنشســتگى، هر دو از نظــر اجرایى رو به 
ســکون و البته حاجیلو به مراتب نسبت به 
عبداللهى هیاهوى بیشترى دارد. سرپرست 
جدید تیم استقالل زبان انگلیسى نمى داند. 
آیا بهتر نبود مسئول این پست حساس بدون 
واسطه و مترجم با «وینفرد شفر» در ارتباط 

باشد؟
اینکه چــرا در نکتــه مهمتــر 
افراد به دلیل فوتبــال ایران 

سهل انگارى هاى 
محــروم  بــزرگ، 

بــه  و  نمى شــوند 
موقعیت هاى بهتر دســت 

مى یابند؟ مگر حاجیلو در ماجراى 
حذف تیــم المپیک ایــران در دوره 

منصوریان به دلیل بــازى دادن بازیکن 
محروم (کامیابى نیا) مقصر نبود؟ پس چطور 
مى تواند ظرف چند سال به نیمکت استقالل 
برســد؟ فقط به دلیل حافظه ضعیف خودش 

و مردم؟
اتفاقى که هنگام تعویض در بازى با الســد 
رخ داد با جلسه ها و مصاحبه هاى آشتى کنان 
برطرف نمى شود. انتخاب اصغر حاجیلو یک 
تصمیم  اشتباه از امیرحسین فتحى بوده که 
رفیق بازى را به اصول حرفه اى فوتبال ترجیح 
داده و سرمربى استقالل هم به دلیل بندهاى 
انضباطى قراردادش ســعى مى کند با همه 
مشکالت کنار بیاید و این اتفاق خوبى نیست.

انتخاب حاجیلو بیشتر از هر چیز نشان مى دهد 
که امیرحسین فتحى نمى داند چرا عبداللهى 
را تغییر داد. چون در عمل گزینه جدید و قدیم 
باهم تفاوت خاصــى ندارند و باید دیگران و 

جوان ترها کار اجرایى آنها را انجام دهند. 

خرابکارى هاى حاجیلو 
ماجراهاى حسن را یادتان رفته؟

آغاز شد!
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مزایده اموال غیرمنقول
اجراى احکام حقوقى شــعبه دوازده اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى درخصوص 
پرونده اجرایى کالســه 970045 ج/12 له الله ضیایى و علیه ســید محســن مدنى 
مبنى بر مطالبه مبلغ 100 عدد ســکه بهار آزادى 50 مثقال طالى ساخته شده و مبلغ 
103667037 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایــى و حق االجراى دولتى در 
تاریخ 1397/7/9 ســاعت 8/30 صبح در محل اجراى احکام دادگســترى اصفهان 
طبقه زیرزمین خیابان شهید نیکبخت جهت فروش 11 سهم مشاع از 33 سهم مشاع 
شــش دانگ ملکى به پالك ثبتى 2880 اصلى بخش 5 اصفهان با مشخصات مندرج 
در نظریه کارشناسى که ذیال درج شده است ملکى مرحوم سید اسداله مدنى و مرحوم 
رسول مدنى و اکنون در تصرف مالکانه خالى از سکنه (ورثه) میباشد توسط کارشناس 
رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع 
گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مــى توانند ظرف 5 روز قبل از جلســه مزایده به 
نشانى فوق مراجعه و از ملک بازدید و با همراه داشــتن 10 درصد بها به صورت نقد یا 
چک تضمین شــده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت 
نمایند. پیشنهاددهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود و مابقى ثمنى را حداکثر 
ظرف یکماه پرداخت نمایــد و اال 5 درصد واریزى به نفع دولت خواهد شــد. اوصاف 
ملک مورد مزایده: محل وقوع ملک به نشــانى اصفهان: خیابان مسجد لنبان- کوچه 
جواهرفروش- نبش کوچه نادراالصلى- پالك ثبتى 2880 بخش یک- با کدپســتى 
83131- 81846 بازدید و معاینه بعمل آمد که نتیجه معاینات و بررســیها بشرح زیر 
اعالم میگردد. محل مورد بازدید عبارتســت از یک واحد مسکونى ویالیى قدیمى و 
کنلگى که داراى اشتراکات آب، برق و گاز مى باشد. طبق بررسى کارشناسى ثبت که 
گزارش آن ضمیمه است، بر مبناى نقشه کاداستر ششدانگ آن داراى مساحت 403/16 
مترمربع مى باشد و طبق پرونده ثبتى مقدار 7*4 مترمربع آن در قسمت جنوب پالك 
ضمیمه خانه 2881 شد که داراى تداخل مى باشد عالوه بر آن مقدار 25 مترمربع آن 
مغازه نانوائى متروکه مى باشد. تمامت 33 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ خانه تحت 
پالك 2880 مورد ثبت در صفحه 564 دفتر 27 شــماره ثبت 3362 بنام سید اسداله 
مدنى لنبانى و یک جلد سند مشــاعى دارد که به نفع خانم الله ضیایى و مازاد آن بنام 
امیر ناطقى بازگشت مى باشد. ضمنًا 39 حبه مشــاع دیگر متعلق به برادر سید اسدا... 
مدنى مى باشد (عموى شــوهر الله ضیایى) حدود و مشــخصات طبق سند مالکیت 
صادره قدیم دفترچه اى بوده که فاقد طول و ابعاد و مســاحت مى باشــد طبق طرح 
تفصیلى شهردارى از دو جهت کوچه جواهرفروش و بن بست نیک نفس داراى عقب 
نشینى مى باشد. حال با توجه به موارد فوق و موقعیت محل و مساحت عرصه، نوع بنا و 
کیفیت و قدمت آن، مشترکات و با در نظر کلیه عوامل موثر در قضیه ارزش ششدانگ 
از پالك ثبتى فوق الذکر مبلغ 8/750/000/000 ریال معادل هشــتصد و هفتاد و پنج 
میلیون تومان ارزیابــى و اعالم مى گردد. عطف به ابالغ قرار کارشناســى در پرونده 
کالسه 970045 اینجانب کارشناس رسمى در امور ثبتى به محل وقوع ملک به آدرس 
اصفهان: خیابان مسجد لنبان کوچه جواهرفروشــى نبش کوچه نادر اصلى عزیمت و 
بازدید و معاینه محل معمول انجام و نقاط و مشخصات جغرافیایى آن برداشت شد پس 
به اداره ثبت اســناد و امالك مرکزى اصفهان مراجعه و با توجه به نقاط و مشخصات 
در نقشه هاى کاداستر مشخص شد. تمامت مقدار 33 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ 
خانه تحت پالك 2880 مورد ثبت در صفحه 564 دفتر 27 ذیل ثبت 3362 بنام سید 
اسداله مدنى لنبانى سابقه ثبت و یک جلد مالکیت مشــاعى دارد که به نفع خانم الله 
ضیایى و مازاد آن بنام امیر ناطقى بازداشت مى باشــد. محل و سند مالکیت مطابقت 
دارد و سند صحیحى و مربوط به همین خانه معرفى شده مى باشد که با توجه به پرونده 
ثبتى مقدار 7*4 متر در قسمت جنوب پلک ضمیمه خانه 2881 شده که داراى تداخل 
مى باشد. طبق نقشه کاداستر ششدانگ به مساحت 403/16 مترمربع مى باشد. ضمنًا 
سند مالکیت صارده قدیمى دفترچه اى بوده که فاقد طول و ابعاد و مساحت مى باشد. 
ارزش شــش دانگ پالك ثبتى 2880 برابر 8/750/000/000 ریال ارزیابى گردیده 
اســت، لذا ارزش 1/3 (یک سوم) از سى و ســه حبه و دو حبه ششدانگ پالك 2880 
متلع به آقاى سید محســن مدنى (محکوم علیه) مبلغ 326/805/555 را ریال معاول 
(55 133/680/5) یکصد و سى و سه میلیون و ششصد و هشتاد هزار و پانصد و پنجاه و 
پنج تومان محاسه و اعالم میگردد. م الف: 223738 مدیر و دادورز اجراى احکام مدنى 

دادگسترى اصفهان /6/124
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شماره: 139721702210013675- 97/6/6نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان 
و لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در 
صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
1- راى شــماره 139760302210000735 مورخ 1397/06/06 هیات اول آقاى 
ایرج رافعى به شناسنامه شماره 444 کدملى 4621319426 صادره از شهرکرد فرزند 
محمدحسین بر ششــدانگ یک قطعه زمین محصور و ســاختمان احداثى که در حال 
حاضر بصورت انبارى و دو باب مغازه به مساحت 672 مترمربع مفروزى از پالك شماره 
200 فرعى از 2249 اصلى واقع در بخش شش حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. 
انتقال عادى مع الواسطه از طرف شــاهپور کامه احدى از ورثه کیخسرو کامه. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1397/6/11 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/6/27 م الف: 234715 

میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /234 /6
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

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

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شماره 139760302023000360 مورخ 97/05/24 آقاى على 
اصغر دیانى دردشتى به شماره شناسنامه 386 کدملى 1286339626 صادره از اصفهان 
فرزند ابراهیم نسبت به نیم حبه مشاع از ششــدانگ یکباب ساختمان از پالك شماره 
2420- اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که به صــورت عادى از طرف مهدى و 
محمود رستگارپناه  واگذار گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1397/06/11 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/06/26 م الف: 234705 صفائى- 

رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /6/236
ابالغ وقت رسیدگى

شوراى حل اختالف شهرســتان لنجان 510/97 آگهى ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ 
دادخواست و ضمائم- آقاى رضى عبداله پور درخواستى  مبنى بر انتقال سند بطرفیت 
ایوب کریمى که اعالم شده مجهول المکان است تقدیم و به کالسه 510/97 در شعبه 
چهارم حقوقى شــوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشــخص نبودن 
آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیرالنتشار نشر 
و از نامبرده دعوت مى شود در روز دوشــنبه مورخ 97/07/16 ساعت9 صبح در جلسه 
شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست و ضمایم 
را دریافت نماید. در غیر اینصورت وقت رسیدگى ابالغ تلقى شده و شورا غیابًا رسیدگى 
و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م. الف 234560  دبیر شــعبه چهارم حقوقى شوراى حل 

اختالف لنجان/ 6/238
مزایده (نوبت اول)

واحد اجراى احکام مدنى در نظر دارد در خصوص پرونده اجرایى کالســه 962737 
جلسه مزایده اى در روز یک شــنبه مورخ 97/07/08 از ساعت 09:00 لغایت 10:30 
صبح و به منظور وصول محکوم به در حق محکوم له و به جهت فروش یک دســتگاه 
آپارتمان مســکونى تحت پالك ثبتــى 12970 فرعى از 582 اصلــى بخش 9 ثبتى 
اصفهان داراى سند چاپى به شماره 126023 ســرى الف 32  به مساحت 62/18 متر 
مربع واقع در فوالدشهر- محله B1 – ساختمان زاگرس- طبقه چهارم- پالك 412- 
یک خوابه داراى دربهاى فلزى و داراى آسانســور غیر فعال داراى سیستم سرمایشى 
کولر آبى و گرمایشى پکیج و رادیاتور و داراى انشعابات برق و گاز اختصاصى و انشعابات 
آب مشترك با قدمت 50 سال ساخت که توسط کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 
404,170,000 ریال ارزیابى گردیده اســت. در محل اجراى احکام مدنى دادگسترى 
لنجان برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند به مدت 5 روزقبل از موعد مزایده از ملک 
مورد نظر دیدن نموده و سپس در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند. مزایده 
از قیمت کارشناسى شروع و برنده مزایده فرد یا افرادى مى باشند که باالترین قیمت را 
پیشنهاد نمایند. کسانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که 10 درصد قیمت 
کارشناسى را نقداً پرداخت و در صورت برنده شدن الباقى را ظرف مدت 20 روز پرداخت 

نمایند. م.الف 234591 اجراى احکام مدنى دادگسترى لنجان/ 6/239 
مزایده

شماره پرونده: 9209980352500163 شعبه اجراى احکام مدنى دادگسترى بخش 
باغبهادران احترامًا نظر به اینکه در پرونده کالســه 961578 شــعبه دوازدهم اجراى 
احکام مدنى شهرســتان اصفهان که به کالســه 950313 در اجراى احکام حقوقى 
دادگاه باغبهادران ثبت گردیده است محکوم علیه منصور مختارى ملک آبادى محکوم 

به پرداخت 240 عدد ســکه تمام بهار آزادى و 30 مثقال طالى ســاخته شده و مبلغ 
227,743,000 ریال بابت اصل خواسته در حق خانم  فاطمه میرزایى و مبلغ نیم عشر 
اجرایى در حق صندوق دولت محکوم گردیده اســت که در این خصوص سهم االرث 
آقاى منصور مختارى از اموال پدرشــان مرحوم مرتضى مختارى که برابر با میزان دو 
نهم از پالك هاى ثبتى 75 فرعى از 320 اصلى و پالك ثبتى 86 فرعى از 320 اصلى 
مى باشد توقیف گردیده که مشــخصات این دو پالك طبق نظر کارشناسى به شرح 
ذیل مى باشد: محل مورد بازدید به صورت مســکونى در دو قسمت شمالى و جنوبى 
هر یک داراى سند جداگانه به شرح مشخصات: الف: قسمت شمالى قسمت شمالى به 
صورت قدیمى و مســکونى داراى 178/65 متر مربع عرصه و حدود 117 متر اعیانى 
در یک طبقه با قدمت بیش از 30 سال با مشــخصات دیوارها از خشت و گل، سقف از 
تیر چوبى، کف ســیمانى و دربها و پنجره ها بیرونى چوبى با آشپزخانه و حمام کف از 
سرامیک و بدنه از کاشــى، ایوان کف از موزائیک، نماى بیرونى ساختمان از سنگ و 
آجرنما و گچ نقاشى شده مى باشد کف حیاط از موزائیک داراى یک جلد سند مالکیت 
ششدانگ به شرح مشخصات مندرج در جدول ذیل مى باشد. شماره دفترچه مالکیت-

شماره ملک- دفتر- شــماره ثبت- صفحه- بخش-نام مالک- سهم 094410-الف 
سرى/ 80-320825-8-1152-284-9 ثبت اصفهان- مرتضى مختارى (مرحوم) 
ششدانگ ب: قسمت جنوبى قسمت جنوبى به صورت جدید مسکونى داراى 218 متر 
مربع عرصه و حدود 260 متر مربع اعیانى با قدمت حدود 20 سال شامل طبقات همکف 
و زیر زمین که در قسمت غرب ملک واقع شــده و داراى مشخصات دیوارها آجرى و 
سقف از تیرآهن و آجر کف از موزائیک با بدنه از ســنگ و گچ نقاشى شده اجراى گچ 
برى در دیوار سقف، دیوار هاى داخلى چوبى و رنگ سیلر و کیلر پنجره ها از آلومینیوم، 
آشپزخانه کف از موزائیک  و بدنه از کاشى همراه با کابینت فلزى، سرویس هاى حمام 
و توالت و دستشویى کف سرامیک و بدنه از کاشــى و زیر زمین دیوارها آجرى،سقف 
از تیر آهن و آجر بدنه از گچ و خاك و کف ســیمانى، نماى ساختمان مشرف به حیاط 
از آجر سه سانت و مشرف به کوچه از ســیمان تگرى دو ملک یاد شده در حال حاضر 
داراى یک درب ورودى و یک حیاط و داراى اشتراکات آب و برق و گاز مى باشد. شماره 
دفترچه مالکیت-شماره ملک- دفتر- شماره ثبت- صفحه- بخش-نام مالک- سهم 
325617-الف ســرى/80-230/86-10-1483-194-9 ثبت اصفهان –مرتضى 
مختارى(مرحوم)- ششــدانگ با توجه به مراتب فوق، موقعیــت محل، نوع کاربرى، 
متراژ، قدمت بنا و سایر عوامل موثر در قضیه ارزش دو پالك یاد شده شامل عرصه و 
اعیان جمعًا به مبلغ 2,590,000,000 ریال معادل دویست و پنجاه و نه میلیون تومان 
برآورد و اعالم مى گردد. که همان قیمت پایه مزایده مى باشــد الزم به ذکر است که 
این اجرا در نظر دارد فقط میــزان دو نهم از ملک فوق را مزایده قــرار دهد که ملک 
موصوف به ورثه اى مرحوم مرتضى مختارى داراى تعداد 3 ورثه دختر و 3 ورثه پسر و 
همچنین متوفى است و ملک به صورت مشاع مى باشد. لذا این اجرا در نظر دارد جهت 
فروش سهم االرث آقاى منصور مختارى از دو پالك فوق جلسه مزایده اى به تاریخ 
1397/07/07 راس ساعت 9 صبح الى 11 در محل دفتر اجراى احکام حقوقى دادگاه 
باغبهادران برگزار نماید طالبین مى توانند سه روز قبل از برگزارى مزایده جهت بازدید 
از امالك فوق به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید داده شود و برنده مزایده، شخص یا 
اشخاصى خواهند بود که سه روز قبل از مزایده باالترین قیمت پیشنهادى را به همراه 
ده درصد از کل مبلغ ملک را به حساب ســپرده دادگاه باغبهادران واریز نمایند. م.الف 

