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رفع افسردگى با یک کاسه پرکلسیمصادرات پودر گوشت از اصفهانگریم متفاوت علیرضا خمسه در نقش «چارلى»! تروریست هایى که اهواز را به خون کشیدند چه کسانى بودند؟ سریال طنز «خیریت»، قسمت دوم! سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

استقبال اصفهان از 860 هزار دانش آموز
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قدم زدن در چهارباغى که 
تقلبى نیست

میرباقرى 
اسکورسیزى ایران است
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فکر کردیم
 صداى تیراندازى

 مانور است
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با شروع فصل پاییز بسیارى از بیمارى ها نیز به سراغمان 
مى آیند، اما با استفاده از ادویه هاى مناسب مى توان از بروز این

 بیمارى ها تا حدودى جلوگیرى کرد. اما ادویه هاى مفید براى پاییز 
کدامند؟

یکى از حاضران در مراسم رژه ارتش در اهواز که 
صبح دیروز با تیراندازى برخى عناصر تروریستى 
همراه بود، در گفتگو با خبرنگار سیاسى «ایلنا» 
مشاهدات خود از این حادثه را شرح داد. مرتضى 
جابریان، براى پوشش تصویرى مراسم روز ارتش 
در محل حادثه حاضر بوده است. وى گفت: «ما در 
حال عکاسى بودیم؛ رژه تازه تمام  شده  بود و سه 
چهار گردان رفته بودند و یک گردان زره اى باقى 

مانده بود که تیراندازى شروع شد.»
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ایستگاه بعدى شهردار سابق اصفهان کجاست؟ایستگاه بعدى شهردار سابق اصفهان کجاست؟
مهدى جمالى نژاد؛ از اصفهان و یزد تا معاونت وزارت کشور مهدى جمالى نژاد؛ از اصفهان و یزد تا معاونت وزارت کشور 
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پایان تابستان طوالنى، آغاز سال تحصیلى جدید از امروز 

حبس شدن شهاب حسینى 
در هتل آمریکا 

به سیم آخر 
زد!

مجارستان علیه رومانى!
 امیر قلعه نویى از آن دســت مربیانى اســت که اعتقاد خاصى به پســت پلى میکر دارد 
و همواره با وســواس خاصــى در پنجره هاى نقــل و انتقاالتى در پى جــذب این گونه 
بازیکنان کارگشــا بــراى تیم هاى خود اســت. اتفاقى که در ســپاهان هــم رخ داد تا 
سران این باشــگاه در تابســتان زمان زیادى صرف برآورده کردن خواســته هاى امیر 

کنند.
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در نقش جهان اتفاق افتاد

آگهى مزایده عمومى

على پیراینده- شهردار نطنز

شهردارى نطنز در نظر دارد به استناد مصوبه شــوراى محترم اسالمى شهر نسبت به اجاره 
کیوسک جمع آورى پسماند خشک سطح شهر از طریق مزایده عمومى به متقاضیان اقدام نماید.
متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و ارائه پیشنهادات خود حداکثر تا تاریخ 

چهارشنبه 97/07/18 به شهردارى نطنز مراجعه نمایند.
تلفن تماس: 54222119- 031 

نوبت اول
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ادویه هاى مفید براى پاییز

استاندار اصفهان:

 برخى به امید گرانى کاالها دست به احتکار مى زنند
3

شاهدان عینى از حادثه دیروز اهواز مى گویند

آگهى مزایده

محسن علیخانى- شهردار کوهپایه

شــهردارى کوهپایه در نظر دارد به اســتناد مجوز شــماره 24 مورخ 
1397/04/13 شوراى اسالمى شــهر کوهپایه، نسبت به فروش دو واحد 
ساختمانى خود با کاربرى بهداشــتى و انتفاع تجارى با اولویت پنج سال 
خود واقع در خیابان حافظ غربى از طریق آگهى مزایده به فروش برساند. 
متقاضیان مى توانند جهت دریافــت مدارك و بازدید محــل از تاریخ 

1397/06/25 لغایت 1397/07/08 به شهردارى کوهپایه مراجعه نمایند.
«الزم به ذکر است کلیه هزینه هاى آگهى، مالیات، عوارض، بیمه، کارشناسى 

و... به عهده برنده مزایده مى باشد»

نوبت دوم
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ىحبس شدن شهابحسینى ی ب ه بس
هتلآمریکادر هتل آمریکا  ریدر ل کار لآ

فوالد اصفهان، اصیل تر بود!

قبولى سپاهان در 
امتحانات ترم تابستانى!
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فکر ک
 صداى تی
 مانور
یکى از حاضران در مراس
صبح دیروز با تیراندازى
همراه بود، در گفتگو با
مشاهدات خود از این ح

جابریان، براى پوشش تص
در محل حادثه حاضر بود
حال عکاسى بودیم؛ رژه
چهار گردان رفته بودند

مانده بود که تیراندازىش

به سیم آخربه سیم آخر 
زد!زد!

استاندار اصفهان:

شاهدان عینى از حادثه
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تازه ترین آمارهاى بانک مرکزى از معامالت چکى در کشور 
نشان مى دهد، حدود 9/1 میلیون فقره چک به ارزش حدود 
833 هزار میلیارد ریال در مرداد ماه 1397، در کل کشــور 
مبادله شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ بـــه 

ترتیب 4/6 درصد و 3/9 درصد کاهش نشان مى دهد. 
 در مرداد ماه 1397 بیش از 53/1 درصد از تعداد چک هاى 
مبادله اى کل کشور در سه استان تهران، اصفهان و خراسان 
رضوى مبادله شده است که به ترتیب با 35/8 درصد، 9/3 
درصد و 8 درصد بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان ها 
دارا بوده اند. همچنین 67/3 درصد از ارزش چک هاى فوق 
در سه استان تهران (55/8 درصد)، خراسان رضوى (5/8 

درصد) و اصفهان (5/7 درصد) مبادله شده است که بیشترین 
سهم را در مقایسه با سایر استان ها دارا بوده اند.

بالغ بــر 1/2 میلیون فقره چک به ارزشــى حــدود 130 
هزارمیلیارد ریال در مرداد ماه 1397، در کل کشور برگشت 
داده شده است که در بین سایر استان هاى کشور بیشترین 
نسبت ارزش چک هاى برگشتى بـه کل ارزش چک هاى 
مبادله شده در استان به ترتیب به اسـتان هاى هرمزگان، 
سمنان و گلســتان اختصاص یافته اســت واستان هاى 
کهگیلویه و بویراحمد، البرز و خوزســتان کمترین نسبت 
ارزش چک هاى برگشــتى به کل ارزش چک هاى مبادله 

شده در استان را به خود اختصاص داده اند.

در پى حمله تروریستى به مراسم رژه نیروهاى مسلح در 
اهواز، سخنگوى سپاه پاسداران گفت: افرادى که در جریان 
رژه نیروهاى مسلح اقدام به تیراندازى به مردم و نیروهاى 
مسلح کردند وابسته به جریان االحوازیه هستند. سردار 
شریف با اشاره به اینکه این جریان از عربستان سعودى 
تغذیه مى کند، اظهار کرد: اقدام آنها براى تحت الشــعاع 

قرار دادن عظمت رژه نیروهاى مسلح است.
به گزارش «ایسنا»، در مراســم دیروز رژه هاى نیروى 
مسلح در اهواز، چند عنصر مسلح مردم را به گلوله بستندکه 

شمارى به شهادت رسیدند یا زخمى شدند.
سردار شریف همچنین گفت: در این مراسم از مردم هم 

دعوت شــده بود و این عناصر مسلح، هم به سمت مردم 
تیراندازى کردند و هم به سمت نیروهاى مسلح حاضر در 
رژه. چنین اقداماتى پیش از این هم مسبوق به سابقه است 
و این جریان به سمت کاروان هاى راهیان نور در سال هاى 

گذشته هم تیراندازى کرده است.
طبق گزارش «ایسنا»، آیت ا... جزایرى، نماینده ولى فقیه 
در خوزســتان، آیت ا... حیدرى، نماینده مردم خوزستان 
در مجلس خبرگان رهبرى، غالمرضا شریعتى، استاندار 
خوزستان و جمال عالمى نیســى، فرماندار اهواز از جمله 
مسئ والن حاضر در این مراسم بودند که اکنون در سالمت 

کامل هستند.

اصفهان در رتبه دوم چک هاى 
مبادله شده در کش ور

تروریست هایى که اهواز را به 
خون کشیدند چه کسانى بودند؟

واکنش ظریف به حادثه اهواز 
  تسنیم| محمد جـواد ظریـف در پـى حمله 
تروریسـتى در اهـواز در پیامـى توییتـرى نوشـت: 
تروریست هاى استخدام شـده، آموزش دیده و تسلیح 
شده و تأمین شده توسط یک رژیم خارجى به اهواز حمله 
کرده اند. کودکان و خبرنگاران در میان قربانیان هستند. 
ایران، حامیان تروریسم در منطقه و اربابان آمریکایى را 
براى چنین حمالتى مسـئول مى داند. ایران، در دفاع از 

ایرانیان، قاطعانه و سریع پاسخ خواهد داد.

تذکر به مداح مشهور یزدى 
سروش رحمانى، مداح معروف    روزنامه ایران |
یزدى که ویدئوى مداحى هایش در هیئت کوچه بیوك 
یزد در مسجد حظیره پرطرفدار شده بود گفت: بخشى از 
شـعرمان را که جنبه خاکسترى داشـت، مجبور شدیم 
حذف کنیم. وى افزود: البته به نظر ما که اصًال این گونه 
نبود اما از نظر دوستان در سـازمان تبلیغات یزد بخشى 
از شـعر باعث تشـویش اذهان عمومى مى شد و گفتند 
برخى از آنها را تغییر دهید، مانند بخشى از شعر که ا... ا... 
بود و مى گفتند شاید باعث یادآورى برخى از موارد براى 

منافقین باشد و بخواهند علیه کشور جوسازى کنند.

موضوع یک سخنرانى مذهبى 
برنامه «پایـش» در یکى    روزنامه خراسان|
از برنامه هایش درباره گرانى پوشـک از روابط سـئوال 
برانگیز نماینده مجلس با یک شـرکت خارجى پوشک 
بچه خبرداد. این موضوع آنقدر مـورد توجه قرار گرفت 
که حتى به یکى از موضوعات سخنرانى حجت االسالم 
پناهیان در شب هاى ماه محرم تبدیل شد. حجت االسالم 
پناهیـان دربـاره ایـن اتفاقـات در سـخنرانى اش 
با تأکید بر شـفاف شـدن ایـن مسـائل مى گویـد: «به 
مجلسـى کـه رأى گیرى هایـش مخفى اسـت امیدى

 نیست...» 

هشدار ترامپ به جان بولتون 
  تابناك | برخى مشاوران امنیتى و تندرو «دونالد 
ترامپ»، رئیس جمهورى آمریکا نگران هستند که مبادا 
وى قصد حرکت به سمت توافق با ایران را داشته باشد. 
این در حالى است که رئیس جمهورى آمریکا در خصوص 
جنگ با ایران، نظرى مخالف دارد و تنها به دنبال آن است 
تا ثابت کند مى تواند به توافقى بهتـر از «باراك اوباما»، 
رئیس جمهورى پیشین این کشور با تهران دست یابد. 
«ِدیلى بیسـت» در بخشـى از این گزارش مى نویسد: 
زمانى که «جان بولتون»، مشاور امنیت ملى این کشور 
وارد کاخ سـفید شـد، ترامپ از او اسـتقبال کرد و گفت: 

نمى گذارم جنگ با ایران را شروع کنى.

 سند مهم
معاون سـابق عربى آفریقایى وزارت    انتخاب |
خارجه از وجود سندى خبر داد که نشان مى دهد عربستان 
در ماجراى حمله به سفارتش در تهران نقش داشته است. 
امیرعبداللهیان با اشـاره بـه ماجراى حمله به سـفارت 
عربسـتان، اظهار کرد: در ماجراى سفارت عربستان در 
تهران، تحلیل و ارزیابى بنده این است افرادى که با پرتاب 
«کوکتل مولتوف» سفارت عربستان را به آتش کشیدن 
عوامل نفوذى بودنـد که کامًال هدایت شـده این کار را 
انجام دادند. وى افزود: سفارت عربستان یک هفته قبل 
از این حادثه به سفارتخانه هاى خارجى در ایران اطالعیه 
داده و تمامى خودروهاى سفارت و دیپلمات هاى خود را 

به فروش گذاشته بود.

مرخصى رفته 
  فارس| تصویرى چنـد روز گذشـته از سـعید 
مرتضوى در شـبکه هاى اجتماعى منتشـر شـد که در 
حال عزادارى در دسته عزادارى در شهرستان تفت بود. 
وى همچون سـایر زندانیان مطابق آیین نامه سـازمان 
زندان ها و اقدامـات تأمینى و تربیتى بـه مرخصى رفته 
و گمانه زنى هاى مربوط به آزادى وى صحیح نیسـت. 
مرتضوى همچون سایر افرادى که به مرخصى مى روند 
با پایان یافتن مرخصى باید خود را به زندان معرفى کند  

و باز گردد.

خبرخوان
رکوردشکنى هاى عطاران 

  مجله دوستان| رضا عطاران طى دو 
سال اخیر در هر فیلمى حضور داشته فروش آن فیلم 
حداقل به رقم 15 میلیارد تومان رسیده است! وى در 
سال هاى اخیر به یکى از پرفروش ترین چهره هاى 
سینما تبدیل شده است، از فیلم هاى پرفروش وى 
مى توان به «هزارپا»، «نهنگ عنبر» و... اشاره کرد.

ایران در صدر ارزان ها
  ایسنا| روزنامه انگلیسى «دیلى تلگراف» 
درحالى ارزان تریــن مقاصد را براى ســفرهاى 
طوالنى مدت پیشنهاد کرده که در بین آنها ایران به 
عنوان انتخاب نخست پیشنهادى به «گردشگران 
مقتصد» معرفى شده، این درحالى است که وزارت 
خارجه انگلیس اخیراً به شهروندان دو تابعیتى براى 
سفر به ایران هشدار داده اســت. با آنکه روزنامه 
«تلگراف» براى معرفى «ارزان ترین مقاصد مناسب 
سفرهاى بلند مدت» به ســه مرجع آمارى معتبر 
استناد کرده اما در نهایت نظرات کاربران آن نشان 
مى دهد «امنیت» همچنان شاخصى در اولویت و 

مهمتر از «ارزانى» است.

درآمد 61 میلیاردى سینما
در تابســتان حدود 22    سالم سینما |
فیلم سینمایى روى پرده رفتند و توانستند بیش از 
61 میلیارد تومان عایدى وارد چرخه اکران کشور 
کنند، این درحالى اســت که حــدود نیمى از این 
مقدار حاصل فروش یک فیلم بوده است. در بین 
آثار پرفروش سینماى تابســتان ایران، «هزارپا» 
ابوالحسن داودى با فروشــى بیش از 35 میلیارد 

تومان در صدر جدول قرار گرفت.

سکه ارزان شد
قیمت سکه طرح قدیم در اولین   رویداد24 |
معامله دیروز با کاهش 38 هزار تومانى به قیمت 
چهار میلیون و 470 هزار تومان رسید. همچنین 
قیمت ســکه تمام بهار آزادى در اولین معامله با 
افزایش 16 هزار تومانى به چهــار میلیون و 183 

هزار تومان رسید.

پایتخت اختاپوسى
  مهر | شــهرام عدالتى، معاون توسعه و 
برنامه ریزى سازمان مدیریت و برنامه ریزى استان 
تهران با اشاره به اینکه افزایش جمعیت در تهران 
نگران کننده است، اظهار کرد: 65 درصد جمعیت 
13 و نیم میلیون نفرى استان تهران یعنى 9 میلیون 
نفر در پایتخت زندگى مى کنند. صبح ها این عدد 
به دلیل مراجعات بین اســتانى و شهرستان هاى 
همجوار تا حدود 12 میلیون نفر نیز افزایش مى یابد. 
این مقام مسئول گفت: در شرق تهران گسترشى که 
در پردیس، رودهن و بومهن اتفاق افتاد، تهران را 

شبیه یک اختاپوس کرده است.

درباره دختران فرارى
مدیرکل بهزیستى اســتان تهران با    ایلنا|
اعالم پذیرش 164 دختر فرارى گفت: طبق آمار 
بیشترین محل اســکان دختران فرارى، خیابان 
اســت. داریوش بیات نژاد گفت: حــدود 164 نفر 
پذیرش شــدند که میانگین ســنى آنها 11 تا 16 
سال است؛ همچنین بیشترین علت فرار طبق آمار 

اغفال است. 

  کاهش سفر به آذربایجان 
مرزبانى جمهــورى آذربایجان     چمدان |
اعالم کرد در هشــت ماه ســال جارى میالدى 
مسافرت شــهروندان این کشــور به جمهورى 
اســالمى ایران 43/4 درصد افزایش یافته است. 
این در حالى اســت که در همین مدت، مسافرت 
شهروندان ایرانى به جمهورى آذربایجان در مقایسه 
با زمان مشابه یکسال قبل 25/4  درصد کاهش پیدا 

کرده است. 

یکى از حاضران در مراسم رژه ارتش در اهواز که صبح 
دیروز با تیراندازى برخى عناصر تروریستى همراه بود، 
در گفتگو با خبرنگار سیاســى «ایلنا» مشاهدات خود از 
این حادثه را شــرح داد. مرتضى جابریان، براى پوشش 
تصویرى مراســم روز ارتش در محل حادثه حاضر بوده 
است. وى گفت: «ما در حال عکاسى بودیم؛ رژه تازه تمام  
شده  بود و سه چهار گردان رفته بودند و یک گردان زره اى 

باقى مانده بود که تیراندازى شروع شد.»
جابریان ادامه داد: «فکر کردیم طبــق عادت در رژه ها 
که صداى تیر پخش مى کنند ایــن هم فقط صداى تیر 
اســت. به همین دلیل خیلى بى خیال بودیم و با خنده 
گفتیم مانور اســت. همان لحظه دیدیــم همه در حال 
فرار هستند، شــخصیت ها و محافظان در حال تحرك

 بودند.»
این شاهد عینى حادثه تروریستى در اهواز گفت: «صداى 
تیر مى آمد و من براى عکاسى به دنبال صداى تیر رفتم 
که یکى از حفاظت سپاه یا ارتش من را از پشت گرفت و 

به سمت دیگرى هدایت کرد.»
وى گفت: «در ابتدا براى یک زمان کوتاهى تیراندازى 
کمى آرام شــد ولى دوباره صداى تیراندازى شدید شد. 
همه شوکه شده بودند. بچه هاى عملیات سپاه و حفاظت 
نیروى انتظامى و ارتش فهمیدند این حمله تروریســتى 
است و با آنها درگیر شدند. ما فقط صداى تیر مى شنیدم. 
خیلى از بچه هــا در کانال هاى آب خوابیــده بودند. من 
رفتم باالى ســر شــهدا و زخمى ها. یکى از کشته ها از 
تروریست ها بود. بچه هاى امنیت مى گفتند این تروریست 

است. لباس شخصى پوشیده بود و خشاب کالش به او 
وصل بود.»

نماینده مردم اهواز در مجلــس خبرگان رهبرى هم که 
در مراسم رژه نیروهاى مســلح در اهواز حضور داشت، 
روایتى از این حادثه تروریســتى را تشــریح کرد.آیت 
ا... حیدرى به «تســنیم» گفت: «بعد از دقایقى که رژه 
نیروهاى مســلح در اهواز شروع شــده بود، چند فردى 
که با لباس نظامى پوشــش داشــتند، به سمت جایگاه 
شلیک کردند و این تیراندازى براى دقایقى طول کشید 
و نظم رژه را به هــم ریخت.» آیــت ا... حیدرى گفت: 
«به نظرم آنها مى خواستند مســئوالن عالى استان را 
ترور کنند؛ بنده وقتى صداى تیر را شــنیدم اشــهدم را 

خواندم.» 

نشستن یک اصفهانى دیگر بر کرسى یکى از مهمترین 
پســت هاى دولتى حتمى شده اســت. آنطور که رئیس 
شوراى اسالمى شــهر یزد خبر داده، مهدى جمالى نژاد، 
شهردار این شهر قرار اســت به معاونت عمرانى وزارت 
کشور منصوب شود و به همین دلیل استعفاى خود را تقدیم 

شوراى شهر کرده است. 
جمالى نژاد در حال به پایان رساندن سال اول شهردارى 
خود بر شهر یزد بود که خبر استعفایش منتشر شده است. او 
پیش از این، شهردار اصفهان و قبل از آن هم معاون عمرانى 
استاندارى اصفهان و مشاور استاندار در حوزه عمرانى بوده 
اســت. شــاید بخاطر همین تجربه جمالى نژاد است که 
رحمانى فضلى، آماده امضاى حکم انتصاب معاون جدید 

خود در حوزه عمرانى مى شود. 
اصفهــان از ابتداى انقــالب تاکنون شــخصیت هاى 
تأثیرگذارى را به حوزه هاى اجرایى، قضائى و قانونگذارى 
کشور معرفى کرده که هرکدام در شاخه هاى تحت فعالیت 
خود بانى اقدامــات مهمى بوده اند. جمالــى نژاد آخرین 
آنهاست که قرار است معاونت مهمترین وزارتخانه دولت 
در حوزه سیاسى و امنیتى را بر عهده بگیرد. البته پیش از 
این هم اصفهانى ها در این وزارتخانه نماینده داشــتند و 
حتى یکى از مهمترین و در عین حال جنجالى ترین وزراى 
دولت سازندگى و اصالحات-عبدا...نورى- اصفهانى بود 
اما ظاهراً قرار اســت این بار تجربه عمرانى(و نه سیاسى) 
نماینده اصفهان در وزارت کشور مورد محک جدى قرار 

بگیرد.

چرا جمالى نژاد؟
شوراى شهر یزد نمى تواند با استعفاى جمالى نژاد موافقت 
نکند چون شورا و شهردارى به نوعى زیرمجموعه وزارت 
کشور محسوب مى شوند و بدیهى است وقتى قرار است 
عضوى از این مجموعه، به رده اجرایى باالترى منصوب 
شده و به وزارتخانه مادر منتقل شود، کسى نمى تواند در 
مقابل این انتقال مخالفتى نشــان دهــد. به همین دلیل 
هم مهدى جمالى نژاد از همــان روزى که نامش براى 
معاونت عمرانى وزارت کشور قطعى شد، در صدد تدوین 
برنامه هاى خود براى تحول در این معاونت بوده است. اما 
او در وزارت کشور چه مى تواند بکند؟ پاسخ این سئوال را 
باید از البه الى حکمى که رحمانى فضلى اردیبهشت ماه 
امسال به نام هوشنگ خندان، معاون (سرپرست) جدید 
خود در امور عمرانى صادر کرده بود یافت. وزیر کشــور 
در این حکم از خندان خواست که امور مربوط به «توسعه 
و تقویت ناوگان حمل و نقل عمومى شهرها،  گسترش و 
بهبود فضاى ســبز، کاهش آلودگى هوا، تقویت مدیریت 
شــهرى و ایجاد درآمدهاى پایدار براى شــهردارى ها، 
 رسیدگى به امور شوراهاى اسالمى شهر و روستا و حمایت 
از نهاد  دهیارى» را پیگیرى کند و آنها را به سرانجام برساند. 
پى بردن به اینکه معاون مشــهدى رحمانى فضلى تا چه 
میزان توانسته منویات رئیسش را پاسخ گوید، فعًال مقدور 
نیست و باید تا زمان انتشارکارنامه خندان منتظر ماند و بعد 
قضاوت کرد اما مى شود حدس زد اگر پاى بازنشستگى در 
میان نباشد، وقتى وزیر کشور تنها چهار ماه بعد از صدور 
دستور انتصاب یک مقام عالى به عنوان سرپرست یکى از 
معاونت هایش، نه تنها او را به مقام معاونت نمى رساند بلکه 
از کار بیکار مى کند(!) به این دلیل است که از اجرا نشدن 
خواســته هایش دلخور بوده و تصمیم گرفته است هواى 
تازه اى در معاونت تحت امــرش بدمد. اما آیا جمالى نژاد 
آن کسى است که ویژگى ها و مختصات مدیریتى اش در 

اندیشه وزیر کشور بوده است؟

ذره بین روى مدیریت شهرى و مردمدارى
یک بار دیگر فهرست خواسته هاى وزیر از سرپرست سابق 
را نگاه کنید. بیشتر این خواسته ها در اجراى سیاست هاى 
شهرى خالصه شــده که جمالى نژاد، هم در یکسالى که 
شهردار یزد بود و هم در دو ســالى که کلیددار ساختمان 
قدیمى شهردارى اصفهان بود، با آنها آشناست. رضایت از 
اقدامات او به خصوص در حوزه نگهداى از فضاى سبز شهر 
بى آب یزد بر کسى پوشیده نیست. در همین راستا رئیس 
شوراى شهر یزد، با تأسف از قبول استعفاى شهردار منتخب 
سخن گفته و خواستار آن شده که جمالى نژاد در معاونت 
عمرانى وزارت کشور هم به فکر یزدى ها باشد! در اصفهان 
اما او ادامه دهنده راه سید مرتضى سقائیان نژاد، شهردار 
پیش از خودش بود هر چند در کارنامه مدیریتش بر شهر 
اصفهان، نقطه سیاهى هم وجود ندارد که باعث نارضایتى 

از عملکرد این مدیر جوان شده باشد.
جمالى نژاد از این منظر انتخاب مناســبى براى معاونت 
عمرانى وزارت کشور به حســاب مى آید. از طرفى باید 
توجه داشت که روحیه مردمدارى او هم یکى دیگر از نقاط 
قوتش براى حضور در سطوح باالیى وزارت کشور است. 
جمالى نژاد چه در زمانى که شــهردار اصفهان بود و چه 
هنگامى که به حکم شوراى شــهر یزد بر اریکه مدیریت 
آن شــهر تکیه زد، در تأسى آشــکار از دوران شهردارى 
ســقائیان نژاد بر شــهردارى اصفهان، همــواره تالش 
مى کرد در مقابل دیدگان مردم قرار بگیــرد. او روزى با 
دوچرخه و اتوبوس به محل کارش مى رفت و روزى هم در 
نقش راهنماى گردشگرى، به معرفى ابنیه هاى تاریخى در 
مقابل دوربین هاى تلویزیونى مى پرداخت. البته برخى هم 
با این رفتار جمالى نژاد موافق نبودند و آن را باعث شکسته 
شده اتوریته شهردارى مى پنداشتند اما به هر حال خود او 
اعتقاد داشت باید در مقابل چشم ها بود و این اعتقاد را از 
روزهاى خدمتش در استاندارى اصفهان به شکل پررنگ 

ترى به شهردارى این شهر آورد و بعد از آن هم به شهردارى 
یزد منتقل کرد. راه اندازى «پویش مهر حسینى» در شهر 
یزد که هدف از آن اختصــاص دادن هزینه هاى نذرى 
به خرید لوازم التحریر براى دانش آموزان نیازمند بود، از 
جمله آخرین اقدمات مردم پسند شهردار سابق این شهر 
به حساب مى آید. حاال جمالى نژاد قرار است با این رزومه، 
به وزارت کشور دولتى کوچ کند که سطح تنزل یافته اى از 

محبوبیت مردمى را تجربه مى کند.