234683 اجراى احکام حقوقى دادگاه عمومى باغبهادران/ 6/240
 اخطار اجرایى

محکوم علیه امین جمال پور بیرگانى فرزند اســحاق مجهول المــکان و محکوم له 
شــرکت بیمه رازى به مدیریت عاملى یونس مظلومى با وکالت نجمه شــانه بنشانى 
تهران خیابان گاندى خیابان ســیزدهم پالك 14 به موجب راى غیابى شــماره 409 
تاریخ 1 / 7 / 96 حوزه 9 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر محکوم 
علیه محکوم اســت به پرداخت مبلغ 000 / 500 / 53 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
000 / 681 ریال هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 21 / 
4 / 96 لغایت اجراى حکم و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه پرداخت نیم عشر دولتى نیز 
برعهده محکوم علیه است  ماده 34 قانون اجراى احکام همین که اجراییه به محکوم 
علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاء 
محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجراییه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالى ندارد صریحا اعالم نماید   . 234067/م الف حبیب اسالمیان -  قاضى شعبه نهم 

حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/ 6/241 
ابالغ رأى

آگهــى دادنامــه - شــماره دادنامــه : 9709973760000504تاریــخ تنظیــم :
 21 /5/ 1397 شماره پرونده : 9609983760000722 شــماره بایگانى : 960880 
درخصوص دعوى خانم فردوس مهدوى فرزند صفر على به نشــانى استان اصفهان 
شهرستان شــاهین شهر و میمه شهر شــاهین شــهر مخابرات 12 غربى بن بست 3 
جنوبى پ 8 واحد 2یا 1 به طرفیت خوانده آقاى سید هادى هاشمى به نشانى اصفهان 
برخوارمیمه مرکزى شــاهین شهر خ مخابرات بین 5 و 6 شــرقى امالك امیرکبیر به 
خواسته مطالبه مبلغ سیصد میلیون وجه یک فقره چک بالمحل به شماره 351624 – 
3 / 11 / 96 عهده بانک ملى و خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسى دادگاه با مالحظه 
دادخواست تقدیمى به شرح خواسته و مستند ابرازى شامل کپى مصدق چک موصوف 
و گواهى عدم پرداخت بانک محال علیه و نظربه اینکه خوانمده از طریق نشــر آگهى 
دعوت لیکن حضور نیافته و دفاعى ننموده است با استصحاب بقاى دین دعوى خواهان 
را وارد دانسته مستندا به مواد 310 و 313 قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 519 قانون 
آئین دادرســى مدنى و عمومات قانون چک خوانده دعوى را به پرداخت مبلغ سیصد 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و به پرداخت خســارت تاخیر تادیه از زمان سررسید 
لغایت یوم الوصول براساس شــاخص تورم بانک مرکزى درحق خواهان محکوم مى 
نماید همچنین به پرداخت هزینه دادرســى در حق صندوق دولت محکوم مى نماید 
راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین مرجع 
و ســپس ظرف همین مدت قابل تجدید نظر خواهى در دادگاه محترم تجید نظر مى 
باشد. 234064 /م الف وحید هادى - رییس شعبه سوم دادگاه عمومى حقوقى شاهین 

شهر /6/242 
ابالغ اخطاریه

آقاى ســعید حق شــناس دادخواســتى مبنى بر مطالبه به طرفیت اقاى امید جعفرى 
هوستانى به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 97 / 246 ش 11 ح ثبت و وقت رسیدگى 
به تاریخ 15 / 7 / 97 ساعت 10  صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده به اســتناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شــود ، قبل از وقت 
رســیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم به این شورا مراجعه نماید 
درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد شد . 233464 /م الف مسئول 

دفتر شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/ 6/243 
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به آقا / خانم مجید شــاه نظــرى و آقاى / خانم  
عبدالرضا کریمى دادخواستى به خواسته مطالبه وجه فاکتور و تامین خواسته به طرفیت 
شما به این شورا تقدیم نموده و به کالســه 97 / 199 ش 7ح ثبت و وقت رسیدگى به 
تاریخ 11 / 7 / 97 ساعت 15 / 5 عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده به اســتناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شــود ، قبل از وقت 
رســیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم به این شورا مراجعه نماید 
درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد شــد . 234050 /م الف مدیر 

دفتر شعبه 7 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/  6/244 
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به آقا / خانم مجید شاه نظرى  و آقاى / خانم  حمید 
سعیدى دادخواستى به خواســته مطالبه وجه فاکتورو تامین خواسته به طرفیت شما به 
این شورا تقدیم نموده و به کالسه 97/ 200 ش 7 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 11/ 
7 / 97 ساعت 30 / 5 عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
به اســتناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شود ، قبل از وقت رسیدگى جهت 
دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شــورا مراجعه نماید درغیر اینصورت 
طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد شــد . 234045 /م الف  مدیر دفتر شــعبه 7 

حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/  6/245 
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان سید مصطفى آیتى دادخواستى به خواســته الزام خوانده مطالبه ده میلیون و 
سیصد هزار ریال به طرفیت خوانده خلیل جاوید به شوراى حل اختالف شعبه 2 حقوقى 
شهرستان نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 235/97 ثبت گردیده و 
وقت دادرسى به تاریخ 97/07/24 ســاعت 09:30 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده 
مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور 
رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه 
هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى 
ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت 
عدم حضور شورا به خواسته رســیدگى نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. 
چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشــد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 234872/ م 

الف شعبه 2 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/ 6/258
احضارمتهم

نظر به اینکه آقاى ناصر رشیدى فرزند جمعه به اتهام ترك انفاق از طرف این دادسرا به 
شــکایت خانم مهناز جبارى فرزند هومان تحت تعقیب مى باشد و ابالغ و احضاریه به 
علت مجهول المکان بودن مکان وى در اجراى  ماده 174 قانون آیین دادرسى کیفرى 
مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیر االنتشــار آگهى مى شود متهم شخصا ظرف 
یکماه از تاریخ انتشار این آگهى در این شعبه حاضر و از اتهام انتسابى دفاع نماید در غیر 

اینصورت تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد شد . 234039 /م الف محمد نیکبخت - دادیار 
شعبه دوم دادسراى عمومى و انقالب شاهین شهر/  6/246 

ابالغ وقت رسیدگى 
آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به آقاى محمدرضا افتخارى و مازیار شــجاعى 
نیا خواهان اقــاى کامیار کریمیان دادخواســتى مبنى بر مطالبه به طرفیت شــما  به 
این شورا تقدیم نموده و به کالســه 97 / 296 ش 9 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 
14 /7 / 97 ساعت 5  عصر  تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
به اســتناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شود ، قبل از وقت رسیدگى جهت 
دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شــورا مراجعه نماید درغیر اینصورت 
طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد شــد . 233427 /م الف مسئول دفتر شعبه 9 

حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/ 6/247 
ابالغ وقت رسیدگى

شوراى حل اختالف شهرســتان لنجان 807/96 آگهى ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ 
دادخواســت و ضمائم- آقاى اســماعیل براتى درخواســتى با موضوع الزام به انتقال 
سند بطرفیت محمد شریفى که اعالم شــده مجهول المکان است تقدیم و به کالسه 
807/96 در شــعبه چهارم حقوقى شــوراى حل اختالف لنجان ثبــت گردیده و به 
علت مشــخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شــورا و بنا به تقاضاى 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتــب یک نوبت در یکى 
از روزنامه هاى کثیرالنتشار نشــر و از نامبرده دعوت مى شــود در روز دوشنبه مورخ 
97/07/16ساعت8/30 صبح در جلسه شورا حاضر و در همین خاللى با مراجعه به دفتر 
شورا نسخه ثانى دادخواست و ضمایم را دریافت نماید. در غیر اینصورت وقت رسیدگى 
ابالغ تلقى شده و شورا غیابًا رســیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م.الف 234958 

دبیر شعبه چهارم حقوقى شورا ى حل اختالف لنجان/ 6/248 
ابالغ رأى

شوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد.کالســه پرونده 166/97 دادنامه 384-
97/04/09 مرجع رسیدگى شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: 
مجتبى ســفرى نشــانى: آزادگان-مســکن مهر-ورودى اول-مجتمع مســکونى 
هســتى طبقه چهارم-واحد 15، وکیل خواهان: مجتبى حقیقى نشانى: نجف آباد-خ 
امام- کوى ارشــاد-مقابل حسینه ارشــاد-کوچه موحدى- مجتمع ارشاد-پ 5-ك 
پ:8513654351، خوانده: 1.على اکبر رجبى 2.یاسر شایگان 3.میثم شریفى نشانى: 
هر ســه مجهول المکان موضــوع: مطالبه 1 فقره چک به شــماره هاى: 421800 و 
جمعا به مبلغ: 107000000 ریال  (یکصدو هفت میلیون ریال)، گردشــکار: خواهان 
دادخواستى به خواســته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به 
این شورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشــریفات قانونى دروقت مقرر جلسه اى شورا 
به تصدى امضاءکنندگان زیر تشــکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را 
اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شــورا درخصوص دعوى 
مجتبى ســفرى بوکالت مجتبى حقیقى به طرفیت 1.على اکبر رجبى 2.یاسر شایگان 
3.میثم شریفى به خواســته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از 
بانک محال علیه که داللت بر اســتقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته 
و بقاى اصول مســتندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه 
خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چــون خوانده دفاعى در قبال 
دعواى مطروحه نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است لذا مستنداً به مواد 
198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 
قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانســته و حکم بر محکومیت خواندگان 
به نحوتضامنى به پرداخــت مبلغ 107000000 ریال  (یکصــدو هفت میلیون ریال) 
بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 1435000 ریال به عنوان هزینه هاى دادرسى و 
ابطال تمبر از باب تســبیب و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تاخیر 
و تادیه از تاریخ سررســید 96/07/10 لغایت اجراى حکم که توســط اجراى احکام 
محاسبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى 
و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شــورا و پس از ابالغ 
قابل واخواهى در همین شورا و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم 
عمومى دادگسترى نجف آباد مى باشد. 233225/م الف، قاضى شوراى حل اختالف 

شهرستان نجف آباد شعبه 11 حقوقى/ 6/249
ابالغ رأى

 شوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد.کالســه پرونده 168/97 دادنامه 386-
97/04/09 مرجع رسیدگى شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: 
مجتبى ســفرى نشــانى: آزادگان-مســکن مهر-ورودى اول-مجتمع مســکونى 
هســتى طبقــه چهارم-واحد 15، وکیــل خواهــان: مجتبى حقیقى نشــانى: نجف 
آباد-خ امام- کوى ارشاد-مقابل حسینه ارشــاد-کوچه موحدى- مجتمع ارشاد-پ 
5-ك پ:8513654351، خوانده: حســن کیانى نشــانى: مجهول المکان موضوع: 
مطالبه 3 فقره چک به شــماره هــاى: 557087(40000000ریــال)، 94/06/04 و 
557089(29000000ریال)، 94/07/20 و 557088(35000000 ریال)، 94/07/05  
و جمعا به مبلغ: 104000000 ریال (یکصدو چهار میلیون ریال)، گردشــکار: خواهان 
دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این 
شورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشــریفات قانونى دروقت مقرر جلسه اى شورا به 
تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم 
و به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعوى مجتبى 
سفرى بوکالت مجتبى حقیقى به طرفیت حســن کیانى به خواسته مطالبه تقدیمى از 
سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به 
میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مســتندات مذکور در ید خواهان 
که داللت بر بقاى دین و اشــتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه را 
دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشــته و دلیلى بر برائت ذمه 
خود اقامه ننموده است لذا مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین 
دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت 
دانســته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ  104000000 ریال (یکصدو 
چهار میلیون ریال)  بابت اصل خواســته و پرداخت مبلــغ 3900000 ریال به عنوان 
هزینه هاى دادرســى و ابطال تمبر از باب تســبیب و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل 
و پرداخت خســارات تاخیر و تادیه از تاریــخ سررســید 94/06/04- 94/07/20- 
94/07/05 لغایت اجراى حکم که توســط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، 
درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهى در همین شــورا و پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و 
ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى دادگســترى نجف آباد 
مى باشد. 233228/م الف، قاضى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه 11 

حقوقى/ 6/250
ابالغ رأى

 شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالســه پرونده 167/97 دادنامه 387-
97/04/09 مرجع رسیدگى شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: 
مجتبى ســفرى نشــانى: آزادگان-مســکن مهر-ورودى اول-مجتمع مسکونى 
هســتى طبقه چهارم-واحد 15، وکیل خواهان: مجتبى حقیقى نشانى: نجف آباد-خ 
امام- کوى ارشاد-مقابل حسینه ارشــاد-کوچه موحدى- مجتمع ارشاد-پ 5-ك 
پ:8513654351، خوانده: على اکبر اصغرى نشــانى: مجهــول المکان موضوع: 
مطالبه 1 فقره چک به شماره هاى: 063078و جمعا به مبلغ: 35000000 ریال(سى 
و پنج میلیون ریال) گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده 
باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشریفات 
قانونى دروقت مقرر جلسه اى شــورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه 
به محتویات پرونده ختم رســیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى 
نماید. راى شورا درخصوص دعوى مجتبى سفرى بوکالت مجتبى حقیقى به طرفیت 
على اکبر اصغرى به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت 
از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته 
و بقاى اصول مســتندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه 
خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال 
دعواى مطروحه نداشــته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است لذا مستنداً به 
مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 
و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانســته و حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ  35000000 ریال (ســى و پنج میلیــون ریال) بابت اصل 
خواسته و پرداخت مبلغ 535000 ریال به عنوان هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر از 
باب تسبیب و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ 
سررسید 94/10/30 لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى 
گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از ابالغ قابل واخواهى در همین 
شــورا و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى دادگسترى 
نجف آباد مى باشد. 233235/م الف، قاضى شــوراى حل اختالف شهرستان نجف 

آباد شعبه 11 حقوقى/ 6/251
ابالغ رأى

 شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالســه پرونده 130/97 دادنامه 428-
97/05/01 مرجع رسیدگى شعبه 2 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: 
مجتبى ســفرى نشــانى: آزادگان-مســکن مهر-ورودى اول-مجتمع مسکونى 
هســتى طبقه چهارم-واحد 15، وکیل خواهان: مجتبى حقیقى نشانى: نجف آباد-خ 
امام- کوى ارشاد-مقابل حسینه ارشــاد-کوچه موحدى- مجتمع ارشاد-پ 5-ك 
پ:8513654351، خوانده: عبدالکریم آرش نشــانى: مجهــول المکان موضوع: 
مطالبه 4 فقره چک به شماره هاى: 795397 ، 96/02/30- 795398 ، 96/08/30- 
795399 ، 96/09/30- 795400 ، 96/11/30 و جمعا به مبلغ: 183000000 ریال 
گردشکار: خواهان دادخواستى به خواســته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته 

که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشریفات قانونى دروقت 
مقرر جلسه اى شــورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشــکیل و باتوجه به محتویات 
پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى 
شورا درخصوص دعوى مجتبى سفرى بوکالت مجتبى حقیقى به طرفیت عبدالکریم 
آرش به خواســته مطالبه تقدیمى از ســوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک 
محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى 
اصول مســتندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده 
و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى 
مطروحه نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است لذا مستنداً به مواد 198 
و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون 
تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 183000000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2565000 ریال به عنوان 
هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر از باب تســبیب و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و 
پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چکها لغایت اجراى حکم که توسط 
اجراى احکام محاســبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. 
راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و 
پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى 
نزد محاکــم عمومى دادگســترى نجف آباد مــى باشــد. 233248/م الف، قاضى 
شوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد شــعبه 2 حقوقى- مبلغ محکوم به جمعا 
183000000 ریال مى باشد که خســارت تاخیر نسبت به مبلغ 50000000 ریال از 
مورخ 96/11/30 و نســبت به مبلغ 50000000 ریال از مورخ 96/09/30 و نسبت 
به مبلغ 50000000 ریال از مورخ 96/08/30 و نســبت به مبلغ 33000000 ریال 
از مورخ 96/02/30 تا زمان اجراى راى خواهد بــود. 233248/م الف، محمدامین 
مقیمى زند-  قاضى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه 2 حقوقى/ 6/252

ابالغ رأى
شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالســه پرونده 258/97 دادنامه 564-