انتخابى براى کاهش فشارها
بســیارى، عبدالرضا رحمانــى فضلــى را انتخاب على 
الریجانى در دولت حســن روحانى مى پندارند. در حالى 
که اکثریــت نمایندگان مجلس از عملکرد وزیر کشــور 
ناراضى هستند و زمزمه اســتیضاح او بارها مطرح بوده 
اســت، اما  نزدیکى الریجانى و روحانى به یکدیگر، سپر 
بالى وزیر کشور تا امروز شده است. این وزیر پر سروصدا 
براى گریز از این وضعیت نیاز به معاون هایى دارد که عالوه 
بر وجهه مناســب، از قدرت رایزنى باالیى به خصوص با 
نمایندگان مجلس برخوردار باشند. درباره خصوصیت اول 
مى شود روى جمالى نژاد حساب کرد اما آیا او یک رایزن 

قدرتمند هم هست؟
واقعیت این است که قرار گرفتن مهدى جمالى نژاد در جایى 
میان اصالح طلبان و اصولگرایان، او را محبوب هر دو جناح 
کرده است. جمالى نژاد در دوران استاندارى نماینده محمود 
احمدى نژاد، معاون او بود و در دولت حسن روحانى به مقام 
شهردارى اصفهان و یزد رسید. وقتى او براى شهردارى 
اصفهان انتخاب شد، هم اصولگرایان و هم اعتدالیون از 
انتخاب او خرسند بودند (یا حداقل اعتراضى به این انتخاب 
نداشتند) درست برعکس ســقائیان نژاد، شهردار پیش از 
خودش که یک اصولگراى شناسنامه دار بود و یا نوروزى، 
شــهردار بعد از خودش که یک اصالح طلب محســوب 
مى شود. جمالى نژاد همواره تالش کرده خودش را در میانه 
دو جناح اصلى کشور قرار دهد و به همین دلیل هم هست 

که رحمانى فضلى اصولگرا او را به خدمت در معاونت یکى 
از مهمترین وزارتخانه هاى دولت اعتدال دعوت کرده است 
تا به کمک این دو ویژگى جمالى نژاد، کمى از بار سنگین 
نشسته بر شانه هایش را کم کند. نباید فراموش کرد چون 
حیطه فعالیت معاونت عمرانى وزارت کشــور بیشتر در 
مرزهاى محلى استان ها تعیین شده است، بنابراین چالش 
عمده ایــن معاونت با نمایندگان شــهرهاى مختلف در 
مجلس است و اگر معاون عمرانى بتواند تعامل مناسبى با 
نمایندگان به وجود آورد، مآًال فشارهایى که از این حوزه بر 

شخص وزیر وارد مى شود هم کاسته خواهد شد.  

آزمون بزرگ
شهردار سابق یزد و اصفهان به زودى کارش را در معاونت 
عمرانى وزارت کشور آغاز خواهد کرد. رزومه او به خصوص 
روزگارى که در اصفهان به کار مشغول بود، بسیار طویل 
است. پست هاى رنگارنگى در کارنامه این مدیر اجرایى 
به چشــم مى خورد اما خود جمالى نژاد بهتر از هر کسى 
مى داند مسئولیت جدیدش در وزارت کشور با هیچکدام از 

آنها قابل مقایسه نیست. 
معاونت عمرانى وزارت کشــور آزمون مهمى براى این 
مدیر 49ســاله اصفهانى محسوب مى شــود. اگر روزى 
سید مرتضى ســقائیان نژاد به خواســت على الریجانى 
از اصفهان به شــهردارى قم گمارده شــد، حاال یکى از 
نزدیک ترین یاران رئیس مجلس شوراى اسالمى، یک 
اصفهانى دیگر را به حلقه الریجانى وارد کرده اســت. با 
توجه به نزدیکى الریجانى و روحانى، این سکوى پرتاب 
بزرگى، هم براى ســقائیان نژاد و هم براى جمالى نژاد به 
حساب مى آید؛ و براى جمالى نژاد بسیار بیشتر، به علت 
آنکه فعًال خواست الریجانى، باقى ماندن سقائیان نژاد در 
شهر قم و ایجاد تحول بنیانى در زیرساخت هاى مدیریتى 
آن شهر است اما جمالى نژاد مى تواند از معاونت وزیر کشور، 
به رتبه هاى بسیار باالترى صعود کند اگر از پس آزمون 

جدیدش به خوبى برآید.        

مهدى جمالى نژاد؛ از اصفهان و یزد تا معاونت وزارت کشور  

ایستگاه بعدى شهردار سابق اصفهان کجاست؟

شاهدان عینى از حادثه دیروز اهواز مى گویند
فکر کردیم صداى تیراندازى، مانور است

مهران موسوى خوانسارى
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ریزش دیوار روى کودك 8ساله 
ریزش آوار دیوار در شـهر جـوزدان از توابع شهرسـتان 
نجف آباد موجب مصدوم شـدن چهار نفر و جان باختن 
یک کودك هشت ساله شد. غفور راستین، مدیر حوادث 
و فوریت هاى پزشکى استان اصفهان گفت: این حادثه 
ساعت 16 و 29 دقیقه روز پنج شنبه به دلیل ریزش دیوار 
بلوکى رخ داد. وى افزود: در این حادثه چهار پسر هفت، 
13، 16 و 17 ساله هم مصدوم شدند که به بیمارستان هاى 

آیت ا... کاشانى و الزهرا(س) اصفهان منتقل شدند.

استقبال از 
طرح بصیرت عاشورایى

مدیرکل اوقاف و امور خیریه اصفهان با اشاره به برگزارى 
مراسـم هاى عـزادارى در تمامى امامـزادگان اسـتان در 
ایام محـرم و صفر اظهار کـرد: با توجه به اینکه بسـیارى 
از مردم ایام تاسـوعا و عاشـورا به شهر و روسـتاى زادگاه 
خود برمى گردند و بسیارى از امامزادگان استان نیز محل 
توقف موقت مسافران هستند بر این اساس طرح بصیرت 
عاشورایى در روزهاى نهم و دهم ماه محرم در 60 امامزاده 
اسـتان اصفهان برگزار شد. حجت االسـالم رضا صادقى 
افزود: در این روزها همانند دیگر روزهاى سال خیمه هاى 
معرفت در جوار امامزادگان پاسخگوى سئواالت شرعى و 
دینى زائران بود و استقبال خوبى را از این طرح شاهد بودیم.

بارش باران در اصفهان 
کارشـناس مسـئول پیش بینى هواى اسـتان اصفهان 
گفت: طى دو روز آینده در مناطق شـمال وغرب استان 
رگبار پراکنده و همراه با رعدوبرق پیش بینى مى شـود. 
رضا کریمیان افزود: طـى دو روز آینـده در اکثر مناطق 
آسـمانى ابرى و گاهى با افزایش باد همراه با گرد و غبار 
و طوفـان لحظـه اى در مناطق  غـرب، جنـوب و مرکز

پیش بینى مى شود.

صادرات پودر گوشت از اصفهان
معاون سـالمت اداره کل دامپزشکى اسـتان مى گوید: 
روزانه بیـش از150 ُتن پـودر گوشـت در مراکز صنعتى 
اسـتان تولیـد و روانـه بـازار مى شـود. محمدکشـتکار 
مى افزاید: از این اسـتان امسـال بیش از 2832 ُتن پودر 
گوشت به کشورهاى ترکیه، عراق و افغانستان صادر شده 
است. کشتکار پیش بینى مى کند صنعتگران اصفهانى تا 
پایان امسال بیش از 6 ُتن پودر گوشت به خارج از کشور 

صادر کنند.

پیشتازى کمیته امداد اصفهان 
در مبارزه با بى سوادى

معاون فرهنگى کمیته امداد اصفهان از کسب رتبه نخست 
در مبارزه با بى سـوادى توسـط ایـن نهاد خبـر داد. کریم 
زارع بـه امضاى تفاهمنامه همکارى در اسـفندماه سـال 
96 درزمینه سـوادآموزى مددجویان بازمانده از تحصیل 
با اداره کل آموزش وپرورش اسـتان اصفهان اشاره کرد و 
گفت: در آن تفاهمنامه کمیته امداد اصفهان متعهد به ثبت 
و شناسایى مددجویان بى سواد و کم سواد گروه سنى ده تا 
49 سال، ارائه فضاهاى آموزشى براى اجراى برنامه هاى 
سوادآموزى و برگزارى جشنواره ها و مراسم فرهنگى ویژه 
سـوادآموزان جامعه هدف شـد و کسـب رتبه نخست در 
مبارزه با بى سـوادى یکى از نشانه هاى اهتمام باالى این 
نهاد به اجراى تعهداتى است که در مسیر پیشرفت جامعه 

تحت حمایت خود پذیرفته است.

اصالحیه
پیرو چاپ مطلبى ذیل عنوان «جلوس سرقت بر صدر 
جرائم زندانیــان در اصفهان» در صفحــه 6 روزنامه 
نصف جهان مورخ 97/06/25 به نقــل از خبرگزارى 
«ایرنا»، اداره کل زندان هاى استان اصفهان درخصوص 
انتشار آمار عنوان شده در این خبر توضیحاتى ارائه کرده 

که عیناً در ادامه مى آید:
گرجى زاده، میانگیــن ورودى زندانیان در ســال 95 و 
96 را حدود 32 هزار نفر اعالم کرد. به گفته وى حدود 
50 درصد از زندانیان داراى مشکالت شخصیتى و همه 

آنها به نوعى دچار افسردگى هستند.

خبر

رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان گفت: 
از سال گذشــته تاکنون چهار هزار و 570 میلیارد ریال 
تســهیالت رونق تولید با هدف اشتغالزایى به واحدهاى 

صنعتى و کشاورزى این استان پرداخت شده است.
اسرافیل احمدیه در گفتگو با ایرنا افزود: این میزان اعتبار 
به 672 طرح و واحد تولیدى استان در بخش هاى عادى 

صنعت و کشاورزى پرداخت شد. 
وى با بیان اینکه در این مدت سه هزار و 78 واحد تولیدى 
استان براى دریافت تسهیالت ثبت نام کردند، اظهارکرد: 
روند پرداخت و ارائه تســهیالت در سال جارى همچنان 
ادامه دارد. احمدیه تصریح کــرد : یکهزار و 564 مورد از 

این واحدها مربوط به بخش کشــاورزى بوده و یکهزار و 
514 مورد هم به بخش صنعت، معدن و تجارت اختصاص 

داشته است. 
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان با بیان 
اینکه سال گذشته حدود چهار هزار میلیارد ریال تسهیالت 
به واحدهاى تولیدى پرداخت شد، ادامه داد:  در سال جارى 
هم تاکنون حدود 600 میلیارد ریال اعتبار پرداخت شده 
است.  احمدیه با اشاره به اینکه در این طرح سقفى براى 
ارائه تسهیالت استان ها به واحدهاى تولیدى وجود ندارد، 
گفت: بانک هاى عامل هم براى پرداخت این تسهیالت 

مشکل خاصى ندارند. 

نماینده ولى فقیه در اســتان و امام جمعه اصفهان گفت: 
دشمنان از توان موشکى ما مى ترسند، اما ما اهل صلح 

هستیم و با کسى نمى خواهیم جنگ داشته باشیم. 
آیت ا... سید یوسف طباطبایى نژاد دیروز (شنبه) در مراسم 
رژه نیروهاى مسلح که مقابل گلستان شهداى اصفهان 
برگزار شــد، اظهار کرد: دفاع مقدس ما همواره از کربال 
پیام گرفته است. استقامت جوانان ما، مقاومت برادرانمان 
نیروهاى مســلح و مردمى ما، پیامشــان و درسشان از 

عاشورا بوده است. 
نماینده ولى فقیه در استان اصفهان افزود: غرب و آمریکا 
مسابقه نداده اند و از افرادى که نشسته اند سبقت گرفته اند. 

خود در حال حرکت هستند؛ به ما گفته اند شما بنشینید و 
ما کار مى کنیم. در چنین شرایطى مسابقه اى وجود ندارد. 
وى ادامه داد: آنها در رژیم گذشته نگذاشتند کسى فعالیت 
کند اما بعد از انقالب همه چیز عوض شــد؛ ما پیش از 
انقالب حتى تفنگ ساچمه اى را هم نمى توانستیم تولید 

کنیم، اما حال اَبَر قدرت ها از توان موشکى ما مى ترسند.
امام جمعه اصفهان گفت: مهم نیست چقدر موشک داشته 
باشیم، مهم آن اســت که به چه میزان توان و آمادگى 
مقابله با تهدیدات را داریم. جنگ را دوســت نداریم، اما 
باید آمادگى داشته باشیم که اگر دشمن خواست اقدامى 

انجام دهد بتوانیم جلوى او بایستیم.

دشمن از توان موشکى ایران 
مى ترسد

پرداخت تسهیالت رونق تولید 
در اصفهان

معاون آموزش ابتدایى اداره کل آموزش و پرورش استان 
اصفهان همزمان با جشن شــکوفه ها در دبستان دولتى 
دخترانه زنده یاد حاج عبدالحسین کاویانى در ناحیه یک، 
با به صدا درآوردن زنگ مدرســه، آغاز ســال تحصیلى 
98- 97 را بــراى 83 هزار و 214 کالس اولى اســتان 

اصفهان اعالم کرد.
در این جشن که نوگالن اول ابتدایى با روپوش طوسى با 
حاشیه هاى زرد و روسرى سفید و البته با سربند یاحسین 
شــهید(ع) و در دست داشــتن پرچم مقدس جمهورى 
اســالمى ایران و گل، به همراه والدین خود حضور یافته 
بودند، معاون آموزش ابتدایى اداره کل آموزش و پرورش 
استان اصفهان، تقارن مهرماه با هفته دفاع مقدس و ایام 
محرم را به فال نیک گرفت و اظهار امیدوارى کرد از این 
فرصت مغتنم استفاده شــده و پیام عاشورا به نسل هاى 
آینده انتقال داده شود، تا شاهد حس، رفتار و عقل مذهبى 

بیش از گذشته در نسل امروز باشیم.
شــهین جوانى با قدردانى از حضور فوالدگــر نماینده 
اصفهان در مجلس شوراى اســالمى، اعضاى شوراى 
معاونین، شهردار منطقه یک، اولیاى دانش آموزان و... در 
این مراسم افزود: امروز جشن شکوفه ها براى 83 هزار و 
214 دانش آموز کالس اول در مدارس استان اجرایى شد.
وى ادامه داد: باور دارم آموزش پایه، مبناى توسعه پایدار 
است و امیدوارم فرزندان این مرز و بوم که به عنوان امانات 
الهى به ما سپرده مى شوند را در خانه، مدرسه و جامعه، به 
ارزش مشترك رســانده و در این راستا راه درست را طى 

کنیم.  معاون آموزش ابتدایى اداره کل آموزش و پرورش 
استان اصفهان با بیان اینکه باید از عاشورا درس بگیریم، 
گفت: امروز ما باید دست در دست هم آموزش و پرورش 
باکیفیت را براى آنان رقم بزنیم تا فرزندانى صبور، باهوش، 
توانا، نقاد و واقف به حقوق و تکالیف شهروندى و فرزندانى 

که بتوانند از خود دفاع کنند را به بار آوریم.
وى خاطرنشــان کرد: توانمندســازى نیروى انسانى و 
ارتقاى مدیریت آموزشگاهى از اولویت هاى ما در آموزش 
و پرورش استان اصفهان بوده و امید است بتوانیم یادگیرى 
«مغزمحور» را در محیط مدرسه به دور از استرس براى 
دانش آموزان با بازى، شعر، قصه و... لذت بخش کنیم که 
قطعاً یارى رسانى همکاران، والدین و دانش آموزان در این 

زمینه مؤثر خواهد بود.
معاون آموزش ابتدایى اداره کل آموزش و پرورش استان 
اصفهان گفت: در یادگیرى مغزمحور، دانش آموزان باید 
خواب خوب، اکسیژن کافى و مهر و محبت کافى ببینند و 

این نیازمند تالش والدین است.
■■■

سرپرست آموزش و پرورش ناحیه یک اصفهان نیز گفت: 
اگر امروز در جامعه اى با امنیت و والیى زندگى مى کنیم 
که داراى تبلور شــور حسینى اســت مرهون جانفشانى 
شهدا بوده که یاد و خاطره شهدا به ویژه شهداى معلم و 

دانش آموز را گرامى مى داریم.
جالل الدین ضیایى افزود: دانش آموزان امروز، آینده سازان 
فرداى جامعه هستند بنابراین اگر خوب پرورش یافته و 
آموزش داده شــوند، فرداى ایران اسالمى خوب خواهد 

بود و هرگونه ســهل انگارى در این راستا جامعه را دچار 
مشکل خواهد کرد.

سرپرســت آموزش و پرورش ناحیه یک اصفهان اظهار 
کرد: در ناحیه یک آموزش و پــرورش اصفهان 24 هزار 
دانش آموز در 120 مدرســه با حدود 1600 معلم شاغل 
و 3000 معلم بازنشسته، سال تحصیلى 98- 97 را آغاز 
مى  کند و علیرغم مشکل نیروى انسانى، با تأمین نیروى 
بازنشسته و خرید خدمت، از اول سال تحصیلى 98- 97، 
ما هیچ کالسى بدون معلم در ناحیه یک نخواهیم داشت.

وى در ادامه افزود: ناحیه یک آموزش و پرورش اصفهان 
در بین نواحى آموزش و پرورش، از لحاظ تعداد دانش آموز، 

ششم و از لحاظ وسعت، پنجم است.
■■■

مدیر دبســتان دولتى دخترانه زنده یاد حاج عبدالحسین 
کاویانى هم به عنوان میزبان غنچه ها و شــکوفه هاى 
حسینى در بوستان تعلیم و تربیت گفت: میثاق مى بندیم 
که تربیت را چنان جارى ســازیم که مادران صبورى به 
جامعه در آینده، تحویل دهیم و فرزندانمان پرچمدار صلح 

در پهنه گیتى باشند.
مریم حســینى از همه عواملى که در برگزارى جشــن 
شکوفه ها تالش کردند و حمایت مسئوالن، قدردانى کرد.
در جشن شــکوفه ها برنامه هاى متنوعى براى کالس 
اولى ها به اجرا درآمــد که پرده خوانى عاشــورا به زبان 
کودکانه از آن جمله بود و تعدادى از دانش آموزان کالس 
اولى به بیان آرزوهاى خود که بســیار شــنیدنى هم بود 

پرداختند.

83 هزار کالس اولى، سال تحصیلى را آغاز کردند
ساسان اکبرزاده

محیا حمزه

استاندار اصفهان گفت: متأسفانه بعضى ها بى توجه به 
نیاز مردم و با سوءاستفاده از شرایط، کاالها را به امید 

گران تر فروختن احتکار مى کنند.
محســن مهرعلیزاده در گفتگو با «تســنیم» درباره 
آخرین تمهیدات مدیریت ارشــد استان براى نظارت 
بر بازار با اشاره به وظایف مشخصى که در این زمینه 
دارند، اظهار کرد: کارهایى به منظور نظارت بر بازار در 
قالب هاى مختلف در خصوص جلوگیرى از احتکار و 

اختفاى کاال در حال انجام است.
وى با بیان اینکه جلســات بســیار منظم و دقیق در 
این باره به ویژه در این ایام تشــکیل مى شود، گفت: 
متأسفانه دیده مى شــود که بعضى ها بى توجه به نیاز 
مردم و با سوءاســتفاده از این شرایط کاالها را به امید 

گران تر فروختن احتکار مى کنند.
استاندار اصفهان با بیان اینکه در این زمینه برخوردهاى 
خیلى جدى و قانونى، هم به عمل  آمده اســت و هم 
به عمل خواهیم آورد، تأکید کرد: در این شرایط مهم 
اســت که همه باید در جهتى که ایــن توطئه جنگ 
اقتصادى علیــه مردم و کشــورمان را خنثى بکنیم، 

همسو باشیم.
مهرعلیزاده با ابراز اینکه دســت آنهایى را که در این 
زمینه همراهــى مى کنند مى بوســیم، تصریح کرد: 
اما آنهایى که مى خواهند در این قضایا سوءاســتفاده 
کنند قطعًا با برخوردهاى جدى دولت و قانون مواجه 

خواهند شد.

استاندار اصفهان:
 برخى به امید گرانى کاالها دست به احتکار مى زنند

رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگى پس از دیدار با شهردار 
اصفهان و بازدید از پروژه احیــاى چهارباغ، روند پروژه 
پیاده راه سازي چهارباغ را امیدوارکننده دانست و گفت: 
شهردارى اصفهان عزم کرده که چهارباغ را به وضعیت 
اصیلش برگرداند و بر این اســاس امیدواریم روزگارى 
برسد که بتوانیم با خیال راحت در چهارباغى قدم بزنیم 
که تقلبى نیست. سید محمد بهشتى افزود: در بین همه 
چهارباغ هایى که در ایران داریم، چهارباغ اصفهان پادشاه 
اســت. در بین خیابان هاى تاریخى، چهارباغ اصفهان 
مهمترین خیابان خاورمیانه اســت. اما در دوره معاصر 
اتفاقات خوبى براى این خیابان رخ نداد. چهارباغ اصفهان 
را در دوره پهلوى اول به یک خیابان مدرن تقلیل دادیم و 
شمارى از شواهد تاریخى را از بین بردیم. طورى که براى 
اهالى اصفهان ســخت بود تصور کنند که اینجا، زمانى 
چهارباغ با آن مختصات تاریخى بوده است.    سید محمد 
بهشتى، با اشــاره به اینکه روزگار چهارباغ دوره معاصر 

آنقدر بد بود که نمى شد چهارباغ تاریخى را باز شناخت، 
تصریح کرد: از زمانى که رسیدگى به ارزش هاى تاریخى 
اصفهان آغاز شــد، یعنى تقریباً از اوایل دهه 40، رؤیاي 
بازگرداندن چهارباغ به اصالت خود در میان متخصصان 
اصفهانی، ایرانی و حتی خارجی شکل گرفت اما یا عزم و یا 
باور این موضوع وجود نداشت و در طول همه این سال ها 

اقدام جدى در این زمینه صورت نگرفته است.

قدم زدن در چهارباغى که تقلبى نیست

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان گفت: 
سنگ فرش خیابان در خیابان سپه حدفاصل میدان 
امام(ره) تا تقاطع خیابان حکیم و خیابان اســتاندارى 
انجام شده اســت و فقط قسمت خود خیابان سپه حد 
فاصل میدان امام حســین(ع) تا خیابان اســتاندارى 
مانده اســت، در حال مطالعات ترافیکى و فرهنگى 
اجتماعى خیابان ســپه هســتیم که آیا مثل خیابان 
خاقانى محدودیت تردد خودرو را داشته باشیم یعنى 
اجازه دهیم یک خط خودروها عبور کنند یا کًال تبدیل 
به پیاده رو شود و ممنوعیت تردد خودرو را داشته باشیم. 
علیرضا صلواتى خاطرنشان کرد: با تکمیل پیاده راه 
ســازى خیابان چهارباغ و خیابان سپه و تکمیل این 
اتصال که در حال حاضر اتصال میدان امام(ره)، خیابان 

حافظ و خیابان آقا نورا... نجفى انجام شده است و بعد 
از آن بحث اتصال به خیابان کرمانى، خیابان هارونیه و 
کوچه مشیر را داریم تا به میدان امام على(ع)  برسد و 

پیاده راه این محور کامل شود.

مطالعه روى طرح پیاده راه شدن خیابان سپه 

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان 
از امدادرسانى نجاتگران اصفهانى به 290حادثه دیده در 

هفته گذشته خبر داد.
به گزارش روابط عمومى جمعیت هالل احمر اســتان 
اصفهان، داریوش کریمى با بیــان اینکه در طول هفته 

گذشته، پوشش امدادى 90  حادثه توسط امدادگران این 
جمعیت انجام شده است، افزود: امدادگران و نجاتگران 
جمعیت هالل احمر این اســتان اقدام به امدادرسانى 
به290 حادثه دیده کردنــد. وى تصریح کرد: 367 نفر 
نیروى عملیاتى این جمعیت در قالب115 تیم عملیاتى با 
همراه داشتن تجهیزات الزم امدادى در عملیات یادشده 
به کارگیرى شــدند. کریمى در ادامه به حوادث تحت 
پوشش جمعیت هالل احمر استان اشاره و خاطرنشان 
کرد: در بازه زمانى 24 لغایت 30 شهریور ماه، 47 حادثه 
جاده اى، 20 حادثه شهرى، 12 مورد خدمات حضورى، 
ســه حادثه صنعتى و کارگاهى،چهار حادثه کوهستان،  
یک حادثه رعد و برق، یک مورد خدمات مناسبتى، یک 
حادثه ساحلى و یک حادثه زلزله توسط نیروهاى امدادى 

جمعیت هالل احمر استان پوشش داده شد.

امداد رسانى به 290 حادثه دیده درهفته منتهى به 
تاسوعا و عاشورا 

 ســال تحصیلى جدید با حضور860 هــزار دانش آموز 
در سه دوره تحصیلى ابتدایى و متوســطه اول و دوم در 
اســتان اصفهان از امروز به طور رســمى آغاز مى شود؛ 
سالى که نسبت به گذشــته تفاوت هایى دارد و از جمله 
آن مى توان به حذف مشق شب، ورود کتاب هاى جدید 
و افزایش جمعیت دانش آموزى اشاره کرد. امسال براى 
دانش آموزان اصفهانى کمى متفاوت تر است به خصوص 
که در آستانه بازگشایى مدارس بسته تبلیغاتى فرهنگى 
ستاد مهر با عنوان «یک شهر مهر» با برنامه هایى متنوع 

به استقبال دانش آموزان اصفهانى مى رود.
با بازگشایى مدارس، پیش بینى مى شود برحجم ترافیک 
شهرى افزوده شود و همین مسئله دست اندرکاران را بر 
آن داشته تا براى ترددى آسان و ایمن، مجموعه تدابیرى 
اتخاذ کنند تا آغازى شــیرین و خاطره انگیــز را براى 
دانش آموزان و والدین آنها رقم بزنند. همه ســاله ستاد 
مهر اصفهان با محوریت معاونت حمل ونقل و ترافیک 
و همراهى حوزه معاونت اجتماعــى، اداره کل ارتباطات 
شــهردارى و همکارى نهادهاى ذیربط همچون پلیس 
راهور و اداره کل آموزش و پرورش براى آماده سازى شهر 
براى حضور دانش آموزان در بطن جامعه تشکیل مى شود. 
در همین راســتا معاون اجتماعى ســازمان فرهنگى- 
اجتماعى شــهردارى اصفهان توضیــح مى دهد: تمام 
ظرفیت تبلیغات شــهروندى اعم از 1000 تابلوى نصب 
شده بر سر چهارراه ها و ایستگاه هاى اتوبوس، پیام هاى 
مرتبط با آغاز ســال تحصیلى جدید را به شــهروندان 

منعکس مى کند.
مرتضى رشیدى از ارائه حدود 20 هزار کتاب و آموزه هاى 
 BRT شــهروندى در ایســتگاه هاى مترو، اتوبوس و
از روز  اول تا پنجــم مهرماه به دانش آمــوزان خبر داد 
و افزود: موضــوع این کتاب ها بیشــتر در قالب مباحث 
حمل ونقل و ترافیک اســت. وى با بیان اینکه فضاهاى 

نمایشى اعالم آغاز سال تحصیلى و نوعى خوش آمدگویى 
در ایســتگاه هاى مترو و BRT اجرا مى شــود، اظهار 
امیدوارى کرد این فضاهاى نمایشى ضمن اینکه پیامى 
را به شــهروندان منتقل مى کند، لبخندى را نیز به لبان 

آنها بنشاند.
معاون اجتماعى سازمان فرهنگى- اجتماعى شهردارى 
اصفهان از برگزارى مانور ویژه از روز اول تا پنجم مهرماه 
با محوریت «نه به خودروهاى تک سرنشــین» در شهر 
اصفهان خبر داد و تصریح کــرد: در این مانور، 15 گروه 
نمایشى آموزشى حضور دارند که طى پنج روز در دو نوبت 
صبح و بعد از ظهر در چهارراه ها و میادین اصلى شــهر 

اجراى نمایش خواهند داشت.
جابه جایى 72 هزار دانش آموز 

10 هزار خودرو ، 72 هزار دانش آمــوز اصفهانى را جابه 
جا مى کنند. مدیرعامل ســازمان مدیریت و نظارت بر 
تاکسیرانى شــهردارى اصفهان گفت: در سال تحصیلى 

جدید این تعداد خودرو از 50 شرکت حمل ونقل سرویس 
مدارس  72 هزار دانش آموز شــهر اصفهان را جابه جا 
مى کنند. هادى منوچهري افــزود: همچنین لباس فرم 
هماهنگ بین رانندگان مرد ســرویس مــدارس توزیع 
شده است. وى گفت: منشــور اخالقى وظایف رانندگان 
ســرویس مدارس طبق نظرات رانندگان تدوین شده و 
شــرکت هاي حمل و نقل وظیفه توزیع این منشور را در 

بین رانندگان دارند.
توزیع بسته مهر تحصیلى 

در حرکتى خداپسندانه 200 بسته کیف و نوشت افزار بین 
دانش آموزان نیازمند اصفهانى توزیع شد. مدیربازرسى و 
نظارت اصناف استان اصفهان گفت: در آستانه بازگشایى 
مدارس این تعداد بســته مهر تحصیلى براى کمک به 
تحصیل دانش آموزان بى بضاعت در اصفهان اهدا شده 
است. جواد محمدى فشارکى افزود: ارزش هر بسته کمک 

تحصیلى 700 هزار ریال است.

پایان تابستان طوالنى، آغاز سال تحصیلى جدید از امروز

استقبال اصفهان از 860 هزار دانش آموز

نشســت توجیهى طرح «تولید مبتنى بر قرارداد» با 
تولیدکنندگان فرش دســتباف اســتان اصفهان در 
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى اســتان اصفهان  

برگزار شد.
معاون اشتغال و کارآفرینى اداره کل تعاون، کارورفاه 
اجتماعى اســتان اصفهان در این جلسه گفت: طرح 
«تولید مبتنى بر قرارداد» یکى از طرح هاى توســعه 
کسب و کارهاى روستایى است که با همکارى وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعى و وزارت جهاد کشاورزى و 

مؤسسات عامل در دستور کار قرار گرفته و به استان ها 
ابالغ شده است. 

سید کمال الدین میرهادى  با اشاره به ظرفیت استان 
اصفهان در تولید فرش دســتباف گفت: این طرح در 
چارچوب هاى مشــخص و با نظر ســازمان صنعت، 
معدن و تجارت در اســتان اصفهان قابل اجرا خواهد 
بود و موجب بقاى صنعت فرش دســتباف در سراسر 

استان خواهد شد.
وى با بیان اینکه درارائه تســهیالت همواره کارآمد 

بودن و دسترسى تسهیالت مسئله بوده است، گفت: در 
استان اصفهان این طرح از صنایع غذایى به بافت فرش 

و داروهاى گیاهى نیز تعمیم داده شده است.
میرهادى با بیان اینکه دولــت اعتبارات قابل توجهى 
را درحوزه روســتایى اختصاص داده ولى از این منابع 
60 الى 70 درصــد نتیجه مطلوب حاصل مى شــود 
گفت: معموًال تســهیالت در بخش هایى از تولیدات 
دامى و کشاورزى هزینه مى شود که بازار فروش قابل 

توجهى ندارد.

چاره جویى براى بقاى صنعت فرش دستباف
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تصویرى از نقش متفاوت این روزهاى علیرضا خمســه در فیلم «چارلى در تهران» به کارگردانى مهدى آقابابایى را 
مشاهده مى کنید.

علیرضا خمسه، امیر غفارمنش، سیامک اشــعریون، بهمن بهمن دار، سحر خزائلى، جواد زیتونى، على رجایى، مجید 
علیزاده، حمیدربیعى، هادى رجایى مهر، سید مرتضى حســینى، رضا مرتضوى، سارا بهمن دار، مرضیه صولتى، على 
حسن ناصرى، مرضیه موسوى، على صادق پور، محمد صادق پور، محمد شاهرخى و آرمان رضایى در این فیلم نقش 

آفرینى مى کنند.
در خالصه داستان فیلم«چارلى در تهران» آمده است:  «قصه فیلم در مورد شــخصى به نام «سلیم» (چارلى) است 
که بازیگرى قدیمى اســت و به واســطه یکســرى اتفاقات با لباس «چارلى چاپلین» در مکان هاى مختلفى ظاهر

 مى شود و...»

مهرماه سال 89 اولین بارى بود که سریال «مختارنامه» 
از تلویزیون پخش شد، سریالى که لشکرى از بازیگران 
در آن جلوى دوربین داود میرباقرى رفته بودند و هر یک 
نقشى متفاوت با آنچه تا پیش از آن را بازى کرده بودند 
به نمایش گذاشتند. رضا رویگرى نیز یکى از بازیگرانى 
بود که یکى از نقش هاى اصلى «مختارنامه» را بازى 
کرد. او در این سریال نقش شاهزاده «کیان» ایرانى را 
بازى کرد که به دلیل ایرانى بودنش مورد توجه خیلى ها 

قرار گرفت. 
چند سالى است سریال «مختارنامه» با آغاز ماه محرم 
از یکى از شبکه هاى تلویزیون پخش مى شود و امسال 
هم «آى فیلم» پخش این مجموعه تاریخى را در دستور 
کارش قرار داده است. رضا رویگرى درباره تجربه بازى 
در این ســریال گفت: «مختارنامه» براى من جایگاه 
ویژه اى دارد و روزهــاى خاطره انگیز و خوبى را در این 
کار گذرانــدم. «مختارنامه» ســریال بزرگى بود، من 
در طول تمام سال هایى که ســریال ساخته مى شد در 
آن حضور نداشــتم و به صورت مقطعى جلوى دوربین 
مى رفتم اما به عنوان عضوى از این سریال در جریان 
ویژگى هاى این مجموعه بودم و مى دانم چه تالشــى 

براى ساختش شد. 
او درباره ویژگى شاخص این سریال و کارگردانش نیز 
بیان کرد: دیالوگ نویسى میرباقرى شاهکار است و یکى 
از دالیلى که بازیگر سر کارهاى او به وجد مى آید همین 
ویژگى او است. من قبل از «مختارنامه» در «معصومیت 

از دست رفته» با میرباقرى همکارى داشتم، البته نقش 
خیلى کوتاهى داشتم و تنها در چند پالن مقابل دوربین 
رفتم و شاید اگر اغراق نباشد بگویم یک صفحه دیالوگ 
داشتم اما واقعًا از لحظه لحظه حضورم لذت مى بردم. 
بعضى از کارگردان ها هســتند که حتى اگر نقش یک 
پالنى هم به تو پیشنهاد بدهند حاضرى برایشان بازى 
کنى، مثًال این اتفاق در آمریکا درباره «اسکورسیزى» 
مى افتد، میرباقرى در ایران براى من چنین کارگردانى 
است. براى «مختارنامه» همان اوایل کار بود که داود 
میرباقرى بــراى نقش «کیان» ایرانــى با من تماس 
گرفت و توضیحاتى را هم درباره نقش و کار برایم داد، 
من خیلى از پیشنهاد او خوشحالم شــدم و با تعاریفى 
که او کرد متوجه شــدم کیان یکى از شــاه نقش هاى 

«مختارنامه» است. 
رضا رویگرى ادامه داد: به نظر من یکى از ویژگى هاى 
«مختارنامه» هم عالوه بر روایت جذابش دیالوگ هاى 
جذابش است که چشم مخاطب را به دهان بازیگرانش 
مى دوزد. همان زمانى که «مختارنامه» پخش مى شد 
من از زبــان خیلى ها مى شــنیدم که از شــنیدن این 
دیالوگ هاى جــذاب به وجد مى آمدند. شــاید همین 
جذاب بودن دیالوگ ها باشــد که این کار را از ســایر 
کارهاى تاریخى متمایز مى کند. من معتقدم قصه در هر 
کارى جایگاه خودش را دارد اما این دیالوگ هاست که 
کار را متفاوت و برجسته مى کند و میرباقرى این کار را 

به خوبى بلد است. 

این بازیگر در توضیح ویژگى هاى شخصیت «کیان» 
که یک ســردار ایرانى بود نیز عنوان کرد: «کیان»، 
ایرانى بود و مخاطبان با او ارتباط بیشــترى برقرار 
کردند آن هم به همین دلیــل، ضمن اینکه او به 
دلیل اننقام جویى از شــهداى کربال مى جنگد و 

براى این ویژگى نیز محبوبیتش بیشتر شد. 
رضا رویگــرى در نقش هاى منفى زیادى بازى 
کرده و خیلى از مخاطبان او را با آن شخصیت ها 
به خاطر مى آورند، او درباره پیشنهاد و انتخاب 
این نقش ها نیز توضیح داد: به نظرم فرقى ندارد 
که چه نقشــى را بازى مى کنى، خوشبختانه 
درباره من همیشــه بازخوردها مثبت بوده و 
چه نقش منفى و چه مثبــت مخاطب با آن 
ارتباط برقرار کرده اســت. بازیگر ســریال 
«شــاهگوش» در ادامه افزود:  البته من به 
عنوان بازیگر دوست دارم تجربیات متفاوتى 
داشته باشــم و قبل از بیمارى ام هم سعى 
مى کــردم انتخاب هایم طورى باشــد که 
تجربیات متفاوتى داشــته باشم و تنها یک 
مســیر را تکرار نکنم. چون من همیشــه 
معتقدم حتى اگــر بازیگــر در نقش هاى 
منفى هم کلیشه شود دیگر براى مخاطب 

نمى تواند جذابیتى داشــته باشــد و بیننده فقط به 
یک چشــم به او نگاه مى کند و از او انتظار دیگرى 

ندارد. 

اظهارنظر رضا رویگرى درباره کارگردان «مختارنامه» 

میرباقرى، اسکورسیزى ایران است
وضیح ویژگى هاى شخصیت «کیان»
«کیان»، ر ایرانى بود نیز عنوان کرد:
اطبان با او ارتباط بیشــترى برقرار 
ه همین دلیــل، ضمن اینکه او به 
ى از شــهداى کربال مى جنگد و 

ى نیز محبوبیتش بیشتر شد. 
 در نقش هاى منفى زیادى بازى 
 مخاطبان او را با آن شخصیت ها 
ند، او درباره پیشنهاد و انتخاب 
توضیحداد: به نظرم فرقى ندارد 
 را بازى مى کنى، خوشبختانه 
شــه بازخوردها مثبت بوده و
و چه مثبــت مخاطب با آن 
رده اســت. بازیگر ســریال 
» در ادامه افزود:  البته من به 
وست دارمتجربیات متفاوتى 
قبل از بیمارى ام هم سعى  و
خاب هایم طورى باشــد که 
تى داشــته باشم و تنها یک 
همیشــه  ر نکنم. چون من
بازیگــر در نقشهاى  گــر
شود دیگر براى مخاطب  ه

تى داشــته باشــد و بیننده فقط به 
او نگاه مى کند و از او انتظار دیگرى 

مه» 

ان است

مهران رجبى، بازیگر تلویزیون و ســینما که در دوران دفاع مقدس 
در جبهه ها حضور داشته، گفت: خاطرات دوران دفاع مقدس برایم 
بسیار خیال انگیز و رؤیایى است و تمامش از لحظات خوب زندگى ام 

به شمار مى رود.
وى افزود: آن زمان رزمنــدگان با دل و جــان در جبهه ها حضور 

پیدا مى کردنــد چون همگى بــه حمایت و دلگرمــى ملت ایران 
امید داشــتیم و پیروزى را هر لحظــه با دل و جانمان احســاس 

مى کردیم.
بازیگر ســریال «روزگار قریب» در ادامه اظهار کرد: من هفت ماه 
در جبهه هاى جنگ حق برابر باطل حضور داشتم. در ابتداى جنگ 

تحمیلى عراق علیه ایران، در ستاد جنگ هاى نامنظم بودم و بعد از 
سازماندهى سپاه به عضویت بسیج درآمدم و در آن قالب 

به جبهه اعزام شدم.
وى در پایان گفت: در بخشى از عملیات ها حاضر 
بودم و اغلب زمان هایى که بــه منطقه مى رفتم 

موقع عملیات بود. 
مهران رجبى در ســریال هاى بســیارى ماننــد «کوبار»،  
«لیسانسه ها»، «سرزمین کهن»،   «دردسرهاى عظیم»، 
«پرده نشین»، «ســى امین روز»، «صاحبدالن»، 
«دوران سرکشى» و... به ایفاى نقش پرداخته است.

شــهاب حســینى که در حال حاضر فیلم هاى 
«البى»، «البیرنت» و «نبات» را آماده اکران دارد 
در فیلم «شــب» با فضایى معمایى و رمزآلود نقشى 
متفاوت را بــازى مى کند. فیلمبــردارى این فیلم 

سینمایى در آمریکا انجام مى شود.
فیلمبردارى فیلم سینمایى «شب» به کارگردانى 
کورش آهارى از مدتى قبل در کشور آمریکا آغاز 

شده است.
این فیلم نخســتین فیلم بلند کورش آهارى 
که فیلمنامه آن توســط کــورش آهارى و 
میالد جرموز نوشــته شده است، درباره یک 
زوج ایرانى در آمریکاســت که در یک هتل 
محبوس شــده اند در حالى کــه نیروهاى 
بیگانه اى آنها را وادار مى کنند که با رازهایى 

که از هم پنهان کرده اند روبه رو شوند.
«شب» فیلمى از کمپانى «ماموت پیکچرز» 
است که با همکارى کمپانى «سون اسکاى 

اینترتینمنت» ساخته مى شود.
  «الکس بروتــو» به همراه «جفــرى االرد» 
(ســرمایه گذار فیلم «کشــتار با اره برقى در 
تگزاس») و «شــریل اســتاروالکیس» (فیلم 
«نگهبان شــب») تهیه کنندگى ایــن فیلم را 
برعهده دارند. «ترى جرج» (برنده جایزه اسکار) 
مشــاور تهیه کننده فیلم است. محمد درمنش  نیز 

تهیه کننده ایرانى این فیلم است.

خاطرات مهران رجبى از حضورش در جبهه

شــهاب حســینى که در حال حاضر فیلم هاى 
«البى»، «البیرنت» و «نبات» را آماده اکران دارد 
در فیلم «شــب» با فضایى معمایى و رمزآلود نقشى 
متفاوت را بــازى مى کند. فیلمبــردارى این فیلم 

سینمایى در آمریکا انجام مى شود.
فیلمبردارى فیلم سینمایى «شب» به کارگردانى 
کورش آهارى از مدتى قبل در کشور آمریکا آغاز 

شده است.
این فیلم نخســتین فیلم بلند کورش آهارى 
که فیلمنامه آن توســط کــورش آهارى و 
میالد جرموز نوشــته شده است، درباره یک 
زوج ایرانى در آمریکاســت که در یک هتل 
محبوس شــده اند در حالى کــه نیروهاى 
بیگانه اى آنها را وادار مى کنند که با رازهایى 

که از هم پنهان کرده اند روبه رو شوند.
«شب» فیلمى از کمپانى «ماموت پیکچرز» 
است که با همکارى کمپانى «سون اسکاى 

اینترتینمنت» ساخته مى شود.
«الکس بروتــو» به همراه «جفــرى االرد» 
(ســرمایه گذار فیلم «کشــتار با اره برقى در 
تگزاس») و «شــریل اســتاروالکیس» (فیلم 
«نگهبان شــب») تهیه کنندگى ایــن فیلم را 
برعهده دارند. «ترى جرج» (برنده جایزه اسکار) 
مشــاور تهیه کننده فیلم است. محمد درمنش  نیز 

تهیه کننده ایرانى این فیلم است.

گریم متفاوت علیرضا خمسه در نقش «چارلى»! 

فاطمه معتمدآریا با فیلمى درباره عشق و بخشش به سینماهاى 
کشور بازمى گردد.

تهیه کننده فیلم سینمایى «بنفشه آفریقایى» اعالم کرد که اکران 
این فیلم اواخر آبان در گروه ســینمایى کورش آغاز خواهد شد. 
علیرضا شجاع نورى به عنوان تهیه کننده فیلم سینمایى «بنفشه 
آفریقایى» که به کارگردانى مونا زندى ساخته شده است، با ارائه 
توضیحاتى در مورد روند ساخت این فیلم و موضوع آن گفت: این 
فیلم در ارتباط با عشق و بخشش است و اکران آن از اواخر آبان ماه 
در گروه سینمایى کورش آغاز خواهد شد. وى افزود: جاى این فیلم 
در سینماى ایران خالى بود و امیدوارم در آینده بیشتر از این نوع 

فیلم ها در کشور ساخته شود.
«بنفشــه آفریقایى» به کارگردانى مونا زندى حقیقى و با بازى 

فاطمه معتمدآریا، رضا بابک و سعید آقاخانى ساخته شده است.

برنامه «کودك شــو» که فصل دوم آن قبل از محرم به پایان 
رسیده بود این روزها در مرحله پیش تولید فصل سوم قرار دارد.

رضا نصیرى، تهیه کننده «کودك شــو» درباره جزئیات فصل 
جدید این برنامه به «صبا» گفت: در حال حاضر ما مشــغول 
پیش تولید فصل سوم هستیم تا براى بعد از محرم و صفر آماده 
پخش شویم.  وى در خصوص تغییرات فصل سوم افزود: فصل 
سوم با تغییرات گسترده اى از نظر آیتم، دکور، ساختار و... همراه 
است و ما مشغول رایزنى با عوامل هستیم  تا ببینیم براى فصل 

جدید چه کسانى همراه ما هستند.

فیلم سینمایى «شاخه هاى شکسته بلوط» که با مضمون دفاع 
مقدس و عملیات مرصاد است به کارگردانى مسعود تکاور در 

تنگه مرصاد کلید خورد.
این فیلم با مضمون دفاع مقدس و عملیات مرصاد اســت که 
فیلمبردارى آن در تنگه مرصاد آغاز شــده است و این روزها 

نیز ادامه دارد. 
الهام چرخنده، محمدرضا هدایتى، مهدى امینى  خواه، حمیدرضا 
حمیدى و کامــران نعمتى از جمله بازیگرانى هســتند که در 

«شاخه هاى شکسته بلوط» به ایفاى نقش پرداخته اند.

فیلم سینمایى «درساژ» به تهیه کنندگى سمیرا و روح ا... برادرى 
که درخشش زیادى در فستیوال هاى مختلف جهانى داشته است، 

به احتمال زیاد آذرماه در ایران اکران خواهد شد.
پویا بادکوبه، کارگردان فیلم سینمایى «درساژ» در ارتباط با آخرین 
وضعیت اکران این فیلم ســینمایى در جشنواره هاى خارجى به 
«صبا» گفت: اخیراً «درساژ» در فستیوال فیلم هاى فارسى زبان 
در کشور استرالیا به عنوان بهترین فیلم بلند جایزه غزاله طالیى 
را کسب کرد و  همچنین فیلم در بخش مسابقه فستیوال کپنهاگ 
دانمارك حضور دارد که همین روزها به پایان مى رسد و فستیوال 
فیلم «ونکوور» که در اوایل اکتبر برگزار مى شود. باید بگویم که 
«درســاژ» در کنار موفقیت هایى که پیش تر در جشنواره فیلم  
برلین و جشنواره بین المللى فیلم فجر و جشنواره فیلم شانگهاى 
به دست آورده بود در جشنواره  ساخالین در بخش خارج از مسابقه 
در کنار  آثار درخشانى از فیلمسازان صاحبنام حضور خو اهد داشت 
که اتفاقى مهم برایم بود. همچنین حضور در فستیوال گرانادا 

اسپینایا و استقبال بى نظیر تماشاگران برایم تجربه جذابى بود.
او همچنین اضافه کرد: همانطور که مى دانید تاکنون در جوامع 

بین الملل، از فیلم «درساژ» بسیار استقبال شده است.
 بادکوبه در ارتباط با اکران عمومى «درساژ» در ایران توضیح داد: 
با پخش کنندگان مختلف صحبــت کرده ایم ولى هنوز قرارداد 
نهایى فیلم بسته نشده است. اما فکر مى کنم آذرماه فیلم در ایران 
اکران شود. به دلیل درگیرى هایى که بر سر اکران هاى خارجى 
فیلم داشتیم مدتى اکران عمومى فیلم در ایران به تعویق افتاد، 
امیدوارم به زودى بتوانیم اکران عمومى داشــته باشیم و مردم 

ایران هم فیلم را دوست داشته باشند.
 گفتنى است؛ در این فیلم على مصفا، شبنم مقدمى، هوشنگ 
توکلى، علیرضا ثانى فر، علیرضا آقاخانى، سیامک ادیب، جالل 
فاطمى، لویى سیفى، یسنا میرطهماسب، باسط رضایى، به آفرید 
غفاریان،  شایان فصیح زاده، رامبد مطلبى و با معرفى نگار مقدم به 

ایفاى نقش پرداخته اند.