97/05/29 مرجع رسیدگى شعبه 2 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: 
رضا کیماســى نشــانى: نجف اباد- امیراباد- خ مطهرى جنوبى- ك سینا- پالك 
30، خوانده: 1.رســول ایمانیان 2.محمدرضا ایمانیان نشانى: هر دو مجهول المکان 
موضوع: مطالبه 1 فقره چک به شماره هاى: 665771 ، 89/02/15 و جمعا به مبلغ: 
100000000 ریال، گردشــکار: خواهان دادخواستى به خواســته فوق به طرفیت 
خوانده باال تقدیم داشــته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و جرى 
تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه اى شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و 
باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى 
مى نماید. راى شورا درخصوص دعوى رضا کیماســى به طرفیت 1.رسول ایمانیان 
2.محمدرضا ایمانیان به خواســته مطالبه تقدیمى از ســوى خواهان و گواهى عدم 
پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر اســتقرار دین به میزان خواسته در عهده 
خوانده داشته و بقاى اصول مســتندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین 
و اشــتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده 
دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است 
لذا مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 
310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانســته و حکم بر 
محکومیت خواندگان به نحوه تضامنى به پرداخت مبلغ 100000000 ریال (یکصد 
میلیون ریال) بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 2420000 ریال به عنوان هزینه 
هاى دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ 
سررسید 89/12/25 لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى 
گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از ابالغ قابل واخواهى در همین 
شــورا و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى دادگسترى 
نجف آباد مى باشــد. 233317/م الف، محمدامین مقیمى زند-  قاضى شوراى حل 

اختالف شهرستان نجف آباد شعبه 2 حقوقى/ 6/253
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره نامه:1397009000800270 شــماره پرونده: 9709983757300917  
احترامًا مقرر اســت متن ذیل یک نوبت تا تاریخ 97/07/15 در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشــار محلى درج و یک نســخه از آن جهت بهره بردارى در پرونده کالسه 
970967 به این دادگاه ارســال گردد. موضوع: وقت رســیدگى مورخه 97/07/17 
ســاعت 09/30 صبح خواهان: اکبر راعى خوانده: رضا مجردى، محل حضور دادگاه 
عمومى بخش مهردشت خواسته: مطالبه مبلغ سى و هفت میلیون تومان با خسارت 
تاخیر تادیه و هزینه دادرسى، بدین وسیله به شــما ابالغ مى گردد اکبر راعى فرزند 
عباسعلى دادخواستى مبنى بر خواسته هاى فوق علیه خوانده فوق الذکر مطرح نموند 
که در شعبه دادگاه بخش مهردشت تحت کالسه 970967 تحت رسیدگى مى باشد. 
بنا به اعالم و درخواست خواهان به لحاظ مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 
73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در روزنامه هاى کثیراالنتشار آگهى 
مى گردد تا جهت رسیدگى به خواســته در مورخه 97/07/17 ساعت 09:30 صبح 
در این دادگاه حضور یابند در صورت عدم حضور به پرونده غیابى رســیدگى خواهد 
شد. 234544/م الف آزاده قندهارى علویجه- مدیر دفتر دادگاه بخش شعبه دادگاه 

عمومى بخش مهردشت / 6/254
ابالغ وقت رسیدگى

 وقت رسیدگى حقوقى: شعبه دوم شوراى حل اختالف مهردشت( علویجه). یک نوبت 
حداکثر تا تاریخ 97/06/08 دریکى از روزنامه ها کثیراالنتشار درج و یک نسخه از آن 
جهت بهره بردارى درپرونده کالسه 214/97 به این شورا ارسال گردد. وقت رسیدگى 
97/07/28 ساعت 9 صبح خواهان: محسن امینى علویجه فرزند هدایت خواندگان: 
1.مهدى کریمى  به نشانى علویجه-بلوار انقالب-نبش کوثر5-پالك سوم-  2.اصغر 
باقرى به نشانى:مجهول المکان، خواســته: تقاضاى الزام خواندگان به انتقال سند 
خودروى پیکان به شماره پالك 452ن59ایران53 مقوم به مبلغ ده میلیون ریال با 
احتساب هزینه دادرسى، گردشــکار: خواهان مذکور دادخواستى به طرفیت خوانده 
تسلیم به شعبه دوم شــوراى حل اختالف مهردشــت نموده که ثبت وقت رسیدگى 
تعیین و به درخواست خواهان و دستور شورا و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى 
مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى درج مى گردد تا 
خوانده از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى کامل خود وقت رســیدگى مذکور به خوانده ابالغ و نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر خود جهت رسیدگى حضوربهم رساند. چنان که بعدا 
ابالغ به وسیله آگهى الزم شود. فقط یک نوبت منتشر و مدت آن 10 روز خواهد بود. 

234562/م الف، دبیرشعبه دوم شوراى حل اختالف مهردشت/ 6/255
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان سید مصطفى آیتى دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه یک میلیون و 
دویست هزار تومان به طرفیت خوانده امیررضا مومنى به شوراى حل اختالف شعبه 
2 حقوقى شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 568/97 ثبت 
گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/07/22 ســاعت 10 صبح تعیین گردیده علیهذا 
چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشــد به تقاضاى 
خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در 
یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد 
که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه 
ثانى دادخواســت و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرســى تعیین شده حضور یابد 
بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته 
اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد 

شد. 234868/ م الف شعبه 2 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/ 6/256
 ابالغیه

شماره ابالغنامه: 9710103730305297 شماره پرونده: 9609983730302910 
شماره بایگانى شعبه: 962940 ابالغ شــونده حقیقى: بهزاد مغزى فرزند عباسقلى 
کدملى: 1091551502 محل حضور: نجف آباد-کمربندى جنوبى-دادگسترى نجف 
آباد، مهلت حضور: 7روز ، نوع علت حضور:معرفى داور  باتوجه به علت حضور مندرج 
در این ابالغیه به شــما ابالغ مى گردد ظرف مهلت مقرر اقدام، در غیر این  صورت 
مطابق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شــد. 234875/م الف-شعبه 3 حقوقى دادگاه 

خانواده نجف آباد/ 6/257
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شــماره: 139721702210013893- 97/6/7 نظر به صــدور آراء صادره هیات 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ثبت جنوب 
شرق اصفهان و لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى 
مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى 
داشته باشد مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد
1- راى شماره 139760302210000712 مورخ 1397/05/28 هیات اول آقاى سید 
صبا شاهین پور به شناسنامه شماره 4710067090 کدملى 4710067090 صادره 
از کالیفرنیا آمریکا فرزند سید تقى بر ششــدانگ یکباب منزل مسکونى به مساحت 
244/34 مترمربع مفروزى از پالك شماره 17 فرعى از 2171 اصلى واقع در بخش 
شش حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. انتقال عادى مع الواسطه از طرف آقایان 
حسین و مجید بدیعى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/6/11 تاریخ  انتشار نوبت دوم: 
1397/6/27 م الف: 234915 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب 

شرق اصفهان /6/261
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وضعیت فعلى عملکرد 5 ساله  دولت تدبیر و امید عنوان خدمت ردیف
245266 30410 نصب انشعاب آب (فقره) 1

1082 240 نصب انشعاب فاضالب (فقره) 2
2890 855 اجراى لوله گذارى خط انتقال آب (کیلومتر) 3
5340 1224 اجراى لوله گذارى شبکه توزیع آب (کیلومتر) 4
519 126 حفر و تجهیز چاه (حلقه) 5

145900 16450 احداث مخازن ذخیره آب (مترمکعب) 6

نگاه کلى به عملکرد شرکت آب و فاضالب روستایى استان اصفهان
610 34 احداث ایستگاه پمپاژ (مورد) 7
10 7 اجراى خط انتقال فاضالب
60 16 اجراى شبکه جمع آورى فاضالب (کیلومتر) 8
1 0 احداث تصفیه خانه آب (مورد) 9
1 0 احداث تصفیه خانه فاضالب(مورد)  10

949 15 تعداد روستاهاى تحت پوشش 11
71/64 69/32 شاخص بهره مندى از آب آشامیدنى سالم (درصد) 12

 افتتاح و بهره بردارى از 28 پروژه آبرسانى به روستاهاى استان اصفهان در هفته دولت 97  
اجراى شبکه توزیع آب روستاى ظفرقند