بازگشت فاطمه معتمدآریا با 
«بنفشه آفریقایى» 

فصل سوم «کودك شو» 
تغییرات زیادى دارد

الهام چرخنده در 
«شاخه هاى شکسته بلوط»

احتماالً «درساژ» 
آذرماه اکران مى شود

محمود پاك نیت با یادآورى نقشى که در لباس روحانیت بازى کرده است، مى گوید: بازیگر وقتى نقشى را بازى مى کند، وارد 
آن شخصیت مى شود و قرار است آن را بازسازى کند، سعى مى کند که خود را به شخصیت آن نقش نزدیک کند و این نزدیک 

کردن، تأثیرپذیرى هم دارد.
بازیگر سریال هاى «روزى روزگارى» و «پس از باران» یادآور شد: من در فیلم «پنج شنبه  آخر ماه» در نقش یک روحانى بازى 
کردم. این روحانى هر پنج شنبه  براى برگزارى روضه به خانه یک نفر مى رفت تا اینکه روزى با اینکه حال خوبى ندارد به خانه اى 
مى رود که صاحبان آن خانه به دلیل بیمارى پدرشان به کاشان رفته اند، اما فرزندشان در خانه مانده و با عده اى از دوستان ناباب 

خود اســباب عیش و طرب راه انداخته اند. 
این روحانى با آنها ارتبــاط صمیمى پیدا 
مى کند. اعتقادم بر این است افرادى که در 
مقام روحانى هستند، اگر مى خواهند امر به 
معروف و نهى از منکر کنند نباید این کار را 
با خشم و غضب انجام دهند،  بلکه باید با 
متانت با آنها برخورد کنند. همچنین در این 
فیلم نیز این برخورد با متانت شکل گرفت 
و به این شــکل افرادى که راه انحرافى را 
انتخاب کرده بودند به راه درست، سالم و 

معقول برگشتند.
او ادامه  داد: بازیگــر باید بتواند نقش هاى 
مختلف را ایفا کند و در هر ژانرى نسبت به 

کارى که انجام مى دهد متعهد باشد. 
بازیگر سریال «یوسف پیامبر» درباره حس 

خود در ایفاى نقش یک روحانى، اظهار کرد: بازیگر وقتى نقشــى را بازى مى کند وارد آن شخصیت مى شود و قرار است آن را 
بازسازى کند، سعى مى کند که خود را نزدیک به شخصیت آن نقش کند و این نزدیک کردن تأثیرپذیرى هم دارد؛ براى مثال 
زمانى که نقش حضرت «یعقوب(ع)» را بازى مى کردم شاید فرد عجولى بودم اما صبر او بر روى من تأثیر گذاشت و سعى کردم 
در بسیارى از کارها صبر، متانت و شکیبایى داشته باشم؛ البته گاهى نقش منفى هم بازى مى کنى و نباید از آن تأثیر بگیرى و 
زمانى که کات را مى گویند باید آن شخصیت در تو به پایان برسد و دوباره روز بعد با خالقیت و قدرت بازیگرى که دارى همان 

شخصیت را بازى کنى.

تأثیر ایفاى نقش روحانى و حضرت یعقوب (ع) 
بر شخصیت یک بازیگر

حبس شدن 
شهاب حسینى 
در هتل آمریکا 

در حالى که شیوه برگزارى مسابقه «برنده 
باش» و فروش امتیاز به مخاطبان در مدت 
کوتاه پخش آن با انتقاد روبه رو شده، پخش 
نشدن این مسابقه از ابتداى این هفته باعث 
قوت گرفتن شایعه تعطیل شدن آن شد. اما 
مدیر گروه اجتماعى شبکه 3 این شایعه را رد 
مى کند و مى گوید «برنده باش» با اصالحاتى 

دوباره روى آنتن مى رود.
ناصر کریمان اخبــار مربوط به تعطیلى این 
مسابقه یا تغییر مجرى آن را نادرست خواند 
و تأکید کرد که این مسابقه پخش خود را از 

هفته آینده از سر مى گیرد.
مدیر گروه اجتماعى شبکه 3 درباره تعطیلى 
موقت ایــن برنامه با اجــراى محمدرضا 
گلزار گفت: «ذات این مســابقه سرگرمى 
اســت. بخش هایى از این مسابقه هیجان 
و شــادى مى طلبد که طبیعتاً ما هم به دلیل 
ایام ســوگوارى پخش آن را به هفته آینده 
موکول کردیم. از همین فرصت هم استفاده 
کردیم تا اصالحات و تغییراتى را در ارتباط 
با بخش هایى از برنامه و در راستاى ارتباط 

بیشتر با مخاطبان داشته باشیم.»
به گفته او این مسابقه با آغاز ایام محرم به 

روى آنتن نرفت.
روابــط عمومى شــبکه 3  ســیما نیز در 
اطالعیه اى، از سرگیرى برنامه «برنده باش» 
را از هفته آینده اعالم کرده و اخبار مربوط به 
تعطیلى این برنامه را نادرست خوانده است.

رضا گلزار از
 اجراى «برنده باش» 
کنار گذاشته شد؟
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نصف جهان  امیر قلعه نویى از آن دست مربیانى است که 
اعتقاد خاصى به پست پلى میکر دارد و همواره با وسواس 
خاصى در پنجره هاى نقل و انتقاالتى در پى جذب این 
گونه بازیکنان کارگشا براى تیم هاى خود است. اتفاقى 
که در سپاهان هم رخ داد تا سران این باشگاه در تابستان 
زمان زیادى صرف برآورده کردن خواســته هاى امیر 

کنند.
بعداز مدت ها رایزنى و مطالعــه روى بازیکنان خارجى 
سرانجام هافبکى مجارســتانى با کارنامه اى به نسبت 
خوب که آخرین حضورش در ســوپرلیگ ترکیه بود در 
روزهاى پایانى نقل و انتقاالت تابستانى جذب سپاهان 
شد تا بعد از چند هفته به مهره اى قابل اتکا در ترکیب این 
تیم تبدیل شود. «والدیمیر کومان» 28 ساله جمعه عصر 
در اولین تجربه خود در ترکیب اصلى ســپاهان در لیگ 
برتر عصاى دست میزبان شــد تا با نمایش دیدنى خود 

نقش بسزایى در برد این تیم ایفا کند.
والدیمیر کومان که با توجه به مصدومیت شــهباززاده 

و تغییر اســتراتژى امیر قلعه نویى مقابل فوالد فرصت 
حضور در ترکیــب اصلى را پیدا کرد با پیراهن شــماره 
77 زردپوشان در نقش جهان نمایش خوبى داشت تا در 
بهترین زمان ممکن عصاى دست سرمربى و طرفداران 
این تیم محبوب نصف جهان شود. با این روند قطعاً خارج 
کردن کومان از ترکیب اصلى کار آســانى نخواهد بود 
که این امر دردسرهاى تلخ و شــیرین زیادى براى امیر 

در پى خواهد داشت.
اما درخشش هافبک مجارستانى سپاهان در کنار سایر 
زردپوشــان مى تواند آرزوهاى ســرمربى رومانیایى و 
موقت فوالد را نقش بر آب کند و باعث شــود تا رؤیاى 

سرمربیگرى دائم براى او تعبیر نشود.
«ایلى استان» سرمربى موقت رومانیایى فوالد خوزستان 
پس از انتخاب به این عنوان در آغــاز کار خود در فوالد 
چالش دشوارى نداشت و با یک بازى ساده مقابل مس 
شــهر بابک در جام حذفى کار را اســتارت زد. فوالد با 
هدایت او توانست هفت گل در این بازى به ثمر برساند 

و خیلى راحت به دور یک هشتم نهایى جام حذفى 
برسد.

اما دومین بازى ایلى در تیم فوالد به عنوان سرمربى، 
جدال بسیار سخت مقابل سپاهان در اصفهان بود. در 

شرایطى که سپاهان اوضاع مناسبى دارد، قابل تصور بود 
که کار براى فوالد، آن هم با این شــرایط نامعین از نظر 
سرمربى، ســخت خواهد بود. این دیدگاه، جمعه شب از 
حالت تئورى خارج شد و در عمل فوالدى ها با این حریف 

قدرتمند روبه رو شدند و با سه گل نقش جهان را 
ترك کردند.

به این ترتیب به نظر مى رســد اندك 
شــانس مربى رومانیایى براى تبدیل 
شدن به سرمربى قطعى فوالد هم پس 

از این شکست از بین رفته باشد و او احتماًال 
به زودى جاى خود را به سرمربى رسمى آتى 

فوالد خواهد داد. موضوعى که قطعاً یکى از مسببان آن، 
والدیمیر کومان و بازى زیباى او بود.

نصف جهان تیم فوتبال فوالد مبارکه ســپاهان با 
پیروزى برابر فوالد خوزســتان به اولین پیروزى 
خانگى خود در لیگ هجدهم رسید و تابستان 97 را 

هم با یک برد شیرین به پایان رساند.
در چارچــوب رقابت هاى هفته هفتــم لیگ برتر 
فوتبال تیم هاى ســپاهان و فوالد خوزســتان به 
مصاف هم رفتند که در نهایت سپاهان به برترى 

3 بر یک رسید.
سپاهان که در دو بازى گذشته با تساوى 2 بر 2 به 
ترتیب برابر تراکتورسازى و پارس جنوبى متوقف 
شده بود در این بازى خانگى تنها به دنبال 3 امتیاز 
بود و هر طور که بود باید در این بازى پیروز مى شد تا 

در کورس مدعیان قهرمانى باقى بماند.
اما شرح گل هاى این مسابقه طبق گزارشى که در 
خبرگزارى «ایمنا» و سایت «ورزش سه» آمده بود:

0-1 (20- ســپاهان؛ پنالتــى)- بــا 
توپ گیــرى و پاس عالى کیانى بــراى انصارى، 
توپ در موقعیتى مناسب در سمت چپ به انصارى 
رسید و او با پیشروى تا محوطه جریمه با پاسى در 
عرض قصد صاحب توپ کردن محمدى را داشت 
اما خطاى مریدى، سپاهان را صاحب یک ضربه 
پنالتى کرد و این پنالتى توســط «استنلى سوارز» 

تبدیل به گل شد.
0-2 (23- ســپاهان)- پــاس در عمق 
«والدیمیر کومان» به محمدى در محوطه جریمه 
با پاس در عرض این بازیکن همراه شد تا آقایى از 

روى خط دروازه گل دوم را بزند.
1-2 (43- فوالد)- اوت بلند فرزاد جعفرى 
در محوطه جریمه با ضربه آرام بیت سعید همراه 
شد اما در بین راه توپ به «لوسیانو پریرا» رسید تا او 

دروازه سپاهان را باز کند.
1-3 (67- ســپاهان)- پرتاب اوت بلند 
شفیعى با اثر سر «استنلى سوارز»  و پورقاز همراه 
شــد و در نهایت انصارى اختالف را دوباره به دو 

گل رساند.

نصف جهــان  مدافع ســپاهان در دیدار با فوالد خوزستان یک 
حرکت قابل تقدیر داشت که مورد تمجید رســانه ها هم قرار 

گرفت.
سعید آقایى روى گل دوم سپاهان تالش زیادى براى عدم لمس 
توپ داشت تا گل به نام مهرداد محمدى ثبت شود. در دیدار روز 
جمعه زردپوشان و در نیمه اول دیدار سپاهان و فوالد خوزستان 

گل دوم در شرایطى جالب توجه به ثمر رسید.
نکته ابهام دار این دیدار البته زننده گل دوم سپاهان بود که روى 

یک کار تیمى به ثبت رسید.
روى صحنه گل، پس از چند پاس پیاپــى،  توپ به «والدیمیر 

کومان» رسید و این بازیکن هم با یک 
پاس عمقى مهرداد محمدى را 
در موقعیت گلزنى قرار داد. در 
ادامه ضربه چیپ محمدى در 
آســتانه گذر از خط دروازه بود 

که سعید آقایى و دو مدافع فوالد 
سر رسیدند.

سعید آقایى سعى داشت تا توپ بدون دخالت او و با ضربه مهرداد 
محمدى وارد گل شود ولى فشار مدافعین فوالد باعث شد تا او 
هم درگیر شود و به نظر مى رسید توپ پس از برخورد به پاهاى 

او وارد دروازه شد.
البته حاال باید منتظر اظهار نظر مسئولین سازمان لیگ در 

خصوص گل دوم سپاهان برابر فوالد باشیم تا ببینیم 
این گل به نام بازیکنى از سپاهان ثبت مى شود 

یا مدافعین فوالد خوزستان. ولى چیزى 
که مشخص اســت، اقدام قابل 

تقدیر سعید آقایى است که تالش کرد توپ را لمس 
نکند تا گل به نام مهرداد محمدى ثبت شود.

نصف جهان   کمال کامیابى نیا در بازى برگشت مقابل الدحیل 
از داور ازبک کارت زرد گرفت و بازى رفت مرحله نیمه نهایى 
مقابل الســد قطر را به دلیل محرومیت از دست داد. کارت 
زردى بى دلیل و غیرحرفه اى که صداى هواداران این تیم را 
درآورد و باعث انتقادات زیادى از او شد. واکنش کمال اما به 
این اعتراضات جالب است. او در گفتگو با «ایلنا» در این باره 
مى گوید: «نمى دانم چرا این هجمه ها علیه من شکل گرفته 
است. سیامک نعمتى هم محروم شــد ولى وقتى من کارت 
مى گیرم رویم حساس شــده اند. به هر حال شاید خیریتى(!) 
در این موضوع بود و اینجا کارت گرفتم که در مراحل باالتر 

محروم نشوم و کنار تیم باشم.»
البته خود کامیابى نیا هم خوب مى داند که کارت زردى که 
در بازى رفت پرسپولیس و الدحیل باعث محرومیت سیامک 
نعمتى شد به اشتباه از سوى داور به او داده شد. ضمن اینکه 
نعمتى کًال کم کارت مى گیرد و البته کارت هاى زرد او معموًال 
فنى و به دلیل خطاهاى اوســت. امــا کارت زردهاى کمال 
معموًال دالیلى کامًال متفــاوت دارد. او یا به دلیل خطاهاى 
خشــن و غیرضرورى (مانند خطاى او در فصل گذشته لیگ 
قهرمانان مقابل االهلى عربستان) کارت مى گیرد یا به دلیل 
اعتراض بى دلیل به داور و بازیکنان حریف (مثل همین کارت 
زردى که او را از بازى رفت با السد محروم کرد). پس باید دلیل 
حساسیت هواداران پرسپولیس نســبت به خودش را خوب 
متوجه شده باشــد. در همین بازى محمد انصارى هم کارت 
زرد گرفت و محروم شــد اما کارت زرد او یــک گل را براى 
پرســپولیس خرید و در حقیقت انصارى با گرفتن آن کارت 
زرد، خودش را قربانى تیم کــرد اما کارت زرد بچگانه اى که 

کامیابى نیا گرفت چطور؟
نکته بعدى مصاحبه کمال، استفاده از یک اصطالح عجیب 

اســت که خاطره تلخى را براى 
زنــده  پرسپولیســى ها 

مى کنــد. او مدعــى 
اســت که خیریتى 
در گرفتن کارت 

زرد او بوده! این دقیقًا همان کلمه معروفى اســت که مهدى 
طارمى پس از محرومیت چهار ماهه خود قبل از بازى رفت 
با الهالل بر زبان آورد و چنــد روز بعد از خیریت مورد ادعاى 
طارمى، پرسپولیس که او، جالل حسینى و کمال کامیابى نیا 
را هم در اختیار نداشت 4 بر صفر به الهالل باخت و رؤیاهایش 

براى قهرمانى در لیگ قهرمانان آسیا به کابوس تبدیل شد.
کمال به خوبى مى داند که بر اثر سهل انگارى و بى احتیاطى 
ذاتى خود کارت زرد گرفته و محروم شده است به همین دلیل 

با اســتفاده از عبارت خیریت قصد دارد فرافکنى کند  و 
انتقادها را از روى دوش خود بردارد اما او باید بداند 

که پرسپولیسى ها از این خیریت ها خاطره 
خوبى ندارند و اگر در بازى با الســد 

نتیجه خوبى نگیرند که احتمالش 
هم کم نیست، از او به عنوان 

یکى از مقصرین اصلى این 
نتیجه یاد خواهند کرد.

بازیکن تیم فوتبال سپاهان گفت: تن و بدن یک بازیکن 

وطه جریمه مى لرزد تا توپى را دفع 
مدافع در مح

کند و براى دفع یک توپ باید صد ســالم و 

ت بفرســتد، من در این زمین چمن 
صلوا

قبًال هم بــازى کرده بودم و هر ســاله 

مى گویند درســت مى شود اما متأسفانه 

درســت نشــد و هیچکس هم جوابگو 
نیست.

الد شفیعى در مورد چمن ورزشگاه نقش 
خ

جهان، تصریح کرد: فکــر کنم تنها جایى 

ـتیم که هر زمان مشکلى برایمان پیش 
هسـ

مى آید هیچکسى حتى یک عذرخواهى نمى کند 

و در مورد این چمن افتضــاح توضیحى نمى دهد. 

م تنها زمانى که همه مســئوالن حاضر شدند 
فکر کن

ى بوده که این چمن افتتاح شــده است. واقعاً اگر 
روز

در زمین خاکى بازى کنیم بهتر از این چمن است. وى 

افزود: باید کسى پیدا شود و جوابگوى وضعیت و کیفیت 

ش جهان باشــد. خودشان را گول 
چمن ورزشــگاه نق

مى زنند که علت کنده شدن چمن ورزشگاه نقش جهان 

آفتاب و گرمى هواست اینکه نشد هر ساله سپاهان به 

علت این موضوع ضرر کند. تن و بدن یک بازیکن مدافع 

مه مى لرزد تــا توپى را دفع کند و براى 
در محوطه جری

دفع یک توپ باید صد سالم و صلوات بفرستد.

 سپاهان خاطرنشان کرد: من در این 
بازیکن تیم فوتبال

زمین چمن قبًال هم بازى کرده بودم و هر ساله مى گویند 

درست مى شود اما متأسفانه درست نشد و هیچکس 

هم جوابگو نیست و تنها جایى هستیم که فکر کنم 

چنین چیزى وجود دارد.  شــفیعى اظهار کرد: 

اگر تیم من نتیجه نگیرد بــراى هوادار هیچ 

 ندارد اما مــا عذرخواهى مى کنیم 
تأثیرى

ى گوییــم هفتــه به هفتــه جبران 
و م

مى کنیم اما کدام مســئولى بابت این 

اتفاقات که در ورزشگاه نقش جهان 

به علــت کیفیــت نامطلوب چمن 

مى افتد عذرخواهى مى کند؟ واقعاً 
باید پاسخگوى کیفیت نامطلوب 

چمن باشند.

احسان حاج صفى امروز (یک شنبه) مقابل پدیده احتماًال اولین بازى اش را براى تراکتورسازى انجام مى دهد.
تراکتورسازى در چارچوب رقابت هاى هفته هفتم لیگ برتر در حالى که دیگر «جان توشاك» را روى نیمکت خود ندارد به مصاف پدیده مشهد مى رود. سرخپوشان تبریزى در شرایطى به دیدار 

پدیده مى روند که محمد تقوى، دستیار جان توشاك هدایت آنها را براى اولین بار برعهده دارد و مسئله مهم دیگر استفاده از احسان حاج صفى در ترکیب این تیم است.
حاج صفى که قبل از اردوى تیم ملى قراردادش را با تراکتورسازى به امضا رساند و بعد از پایان این اردو به تمرینات تیمش برگشت، هفته گذشته جایى در ترکیب این تیم مقابل صنعت نفت آبادان نداشت اما حاال 

بعد از یک هفته حضور در تمرینات تراکتورسازى مى تواند مقابل پدیده بازى کند.
بى تردید جذابیت هاى حضور حاج صفى در ترکیب تراکتورسازى به قدرى زیاد است که هواداران فوتبال در انتظار هســتند تا او را با پیراهن این تیم ببینند. حاج صفى به احتمال فراوان مقابل پدیده به میدان

 مى رود و براى تراکتور بازى مى کند و به همین دلیل هواداران تبریزى در انتظار رونمایى از کاپیتان سوم تیم ملى در ترکیب تیم باشگاهى خود هستند. 
با اضافه شدن حاج صفى به ترکیب تراکتورسازى، این تیم پرستاره تر از قبل به مصاف پدیده در مشهد مى رود و امیدوار است بتواند در مصاف با صدرنشین لیگ 3 امتیاز را مال خود کند.

در نقش جهان اتفاق افتاد

مجارستان علیه رومانى!
و خیلى راحت به دور یک هشتم نهایى جام حذفى 

برسد.
اما دومین بازى ایلى در تیم فوالد به عنوانسرمربى، 

بود. در  جدال بسیار سخت مقابل سپاهان در اصفهان
شرایطى که سپاهان اوضاع مناسبى دارد، قابل تصور بود 
که کار براى فوالد، آن هم با این شــرایط نامعین از نظر 
سرمربى، ســخت خواهد بود. این دیدگاه، جمعه شب از 
حالت تئورى خارج شد و در عمل فوالدى ها با این حریف 

قدرتمند روبه رو شدند و با سه گل نقش جهان را 
ترك کردند.

به این ترتیب به نظر مى رســد اندك 
شــانس مربى رومانیایى براى تبدیل 
شدن به سرمربى قطعى فوالد هم پس 

از این شکست از بین رفته باشد و او احتماًال 
به زودى جاى خود را به سرمربى رسمى آتى 

فوالد خواهد داد. موضوعى که قطعاً یکى از مسببان آن، 
والدیمیر کومان و بازى زیباى او بود.

فوالد اصفهان، اصیل تر بود!

قبولى سپاهان در 
امتحانات ترم تابستانى!

خالد به سیم آخر زد!
فقط بازیگران عوض شده اند

سریال طنز «خیریت»، قسمت دوم!

احسان حاج صفى امروز (یک ش
تراکتورسازى در چارچوب رقابت هاى
پدیده مى روند که محمد تقوى، دستیار جان توشا
حاج صفى که قبل از اردوى تیم ملى قراردادشرا با تر
بعد از یک هفته حضور در تمرینات تراکتورسازى مىت
بى تردید جذابیت هاىحضور حاج صفى در ترکیب تر
 مى رود و براى تراکتور بازى مى کند و به همین دلیل
با اضافه شدن حاج صفى به ترکیب تراکتورسازى، این

تراکتور، بى قرار احسان

م دار این دیدار البته زننده گل دوم سپاهان بود که روى 
تیمى به ثبت رسید.

حنه گل، پس از چند پاس پیاپــى،  توپ به «والدیمیر 
این بازیکن هم با یک   رسید و

مقى مهرداد محمدى را 
داد. در یت گلزنى قرار
ربه چیپ محمدى در 
بود  گذر از خط دروازه

 آقایى و دو مدافع فوالد 
ند.

یى سعى داشت تا توپ بدون دخالت او و با ضربه مهرداد 
 وارد گل شود ولى فشار مدافعین فوالد باعث شد تا او 
برخورد به پاهاى  ر شود و به نظر مى رسید توپ پس از

روازه شد.
ال باید منتظر اظهار نظر مسئولین سازمان لیگ در

ص گل دوم سپاهان برابر فوالد باشیم تا ببینیم 
ه نام بازیکنى از سپاهان ثبت مىشود

ن فوالد خوزستان. ولى چیزى 
خص اســت، اقدام قابل 

عید آقایى است که تالش کرد توپ را لمس 
ل به نام مهرداد محمدى ثبت شود.

ج ر وین ب
دانم چرا این هجمى گوید: «نمى د
متى هم محرواست. سیامک نعم
ساس شــده اندمى گیرم رویم حس
ود و اینجا کارتدر این موضوع بو
نار تیم باشم.»محروم نشوم و کن
ى نیا هم خوبالبته خود کامیابى
سپولیسو الدحدر بازى رفت پرس
تباه از سوى داونعمتى شد به اشتب
انعمتى کًال کم کار رت مى گیرد و
طاهاى اوســتفنىو به دلیل خط
کامًال متفــاوتمعموًال دالیلى ک
رورى (مانند خطخشــن و غیرضر
 الهلى عربستاقهرمانان مقابلا
 به داور و بازیکناعتراض بىدلیل
زى رفت با السدزردى که او را از با
ران پرسپولیسحساسیتهوادار
ـد. در همین بامتوجه شده باشــ
روم شــد اما کازرد گرفت و محر
رید و در حقیقتپرســپولیس خر
ربانى تیم کــردزرد، خودش را قر
ت چطور؟کامیابى نیا گرفت
حبه کمال، استنکته بعدى مصاح
را براىاســت که خاطر ره تلخى
زنــده پرسپولیســى ها ا 
عــى مى کنــد. او مدع
تى اســت که خیریت
ت در گرفتن کارت

حرکت قابل تقدیر مدافع سپاهان

خیلى 
آقـــــایى!

مسئوالن باشگاه تراکتورســازى بر سر پول «جان 
توشاك» با این مربى پرآوازه توافق کردند.

جــان توشــاك، ســرمربى ولــزى، صــد روز در 
تراکتورســازى فعالیت کرد و در ادامه مسیر به دلیل 
مشــکالتى که برایش پیش آمد این همکارى قطع 
شد. مسئله مهم درباره جان توشاك حاال بحث مبلغ 

قرارداد این مربى است.
محمدرضا زنوزى، مالک باشــگاه تراکتورسازى 
صراحتًا اعالم کرد مبلغ قرارداد توشــاك 600 هزار 
دالر بوده و شرایط قرارداد به نحوى است که در هر 
نیم فصل تراکتور مى توانســته آن را فسخ کند و تا 

همان مقطع پول او را پرداخت کند.
با جدایى توشــاك از تراکتورســازى این شائبه به 
وجود آمد کــه تراکتور باید نیمــى از این مبلغ یعنى 
300 هزار دالر را به توشــاك بپردازد اما ظاهراً طبق 
توافق صورت گرفته میان باشگاه و سرمربى ولزى او 
به 30 درصدى که ابتداى فصل دریافت کرده اکتفا 

مى کند.
مســئوالن تراکتورســازى ادعــا کــرده انــد 
مى توانســتند توشــاك را به دلیل تــرك ناگهانى 
ایران جریمــه کنند اما طبق توافــق صورت گرفته

این اتفــاق نمى افتــد و او با دریافــت 30 درصد از 
قراردادش به طور کامل رضایت داده اســت و دیگر 
مشــکلى از این بابــت گریبان باشــگاه تبریزى را 

نمى گیرد. 

توشاك تبدیل به 
پرونده نمى شود!
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه اجرایى قانون تعیـین تکلیــف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

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

1 - راى شــماره 139760302007000638 مورخ 97/03/02 طلعت بکرانى فرزند حسین نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 200,20 مترمربع پالك شماره 19 اصلى واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریدارى شده از مالک رسمى مصطفى کشاورزیان کلیشادى فرزند حیدرعلى.
2 - راى شماره 139760302007001283 مورخ 97/05/04 باقر قاسمى شرودانى فرزند یداله نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 270,80 مترمربع پالك شماره 4 فرعى از 411 اصلى واقع در شرودان بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى یداله قاسمى شرودانى فرزند عبداله.
3 - راى شماره 139760302007001284 مورخ 97/05/04 عبداله بچارى لفته فرزند رمضان نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 245,26 مترمربع پالك شــماره 32 اصلى واقع در آغچه بدى بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى سید رضا موسوى فرزند محمد.
4 - راى شــماره 139760302007001229 مورخ 97/05/03 پنجعلى اقائى خیرآبادى فرزند علیجان نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 158,60 مترمربع پالك شماره 3 فرعى از 407 اصلى واقع در برزوان گارماسه 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى عباس شیرزادى گارماسه فرزند ابراهیم.
5 - راى شماره 139760302007001180 مورخ 97/04/28 محمدرضا خدادادى پاوائى فرزند رمضانعلى نسبت به 
چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 220,37 مترمربع پالك شماره 497 اصلى واقع در پاوا بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حسن خدادادى فرزند على میرزا.
6 - راى شماره 139760302007001181 مورخ 97/04/28 عفت اکبرى پاوائى فرزند عبدالحمید نسبت به دو 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 220,37 مترمربع پالك شماره 497 اصلى واقع در پاوا بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حسن خدادادى فرزند على میرزا.
7 – راى شماره 139760302007001296 مورخ 97/05/06 امامقلى حسن پورسودرجانى فرزند قدیرعلى نسبت 
به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 51,90 مترمربع پالك شــماره 32 اصلى واقع در آغچه بدى بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى عبدالوهاب موسوى آغچه بدى فرزند نورالدین.
8 - راى شماره 139760302007001524 مورخ 97/06/05 محمدرضا حسن پور فرزند حسین نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب مغازه و زمین متصله به مساحت 93,98 مترمربع پالك شماره 745 فرعى از یک اصلى 
واقع در کارالدان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ربابه نصر اصفهانى فرزند عباس.
9 - راى شماره 139760302007001525 مورخ 97/06/05 علیرضا حسن پور فرزند حسین نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب مغازه و زمین متصله به مساحت 93,98 مترمربع پالك شماره 745 فرعى از یک اصلى 
واقع در کارالدان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ربابه نصر اصفهانى فرزند عباس.
10 - راى شــماره 139760302007001529 مورخ 97/06/05 زهره رهنما فالورجانى فرزند اکبر نســبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 246 مترمربع پالك شماره 15 اصلى واقع در فالورجان بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى عباسقلى رهنما فالورجانى فرزند اکبر.
11 - راى شماره 139760302007001530 مورخ 97/06/05 حسین جمشیدى فرزند محمد نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 123 مترمربع پالك شماره 15 اصلى واقع در فالورجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریدارى شده از مالک رسمى قنبرعلى کیانى فالورجانى فرزند ابراهیم.
12 - راى شــماره 139760302007001536 مورخ 97/06/06 محمدرضا نصر اصفهانى فرزند على نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه و مغازه به مساحت 277,17 مترمربع پالك شماره 247 فرعى از یک اصلى واقع در کارالدان 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى على نصر اصفهانى فرزند جعفر.
13 - راى شماره 139760302007001539 مورخ 97/06/06 ابراهیم محمدى اسفهرانى فرزند حمزه على نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 285,60 مترمربع پالك شــماره 393 اصلى واقع در اسفهران بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى رضاقلى هادیان فرزند یداله.
14 – راى شماره 139760302007001541 مورخ 97/06/06 حیدر محققیان گورتانى فرزند محمود نسبت به 
سه دانگ مشاع از ششدانگ قسمتى از یکباب ساختمان به مســاحت 10,89 مترمربع پالك شماره 282 فرعى از 
یک اصلى واقع در کارالدان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حسین نصر اصفهانى 

فرزند ابراهیم.
15 - راى شــماره 139760302007001542 مورخ 97/06/06 غالمرضا خلیلیــان گورتانى فرزند محمدعلى 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ قسمتى از یکباب ساختمان به مساحت 10,89 مترمربع پالك شماره 282 
فرعى از یک اصلى واقع در کارالدان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حسین نصر 

اصفهانى فرزند ابراهیم.
16 - راى شماره 139760302007001548 مورخ 97/06/07 زهرا نسیمى فرزند حسن نسبت به ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 70,65 مترمربع پالك شماره 413 اصلى واقع در ششدر بلندى فالورجان بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حسین نیکان فرزند صمد
17 - راى شماره 139760302007001559 مورخ 97/06/07 مهرداد خامهء فرزند غالمرضا نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 153,83 مترمربع پالك شــماره 24 اصلى واقع در باغ ابریشم بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى محمد باقرى فرزند باقر.
18 - راى شــماره 139760302007001285 مورخ 97/05/04 غزال رشیدى فرزند سبزوار نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 125,50 مترمربع پالك شماره 19 اصلى واقع در جعفرآباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریدارى شده از مالک رسمى غالمعلى ربیعى کلیشادى فرزند مهدى.
19 - راى شــماره 139760302007001286 مورخ 97/05/04 غزال رشیدى فرزند سبزوار نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 73,24 مترمربع پالك شماره 19 اصلى واقع در جعفرآباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریدارى شده از مالک رسمى غالمعلى ربیعى کلیشادى فرزند مهدى.
20 - راى شــماره 139760302007000849 مورخ 97/04/02 محمدعلى احمدى فالورجانى فرزند عباسعلى 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 197,87 مترمربع پالك شماره 19 اصلى واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى شعبانعلى رضائى کلیشادى فرزند محمد.
21 - راى شماره 139760302007000670 مورخ 97/03/03 محترم نصر اصفهانى فرزند تقى نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 233,27 مترمربع پالك شماره 238 فرعى از یک اصلى واقع در کارالدان 

بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
22 - راى شماره 139760302007000671 مورخ 97/03/03 اصغر نصر اصفهانى فرزند قاسم نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 233,27 مترمربع پالك شماره 238 فرعى از یک اصلى واقع در کارالدان 

بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
23 - راى شماره 139760302007001527 مورخ 97/06/05 حسین سپهرى فرزند محمد نسبت به ششدانگ 
یکباب مغازه به مساحت 39,52 مترمربع پالك شماره 138 فرعى از 53 اصلى واقع در شهرك قدس بخش 9 ثبت 

اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
24 - راى شماره 139760302007001528 مورخ 97/06/05 حسن دهقان کلیشادى فرزند سیف اله نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 111,73 مترمربع پالك شماره 19 اصلى واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالقاسم شیرعلى فرزند یوسف.
25 - راى شماره 139760302007001537 مورخ 97/06/06 علیرضا ثابتى فرزند محمدباقر نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه و مغازه به مساحت 226,75 مترمربع پالك شماره 138 فرعى از 53 اصلى واقع در شهرك قدس بخش 

9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
26  - راى شماره 139760302007001538 مورخ 97/06/06 محسن برنون فرزند محمود نسبت به ششدانگ 
یکدرب باغ به مساحت 1857,93 مترمربع پالك شماره 5 فرعى از 661 اصلى و یک فرعى از 648 اصلى واقع در 

گلگون بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حسن صدر فرزند حاج میرزا.
27 - راى شماره 139760302007001543 مورخ 97/06/07 شهربانو نقى زاده قهدریجانى فرزند نوروزعلى نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 143,98 مترمربع پالك شماره 779 فرعى از 385 اصلى واقع در قهدریجان 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى سید ابراهیم هاشمى فرزند سید باقر.
28 - راى شماره 139760302007001544 مورخ 97/06/07 على حاجى محمدى فرزند احمد نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 211,62 مترمربع پالك شماره 41 اصلى واقع در سهلوان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریدارى شده از مالک رسمى محمد نوروزى باغکمه فرزند جعفر.
29 - راى شماره 139760302007001545 مورخ 97/06/07 منصور کاظمى حسن آبادى فرزند کریم نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه نیمه ساز به مساحت 275,05 مترمربع پالك شماره 127 فرعى از 23 اصلى واقع در حسن 

آباد بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
30 - راى شــماره 139760302007001546 مورخ 97/06/07 عباســعلى مهرى فرزند محمدعلى نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 304,60 مترمربع پالك شماره 4 فرعى از 411 اصلى واقع در شرودان بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى یداله قاسمى شرودانى فرزند عبداله.
31 - راى شــماره 139760302007001547 مورخ 97/06/07 عباســعلى مهرى فرزند محمدعلى نسبت به 
ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 38,44 مترمربع پالك شماره 4 فرعى از 411 اصلى واقع در شرودان بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى یداله قاسمى شرودانى فرزند عبداله.
32 - راى شماره 139760302007001549 مورخ 97/06/07 ملیحه شیروانى باغکمه فرزند رحمت اله نسبت به 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 212,95 مترمربع پالك شماره یک فرعى از 39 اصلى واقع در 
باغکومه بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى محمدحسین کازرونى فرزند محمد جعفر.

33 - راى شماره 139760302007001558 مورخ 97/06/07 محمدرضا ترابى باغکمه فرزند رمضان نسبت به 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 212,95 مترمربع پالك شماره یک فرعى از 39 اصلى واقع در 
باغکومه بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى محمدحسین کازرونى فرزند محمد جعفر.
34 - راى شماره 139760302007001675 مورخ 97/06/21 مهدى یوسفى فرزند حسین نسبت به ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 65,79 مترمربع پالك شماره 525 اصلى واقع در پیربکران  بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى مونس آغا خیرى.
35 - راى شماره 139760302007001676 مورخ 97/06/21 تقى فتحى فرزند غالمحسین نسبت به ششدانگ 
یکباب کارگاه به مساحت 1419,56 مترمربع پالك شــماره 86 فرعى از 434 اصلى واقع در کارویه  بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى محمدحسن رشیدى فرزند اسماعیل.
36 - راى شماره 139760302007001677 مورخ 97/06/21 کریم قاســمى فالورجانى فرزند اکبر نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 218,68 مترمربع پالك شماره 413 اصلى واقع در ششدربلندى فالورجان  بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى محمد طاهر محمدى فرزند غالمرضا.
37 - راى شماره 139760302007001688 مورخ 97/06/22 محمد تفنگ سازى فرزند رسول نسبت به ششدانگ 
یکباب ساختمان تجارى مسکونى به مساحت 85,53 مترمربع پالك شماره 19 اصلى واقع در جعفرآباد  بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى شکراله شریفى کلیشادى فرزند على.
38 - راى شماره 139760302007001689 مورخ 97/06/22 محسن مردانى فرزند منوچهر نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 262,48 مترمربع پالك شماره 3 فرعى از 407 اصلى واقع درگارماسه  بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى کریم شیرزادى فرزند حیدر.
39 - راى شماره 139760302007001690 مورخ 97/06/22 على کریمى کلیشادى فرزند نوروزعلى نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 121,80 مترمربع پالك شماره 19 اصلى واقع در کلیشاد  بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى عزیزاله درخش افشان فرزند عباسعلى.
40 - راى شماره 139760302007001691 مورخ 97/06/22 نبى اله کریمى کلیشادى فرزند نوروزعلى نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 185,30 مترمربع پالك شماره 19 اصلى واقع در کلیشاد  بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى عزیزاله درخش افشان فرزند عباسعلى.
41 - راى شماره 139760302007001693 مورخ 97/06/24 فاطمه روحانى فرزند عباسعلى نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 253,59 مترمربع پالك شــماره 405 اصلى واقع در گارماسه  بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى اسماعیل یزدانى گارماسه فرزند محمد.
42 - راى شــماره 139760302007001703 مورخ 97/06/24 شهناز قاســمى جوجیلى فرزند على نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 271,60 مترمربع پالك شماره 24 اصلى واقع در باغ ابریشم  بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى على سعیدى فرزند حسن.
43 - راى شماره 139760302007001705 مورخ 97/06/24 محمد درخش افشان فرزند کرم نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه مخروبه به مساحت 163,24 مترمربع پالك شماره 19 اصلى واقع در کلیشاد  بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى نوروزعلى کریمى کلیشادى فرزند اسماعیل.
44 - راى شــماره 139760302007001708 مورخ 97/06/24 مجتبى رهنما فالورجانى فرزند ابراهیم نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه نیمه ساز و مغازه متصله به مســاحت 155,43 مترمربع پالك شماره 413 اصلى واقع در 
ششدربلندى فالورجان  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى على کیانى فرزند غالمرضا.

45 - راى شــماره 139760302007001709 مورخ 97/06/24 اعظم نصر اصفهانى فرزند غالمعلى نسبت به 
ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 18,84 مترمربع پالك شماره 1352 فرعى از یک اصلى واقع در کارالدان بخش 

9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
46 - راى شماره 139760302007001710 مورخ 97/06/24 صغرا جوانمردى قهدریجانى فرزند رضا نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 209 مترمربع پالك شماره 781 فرعى از 385 اصلى واقع در قهدریجان  بخش 
9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى فخرالدین و عنایت اله و صدیقه جوابى فرزند محمدتقى.

47 - راى شماره 139760302007000760 مورخ 97/03/21 فاطمه قاسمى فرزند قنبرعلى نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه نیمه ساز به مساحت 200 مترمربع پالك شماره 359 فرعى از 581 اصلى واقع در 

شهرك فرهنگیان بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
48 - راى شماره 139760302007000761 مورخ 97/03/21 زینب قاسمى فرزند قنبرعلى نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه نیمه ساز به مساحت 200 مترمربع پالك شماره 359 فرعى از 581 اصلى واقع در 

شهرك فرهنگیان بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
49 - راى شماره 139760302007001479مورخ 1397/05/28قاى /خانم نعمت اله الیاسى علیشاهدانى فرزند 
ذوالفقار نسبت به شــش دانگ یکبابخانه به مساحت 394,30متر مربع پالك شــماره  فرعى از 514 اصلى واقع 

درعلیشاهدان بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه   ذوالفقار الیاسى
50-راى شماره 139760302007001478مورخ 1397/05/28قاى /خانم حسن قاسمى دشتچى فرزند عبدالرحیم  
نسبت به شش دانگ یکبابخانه به مســاحت 312,60متر مربع پالك شماره  فرعى از 404 اصلى واقع دردشتچى 

بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه   متقاضى
51-راى شماره 139760302007001482مورخ 1397/05/28قاى /خانم خدیجه شفیعى فرزند محمد نسبت به 
شش دانگ یکبابخانه به مساحت 129,85متر مربع پالك شماره  فرعى از 15اصلى واقع درفالورجان بخش 9 ثبت 

اصفهان مالک اولیه   عبدالرسول قاسمى
52-راى شماره 139760302007001634مورخ 1397/06/15قاى /خانم مهرى دهقانى حبیب آبادى فرزند حسن  
نسبت به شش دانگ یکبابخانه به مساحت 326,21متر مربع پالك شماره  154فرعى از 37اصلى واقع درحبیب آباد  

بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه   حسن دهقانى 
53-راى شماره 139760302007001633مورخ 1397/06/15قاى /خانم  اصغر مظاهرى اجگردى فرزند اسداله 
نسبت به شش دانگ یکبابخانه به مساحت 266,64متر مربع پالك شماره 439 فرعى از 34 اصلى واقع دراجگرد 

بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه   عباسعلى نوروزى
54-راى شماره 139760302007001635مورخ 1397/06/15قاى /خانم على بابائى بندارتى فرزند کریم نسبت 
به شش دانگ یکبابخانه به مساحت 151,92متر مربع پالك شماره  فرعى از 411 اصلى واقع در فالورجان بخش 

9 ثبت اصفهان مالک اولیه   نجف على شفیعى
55-راى شــماره 139760302007001626مورخ 1397/06/15قاى /خانم جواد حســن پور سودرجانى فرزند 
رضاقلى  نسبت به شش دانگ یکبابخانه به مســاحت 158,37متر مربع پالك شماره8  فرعى از21 اصلى واقع در 

سودرجان بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه   حسین زمانى
56- راى شماره 139760302007001043مورخ 1397/04/17قاى /خانم غالم کرم پورفرزند قپانى  نسبت به 
شش دانگ یکبابخانه به مساحت 126,17متر مربع پالك شماره  فرعى از411 اصلى واقع درشرودان بخش 9 ثبت 
اصفهان مالک اولیه   مهدى کیانى تاریخ انتشار نوبت اول :  روز یک شنبه مـورخ 1397/07/01 تاریخ انتشار نوبت 
دوم : روز دو شــنبه مورخ 1397/07/16 م الف: 759  اکبر پور مقدم- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان 

فالورجان/  6/628
 آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 

ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت
1.برابر راى شــماره 139760302177000517 مورخــه 1395/05/15 هیات قانون تعییــن تکلیف اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم رقیه مومنى دهقى فرزند زین العابدین بشماره 
شناسنامه 74 نجف آباد و شماره ملى 1091988676 در ششدانگ یکبابخانه احداثى برروى قسمتى از پالك 1193 
فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 148/23 مترمربع انتقالى از مالک رسمى خانم 

شهربانو مومنى محرز گردیده است.
2.برابر راى شــماره 139760302177000521 مورخــه 1397/05/15 هیات قانون تعییــن تکلیف اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم ناهید علیخانى دهقى فرزند لطفعلى بشماره 
شناسنامه 108 نجف آباد و شماره ملى 1091961036 در ششدانگ یکبابخانه احداثى برروى قسمتى از پالك 808 
فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 269/55 مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى 

حاجى آقا کت کن و خانم عزت معصومى محرز گردیده است.
3.برابر راى شــماره 139760302177000518 مورخــه 1397/05/15 هیات قانون تعییــن تکلیف اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم شــهربانو مومنى دهقى فرزند محمد بشماره 
شناسنامه 203 نجف آباد و شماره ملى 1091836256 در پنجاه و یک سهم مشاع از نهصد و شش سهم ششدانگ 
یکباب خانه احداثى برروى قسمتى از پالك 1193 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 

302/20 مترمربع به ترتیب انتقالى ازمالک رسمى ورثه محمد مومنى و ورثه گل نسا مومنى محرز گردیده است.
4.برابر راى شماره 13970302177000519 مورخه 1397/05/15هیات قانون تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم اعظم رجبى دهقى فرزند کرمعلى بشماره شناسنامه 74 نجف 
آباد و شماره ملى 1092049576 در چهارصد و پنجاه سهم مشاع از نهصد و شش سهم ششدانگ یکبابخانه احداثى 
برروى قسمتى از پالك 1193 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 302/20 مترمربع به 

ترتیب انتقالى از مالک رسمى خانم شهربانو مومنى محرز گردیده است.
5.برابر راى شــماره 1397603021777000520 مورخــه 1397/05/15 هیات قانــون تعیین تکلیف اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم لیلى مومنى فرزند رحمت اله بشماره شناسنامه 
171 نجف آباد و شماره ملى 1091993203 در چهارصد و پنج سهم مشاع از نهصد و شش سهم ششدانگ یکبابخانه 
احداثى برروى قســمتى از پالك 1193 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 302/20 

مترمربع به ترتیب انتقالى از مالک رسمى خانم شهربانو مومنى محرز گردیده است.
6.برابر راى شــماره 139760302177000523 مورخــه 1397/05/15 هیات قانون تعییــن تکلیف اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى حســین امینى دهقى فرزند سیف اله بشماره 
شناسنامه 25 نجف آباد و شــماره ملى 1092026916 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه و مغازه متصله 
برروى قسمتى از پالك 2098 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 158/70 مترمربع 

انتقالى از مالک رسمى آقاى مهدى امینى محرز گردیده است.
7.برابر راى شــماره 139760302177000522 مورخــه 1397/05/15 هیات قانون تعییــن تکلیف اراضى و 
ساختمانهاى فاقد ســند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى مهدى امینى دهقى فرزند سیف اله بشماره 
شناسنامه 225 نجف آباد و شماره ملى 1092058826 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه و مغازه متصله 
برروى قسمتى از پالك 2098 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 158/70 مترمربع 

انتقالى از مالک رسمى آقاى مصطفى راعى محرز گردیده است.
8.برابر راى شــماره 139760302177000535 مورخــه 1397/05/20 هیات قانون تعییــن تکلیف اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم معصومه مجنونى دهقى فرزند حسین بشماره 
شناسنامه 5106 نجف آباد و شــماره ملى 109568215 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه احداثى برروى 
قسمتى از پالك 719 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 248/50 مترمربع انتقالى از 

مالکین رسمى آقاى اسداله تراشنده و آقاى محمدعلى تراشنده محرز گردیده است.
9.برابر راى شــماره 139760302177000534 مورخــه 1397/05/20 هیات قانون تعییــن تکلیف اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى اسداله تراشنده دهقى فرزند محمد على بشماره 
شناسنامه 4270 نجف آباد و شماره ملى 1090559852 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه احداثى برروى 
قسمتى از پالك 719 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 248/50 مترمربع انتقالى از 

مالکین رسمى معصومه خوندابى و ورثه محمد على تراشنده محرز گردیده است.
 در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى و برحسب ماده 3 
قانون مذکور، آرائى که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا ســهم مفروزى متقاضى صادر گردیده و 
در دو نوبت به فاصله 15 روز منتشر مى شود تا شخص یا اشخاصى که به آراء مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین 
انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت 
دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارائه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و ادامه عملیات 
ثبتى منوط به ارائه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صــورت انقضاء مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سندمالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. تاریخ انتشار نوبت 
اول: یکشنبه 1397/07/01 تاریخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 1397/07/17 248565/م الف-مهردشت-ابوالفضل 

ریحانى- کفیل اداره ثبت اسناد و امالك نجف اباد/6/604
رأى اصالحى

شماره رأى اصالحى: 9709976796200804 شــماره پرونده: 9509986796201379 شماره بایگانى شعبه: 
951395 خواهان: بانک مهر اقتصاد با وکالت خانم نرگس صادقى قهساره فرزند مصطفى به نشانى اصفهان- خیابان 
چهارباغ باال مجتمع باران طبقه پنجم واحد 35 خوانــدگان: 1- حمید باقرى هارونى فرزند داراب 2- بهنام باقرى 
فرزند مهرداد همگى به نشانى مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه چک گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه 
و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشــریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم 
و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. رأى قاضى شورا: درخصوص دادنامه صادره به شماره 00456- 96 
مورخ 96/1/27 از شعبه 32 شوراى حل اختالف اصفهان با توجه به اینکه در خط هفتم رأى مسئولیت خواندگان 
درج نگردیده است لذا محکومیت خواندگان (آقایان حمید باقرى هارونى و بهنام باقرى هارونى) به صورت تضامنى 
به پرداخت محکوم به و متفرعات آن صادر و اعالم مى گردد ابالغ رأى اصلى بدون ابالغ رأى اصالحى ممنوع مى 
باشد. نشانى: اصفهان- خیابان سجاد- خیابان آیت اله ارباب- روبروى مدرسه نیلى پور- جنب ساختمان صبا- پالك 
57. کالسه پرونده: 951395 شماره دادنامه: 9609976796200456- 96/1/27 مرجع رسیدگى: شعبه ش 32 
شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: بانک مهر اقتصاد به نمایندگى علیرضا زمانى به و کالت نرگس صادقى قهساره 
نشانى: پل آذر ابتداى خ توحید – پ 3 وکیل: نرگس صادقى قهساره نشانى: چهارباغ باال- مجتمع باران- ط 5- واحد 
35 خوانده: 1- حمید باقرى هارونى 2- بهنام باقرى هارونى نشانى: هر دو مجهول المکان خواسته: مطالبه با عنایت 
به محتویات پرونده و اخذ نظریه ى مشورتى اعضاء شورا ختم رســیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور 
رأى مى نماید. رأى قاضى شورا: درخصوص دعوى بانک مهر اقتصاد به نمایندگى علیرضا زمانى به وکالت نرگس 
صادقى قهساره به طرفیت 1- حمید باقرى هارونى 2- بهنام باقرى هارونى به خواسته مطالبه مبلغ 55182421 
ریال بخشى از وجه چک به شماره ى 150187- 95/8/26 به عهده ى بانک ملى به انضمام مطلق خسارت قانونى، 
با توجه به محتویات پرونده و بقاى اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال 
علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد. و این که خوانده على رغم ابالغ 
قانونى در جلسه حضور ندارد و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام اعتراض نسبت به دعوى 
خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر مى رسد که مستنداً به مواد 310 و 313 
قانون تجارت و 198، 515، 519، 522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 55182421 ریال 
بابت اصل خواسته و 1/644/560 ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله ى وکیل طبق تعرفه ى قانونى و خسارت 
تأخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف (95/8/26) تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى 
نماید. رأى صادره غیابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل 
اعتراض در محاکم محترم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 246681 طاهرى- قاضى شعبه 32 شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /6/580
ابالغ رأى