 شهرستان: اردستان
 جمعیت بهره بردار: 141 نفر

 اعتبار هزینه شده: 4000 میلیون ریال
 حجم کار: لوله گذارى شــبکه توزیع آب به 

طول 5000 متر

آبرسانى به روستاى قمبوان
 شهرستان: دهاقان

 جمعیت بهره بردار: 1600 نفر
 اعتبار هزینه شده: 920 میلیون یال

 حجم کار: کف شکنى چاه به عمق 5 متر، حفر 
تونل به طول 50 متر

تامین آب شرب روستاى کله
 شهرستان: کاشان

 جمعیت بهره بردار: 1000 نفر
 اعتبار هزینه شده: 1500 میلیون ریال

 حجم کار: حفر و تجهیز چاه، احداث موتورخانه، 
حصارکشى و محوطه سازى

آبرسانى به روستاهاى کردآباد و هریزه
 شهرستان: اصفهان

 جمعیت بهره بردار: 227 نفر
 اعتبار هزینه شده:4000 میلیون ریال

 حجم کار: لوله گذارى خط انتقال آب به طول 
3500 متر

تامین آب شرب روستاى هوك
 شهرستان: شهرضا

 جمعیت بهره بردار: 150 نفر
 اعتبار هزینه شده: 1250 میلیون ریال

 حجم کار: حفر چاه، احداث ایســتگاه پمپاژ، 
نصب کانکس سه منظوره اتاق برق و کلرزنى 

و تاسیسات، حصارکشى و محوطه سازى

تامین آب شرب روستاى الزگ
 شهرستان:کاشان 

 جمعیت بهره بردار: 400 نفر
اعتبار هزینه شده: 3000 میلیون ریال

 حجم کار: حفر و تجهیز چاه، خرید کانکس، اجراى 
خط انتقال برق به طول 500 متر، لوله گذارى خط 

انتقال آب به طول 700 متر

اجراى شبکه توزیع آب روستاى زفره
 شهرستان: اصفهان

 جمعیت بهره بردار: 1700 نفر
 اعتبار هزینه شده: 10000 میلیون ریال

 حجم کار: لوله گذارى شــبکه توزیع آب به 
طول 9400 متر

اجراى شبکه توزیع آب روستاى اسفرجان
 شهرستان: شهرضا

 جمعیت بهره بردار: 2000 نفر
 اعتبار هزینه شده: 4000 میلیون ریال

 حجم کار: لوله گذارى شــبکه توزیع آب به 
طول 4000 متر، تعویض 300 فقره انشعاب، 
زیرسازى و آسفالت ترانشه ها با مساحت 10 

هزار متر مربع

فاز اول آبرسانى به مجتمع  19 روستاى جلگه
 شهرستان: گلپایگان

 جمعیت بهره بردار: 6433 نفر
اعتبار هزینه شده: 18000 میلیون ریال

 حجــم کار: لوله گذارى خط انتقــال ّآب به طول 
9500 مترلوله گذارى شبکه توزیع آب به طول 

4000 متر

اجراى شــبکه توزیع آب روســتاهاى چشمه 
احمدرضا و حسن آباد علیا
 شهرستان: تیران و کرون

 جمعیت بهره بردار: 979 نفر
اعتبار هزینه شده: 7000 میلیون ریال

 حجم کار: لوله گذارى شــبکه توزیع آب به 
طول 9000 متر

اجراى شبکه توزیع آب روستاى بوان
 شهرستان: شهرضا

 جمعیت بهره بردار: 200 نفر
 اعتبار هزینه شده:2000 میلیون ریال

 حجم کار: لوله گذارى شــبکه توزیع آب به 
طول 3000 متر، تعویض 100 فقره انشعاب

اجراى شبکه توزیع آب روستاى هرستانه علیا
 شهرستان: گلپایگان

 جمعیت بهره بردار: 50 نفر
اعتبار هزینه شده:900 میلیون ریال

 حجــم کار: لوله گــذارى خط انتقال و شــبکه 
توزیع آب به طول 2600 متر، تعویض 23 فقره 

انشعاب آب

آبرسانى به روستاهاى اردیب و هفتومان
 شهرستان: خوروبیابانک

 جمعیت بهره بردار: 375 نفر
اعتبار هزینه شده: 6000 میلیون ریال

 حجــم کار: احــداث مخــزن ذخیــره بتنــى، 
حصارکشى

اجراى شبکه توزیع آب روستاى ننادگان
 شهرستان: فریدن

 جمعیت بهره بردار: 1824 نفر
اعتبار هزینه شده: 5500 میلیون ریال

 حجم کار: لوله گذارى شــبکه توزیع آب به 
طول 5500 متر

اجراى شبکه توزیع آب روستاى نیوان نار
 شهرستان: گلپایگان

 جمعیت بهره بردار: 800 نفر
 اعتبار هزینه شده: 4950 میلیون ریال

 حجم کار: لوله گذارى شبکه توزیع آب به طول 
6300 متر، تعویض 238 فقره انشعاب

آبرسانى به روستاى حسین آباد
 شهرستان: خوروبیابانک

 جمعیت بهره بردار: 63 نفر
اعتبار هزینه شده: 1400 میلیون ریال

 حجم کار: احداث مخزن ذخیره بتنى، احداث 
فشارشکن، حصارکشى

آبرسانى به روستاى نرگان 
 شهرستان: فالورجان

 جمعیت بهره بردار: 1354 نفر
 اعتبار هزینه شده: 15000 میلیون ریال

 حجم کار: لوله گذارى خط انتقال آب به طول 
1000 متر، احداث مخزن ذخیره بتنى با حجم 
2000 مترمکعب، احداث ایستگاه پمپاژ آب

اجراى شبکه توزیع آب روســتاهاى حاجت آقا 
و چم کهریز

 شهرستان: لنجان
 جمعیت بهره بردار: 1117 نفر

 اعتبار هزینه شده: 5500 میلیون ریال
 حجم کار: لوله گــذارى شــبکه توزیع آب به 

طول 6000 متر

آبرسانى به روستاى ویست
 شهرستان: خوانسار

 جمعیت بهره بردار: 2200 نفر
 اعتبار هزینه شده: 8050 میلیون ریال

 حجم کار: حفر چــاه عمیق، لولــه گذارى خط 
انتقال به طول 5500 متر، احداث سیل بند، 

محوطه سازى و حصارکشى

اجراى شبکه توزیع آب روستاى سهروفیروزان
 شهرستان: فالورجان

 جمعیت بهره بردار: 3183 نفر
اعتبار هزینه شده: 5000 میلیون ریال

 حجم کار: لولــه گذارى شــبکه توزیع آب به 
طول 5000 متر

فاز دوم آبرســانى به مجتمع الى ســیاه (روستاهاى 
هماباد علیا، هماباد ســفلى، جهان آباد، معصوم آباد، 

خارزن، فیض آباد معدن و مزرعه نو) 
 شهرستان: نایین

 جمعیت بهره بردار: 1050 نفر
اعتبار هزینه شده: 3000 میلیون ریال

 حجم کار: احداث مخزن ذخیره بتنى، احداث 3 باب 
حوضچه شیرآالت

محوطه سازى و فنس کشى

آبرسانى به روستاى على آباد جمبزه
 شهرستان: دهاقان

 جمعیت بهره بردار: 1500 نفر
 اعتبار هزینه شده: 5500 میلیون ریال

 حجم کار: حفــر یک حلقه چــاه، حفر تونل به 
طول 60 متــر، لوله گذارى خــط انتقال آب به 
طول 2500 متر، اجراى شــبکه برق به طول 

570 متر، خرید کانکس

اجراى شبکه توزیع آب روستاى وزیرآباد
 شهرستان: فالورجان

 جمعیت بهره بردار: 187 نفر
 اعتبار هزینه شده: 5000 میلیون ریال

 حجم کار: لولــه گذارى شــبکه توزیع آب به 
طول 5000 متر

آبرسانى به روستاى چوپانان
 شهرستان: نایین

 جمعیت بهره بردار: 2600 نفر
 اعتبار هزینه شده: 500 میلیون ریال

 حجم کار: احداث ســاختمان ، نصب دستگاه 
آب شیرین کن

آبرسانى به روستاى على آباد گچى
 شهرستان: دهاقان

 جمعیت بهره بردار: 350 نفر
 اعتبار هزینه شده: 900 میلیون ریال

 حجم کار: حفــر یک حلقه چــاه، حفر تونل به 
طول 5 متر

آبرسانى به روستاى بارونق
 شهرستان: کاشان

 جمعیت بهره بردار: 500 نفر
اعتبار هزینه شده: 2500 میلیون ریال

 حجم کار: لوله گذارى خط انتقال آب به طول 
2500 متر، احداث حوضچه هوادهى و تخلیه

آبرسانى به روستاى مهرادران
 شهرستان: نایین

 جمعیت بهره بردار: 135 نفر
 اعتبار هزینه شده: 5000 میلیون ریال

 حجم کار: لوله گــذارى خط انتقال آب به طول 
5000 متر

آبرسانى به مجتمع روستاهاى ده آباد، فمى و متین آباد
 شهرستان: نطنز

 جمعیت بهره بردار: 3556 نفر
 اعتبار هزینه شده:12550 میلیون ریال

 حجم کار: حفــر و تجهیز چــاه، لوله گــذارى خط 
انتقــال آب به طــول 3100 متر،  احــداث مخزن 
ذخیــره بتنى بــا حجــم 500 مترمکعــب ، احداث 
ایســتگاه پمپاژ، لوله گذارى شــبکه توزیع آب به 