شماره پرونده: 1921/93 خواهان: حسین دادخواه: خیابان امام خمینى- روبروى حکیم صفائى برق سهند
وکیل: مسرور گیتى فر: خیابان سعادت آباد- نرسیده به چهارراه شیخ صدوق- ساختمان رادان- طبقه اول- واحد 1 
خوانده: علیرضا حاجى آقایى اصفهانى مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ 25/400/000 ریال معادل دو میلیون 
و پانصد و چهل هزار تومان بابت وجه دو فقره چک گردشکار: شورا با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگى را 
اعالم و بشرح آتى مبادرت بصدور رأى مى نماید. رأى قاضى شورا: درخصوص دعوى حسین دادخواه به طرفیت 
علیرضا حاجى آقایى اصفهانى به خواسته مطالبه مبلغ 25/400/000 ریال وجه دو فقره چک/ سفته به شماره هاى 
1- 698571- 93/6/31، 2- 698554- 93/3/31 عهده بانک ملى به انضمام مطلق خســارت قانونى، با توجه 
به محتویات پرونده و بقاى اصول مستندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در 
مطالبه وجه آن ها را دارد. و این که خواندگان على رغم ابالغ قانونى در جلســه حضور ندارد و هیچگونه الیحه و 
دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام اعتراض نســبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده لذا دعوى 
خواهان علیه خوانده ثابت به نظر مى رسد که مستندا به مواد 198، 515، 519، 522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 25/400/000 ریال بابت اصل خواسته و 170/000 ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله 
ى وکیل طبق تعرفه ى قانونى و خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید چکها تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان 
صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره غیابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین مرجع و ظرف 20 
روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 246795 شعبه 32 شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)  /6/626 
فقدان سند مالکیت

شماره: 139785602030003478خانم زهرا مویدى فرزند سید ابوالقاسم باستناد یک برگ استشهاد محلى که 
هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت تمامت ششدانگ پالك ثبتى 5897 فرعى 
از 790 اصلى مفروز و مجزى شده از شماره 4145 فرعى از 790 اصلى واقع در قطعه 8 نجف آباد بخش یازده ثبت 
اصفهان  که درصفحه 497 دفتر 649 امالك ذیل ثبت 147735 بنام نامبرده ثبت و سندکاداسترى به شماره سریال 
135224 سرى الف-91 صادر و تسلیم گردیده و طى اسناد شــماره 47801مورخ 1390/08/09 و 51426 مورخ 
1391/11/18 و 51427 مورخ 1391/11/18 دفترخانه اسناد رسمى شماره 42 شهر نجف آباد استان اصفهان در 

رهن بانک مسکن شعبه مرکزى نجف آباد قرار دارد و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین 
رفتن: به علت سهل انگارى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره 
یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در 
این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این 
اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه 
نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تســلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1397/07/01   246202/م 

الف- حسین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/ 6/588
 فقدان سندمالکیت

خانم اشــرف میرزاخانیان مارنانى فرزند مصطفى  به ا ستناددو برگ استشــهادیه محلى که هویت و امضاء شهود 
رسما گواهى شده است مدعى است سند مالکیت خود به شماره 443908 را که به میزان ششدانگ بوده  به شماره 
پالك ثبتى 49244 / 301 واقع در بخش 16 حوزه ثبتى  اصفهان ( شاهین شهر ) که در دفتر 495صفحه 310ذیل 
ثبت109727 بنام نامبرده  ثبت و صادر و تسلیم گردیده و بموجب سند قطعى 7177 مورخ 21 / 11 / 87 دفترخانه 
215 شاهین شــهر  به او انتقال قطعى یافته و معامله ى دیگرى هم انجام نشده وملک فاقدبازداشتى وفاقدرهنى 
بوده ونحوه گم شدن جابجائى اعالم شده ، چون درخواست صدور سند المثنى گردیده ، طبق تبصره یک اصالحى 
ماده 120آ . ق . ث مراتب آگهى مى گردد که هرکس مدعى انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ 
انتشار آگهى تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل 
سند به ارائه کننده مســترد گردد . اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود 
المثنى سند مرقوم صدر و به متقاضى تسلیم خواهد شد . 249886 /م الف ناصر صیادى – رییس اداره ثبت اسناد 

و امالك شاهین شهر/6/615 
فقدان سندمالکیت

خانم ماندانابارانى  فرزند حسین به ا ستناددو برگ استشــهادیه محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده 
است مدعى است سند مالکیت خود  به نام حسین بارانى به شماره 122849را که به میزان ششدانگ بوده  به شماره 
پالك ثبتى 59939 / 301 واقع در بخش 16 حوزه ثبتى  اصفهان ( شــاهین شهر ) که در دفتر 620صفحه  به نام 
حسین بارانى ثبت ثبت وسند صادر و تسلیم گردیده و بموجب سندانتقال  قطعى 19807 مورخ 5 / 8 / 87 دفترخانه 
143 شاهین شــهر  به او انتقال قطعى یافته و معامله ى دیگرى هم انجام نشده وملک فاقدبازداشتى وفاقدرهنى 
بوده ونحوه گم شدن جابجائى اعالم شده ، چون درخواست صدور سند المثنى گردیده ، طبق تبصره یک اصالحى 
ماده 120آ . ق . ث مراتب آگهى مى گردد که هرکس مدعى انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ 
انتشار آگهى تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل 
سند به ارائه کننده مســترد گردد . اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود 
المثنى سند مرقوم صدر و به متقاضى تسلیم خواهد شد . 249188/م الف ناصر صیادى – رییس اداره ثبت اسناد و 

امالك شاهین شهر/ 6/616 
مزایده 

در پرونده 970074 ح 2 اجراءحســب نیابت واصله  از شــعبه 20اجراى احکام مدنى اصفهان محکوم علیه آقاى 
رضابرجیان بروجنى به پرداخت مبلغ 5/701/486/289ریال درحق شــرکت پلیمرطالئى یزدومبلغ 1/000/000 
دادگسترى شاهین شهر  محکوم علیه شــرکت مهیاگزا به پرداخت مبلغ 000 / 000 / 000 / 1 ریال حق االجراى 
دولتى تولیدکودکمپوست رامعرفى نموده وطبق نظریه هیات سه نفره کارشناسان دادگسترى قیمت هرکیلوگرم 
کودکمپوست زباله شهرى به مبلغ 500ریال ومیزان 8500تن کودبه ارزش 4/250/000/000ریال مى باشد و نظریه 
ارزیابى مصون ازایرادواعتراض بوده لذادرروزیک شنبه مورخ 97/7/15ساعت 8:30صبح دردادگسترى شاهین شهر 
طبقه همکف واحداجراى احکام ازطریق مزایده درمعرض فروش گذاشته مى شود  .مزایده از قیمت کارشناسى شروع 
و به کسى که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد . برنده مزایده مى بایست 10 درصداز ثمن معامله را 
فى المجلس به همراه داشته  تابه حساب سپرده دادگسترى به شماره 21712902777002نزدبانک ملى شاهین شهر 
واریزنمایدومابقى راحداکثرظرف یک ماه پرداخت کند و اال ضمن ابطال مزایده10 درصد اولیه پس از کسر هزینه 
هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد . کسانى که مایل به شرکت در مزایده مى باشند مى بایست حداکثر 5 
روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شود و در روز انجام مزایده 
درخواست کتبى خود به همراه قیمت پیشنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى تحویل ، تا در مزایده شرکت داده شوند 
. 248099 /م الف بابایى– محسن منتظرى اجراى احکام شعبه دوم عمومى حقوقى دادگسترى شاهین شهر/ 6/618 

اخطار اجرایى
محکوم علیه سیدمجیداسامى ده چشمه مجهول المکان محکوم له : مهدیقلى  ف : حسن نشانى : شاهین شهر  - خ 
مخابرات نبش فرعى 6 غربــى مجتمع متین طبقه 4 واحد7محکوم به : بموجب راى شــماره 96تاریخ 97/2/26 
حوزه 11حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهرکه طى دادنامه شماره – مورخه – شعبه – قطعیت 
یافته است محکوم علیه محکوم اســت به : پرداخت مبلغ 40/000/000 ریال بابت اصل خواسته  وپرداخت  مبلغ 
500/000ریال بابت هزینه دادرسى  و مبلغ 395/000ریال بابت هزینه الصاق تمبر و حق الوکاله وکیل برابرتعرفه 
قانونى وپرداخت خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسید چکها (91/12/23-92/1/23- 92/2/23- 92/3/23) تازمان 
اجراى حکم درحق محکوم له ضمناپرداخت هزینه اجراى حکم به عهده محکوم علیه مى باشد –ماده 34 قانون 
اجراى احکام : همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده ر وز مفاد آنرا به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفا محکوم به از آن 
میسر مى باشد  ودر صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور جامع دارایى خود را 
به قسمت اجرا تسلیم کند  واگر مالى ندارد صریحا اعالم نماید . 248089 /  م الف قاضى شعبه 11 حقوقى شوراى 

حل اختالف شاهین شهر/  6/619  
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ دادگسترى- شماره ابالغیه : 9710103760004074 شماره پرونده : 9609983760000783 شماره بایگانى 
شعبه : 960944 تاریخ تنظیم : 21 / 6/ 97 اگهى ابالغ وقت رسیدگى  ودادخواست  و ضمائم به آقاى مهدى همت 
اسفه فرزند شکراله  خواهان بانک مهراقتصاد دادخواســتى به طرفیت خوانده آقاى مهدى همت اسفه  به خواسته 
مطالبه  مطرح که به این شعبه ارجاع  وبه شماره پرونده کالســه 9609983760000783 شعبه 3 دادگاه عمومى 
حقوقى شهرستان شاهین شهر ثبت  ووقت رسیدگى مورخ 97/8/5 ســاعت 9 تعیین شده است به علت مجهول 
المکان خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور 
مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیر االنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و 
اطالع رسانى از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. 248086 / م الف الهام دریس- مدیر دادگاه حقوقى شعبه 3 دادگاه 

عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر و میمه /6/620 
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به آقاى محمد رضا پرگر  دادخواستى به خواسته اعسار از محکوم له به طرفیت 
اقاى مجید یزدى به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 97 / 156 ش 5 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 30/ 0 8 / 
97 ساعت 15 / 5 عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 ق . آ. د . م از 
نامبرده دعوت مى شود ، قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شورا مراجعه 
نماید درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد شــد . 248085 /م الف مدیر دفتر شعبه 5 حقوقى 

شوراى حل اختالف شاهین شهر/  6/621
ابالغ رأى

آگهى راى شورا - شماره پرونده : 97 / 4 ش 2ح  شــماره دادنامه 335 تاریخ رسیدگى : درخصوص دعوى سعید 
بیدرام ف عباس به نشانى شاهین شهرخ مخابرات 11شرقى پ 16مجتمع آرین 2طبقه همکف به طرفیت 1- على 
اســماعیل پورفرزند همت اهللا به نشانى شاهین شهرخ فردوســى پورفرعى 19غربى پالك 402- محمدفاضلى 
زلیوافرزندجوادبه نشانى تهران شهریارشهراندیشه فازیک خ 13غربى پ 55واحد1- 3- مهدى مقدس بیات فرزند 
محمود به نشانى تهران شهریار میدان جهاد سه راهى ابراهیم آباد نمایشگاه اتومبیل 4- امیرفرجى جاپلقى فرزندذبیح 
اهللا به نشانى تهران فلکه دوم تهران پارس خ 178غربى واحد2پالك 16باوکالت مهردادبدیحى فرزندقربانعلى به 
نشانى شاهین شهرخ نظامى فرعى 5 شرقى ساختمان ونک واحدیک:الزام به تنظیم سندخودرو( تقاضاى صدورحکم 
برمحکومیت خواندگان به تنظیم وانتقال سندرســمى مالکیت یک دســتگاه خودروبى ام و مدل 2005به شماره 
انتظامى 517ى72ایران 77به انضمام کلیه خسارت دادرســى وحق الوکاله وکیل)بااین توضیح که خواهان طى 
شرح خواسته واظهارات وکیل وى خواهان یک دستگاه خودروبى ام ورا ازخوانده ردیف اول به موجب قراردادمورخ 
96/11/23خریدارى نموده است که باتوجه به تعریف ایادى دعوى وارائه قراردادهاى بیع فى مابین ایشان خوانده 
ردیف چهارم مالک خودرومى باشد که تقاضاى محکومیت وى به حضوردردفترخانه اسنادرسمى وانتقال سندخودرو 
مورددعوى به نام خواهان رابه انضمام هزینه رسیدگى وحق الوکاله رادارد.شوراباتوجه به محتویات پرونده وخواسته 
خواهان وتوجه به قراردادهاى فى مابین ایادى دعوى وارائه کپى مصدق سندمالکیت که به نام خوانده ردیف چهارم 
مى باشدواین که خواندگان باابالغ اخطاردرجریان رســیدگى درشوراحاضرنگردیدندونسبت به دعوى مطروحه 
ومســتندات ابرازى خواهان هیچ گونه ایرادوتکذیبى به عمل نیاورده مستندابه مواد 198-519-515قانون آیین 
دادرســى ومواد362-220-219قانون مدنى بااعالم ختم رســیدگى راى برمحکومین خوانده ردیف چهارم به 
حضوردردفتر خانه اسنادرسمى وانتقال سندقطعى یک دستگاه خودرو بى ام ومدل 2005به شماره انتظامى 517ى 
72ایران 77به نام خواهان بابت اصل خواسته و خوانده ردیف اول نیزمحکوم به پرداخت مبلغ 262/500ریال بابت 
هزینه رسیدگى وحق الوکاله وکیل به مبلغ 6/676/800ریال درحق خواهان صادرودرخصوص الباقى خواندگان 
به دلیل عدم وجودسندمالکیت به نام ایشان خواسته خواهان به استناد ماده 197قانون آیین دادرسى مدنى راى به 
بطالن دعوى وردآن صادرواعالم مى دارد. راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى 
در همین مرجع و سپس ظرف همین مدت قابل تجدید نظر خواهى در دادگاه محترم تجدید نظر استان اصفهان مى 

باشد. 248083 /م الف سیدمجیدعقیلى - قاضى شعبه 2 شوراى حل اختالف  شاهین شهر/  6/622 
ابالغ اخطاریه

آقاى رسول شاه نظرى  دادخواستى مبنى بر الزام به انتقال سند  به طرفیت اقاى1- حبیب اله میرزایى بهرام قربانیان  
به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 97 / 175 ش 11 ح ثبت و وقت رســیدگى به تاریخ 9 / 8 / 97 ساعت 9:30  
صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده ردیف دوم  به استناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده 
دعوت مى شود ، قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نســخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شورا مراجعه نماید 
درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد شد . 248063 /م الف مسئول دفتر شعبه 11 حقوقى شوراى 

حل اختالف شاهین شهر/ 6/623 
ابالغ اجراییه

ابالغ دادگسترى- شــماره ابالغیه : 9710103760003705 شــماره پرونده : 9609983760000768 شماره 
بایگانى شعبه : 960929 تاریخ تنظیم : 5 / 6/ 97 محکوم له على پهلوان محکوم علیه مهشیدابراهیمیان پیروآگهى 
هاى منتشره درجرایدبدینوسیله به مهشیدابراهیمیان که مجهول المکان مى باشــد ابالغ مى شودطبق اجرائیه 
صادره از9710423760000088درپرونده کالســه 960929به موجب دادنامه شــماره به موجب درخواســت 
اجراى حکم مربوطه به شماره وشــماره دادنامه مربوطه 9709973760000267محکوم علیه محکوم است به 
پرداخت مبلغ نهصدمیلیون ریال بابت اصل خواسته وبه پرداخت خسارت دادرسى 3064000تومان هزینه دادرسى 
و2280000تومان حق الوکاله وخسارت تاخیرتادیه اززمان سررسید مورخ 96/4/30لغایت یوم الوصول براساس 
شاخص تورم بانک مرکزى درحق محکوم له محکوم مى نماید درضمن هزینه هاى اجرا برعهده محکوم علیه است 
که دراجرا قابل محاسبه است .بدیهى است با توجه به غیابى بودن حکم اجراى حکم غیابى منوط به معرفى ضامن 
معتبریااخذتامین مناسب ازمحکوم له یاابالغ واقعى اجرائیه به محکوم علیه مى باشدلذامفاداجرائیه صادره یک نوبت  
دراجراى ماده 73آدم وماده 9قانون اجراى احکام مدنى دریکى ازجرایدکثیراالنتشار درج مى گردد تاظرف ده روزپس 
ازانتشارآگهى نســبت به اجراى مفاداجرائیه اقدام گردد.درغیراین صورت واحداجراى احکام طبق مقررات نسبت 
به اجراى مدلول اجرائیه ووصول هزینه اجرائى اقدام خواهدنمود. 248054 /م الف الهام دریس - مدیر دفتردادگاه 

حقوقى شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر و میمه / 6/624 
حصر وراثت

شوراى حل اختالف شهرستان لنجان- آقاى محمد جواد علوى بشناسنامه شماره 450به شرح دادخواست به کال سه 
318/97 از این شورا در خواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان چراغعلى حیدرى کایدان 
بشناسنامه 219درتاریخ95/08/20اقامتگاه دائمى خودرا بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به : 1-محمد جوادعلوى فرزند چراغعلى ش.ش450ت.ت1349صادره از شهرکرد( پسر متوفى) 2-محمد 
على علوى فرزند چراغعلى ش.ش 451ت.ت1350صادره از شهرکرد (پسر متوفى ) 3-نبى علوى فرزند چراغعلى 
ش.ش452ت.ت1353صادره از شهرکرد(پسر متوفى) 4-رضا حیدرى کایدان فرزندچراغعلى ش.ش 1569ت.
ت1366صادره از لنجان( پسر متوفى) 5-توران حیدرى کایدان فرزندچراغعلى ش.ش299ت.ت1341صادره از 
شهرکرد(دختر متوفى ) 6-کبرى حیدرى کاهدان فرزندچراغعلى ش.ش3304ت.ت1355صادره از لنجان (دختر 
متوفى) 7-صغرى حیدرى کاهوان فرزندچراغعلى ش.ش3305ت.ت1357صادره از لنجان( دختر متوفى ) 8-اکرم 
حیدرى کایدان فرزند چراغ على ش.ش 586ت.ت1360صادره از فارسان (دختر متوفى) 9-خدیجه علوى فرزند بند 
على ش.ش94ت.ت1318صادره از شهرکرد (همسر متوفى )والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى در خواست 
مزبور را دریک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى داردویا وصیتنامه اى از متوفى نزد اوباشداز تاریخ نشر 
آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م:الف 250738 رئیس شعبه پنجم حقوقى 

شوراى حل اختالف لنجان/6/629 
فقدان سند مالکیت

شماره نامه 139785602015001563 تاریخ ایجاد نامه :97/06/25 قوه قضاییه سازمان ثبت اسناد وامالك کشور 
حوزه ثبت ملک زرین شهر لنجان -نظربه اینکه آقاى محمد ذبیحى ریزى فرزند حبیب اله به استناد 2برگ استشادیه 
محلى که هویت و امضاءشهود رسما گواهى شده ، مدعى است که پنج ونیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
881فرعى از 658-اصلى واقع در زرین شهربخش9ثبت اصفهان در صفحه 229دفتر 9-امالك به نام وى ،ثبت 

وسند مالکیت به شماره چاپى 805076صادر وتســلیم ومعامله دیگرى انجام نشده وبه علت جابجایى مفقودشده 
است لذا چون نامبرده در خواست صدور سند مالکیت المثنى نموده ،طبق ماده 120اصالحى آئین نامه قانون ثبت 
،مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله نسبت به ملک موصوف یا وجود سند مالکیت نزد خود مى 
باشد از تاریخ انتشــار این آگهى تا 10روز پس از آن به این اداره مراجعه واعتراض خورا کتبا با مدارك مثبت تسلیم 
نمایدو چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد و یا در صورت اعتراض ،اصل سند یا سند معامله ارائه نشود اداره 
ثبت،المثناى سند مالکیت را طبق مقررات صادر وبه متقاضى تسلیم خواهد کرد/. رونوشت به ستاد اجرایى فرمان 
حضرت امام (ره )در استانهاى اصفهان ،قم وچهار محال بختیارى م الف: 251254 محمد رضا رئیسى زاده - مدیر 

واحد ثبتى حوزه ثبت ملک زرین شهر( لنجان ) از طرف مصطفى شمس/ 6/630 
مزایده نوبت اول

واحد اجراى احکام مدنى در نظر دارد در خصوص پرونده اجرایى کالسه 961836جلسه ى مزایده اى در روز دوشنبه 
مورخ 1397/7/23از ساعت 9:00لغایت 10:30وبه منظور وصول محکوم به در حق محکوم له وبه جهت فروش 
امتیازیک واحدآپارتمان مسکونى فاقد سابقه ثبتى واقع در فوالدشهر –مســکن مهر – محله اى 3- بلوك سى 
3-طبقه 4-واحد41-دو خوابه –به مساحت 85/6متر و پارکینگ مسقف در طبقه همکف توسط کارشناس رسمى 
دادگســترى به مبلغ 720/000/000ریال ارزیابى گردیده اســت.در محل اجراى احکام مدنى دادگسترى لنجان 
برگزار نمایدطالبین خریدمى توانندبه مدت پنج روز قبل از موعد مزایده از ملک مورد نظر دیدن نموده و سپس در 
صورت تمایل در جلسه ى مزایده از قیمت کارشناسى شــروع وبرنده مزایده فرد یا افرادى مى باشندکه باالترین 
قیمت را پیشنهاد نمایند.کسانى مى تواننددر جلسه ى مزایده شرکت نمایندکه10درصد قیمت کارشناسى را نقدا 
پرداخت ودر صورت برنده شدن الباقى را ظرف مدت 20روز پرداخت نمایند.  م الف:250786 اجراى احکام مدنى 

دادگسترى شهرستان لنجان/6/631 
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ ازوقت رسیدگى نسخه ثانى دادخواست و ضمائم- آقاى محمد على تیمورى دادخواستى بطرفیت مریم 
رحیمى شراهى به خواسته مطالبه تقدیم که جهت رسیدگى به این شعبه ارجاع و به کالسه 671/97 ثبت گردیده 
است. نظربه اینکه خوانده فوق الذکرمجهول المکان اعالم گردیده است.مراتب حسب درخواست خواهان و موافقت 
شورا و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى و دادگاههاى عمومى و انقالب یک مرتبه در یکى از جراید 
کثیراالنتشار درج و از خوانده فوق دعوت مى گردد که درجلسه رسیدگى روز شنبه مورخ 1397/08/05 ساعت 3:30 
جهت رسیدگى حاضر شوند و اال نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم و وقت رسیدگى ابالغ شده محسوب و ازطرف 
شورا تصمیم اتخاذ خواهد شد. 251325/ م الف دبیر شوراى حل اختالف شعبه چهارم حقوقى نجف آباد-مستقر 

در یزدانشهر/6/632
 حصر وراثت

آقاى عبداله جمالى قهدریجانى بشناسنامه شــماره  313  به شرح دادخواست کالســه 97/1185  از این دادگاه 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین اشعار داشته که شادروان محمد جمالى قهدریجانى  بشناسنامه شماره 
1990  در تاریخ 2/ 1397/04  درگذشته و ورثه وى درهنگام درگذشت عبارتند از : 1- عبداله جمالى قهدریجانى 
شماره شناسنامه 313 نسبت پدر 2- مهرى جمالى قهدریجانى شماره شناسنامه 28 نسبت مادر ، پس از تشریفات 
قانونى درخواست مزبور را یکمرتبه آگهى مى نماید تا هرکسى هر اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهى حصر وراثت صادر خواهد شد م الف 

733  دبیرخانه شوراى حل اختالف شعبه اول فالورجان/6/633 
مزایده اموال منقول

شماره : 1846/96 - اجراى احکام شوراى حقوقى فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره 1846/96  اجرائى موضوع 
علیه کمال سعیدى فرزند یداهللا و له آقاى مسعود گردانى با وکالت آقاى رهنما در تاریخ 97/07/18 به منظور فروش 
یکدستگاه دیزل کمند 350 کاواشکى دنگ آماده بکار 280 کیلووات مدل 2008 میالدى با تابلو برق  از ساعت 10 
الى 11 صبح جلسه مزایده در دفتر اجراى احکام شعبه اول شوراى حقوقى فالورجان طبقه باال برگزار نماید . اموال 
موضوع مزایده برابر نظر کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 280/000/000 ریال ارزیابى شده است . متقاضیان 
خرید مى توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل اجراى احکام از موقعیت اموال مطلع شوند . مزایده از قیمت 
ارزیابى شده شروع و برنده کسى است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید ضمنًا کلیه هزینه هاى مزایده برعهده 
برنده خواهد بود و کسانى مى توانند در جلسه مزایده شــرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت ارزیابى شده را به 

همراه داشته باشندم/الف : 729 مدیر احراى احکام شوراى فالورجان /6/634 
اخطار اجرائى

شماره 259/96 مشخصات محکوم علیهم : 1- علیرضا محمدى به نشانى کلیشاد آغچه بدى خ اصلى 2- صفدر 
جعفرى به نشانى کلیشاد آغچه بدى کوى ش جعفرى قبل از مدرســه پالك 90 محکوم له : بانک مهر اقتصاد با 
وکالت خانم مریم ناصرى به نمایندگى آقاى علیرضا زمانى اصفهان پــل آذر ابتداى خ توحید پالك 3 محکوم به 
: بموجب رأى شماره 563  تاریخ 96/09/11 حوزه قضایى حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان فالورجان به 
موجب رأى غیابى تاریخ 96/09/11 شعبه 5 حقوقى دادگاه عمومى فالورجان که قطعیت یافته است محکوم علیهم 
محکوم است به پرداخت مبلغ 74/629/927 ریال قسمتى از وجه 1 فقره چک به شماره 051542 مورخ 96/02/30 
به انضمام خسارات تاخیر نادیه از تاریخ وجه چک لغایت اجراى حکم و پرداخت مبلغ 2/082/874 ریال بابت هزینه 
دادرسى و پرداخت مبلغ 90/000 ریال بابت هزینه تمبر و پرداخت حق الوکاله وکیل در حق محکوم له وپرداخت نیم 
عشر در حق صندوق دادگسترى. ماده 34 قانون اجراى احکام : همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم 
علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى 
کند که اجراى حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجرائیه نداند باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد صریحاً اعالم نماید.  م الف 747  قاضى 

شوراى حل اختالف فالورجان شعبه پنجم / 6/635 
حصر وراثت

آقاى محمد ترابى باغکمه بشناسنامه شماره  12  به شــرح دادخواست کالسه 97/1174  از این دادگاه درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین اشعار داشته که شادروان صغرا ترابى باغکمه  بشناسنامه شماره 5  در تاریخ 05/ 
1397/03  درگذشته و ورثه وى درهنگام درگذشت عبارتند از :  1- محمد ترابى باغکمه شماره شناسنامه 12 نسبت 
فرزند 2- ابوالقاسم ترابى باغکمه شماره شناسنامه 675 نسبت فرزند 3-عباس ترابى باغکمه شماره شناسنامه 875 
نسبت فرزند 4- عزت ترابى باغکمه شماره شناسنامه 14 نسبت فرزند 5-بتول ترابى باغکمه شماره شناسنامه 10 
نسبت فرزند6-امیرقلى ترابى باغکمه شماره شناسنامه 22 نسبت فرزند ، پس از تشریفات قانونى درخواست مزبور 
را یکمرتبه آگهى مى نماید تا هرکسى هر اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف 
یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهى حصر وراثت صادر خواهد شد م الف 745  دبیرخانه شوراى حل 

اختالف شعبه اول فالورجان/6/636 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى و 

اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر رأى شــماره 139760302007001692  هیأت دوم موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضى اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان در یک باب ساختمان ادارى به مساحت 1467,87 متر 
مربع پالك 7 فرعى از 21 اصلى واقع در سودرجان خریدارى از مالکین رسمى پالك 21/7 محرز گردیده است .. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود و در صورتى که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند 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 تسلیم 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 شد . تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/7/1 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/7/16 م الف  742 اکبر پورمقدم رئیس 

ثبت اسناد و امالك فالورجان/ 6/637 
فقدان سند مالکیت

شماره: 139721720202301379- 97/6/26 نظر باینکه خانم سحر فرزین فرزند احمد شماره ملى 1289614202 
به ش ش 604 اصفهان اعالم نموده سند مالکیت شش دانگ پالك 3586/3 اصلى واقع در بخش 4 که در صفحه 
128 دفتر 366 امالك ذیل ثبت 69910 و سند چاپى بشماره 080296 الف- 94 ثبت و صادر و تسلیم گردیده با ارائه 
درخواست کتبى به شماره 139728702023013790- 97/06/22 نامبرده باستناد دو برگ استشهاد محلى که 
هویت و امضاء بشماره 83359- 97/06/21 دفترخانه 6 اصفهان شهود رسما گواهى شده است که سند فوق الذکر 
مفقود گشته است و چون درخواست صدور المثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ما ده 120 
آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى میشود که هر کس مدعى انجام معامله غیر از آنچه در این آگهى ذکر شده نسبت 
به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود 
را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارائه کننده 
مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت 
مرقوم صادر و به متقاضى تســلیم خواهد شد الزم بذکر است تمامت ششــدانگ طى سند رهنى 159610 مورخ 
94/10/01 دفتر 7 اصفهان در رهن بانک مسکن قرار دارد. م الف: 250836 صفائى- رئیس ثبت منطقه مرکزى 

اصفهان /6/627
مزایده اموال غیر منقول

شماره : 9701913656000009- شماره پرونده : 9609983654800096 – شماره بایگانى شعبه : 962689- 
تاریخ تنتظیم : 97/06/31 –شعبه اول اجراى احکام کیفرى دادســراى عمومى و انقالب فالورجان در نظر دارد 
در پرونده شماره 962689 اجرائى موضوع علیه آقاى عباس کاظمى فرزند صفرعلى وله آقاى مسعود جمشیدوند 
فرزند حاجى در تاریخ 1397/07/14 به منظور فروش یک باب منزل مســکونى داراى 266/20مترمربع عرصه 
طبق ســند و حدود 230 متر مربع اعیانى در 1/5 طبقه با اسکلت دیوار آجرى ســقف تیرچه  بلوك کف موزاییک 
سطوح داخلى 1 متر سنگ و گچ و رنگ دربهاى خارجى فلزى دربهاى داخلى چوبى سرویس و آشپزخانه سرامیک 
اشــتراکات آب و برق و گاز با قدمت حدود  15 ســال مى باشــد آقاى اصغر کاظمى و خانم زهرا کاظمى واقع در 
فالورجان دارافشان خ اصلى ك نســترن 10 انتهاى بن بست کد پســتى 8468177119  که داراى سابقه ثبتى 
به شــماره 186/424 و شــماره ثبت 43554 صفحه 2 دفتر 321 مى باشد   وملک مذکور مشــاع مفروز و متعلق 
حق غیر نمى باشد از ســاعت 10 الى 11 صبح مورخ 1397/07/14جلســه مزایده در دفتر اجراى احکام کیفرى 
دادســراى عمومى و انقالب فالورجان اطاق 124  برگزار نماید . ملک موضوع مزایده توســط کارشناس رسمى 
دادگســترى به مبلغ یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون ریال ارزیابى شده اســت . متقاضیان خرید مى توانند 
پنج روز قبل از مزایده بــا حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شــوند . مزایده از قیمت ارزیابى شــده 
شروع و برنده کســى اســت که باالترین قیمت را پیشــنهاد نماید. ضمنًا کلیه هزینه هاى مزایده برعهده برنده 
خواهد بود و کســانى مى توانند در جلســه مزایده شــرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت ارزیابى شده را  به 
همراه داشــته باشــد. م/الف : 252213 مدیر دفتر شــعبه اول اجراى احکام کیفرى دادســراى عمومى انقالب 

فالورجان/6/641 
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)

شماره آگهى: 139703902004000243 تاریخ آگهى: 1397/06/26 شماره پرونده: 139604002004000747 
آگهى مزایده پرونده اجرایى شماره بایگانى: 9602611 ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه پالك شماره 4574 
فرعى مجزى شده از پالك 53 فرعى از 15177 اصلى واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 130/32 مترمربع 
به آدرس: اصفهان بزرگراه شهید چمران خیابان فروردین کوچه خرداد کوچه کمالى کوچه امام خمینى پالك 19 
کدپستى 8149967431 که ســند مالکیت آن در صفحه 440 و 437 دفتر 160 امالك به شماره ثبتى 32372 و 
32370 و با شــماره چاپى 632251 و 517750 ثبت و صادر شده است با حدود: شــماًال: بطول 13/35 متر دیوار 
بدیوار خانه جزء پالك 53 فرعى باقیمانده، شرقا: بطول 10 متر دیوار بدیوار خانه جزء باقیمانده پالك مرقوم، جنوبا: 
بطول 12/65 متر دیوار بدیوار خانه جزء باقیمانده پالك مرقوم، غربا: بطول 10/05 متر درب و دیواریست به کوچه 
8 مترى. حقوق ارتفاقى ندارد و طبق نظر کارشناس رســمى پالك فوق بصورت یک باب منزل مسکونى داراى 
130/32 مترمربع عرصه و حدود 102 مترمربع اعیانى شامل زیرزمین و طبقه همکف با قدمت باالى 20 سال مى 
باشد و براساس جوابیه شهردارى منطقه 7 در سمت گذر به عمق 1/05 عقب نشینى دارد و در طرحهاى عمرانى قرار 
ندارد اسکلت مجموعه آجر و آهن، سقف تیراهن، نماى خارجى سنگ، پنجره ها فلزى، پوشش داخلى بدنه گچ و 
رنگ روغن، پوشش کف هال و پذیرایى اتاق ها پارکت، دربهاى داخلى چوبى، سرویس بهداشتى و اشپزخانه با بدنه 
کاشى و سرامیک کف با کابینت فلزى، سیستم گرمایش بخارى گازى و سرمایش کولر آبى مى باشد و داراى کنتور 
آب، گاز و برق مى باشد. پوشش کف حیاط موزائیک و دیوارها سنگ مى باشد ملکى خانم فاطمه جعفرى دلیگانى 
پنج دانگ مشاع از ششدانگ و خانم زهرا قائدى دهقى یک دانگ مشاع از ششدانگ و که طبق سند رهنى شماره 
79230- 94/4/9 تنظیمى در دفترخانه اسناد رسمى شماره 129 اصفهان در رهن بانک صادرات اصفهان واقع مى 
باشد و طبق اعالم بانک بستانکار ملک داراى بیمه مى باشد از ساعت 9 الى 12 روز چهارشنبه مورخ 97/7/18 در 
اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقى چهارراه اول "شهید صداقتى" ابتداى خیابان 
الهور سمت چپ طبقه سوم به مزایده گذارده مى شود. مزایده از مبلغ پایه 2/350/000/000 ریال شروع و به هر 
کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به 
آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى 
هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده 
برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد 
به برنده مزایده مسترد مى گردد ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 97/7/1 
درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلسه 
مزایده مبلغ پایه مزایده طى چک تضمین شده بانک ملى در وجه اداره اجراى اسناد رسمى بابت پرونده کالسه فوق 
به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناسایى معتبر الزامى است. ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان 
وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالك سپرده نماید. م  الف: 251443 اداره 

اجراى اسناد رسمى اصفهان /6/642
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با شروع فصل پاییز بسیارى از بیمارى ها نیز به سراغمان 
مى آیند، اما با اســتفاده از ادویه هاى مناسب مى توان 
از بروز این بیمــارى ها تا حدودى جلوگیــرى کرد. اما 

ادویه هاى مفید براى پاییز کدامند؟
ادویه ها جزو جدایى ناپذیر در پختن غذاها و آشــپزخانه 
هســتند. در فصل پاییز به دلیل تغییر آب و هوا و ســرد 
شدن یکباره هوا، بهتراســت از ادویه هایى استفاده شود 
که سیســتم ایمنى بدن را تقویت کند. اگــر نمى دانید 
ادویه هــاى مفید براى پاییز کدامنــد، توصیه مى کنیم 

همراه ما باشید.
دارچین یکى از مهمترین این ادویه هاســت که مزایاى 
زیادى براى سالمتى انسان ها دارد. بررسى هاى محققان 
نشــان مى دهد که دارچین به تنظیم فشار خون و چربى 
خون در بین افرادى که مبتال به دیابت نوع 2 هســتند، 
کمک زیادى مى کند. در واقع، دارچین آنزیم هایى را فعال 
مى کند که ســلول ها را تحریک مى کنند و از این طریق 
باعث مى شود که بدن انســان، واکنش خیلى مؤثرترى 

نسبت به انسولین داشته باشد.
استفاده از دارچین در قهوه، چاى، دسرها، غالت صبحانه، 
اسموتى ها و نان  شــیرینى هاى خانگى واقعًا فوق العاده 

است. 
جوز هندى ازادویه هاى فوق العاده  دیگرى است که همراه 
با دارچین، کیفیت بهترى به شما ارائه مى دهد. در واقع، 
مطالعات اخیر نشان مى دهند که جوز هندى مى تواند مغز 
را براى مقابله با خستگى و اســترس تحریک کند. البته 
الزم نیســت جوز هندى را فقط با دارچین ترکیب کنید، 
ممکن اســت ترکیب تازه اى پیدا کنید که با ذائقه شما 

بیشتر سازگار باشد.
1-ترشح پشت بینى

ترشح پشت بینى شرایطى شایع است و ممکن است به واسطه موارد همچون 
آلرژى ها، عفونت هاى سینوسى و سرماخوردگى رخ دهد.

ترشح پشت بینى شامل مخاط اضافى در مسیرهاى پشت بینى است که به 
گلو منتهى مى شــوند. وجود این مخاط ممکن است طعم بزاق را شورتر از 

حد معمول سازد.
2-کم آبى بدن

کم آبى بدن مى تواند به شکل گیرى طعمى عجیب در دهان و عالیم دیگر 
مانند خشکى دهان منجر شــود. زمانى که بدن با کمبود مایع مواجه است، 
بزاق ممکن است سرشــار از مواد معدنى شور شود، زیرا تعادلى بین سطوح 

نمک و آب بدن وجود ندارد.
از عالیم کم آبى بدن که به طور معمول بــا طعمى عجیب در دهان همراه 
هستند، مى توان به خستگى، سردرگمى، سرگیجه یا سبکى سر، ادرار به رنگ 
زرد تیره یا نارنجى، کاهش دفع ادرار و تشنگى شدید اشاره کرد. مواردى مانند 
اسهال مى تواند موجب کم آبى بدن شود. افرادى که بدون نوشیدن آب کافى 

ورزش مى کنند نیز ممکن است با کم آبى بدن مواجه شوند.
3-خشکى دهان

خشکى دهان یکى از عالیم کم آبى بدن است، اما مى تواند وضعیتى جداگانه 
نیز باشد. افراد مبتال به خشکى دهان ممکن است این گونه احساس کنند 

که توپ هاى پنبه اى در دهان آنها قرار دارد و همچنین امکان تجربه بزاق 
چسبنده یا خشک وجود دارد. در این شرایط، طعم بزاق مى تواند عجیب باشد 
که اغلب شور یا تلخ است. برخى داروها مى توانند موجب خشکى دهان شوند. 
همچنین این شرایط مى تواند به واسطه استفاده از تنباکو یا یک بیمارى زمینه 
اى شکل بگیرد. با وجود این، گرفتگى بینى اغلب براى خشک شدن دهان 
کفایت مى کند، زیرا فرد مجبور است به جاى بینى از طریق دهان تنفس کند.

4-بیمارى رفالکس معده 
بیمارى رفالکس معده ممکن است در پس احساس طعم شورى در دهان 
قرار داشته باشد. این بیمارى زمانى رخ مى دهد که «اسفنکتر مرى» ضعیف 
شده و به صفرا یا اســید معده اجازه ورود به مرى را مى دهد. این شرایط به 
احساس سوزش در سینه، به همراه عالیم دیگر منجر مى شود. همچنین 
بیمارى رفالکس معده موجب شکل گیرى طعمى عجیب در دهان مى شود 

که اغلب شور، تلخ یا ترش توصیف مى شود.
5-خون در دهان

زمانى که شورى همانند زنگ زدگى یا طعم فلز به نظر مى رسد، این شرایط 
مى تواند نشانه اى از وجود خون در دهان باشد. خوردن غذاهاى تیز مانند 
چیپس یا آبنبات مى تواند موجب خونریزى در دهان شود. همچنین احتمال 
آسیب رساندن به لثه و خونریزى هنگام استفاده از نخ دندان یا مسواك زدن 
دندان ها نیز وجود دارد. طعم شورى پس از مســواك زدن یا استفاده از نخ 

دندان مى تواند یک نشــانه اولیه از «جینجیویت» یا التهاب لثه باشد. این 
شرایط توسط دندانپزشک قابل تشخیص و درمان است.

6-عفونت ها
در صورت عدم درمان جینجیویت، این شرایط ممکن است به یک عفونت 
دهانى مانند «پریودنتیت» منجر شــود. در صورت عدم درمان پریودنتیت، 
این شرایط مى تواند اثرات پایدار بر دندان ها و استخوان ها به همراه داشته 
باشد. پریودنتیت ممکن است عامل طعم شور یا آهن مانند در دهان باشد و 
همچنین مى تواند به مواردى همچون از دست دادن دندان، تجمع چرك زیر 
دندان، شکل گیرى زخم در لثه، لثه هاى دردناك و زخمى و بوى بد دهان 
منجر شود. عفونت هاى دیگر مانند برفک دهانى نیز ممکن است به ایجاد 
طعمى شور در دهان منجر شوند. این عفونت مخمرى، موجب پدیدار شدن 
لکه هاى سفید در دهان و احساس سوزش یا حساسیت غیر معمول در آن 
مى شود. افراد مبتال به این شرایط ممکن است در چشایى دچار مشکل شده 

یا طعمى تلخ، فلزى یا شور را در دهان خود احساس کنند.
7-کمبودهاى تغذیه اى

طعم شور در دهان مى تواند به واسطه کمبود برخى مواد مغذى در بدن شکل 
بگیرد. اگر پزشک به این شرایط مشکوك شود، آزمایش خون براى تشخیص 
دقیق را تجویز مى کنــد. درمان به طور معمول شــامل مصرف مکمل ها

 مى شود.

همه دردهایى کــه در ناحیه فک و صورت ایجاد مى شــود، مربوط 
به دندان نیست. گاهى منشــأ این درد ها، عامل دیگرى است؛ مثًال 
دردهاى ناشى از نورالژى عصب سه قلو، زونا، میگرن و سینوزیت که 
گاهى با دردهاى دندانى اشتباه گرفته مى شوند. از دیگر دالیل مهم 
درد دندان، سکته قلبى است که درد ناشــى از آن، خود را به صورت 
درد دندان و فک پایین سمت چپ نشــان مى دهد. به همین دلیل 
دندانپزشکان توصیه مى کنند هر شش ماه یا حداکثر سالى یکبار به 
پزشک مراجعه کنید تا از نظر سالمت دهان و دندان بررسى شوید. با 
این کار، عالوه بر حفظ سالمت دندان ها، احتمال اینکه عالیم این 

بیمارى ها با دردهاى دندانى اشتباه گرفته شوند، کاهش مى یابد.

زونا
گاهى بیمارى هاى ویروسى مثل زونا به صورت درد دندان تظاهر 
مى کند. زونا، بیمارى عفونى حادى است که در اثر دوباره فعال شدن 
ویروس آبله مرغان ایجاد مى شود. ویروس آبله مرغان بعد از سپرى 
شــدن این بیمارى، به صورت غیرفعال در بدن باقى مى ماند و در 
اثرعواملى چون استرس، پیرى و ضعیف شدن دستگاه ایمنى بدن 

و... دوباره فعال مى شود.
احساس درد و سوزش در یک ناحیه از بدن از عالیم اولیه این بیمارى 
و ناشى از هجوم ویروس به سیستم اعصاب نخاعى است. گاهى هم 
عالیم بیمارى در ناحیه صورت و گردن دیده مى شود که علت این 

امر، هجوم ویروس آبله مرغان به عصب حســى دندان هاى فک 
پایین و باال و برخى نواحى صورت است. اگرچه این ویروس مى تواند 
تمام اعصاب بدن را درگیر کند اما عصبى که بیشتر تحت تأثیر قرار 

مى گیرد، عصب ترى ژمینال (سه قلو) است.
نورالژى عصب سه قلو

گاهى اختالالت رشته هاى زوج پنجم اعصاب مغزى (عصب سه قلو) 
مى تواند به صورت درد در فک یا صورت ظاهر شود. در این موارد، 
بیمار دردهاى صورت را به دندان نسبت مى دهد و بیشتر از درد در 
ناحیه فک و دندان ها شکایت دارد و به همین دلیل به دندان پزشک 
مراجعه مى کند. دردهاى ناشى از رشته هاى عصبى، دردهاى بسیار 

تیز و یک طرفه هســتند، به گونه اى که بیمار اظهار مى کند گویى 
خنجر در صورتش فرورفته است و براى ثانیه هایى ادامه دارد. 

سینوزیت
سینوزیت، ریشه دندان هاى فک باال را تحت تأثیر قرار مى دهد و به 
دلیل نزدیکى این دو عضو، گاهى درد سینوزیت با درد دندان اشتباه 
گرفته مى شود.  اگر درد با منشأ سینوسى باشــد، هنگامى که فرد 
انگشت خود را روى صورت، زیر چشم ها و دو طرف بینى فشار دهد، 
احساس درد خواهد داشت. معموًال موقع خم شدن مثًال در رکوع نیز 
در ناحیه صورت درد حس مى شود. از دیگر عالیم سینوزیت، تب و 

سردرد و ترشحات پشت حلق است. 

دالیل شورى دهان 
چیست؟

برخى دالیل احساس شورى بلند مدت در دهان بى ضرر هستند، در شرایطى که 
رسیدگى به برخى دیگر ممکن است نیازمند دخالت پزشکى باشند. مصرف غذاهاى 
شور اغلب موجب باقى ماندن طعم غذا در دهان مى شود. اما زمانى که طعم شورى 
براى مدتى طوالنى در دهان احساس مى شود، این شرایط مى تواند نشانه اى از 
یک مشکل زمینه اى باشد. طعم شور یا عجیب در دهان، به طور معمول مسئله اى 
نگران کننده نیست، اما عالیم آن مى تواند ناخوشایند و آزاردهنده باشند. در همین 
حال، درمان هاى خانگى نیز مى توانند به تسکین عالیم کمک کنند. در ادامه 7 

مورد از دالیلى که مى تواند منجر به احساس شورى در دهان شود را بخوانید.

ادویه هاى مفید براى پاییز

بــه گفتــه محققــان، خــوردن ماســت غنــى از 
«الکتوباسیلوس» به تســکین عالیم افسردگى کمک 
مى کند.  مصرف ماست غنى از نوعى باکترى پروبیوتیک 
موسوم به الکتو باســیلوس مى تواند به تسکین عالیم 
افســردگى و اضطراب کمک کند و در حقیقت منجر به 
دستیابى به شــیوه هاى جدیدى براى درمان مشکالت 

روان پریشى شود.
افسردگى یک مشکل حاد است که درمان هاى مربوط 
به آن خیلى خــوب عمل نمى کننــد، چراکه با عوارض 
جانبى شــدیدى همراه هســتند. محققان مکانیســم 
ویژه اى را در مورد تأثیر باکترى الکتوباسیلوس بر خلق 
وخو کشــف کرده اند که رابطه مســتقیم بین سالمت 
میکروبیوم روده و سالمت روان را نشــان مى دهد. در 
این مطالعه، تیم تحقیق عالیم افســردگى را ایجاد کرد 
و بعد ترکیب میکروبیوم روده را بررســى کرد و دریافت 

تغییراساسى آنها مربوط به از بین رفتن الکتوباسیلوس 
بود. بدین ترتیــب محققان دریافتند الکتوباســیلوس، 

آغازگر بروز عالیم افسردگى است. 
به گفته محققان، یک زنجیره واحد از الکتوباســیلوس، 

قادر به تأثیر بر خلق و خو و رفتار است. 

رفع افسردگى با یک کاسه پرکلسیم

ورم پاها علت هاى مختلفى دارد که برخى از آنها مهم 
و نگران کننده هستند.

پاهاى ورم کرده باعث مى شود شرایط نامناسبى را در 
زندگى روزمره تجربه کنید. عوامل درونى و بیرونى 

منجر به ورم پاها مى شوند.
عوامل درونى ورم پا

علت ورم کردن پا مى تواند دالیــل مختلفى مانند 
گردش خون ضعیف، اضافه وزن، قاعدگى در زنان، 

رژیم غذایى اشتباه و حاملگى باشد.  
عوامل بیرونى ورم پا

عوامل بیرونى ورم پا نیز مى تواند رطوبت، تغییرات 
دما و هواى گرم باشد. پاهاى ورم کرده کامًال دردناك 
است. براى درمان ســریع و موقت آن مى توانید دراز 
بکشید و پاهاى خود را 30 سانتیمتر باالتر از بدن قرار 
دهید. ولى بهترین و طبیعى ترین درمان آن، خوردن 
چاى جعفرى است. بر اساس تحقیقات پزشکان، چاى 
جعفرى مدر(ادرارآور) است و با خوردن آن، پتاسیم و 
سدیم از بدن به وسیله ادرار خارج و باعث مى شود به 
این وسیله، سدیم و پتاسیم جمع شده در پا خارج شود 

و ورم پا بهبود یابد.  

علت ورم پا چیست؟

دندان دردهایى که به دندان مربوط نیستند!