طول 3250 متر، حصارکشى و محوطه سازى

ن

روابط عمومى شرکت آب و فاضالب روستایى استان اصفهان
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مى دهند.پرندگان مســخر فرمان او هستند. به شــمار پرهایشان و 
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مساحت کاربرىنوع ملکآدرس 
عرصه

مساحت 
وضعیت پالك ثبتىاعیانى 

مبلغ پایه مزایدهتوضیحاتکنونى

داران روستاى نهر خلج کوچه روبروى 1
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است متصرف دار14/176-510زراعىیک باب خانهمسجد حضرت ابوالفضل

201,600,000فروش با وضع موجود

داران روستاى نهر خلج روبروى پایگاه 2
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است متصرف دار28410014/142مسکونىیک باب خانهبسیج کوچه حجت اله صادقى

403,200,000فروش با وضع موجود

3
مبارکه نکوآباد کوچه شهید حبیب اله 

کریمیان کوچه شهید حبیب اله کریمیان 
کوچه گلستان شهدا پالك 20

ششدانگ بازدید از ملک الزامى است متصرف دار463195387/814مسکونىیک باب خانه
776,160,000فروش با وضع موجود

نطنز شهرك صنعتى شجاع آباد  خیابان 4
دفترچه شرکت  2000645صنعتىکارخانهخیام 4 

ششدانگ بازدید از ملک الزامى است تخلیه42-4242
3,739,680,000فروش با وضع موجود

ششدانگ بازدید از ملک الزامى است متصرف دار3202051/2994مسکونىیک باب خانهسمیرم خیابان قدس کوچه مفتح 5
1,038,240,000فروش با وضع موجود

اردستان ابتداى جاده نطنز  چینى گستر 6
تخلیه 1874612144/35صنعتى یک باب سوله سپید

ششدانگ بازدید از ملک الزامى است 
فروش با وضع موجود /شامل تخفیف 

نقدى نمى باشد.
2,026,053,680

اردستان ابتداى جاده نطنز چینى گستر 7
تخلیه 1874612144/29صنعتى یک باب سوله گلدیس

ششدانگ بازدید از ملک الزامى است 
فروش با وضع موجود /شامل تخفیف 

نقدى نمى باشد.
2,128,869,680

اردستان ابتداى جاده نطنز چینى گستر 8
تخلیه 1874612144/32صنعتى یک باب سوله زمرد

ششدانگ بازدید از ملک الزامى است 
فروش با وضع موجود /شامل تخفیف 

نقدى نمى باشد.
2,094,597,680

اردستان ابتداى جاده نطنز چینى گستر 9
تخلیه 1874612144/36صنعتى یک باب سوله نسترن

ششدانگ بازدید از ملک الزامى است 
فروش با وضع موجود /شامل تخفیف 

نقدى نمى باشد.
2,086,888,272

اردستان ابتداى جاده نطنز چینى گستر 10
تخلیه 1874612144/37صنعتى یک باب سوله محال

ششدانگ بازدید از ملک الزامى است 
فروش با وضع موجود /شامل تخفیف 

نقدى نمى باشد.
1,963,081,568

اردستان ابتداى جاده نطنز چینى گستر 11
تخلیه 1874612144/33صنعتى یک باب سوله کوثر

ششدانگ بازدید از ملک الزامى است 
فروش با وضع موجود /شامل تخفیف 

نقدى نمى باشد.
2,100,169,568

اردستان ابتداى جاده نطنز چینى گستر 12
تخلیه 1874612144/31صنعتى یک باب سوله شکوفه

ششدانگ بازدید از ملک الزامى است 
فروش با وضع موجود /شامل تخفیف 

نقدى نمى باشد.
2,100,169,568

اردستان ابتداى جاده نطنز چینى گستر 13
تخلیه 1874612144/30صنعتى یک باب سوله خرداد

ششدانگ بازدید از ملک الزامى است 
فروش با وضع موجود /شامل تخفیف 

نقدى نمى باشد.
2,107,451,472

اردستان ابتداى جاده نطنز چینى گستر 14
تخلیه 1874612144/38صنعتى یک باب سوله الله

ششدانگ بازدید از ملک الزامى است 
فروش با وضع موجود /شامل تخفیف 

نقدى نمى باشد.
1,997,353,568

اردستان ابتداى جاده نطنز چینى گستر 15
تخلیه1874612144/28صنعتى یک باب سوله شقایق

ششدانگ بازدید از ملک الزامى است 
فروش با وضع موجود /شامل تخفیف 

نقدى نمى باشد.
2,100,169,568

اردستان ابتداى جاده نطنز چینى گستر 16
تخلیه 1874612144/34صنعتى یک باب سوله بنفشه

ششدانگ بازدید از ملک الزامى است 
فروش با وضع موجود /شامل تخفیف 

نقدى نمى باشد.
2,100,169,568

اردستان ابتداى جاده نطنز چینى گستر 17
تخلیه 1874612144/68صنعتى یک باب سوله صباح

ششدانگ بازدید از ملک الزامى است 
فروش با وضع موجود /شامل تخفیف نقدى 

نمى باشد.
2,100,169,568

مسکونى و یک باب خانهخ کاوه میدان 25 آبان کو چه امید 18
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است تخلیه206/5527813390تجارى

7,459,200,000فروش با وضع موجود /

نطنز شهرك صنعتى شجاع آباد شرکت 19
اسبق میسان تجارت

کارخانه و  
دفترچه قرارداد 4000640صنعتىماشین آالت

تخلیه42-4451-و-ج
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است 
فروش با وضع موجود /شامل تخفیف 

نقدى نمى باشد.
6,539,176,000

کاشان نبش خ درب اصفهان ، پامنار ، 20
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است تخلیه3404734/4183مسکونىمسکونىروبروى کوچه فردوس 9

5,342,400,000فروش با وضع موجود

کاشان خیابان فاضل نراقى کوچه شهید 21
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است متصرف دار2364324650مسکونىیک باب خانهبزرگى

4,054,400,000فروش با وضع موجود

کاشان شهرك صنعتى امیرکبیر خیابان 22
 دفترچه قرارداد 41251367صنعتىیک باب کارخانهشکوفه 5

ششدانگ بازدید از ملک الزامى است تخلیه23-2139-و-ج
9,318,400,000فروش با وضع موجود

شهرضا - بلوار پاسداران - فرعى 2 - 23
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است متصرف دار 2/10759    220294مسکونى یک باب خانه پالك 27 و 29 

3,696,000,000فروش با وضع موجود

اصفهان خیابان عالمه مجلسى نبش میدان 24
قدس بن بست شیبانى پالك دوم

یک باب 
مسکونى 

بهداشتى 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است تخلیه30/9224-183درمانى

9,688,000,000فروش با وضع موجود

اسفرجان بلوار شهیدان حاج هاشمى 25
محل سابق بانک ملى

یک باب 
مسکونى  
تجارى

تجارى  
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است تخلیه572388225/2625مسکونى

3,729,600,000فروش با وضع موجود

تخلیه34009301/223صنعتىیک باب سولهفریدون شهر ناحیه صنعتى سنگباران 26
عرصه داراى قرارداد اجاره با سازمان 
جهاد کشاورزى مى باشد.فروش با 
وضع موجود.بازدید از ملک الزامى است

3,808,000,000

تخلیه270063024/226صنعتىیک باب سولهفریدون شهر ناحیه صنعتى سنگباران27
عرصه داراى قرارداد اجاره با سازمان 
جهاد کشاورزى مى باشد.فروش با 
وضع موجود.بازدید از ملک الزامى است

3,449,600,000

اصفهان مبارکه طالخونچه خیابان شهید 28
بهشتى جنب مدرسه طالقانى پ 152

مسکونى
 تجارى

تجارى 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى مى تخلیه17944740/187مسکونى

2,464,000,000باشد. فروش با وضع موجود.

29
اصفهان جاده اصفهان -شیراز-بعد 
از راهنمایى رانندگى روستاى راه حق 
-خیابان شهید دستغیب سمت راست

ششدانگ بازدید از ملک الزامى مى تخلیه2248/2106-358مسکونىزمین
4,009,600,000باشد. فروش با وضع موجود.

اصفهان -خیابان شیخ صدوق شمالى-30
ششدانگ بازدید از ملک الزامى مى تخلیه123256/4859-مسکونىآپارتمانکوى خرم -پالك 25

5,624,640,000باشد. فروش با وضع موجود.