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شــرکت تعاونى جام آب نقش 
جهان به شــماره ثبت 51202 و شناسه ملى 
10260698104 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى ســالیانه مورخ 1397/03/27 و 
نامه شماره 40744 مورخ 1397/4/12 صادره 
از اداره تعاون شهرستان اصفهان آخرین رقم 
سرمایه شرکت تعاونى مبلغ 396000000 ریال 
معادل 792 سهم 500000 ریالى اعالم گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان

(251658) 

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شــرکت ســبز گستر جى شرکت ســهامى خاص به شــماره ثبت 
29018 و شناسه ملى 10260496908 به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1397/06/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : طاهره جعفرى بعنوان رئیس هیئت مدیره 
کدملى1287859097 على جعفرى کدملى 1283574632بعنوان مدیر عامل و عضو 
اصلى هیئت مدیره پریوش بیژنى نیاکدملى4621400339 بعنوان نائب رئیس هیئت 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از 
قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمى و اوراق عادى و ادارى با امضاء مدیر 
عامل منفردا و با مهر شرکت معتبر اســت. مدیر عامل شرکت مجرى مصوبات هیئت 
مدیره خواهد بود . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان  (251648)

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شرکت خدماتى سپهر سیر سپاهان شرکت تعاونى به شماره ثبت 27730 و شناسه ملى 
10260484443 به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1397/05/25 و 
به استناد نامه شماره 69425 مورخ 1397/6/14 اداره تعاون شهرستان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : ترازنامه و صورت هاى مالى 1396 به تصویب مجمع عمومى رســید . آخرین رقم سرمایه به مبلغ 
1000000000 ریال گزارش گردید. اصغر صالحیان 1288647549 و رضوان جنتیان 1287675001 
و تیمور مردانى ولندانى 1199505250 و عباس کیخســروى پــور 1284627896 و عباس بهنام فر 
1111591199 به ســمت اعضاى اصلى هیات مدیره و احمد والى 1291103767 و حســین عقیلى 
1280279737 و مصطفى صمدانیان 1284523543 به عنوان اعضاى على البدل هیئت مدیره شرکت 
تعاونى براى مدت سه سال انتخاب شــدند. حبیب اله جهانقلى 1816895369 و محمد سلیمانى دمابى 
1091889503و پرویز پور عیوض 1817924222 بعنوان بازرســن اصلــى و جهانگیر برخوردارى 
1287703526 به عنوان بازرس على البدل شرکت تعاونى براى مدت یک سال مالى انتخاب شدند. اداره 

کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان  (251659)

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شــرکت ســبز گستر جى 
شرکت ســهامى خاص به شــماره ثبت 
29018 و شناسه ملى 10260496908 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى 
عادى مــورخ 1397/06/21 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : طاهره جعفرى به کدملى 
1287859097 علــى جعفرى به کدملى 
1283574632 پریــوش بیژنــى نیا به 
کدملى 4621400339 و بعنوان اعضاى 
اصلى هیــات مدیره براى مدت دوســال 
انتخاب گردیدند. فرشاد جعفرى به کدملى 
1293427561 سمیرا حسینى به کدملى 
1289167397 بترتیب بسمت بازرسان 
اصلى و على البدل شــرکت بــراى مدت 
یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشار 
نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت 
تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
اســتان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و 
موسسات غیرتجارى اصفهان  (251647)

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شرکت اتحادیه شرکتهاى تعاونى دهیارى هاى استان اصفهان شرکت تعاونى به شماره ثبت 53852 و شناسه ملى 14004808172 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى مورخ 1397/03/29 و نامه شماره 26664 مورخ 1397/06/19 اداره تعاون اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : تعاونى دهیاریهاى بخش مرکزى نجف اباد به شناسه 
ملى 10260208429 به نمایندگى اصغر خاوندى کد ملى 1128880350و تعاونى دهیاریهاى بخش کوهپایه به شناسه ملى 10260525614 به نمایندگى رضا بهنام پور کد 
ملى 565962801 و تعاونى دهیاریهاى بخش مرکزى فریدونشهر به شناسه ملى 10260045873 به نمایندگى داریوش شیرازى کد ملى 1129243826 و تعاونى دهیاریهاى 
بخش لنجان به شناسه ملى 10260156880 به نمایندگى ایمان شهریارى با کد ملى6209980279 و تعاونى دهیاریهاى بخش کرون به شناسه 10260013333 به نمایندگى 
مصطفى مظاهرى با کد ملى5499830886 به عنوان اعضاى اصلى هیات مدیره و تعاونى دهیاریهاى بخش مرکزى کاشان شناسه ملى 10260236815 به نمایندگى على شعبانى 
مقدم کد ملى 1263320732 و تعاونى دهیاریهاى بخش جلگه شناسه ملى 10260490940 به نمایندگى جواد اسماعیلى کد ملى5659898815 و تعاونى دهیاریهاى بخش 
پیربکران شناسه ملى 10980215115 به نمایندگى مجید بهرامى با کد ملى1289459991 به سمت اعضا على البدل براى مدت سه سال انتخاب گردیدند . تعاونى دهیاریهاى 
برخوار شناسه ملى 10260231483 به نمایندگى رحیم کاظمى کد ملى6609887403 و تعاونى دهیاریهاى مرکزى چادگان شناسه ملى 10260127440 به نمایندگى محمدجعفر 
سلطانى با کد ملى5759799673 و تعاونى دهیاریهاى بخش چنارود شناســه ملى 10260142030 به نمایندگى غالمرضا حسن پور فرزند ستار با کد ملى5759317271 به 
عنوان بازرسان اصلى و تعاونى دهیاریهاى پادنا شناسه ملى 10260091190 به نمایندگى حسین بابا ملکى کد ملى120991021 به سمت بازرس على البدل براى مدت یک سال 
مالى انتخاب گردیدند.تراز مالى سال 96 به تصویب رسید.آخرین رقم سرمایه به میزان 3050000000 ریال به مجمع گزارش گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (251662)

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شــرکت موج یکتا اسپادانا 
شرکت با مســئولیت محدود به شماره ثبت 
36847 و شناســه ملى 10260543533 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق 
العــاده مــورخ 1397/06/03 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : زهــرا یقینى به شــماره 
ملــى 1286714605 بــا واریــز مبلــغ 
2500000000 ریــال ســهم الشــرکه 
خــود را از 6850000000 ریــال به مبلغ 
9350000000 ریال افزایش داد. در نتیجه 
سرمایه شــرکت از مبلغ 18940000000 
(هجده میلیارد و نهصد و چهل میلیون )ریال 
به 21440000000 (بیســت و یک میلیارد 
و چهارصد و چهل میلیــون) ریال افزایش و 
ماده چهار اصالحى اساســنامه بنحو مذکور 
اصالح گردید.لیست شــرکاء ومیزان سهم 
الشــرکه هریک بدین شــرح مــى گردد: 
سیداکبرمنتظرین به کدملى 1285638603 
دارنده 12090000000 ریال و زهرا یقینى 
به شــماره ملــى 1286714605 دارنده 
9350000000 ریال سهم الشرکه میباشند 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (251661)

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شــرکت خدماتى سپهر سیر 
سپاهان شــرکت تعاونى به شــماره ثبت 
27730 و شناســه ملى 10260484443 
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1397/05/25 و به اســتناد نامه شــماره 
69425 مــورخ 1397/6/14 اداره تعاون 
شهرستان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: آقاى عباس کیخسروى پور 1284627896 
به ســمت رئیس هیئت مدیره و آقاى اصغر 
صالحیان 1288647549 به ســمت نایب 
رئیس هیئــت مدیره و آقــاى تیمور مردانى 
ولندانى 1199505250 به ســمت منشى 
هیئت مدیره و آقاى اصغر صالحیان کد ملى 
1288647549 به سمت مدیر عامل براى 
3 سال انتخاب شدند. کلیه قرارداد ها و اسناد 
تعهد آور از قبیل چک -سفته و برات و اوراق 
بهادار پس از تصویب هیئت مدیره با امضاى 
مدیر عامل و عباس کیخســروى پور (رئیس 
هیئت مدیره)و در غیاب عباس کیخسروى با 
امضاى رضوان جنتیان ســمت عضو اصلى و 
مهر شــرکت معتبر خواهد بود و اوراق عادى 
با امضاى آقاى اصغر صالحیان(مدیر عامل) 
و مهر شــرکت معتبر خواهد بــود . اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان
(251660) 
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بدانید، که باید بار سفر ببندید و شما را گفته اند که ره توشه تان 
چیست و در کجاست. بر شما از دو چیز مى ترسم، که مبادا به 
دام آنها افتید. یکى در پى خواهش دل رفتن و دیگر آرزوى دراز 
باطل در سر پختن. در این جهان، از همین جهان توشه برگیرید، 

تا فردا در آن سراى، خویشتن از عقوبت برهانید.
موال على (ع)

عضو مجلس خبرگان رهبرى و امام جمعه موقت اصفهان 
که به مناسبت ایام شهادت حضرت اباعبـــــــــدا... 
الحسیـــــن (ع)، در جمـــــع عـــــزاداران شرکت 
فوالد مبارکــه حضور یافته بود، در دیــدار با دکتر بهرام 
سبحانى مدیر عامل این شرکت تصریح کرد: پیشرفت 
اقتصادى کشــور عامل ثبات نظام مقــدس جمهورى 

اسالمى ایران است.
آیت ا... سید ابوالحســن مهدوى اظهار داشت: اینکه هر 
سال مقام معظم رهبرى شعار سال را هوشیارانه بر محور 
حوزه اقتصادى قرار مى دهند، مبین آن است که ایشان 
از سالها قبل محاصره و تحریم اقتصادى دشمن را پیش 
بینى مى کردند و هم اکنون نیز بر این امر تأکید دارند که 
دشمن با استفاده از حربه اقتصادى ســعى دارد به نظام 

مقدس جمهورى اسالمى ضربه بزند.
وى با تأکید بــر اینکه اکنون کشــور درگیر یک جنگ 
اقتصادى تمام عیار شده است و تنها راه عالج نیز انقالبى 
کار کردن اســت، افزود: به خاطر داشــته باشیم به هیچ 
عنوان کار کردن به شــکل عادى پاسخگو نخواهد بود. 
باید به معناى واقعى در حوزه اقتصاد در میانه میدان باشیم. 
پیروزى در میدان جنگ اقتصادى از بسیارى جهات براى 

طرفین حائز اهمیت است؛ این فقط یک رقابت نیست.
آیت ا... مهدوى فوالد مبارکه را یکــى از صنایع بزرگ 
کشور دانست و گفت: این شرکت با روحیه انقالبى خود در 
اقتصاد کشور بسیار تأثیرگذار است. مدیریت و کارکنان 
این شرکت باید با جدیت هرچه تمام تر به کار خود همت 

گمارند و به پیش بروند.
وى خاطر نشــان کرد: پیشــرفت هاى فوالد مبارکه در 
طى شش ماه اول ســال جارى، بســیار بااهمیت تر از 

دستاوردهاى سال هاى قبل اســت. باید به خاطر داشته 
باشیم صادرات کاالهاى ایرانى و شناسایى و دستیابى به 
بازارهاى جدید در چنین شرایطى بسیار مفید و اثربخش 
است. با توسعه صادرات و دســتیابى به بازارهاى جهانى 
بیشــتر، دو کار مهم انجام مى دهیم: اول اینکه در حل 
مشــکالت ارزى و اقتصادى کشــور همت گمارده ایم؛ 
دیگر اینکه صداى انقالب را قوى تر از همیشه به گوش 

جهانیان مى رسانیم.

امام جمعه موقت اصفهان گفت: دشمن با تحریم ها سعى 
دارد انقالب اسالمى را با شکســت مواجه کند و به سایر 
کشورهایى که از نظام سلطه به تنگ آمده اند بقبوالند که 
انقالب مستضعفان محکوم به فناست که البته به شکست 
کشاندن انقالب اسالمى ایران با وجود مردان جهادى در 
صنعت و همه عرصه هاى کشــور براى دشمنان خواب 

تعبیرناشدنى است.
وى از وجود والیت فقیه و ایام محرم و صفر به عنوان دو 

بازو و کمربند قوى براى ثبات انقالب اسالمى ایران یاد 
و تصریح کرد: دشمن براى به شکست کشاندن انقالب 
اسالمى از هیچ تالشــى فروگذار نکرده است؛ اما آنچه 
تاکنون باعث شده نقشه هاى آنها نقش بر آب شود، همین 
رهبرى بابصیرت رهبر معظم انقالب اسالمى و جوشش 

خون امام حسین (ع) در ایام محرم است.
آیت ا... مهدوى ضمن قدردانى از توجه فوالد مبارکه به 
کیفیت محصوالت گفت: رمز بقاى حضور در بازارهاى 
داخلى و جهانى براى هر واحــد صنعتى همین کاهش 
هزینه هاى تولید و کیفیت است؛ درعین حال نحوه بسته 
بندى و ارسال کاالهاى تولیدشــده مى تواند در این راه 

کارگشا باشد.
وى در بخش دیگرى از ســخنان خود از اجراى به موقع 
پروژه هاى در دســت اقدام فوالد مبارکه در حوزه هاى 
مختلف ازجمله همکارى و مشــارکت این شــرکت در 
تأمین آب استان به عنوان یک اصل مهم یاد کرد و گفت: 
این مهم است که هر پروژه در وقت معین خود اجرا شود و 
به بهره بردارى برسد. در اجراى چنین پروژه هایى بدون 
هرگونه فوت وقت و تعطیلى باید کار را به پیش برد تا در 

نهایت، آسایش مردم تأمین شود.
امام جمعه موقت اصفهان در بخش پایانى ســخنان خود 
با اشاره به اهمیت اطالع رســانى و لزوم باخبر شدن مردم 
شریف ایران از دستاوردهاى فوالد مبارکه و موفقیت هاى 
کشور تصریح کرد: موفقیت ها و دستاوردهاى نظام مقدس 
جمهورى اسالمى به ویژه در حوزه اقتصادى باید به موقع و به 
درستى به سمع و نظر مردم برسد؛ چراکه در چنین شرایطى 
که دشمن سعى دارد مردم را ناامید کند، تقویت روحیه مردم 

موجب تضعیف روحیه دشمن مى شود.

 دکتر حیدر على عابدى نماینده اصفهان در مجلس 
شوراى اسالمى در جریان بازدید از فوالد مبارکه، 
در دیدار با دکتر ســبحانى مدیرعامل و جمعى از 
معاونان و مدیران این شــرکت، با تأکید بر اینکه 
کشــور ما بیش از هر زمان دیگر به توسعه صنایع 
و بنگاه هــاى اقتصادى مولد و اشــتغال زا نیازمند 
است، اقدامات فوالد مبارکه در کسب موفقیت در 
عرصه هاى اقتصادى و تولید ملى را قابل ستایش 
دانست و خاطرنشــان کرد: فوالد مبارکه یکى از 
مهمترین طرحهاى ملى پس از پیروزى شکوهمند 
انقالب اسالمى است و عملکرد آن در دوران فعالیت 

کارى خود باعث افتخار نظام و هر ایرانى است.
دکتر عابدى اقدامات فوالد مبارکه در زمینه کاهش 
مصرف آب در ایــن مجتمع فــوالدى را از جمله 
موفقیت هاى این شرکت در سال هاى اخیر دانست 
و اذعان کرد: فوالد مبارکــه با این حجم فعالیت و 
میزان اشتغال زایى ایجاد شده، در مقایسه با سایر 

صنایع در حوزه هاى مختلف، به نســبت بســیار 
کمترى آب مصرف مى کند و با اجراى طرح هاى 
اخیر، شاهد کاهش مصرف آب این شرکت هستیم 

که این اقدامات قابل تقدیر است.
وى بــر ضــرورت حمایــت از این شــرکت در 
عرصه هاى مختلف به منظور نیل به اهداف توسعه 
پایدار، حمایت از تولید ملى و همچنین بنگاه هاى 
موفق اقتصادى و اشتغال زایى و توسعه کسب و کار 
در کشور تأکید کرد و گفت: فوالد مبارکه هم اکنون 
نه تنها در کشــور بلکــه در خاورمیانه بزرگ ترین 
تولید کننده ورق هاى فوالدى است و به طور یقین 
صدمه به این شرکت موفق با این حجم اشتغال زایى 
و خدمت به تولید ملى، براى کشور زیانبار خواهد بود.

در ابتداى این دیدار نیز دکتر سبحانى ضمن عرض 
خیر مقدم بــه نماینده مردم اصفهــان در مجلس 
شوراى اســالمى، به ارائه گزارشــى در خصوص 

اقدامات و فعالیت هاى این شرکت پرداخت.

یازدهمین نمایشــگاه بین المللى ماشــین آالت 
راهســازى، معدنى، خدمات شهرى و خودروهاى 

دیزلى از سوم مهرماه در اصفهان برپا مى شود.
به گزارش اداره رســانه شــرکت نمایشگاه هاى 
بین المللى اســتان اصفهان، این نمایشــگاه طى 
روزهاى سوم تا ششــم مهرماه به مدت چهار روز 
و در ادامه مجموعه نمایشگاه هاى مرتبط با حوزه 
خودرو و حمل و نقل اصفهــان در محل برگزارى 
نمایشــگاه هاى بین المللى اســتان واقــع در پل 
شهرستان برپا مى شــود تا مجموعه هاى توانمند 
این حوزه، دســتاوردهاى خود را به معرض بازدید 

متخصصان و عالقمندان این حوزه بگذارند.
در نمایشگاه امسال 21 شرکت در مساحتى بالغ بر 
2500 مترمربع فضاى نمایشگاهى حضور خواهند 
یافت و آخرین یافته ها، محصوالت و توانمندى هاى 
خود را در بخش ماشین آالت راهسازى، راهدارى، 
معدنى، خودروهاى تجــارى، خودروهاى حمل و 
نقل جاده اى، قطعات یدکى، ماشین آالت خدمات 

شهرى و خدمات وابسته به نمایش مى گذارند.
از جمله برندهاى مطرح حاضر در این نمایشــگاه 
مى توان به سایپادیزل، ایران خودرو دیزل، مبارز، 
بهار صنعت پارمیــس، آمیکو، رنو، سى ان ســى، 
مامــوت، زامیاد و دایون اشــاره کــرد که حضور 
آنها ســبب شــده نمایشــگاه اصفهان به یکى از 
شاخص ترین نمایشــگاه هاى این حوزه در سطح 

کشور تبدیل شود.
یازدهمین نمایشــگاه بین المللى ماشــین آالت 
راهسازى، معدنى، خدمات شهرى و خودرو دیزلى 
در حالى برگزار مى شــود که حضور متخصصان و 
مسئوالن مرتبط در این نمایشگاه مى تواند کمک 
بزرگى به ایجــاد انگیزه در شــرکت هاى داخلى 
و خارجى باشــد که در این نمایشــگاه حضور پیدا 

کرده اند.
از جمله مهمترین نکات این نمایشــگاه، نمایش 
توانمندى شرکت هاى داخلى در تولید بیش از 50 
درصد ماشین آالت به ویژه خودروهاى سنگین است 
که نیازمند حمایت مســئوالن و مصرف کنندگان 
داخلى براى ادامه و پیشرفت تولیدات خود هستند.

شرکت نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان با 
برگزارى این نمایشگاه تمامى تالش خود را به کار 
بسته تا پل ارتباطى محکمى میان تولیدکنندگان و 
عرضه کنندگان ماشــین آالت راهسازى، معدنى، 
خدمات شــهرى و خودروهاى دیزلــى با جامعه 
هدف آن فراهم کند تا رونق تــازه اى در بازار این 

ماشین آالت ایجاد شود.
یازدهمین نمایشــگاه بین المللى ماشــین آالت 
راهســازى، معدنى، خدمات شهرى و خودروهاى 
دیزلى طى روزهاى ســوم تا ششــم مهرماه و از 
ساعت 15 تا 21 پذیراى عالقمندان به این حوزه 

تخصصى خواهد بود.

امام جمعه موقت اصفهان در جمـــــع عـــــزاداران شرکت فوالد مبارکه:

پیشرفت اقتصادى عامل ثبات نظام مقدس
 جمهورى اسالمى ایران است

نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى:

 دستاوردهاى فوالد مبارکه در 
صرفه جویى مصرف آب قابل تحسین است 

نمایشگاهى از ماشین آالت راهسازى 
و معدنى در اصفهان

نایب رئیس اتــاق بازرگانى الزمه برنامه ریزى براى رســیدن به موفقیت در 
فعالیت اقتصادى را داشتن ثبات عنوان کرد و گفت: بى ثباتى ها منجر به توقف 

تولید مى شود.
مصطفى روناســى اظهار داشــت: فعاالن اقتصــادى در تمــام دنیا براى
موفقیت شان نیاز به برنامه ریزى دارند و برنامه ریزى نیز نیازمند وجود ثبات است.

وى گفت: بنده به عنوان یــک فعال اقتصادى باید بدانم در شــش ماه آینده 
وضعیت کشور به چه گونه اى است، ارز چه قیمتى دارد و روابطمان با کشورهاى 

دیگر به چه شکلى است.
این فعال اقتصادى با بیان اینکه اگر ثبات نباشد برنامه ریزى نمى توان انجام 
داد و کارها به نوعى آنى مى شود و کارهاى آنى نیز براى اقتصاد و تولید جوابگو 
نیست، اظهار داشت: فعاالن اقتصادى نسبت به آینده نگران هستند و نمى توانند 
برنامه ریزى کنند مثًال اگر خواهان بستن قراردادى هستند بدانند سه ماه آینده 
قیمت مواد اولیه، فوالد و پتروشیمى چقدر است؛ این ها در نتیجه باعث توقف 

کارها مى شود.
وى تصریح کرد: امیدوار هستیم دولت به بازار آرامش دهد، ثبات در بازار ایجاد 

کند و از همه مهم تر روابط بین المللى را اصالح کند.
روناسى کشورهاى همسایه را یک بازار بسیار بزرگ عنوان کرد و اظهار داشت: 
اگر نتوانیم به همسایگان خود صادرات انجام دهیم آن وقت مى توانیم به آلمان 
صادرات کنیم؟ قطعًا در وهله اول همســایگانمان بهترین هدف تجارى ما 
هســتند، از دولت انتظار داریم که روابط تجارى با همسایگان را تقویت و اگر 

مشکالتى هست آنها را برطرف کند.
نایب رئیس اتاق بازرگانى اصفهان با تأکید بر اهمیت داشتن دسترسى به 
بازار 400 میلیونى همسایگان، گفت: ما براى اینکه بتوانیم تولیدى داشته 
باشیم که توانایى رقابت با دنیا را داشته باشد نیازمند دسترسى به فّناورى 
و دانش روز هستیم که درنهایت این مسئله تأکید بر داشتن روابط خارجى 

دارد.

نایب رئیس اتاق بازرگانى اصفهان:

بازار 400 میلیونى کشورهاى همسایه را نباید از دست داد

مدیرامور زراعت جهاد کشاورزى استان اصفهان با اشاره 
به خرید تضمینى 101 هزار تن گندم در سال زراعى جارى 
از کشاورزان استان، گفت: بعید اســت در مقطع زمانى 
کنونى آب براى کشت پاییزه کشاورزان شرق اصفهان 
تامین شود، اما اگر نزوالت جوى پاییز مناسب باشد کشت 

دیرهنگام انجام مى شود.
محمدرضا افالکى در خصوص آخرین وضعیت کشــت 
گندم و جو در ســال زراعى 97-96 در استان اصفهان، 
اظهار کرد: سطح زیر کشت آبى و دیم گندم نسبت به سال 

زراعى گذشته حدود 29 هزار هکتار کاهش یافته است.
وى افزود: براین اساس تولید گندم در سال زراعى جارى 
نسبت به  ســال زراعى 96-95 از 250 هزار تن به 152 
هزار تن کاهش یافته اســت که نزدیک بــه 101 هزار 
تن گندم با نرخ 1300 تومان از کشــاورزان استان خرید 
تضمینى شده است، هم چنین میزان تولید جو 140 هزار 

تن است.
مدیرامور زراعت جهاد کشــاورزى اســتان اصفهان در 
خصوص برنامه کشت گندم در استان با توجه به بحران 
آبى در سال زراعى 98-97، گفت: مطابق برنامه ابالغى 
تهران و با پیش بینى تولید 170 هزار تن، براى سال آبى 
جدید قرار است 40 هزار هکتار گندم آبى و 16 هزار هکتار 

گندم دیم کشت شود.
وى درباره کمبود گندم با توجه به کاهش زیر کشت آن به 

دلیل بى آبى در استان اصفهان، اظهار کرد: استان اصفهان 
تامین کننده نیاز اصلى گندم خود نیست، با این وجود در 
ســال زراعى 97-96 نزدیک به 13,5 میلیون تن گندم 
در کشور تولیدشــده و همچنان در تولید این محصول 

استراتژیک، خودکفا هستیم.
افالکى در خصوص گالیه کشــاورزان نسبت به اینکه 

دولت هنوز هزینه خرید تضمینى گندم را به آن ها پرداخت 
نکرده است، اظهار کرد: دولت براى رفع این مشکل، 50 
درصد هزینه خرید تضمینى گندم را به کشاورزان پرداخت 
مى کند و تا به امروز نیز تمام این درصد پرداخت شده است 
و با تخصیص اعتبار از سوى سازمان برنامه ریزى تا پایان 
مهر ماه تمام هزینه خرید تضمینى گندم به کشــاورزان 

پرداخت خواهد شد.
وى درباره وضعیت کشاورزى شــرق اصفهان در سال 
زراعى جدید، اظهار کرد: پیرامون این موضوع وزارت نیرو 
و شرکت آب منطقه اى باید تصمیم گیرى کند و در صورت 

تامین آب، کشت کشاورزان انجام خواهد شد.
وى تاکید کرد: بعید است در مقطع زمانى کنونى آب براى 
کشت پاییزه شــرق اصفهان تامین شود، اما اگر نزوالت 
جوى پاییز مناسب باشد کشت دیرهنگام انجام مى شود 

و این موجب وارد شدن خسارات به کشاورزان مى شود.
مدیرامور زراعت جهاد کشاورزى استان اصفهان تاکید 
کرد: در صورت تامیــن آب دیرهنگام در ســال زراعى 
98-97 کشــت گلرنگ در بهمن ماه جایگزین کشت 

گندم خواهد شد. 
وى با بیان اینکه جهاد کشاورزى استان نزدیک به 5808 
تن گندم گواهى شده را بین کشــاورزان استان اصفهان 
توزیع کرده اســت، تصریح کرد: یکى از ضرورت هاى 
کشــت موفق وجود بذر گواهى شده اســت که در حال 

حاضر 65 درصد نیاز کشت دیم گندم فراهم شده است.
افالکى یادآور شد: متاسفانه در ســال زراعى جارى به 
دلیل عدم بارش مناسب برف و باران، نزدیک 20 هزار 
هکتار کشت گندم در شرق اصفهان حذف شد، هم چنین 
در این منطقه حدود 5 هزار هکتار گندم براثر خشکسالى 

رها شد.  

مدیرامور زراعت جهاد کشاورزى خبر داد

خرید تضمینى 101 هزار تن گندم در استان اصفهان