نطنز -شهرك صنعتى اوره محل سابق 31
تابلو تابسا

کارخانه و  
قرارداد  شرکت 50001858صنعتىماشین آالت

اعیان بر اساس نظر کارشناس-تخلیهشهرکها8004686
17,040,240,000فروش با وضع موجود

اصفهان - شهرك صنعتى دهق- محل 32
اعیان بر اساس نظر کارشناس-تخلیه2483-5115189218صنعتىکارخانهسابق شرکت سپاهان گونى (اى ماشین)

13,216,000,000فروش با وضع موجود

33
نطنز- شهرك صنعتى شجاع آباد 

-روبروى فوالد نطنز و بانک سپه- محل 
سابق شرکت شهرآب

کارخانه
اعیان بر اساس نظر کارشناس-تخلیهو-ج-42-2266 549451346صنعتى ماشین آالت

18,548,320,000فروش با وضع موجود

شهرضا اول جاده بروجن مقابل 34
دانشگاه آزاد اسالمى 

کارخانه 
اعیان بر اساس نظر کارشناس-تخلیه157/39و 3300177040صنعتىماشین آالت

14,224,000,000فروش با وضع موجود

جاده داران الیگودرز ابتداى جاده 35
حصور-گنجه 

کارخانه
تخلیه75706148012/16صنعتىماشین آالت

اعیان بر اساس نظر کارشناس-
فروش با وضع موجود ششدانگ 

بازدید از ملک الزامى مى باشد.
18,568,323,200

ملک شهر خیابان انقالب اسالمى خیابان 36
اعیان بر اساس نظر کارشناس-متصرفدار97/868/6231-آپارتمان مسکونىشریعتى نبش کوچه عارف طبقه اول

2,184,000,000فروش با وضع موجود

ویالشهر بلوار ولیعصر خیابان شهید 37
301مسکونىیک باب خانهبهشتى پالك 78

اعیان
 بر اساس
نظر کارشناس

اعیان بر اساس نظر کارشناس-تخلیه1624/790
3,012,800,000فروش با وضع موجود

شرایط اقساطمدتکاربرىردیف
50٪ نقد+50٪ اقساط ماهیانه بدون سوددو ساله ( 24 ماهه)تجارى،مسکونى،ادارى1

30٪ نقد +70٪ اقساط ماهیانه با سود ٪20
30٪ نقد + 70٪ اقساط ماهیانه بدون سوددوساله(24 ماهه)صنعتى، کشاورزى، دامدارى و خدماتى2

بانک ملى ایران در نظر دارد، قسمتى از امالك تخلیه شــده و متصرف دار و حق و کسب و پیشه و تجارت و سرقفلى 
محل هاى استیجارى  مازاد خود را از طریق مزایده کتبى بر مبناى قیمت پایه مزایده،در وضعیت موجود و به صوررت 
نقدى، نقد و اقساط(اجاره به شرط تملیک) به فروش برساند.متقاضیان مى توانند براى کسب اطالعات بیشتر، بازدید 
از امالك، دریافت اسناد مزایده ( برگه هاى شرایط در مزایده) و تسلیم پیشنهادات خود تا ساعت 12 روز  یک شنبه  
مورخ   97/06/25    به محل این اداره امور واقع در اصفهان-میدان امام حسین (ع) –ابتداى چهارباغ پائین طبقه سوم 

دایره ساختمان مراجعه نمایند.
توضیحات :  1- بانک ملى ایران در قبول و یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.2- پیشنهادات فاقد سپرده یا داراى 
سپرده کمتر از میزان مقرر، مخدوش ، مبهم و مشروط مردود است.3- رعایت کلیه موارد مندرج در برگه هاى مزایده 

الزامى است.4-سپرده ( ودیعه) شرکت در مزایده معادل 5٪ قیمت پایه مزایده است که متقاضیان باید طى یک فقره چک 
تضمینى بانک ملى ایران در وجه اداره امور شعب بانک ملى استان اصفهان به همراه پاکت حاوى برگه شرایط شرکت 
در مزایده تحویل دهند.5-کلیه پاکات حاوى پیشنهادات متقاضیان خرید امالك در ساعت 8صبح روز دوشنبه مورخ 
97/06/26 در محل اداره امور شعب بانک ملى ایران استان اصفهان واقع در میدان امام حسین (ع) ابتداى چهارباغ 
پائین بازگشایى خواهد شد. لذا متقاضیان مى توانند در موعد یاد شده با ارائه کارت شناسایى در جلسه مذکور شرکت 
نمایند.6- امالك داراى متصرف بصورت وکالت بالعزل و تقبل کلیه هزینه هاى مربوط به اخذ استعالمات ماخوذه در ارتباط 
با نقل و انتقال و سایر موارد بر عهده خریدار واگذار مى گردد.( هزینه تنظیم وکالت نامه بالمناصفه خواهد بود.)7- براى 
کلیه امالك ، بازدید الزامى است و در وضعیت موجود واگذار مى گردد و براى امالك متصرف دار تخلیه ملک بر عهده 

خریدار است.8- هزینه جلب رضایت مالک جهت تغییر شغل و در صورت لزوم تغییر کاربرى راجع امالك سرقفلى دار 
یا داراى حق کسب و پیشه بر عهده خریدار است.9- امالکى که بصورت نقد و اقساط واگذار مى شود قرارداد منعقده به 
روش اجاره به شرط تملیک مى باشد.10- هزینه آگهى و کارشناسى بر عهده برنده مزایده است و مشارالیه مى بایست 
این هزینه را بر اساس اعالم نظر بانک قبل از انعقاد قرارداد نقدا در وجه بانک واریز نماید.11- متقاضیان خرید میبایست 
مبلغ دویست هزار ریال بصورت نقدى در هنگام خرید اسناد مزایده پرداخت نمایند و رسید آنرا به همراه پاکت حاوى برگه 
شرایط شرکت در مزایده تحویل دهند.12- در صورتى که مبالغ پیشنهادى خریداران به یک میزان باشد اولویت فروش 
با شرایط نقدى است.13- نحوه فروش امالك مازاد بانک بشرح ذیل اعالم مى گردد و خریدار مى بایستى ردیف مربوط 

به نحوه خرید ملک را صراحتاً به صورت مکتوب در برگه شرایط شرکت در مزایده اعالم نماید.

 آگهى مزایده امالك مازاد بانک ملى ایران  استان اصفهان

شرح شرایطردیف
در صورت خرید نقدى 10 درصد تخفیف به خریدار داده خواهد شد ( براى کلیه کاربرى ها به استثناء موارد ذکر شده در توضیحات).1

اداره امور شعب بانک ملى استان اصفهان

نحوه فروش با 
شرایط نقد

نحوه فروش با 
شرایط نقد و اقساط

م الف: 235702

آگهى تجدید مناقصه آسفالت

حسین على محمدى- شهردار رزوه 

شهردارى رزوه در نظر دارد به استناد مجوز شماره 397/110/389 مورخ 97/05/22 شوراى محترم اسالمى شهر 
و بودجه مصوب سال 97 نسبت به اجراى پروژه آسفالت معابر شهر رزوه از طریق تجدید مناقصه عمومى اقدام 
نماید؛ لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل مى آید جهت اطالع از شرایط و اخذ اسناد مناقصه به امور مالى شهردارى 

رزوه مراجعه یا با شماره تلفن 03157702003 تماس حاصل فرمایند.
1- اعتبار مصوب 4000000000 ریال

2- دادن سپرده اى که از پنج درصد مبلغ اعتبار مصوب کمتر نباشد به صورت واریز نقدى یا ارائه ضمانت نامه بانکى
3- برنده اول؛ دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد با شهردارى نباشند سپرده آنها به ترتیب به نفع 

شهردارى ضبط خواهد شد.
4- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج است.
5- مدت قبول پیشنهادات از تاریخ نشر آگهى مناقصه به مدت 7 روز است.

6- شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
7- تاریخ بازگشایى پیشنهادات ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 97/06/17 در محل شهردارى مى باشد.

فراخوان مناقصه عمومى همزمان با 
ارزیابى کیفى (فشرده) یک مرحله  اى

« اجراى لوله گذارى شبکه فاضالب شهر خورزوق» شماره 148- 2- 97

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

1- شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومى همزمان با ارزیابى کیفى (فشرده)، اجراى لوله گذارى شــبکه فاضالب شهر خورزوق به شماره 
(200971434000007) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید.

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

الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 97/06/04 مى باشد.

نوبت اول

تاریخروزساعتعنوان
97/06/04یکشنبه18مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه

97/06/20سه شنبه10مهلت زمانى ارسال پیشنهاد
97/06/20سه شنبه10:30زمان بازگشائى پاکت ها

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

4- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
4- 1- مرکز تماس: 41934- 021

4- 2- دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768
5- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش ثبت نام/ پروفایل/ تأمین کننده/ مناقصه گر موجود است.


