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حمله یک بدافزار جدید به اصفهان
2

2

3

4

درگیرى ایرانى ها با 
 IMDb

CFT نقش الریجانى در تصویب

توزیع بنزین سوپر 
در اصفهان 

از سر گرفته شد

5

یک سوم حوادث 
رانندگى مربوط 
به بى احتیاطى 
عابران پیاده است

8

ســرهنگ حســین حســین زاده اظهــار کرد: 
براساس آمارها، 30 درصد جانباختگان ترافیک 
و تصادفات، کسانى هســتند که در هنگام عبور 
از خیابان به خط عابر پیاده و خط کشــى توجهى 

نداشته و از پل عابر پیاده استفاده نکرده اند و...
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در در 2424 ساعت  ساعت 55//33 برابر حجم سد زاینده رود باران بارید
2

با هدف اخالل در تراکنش ارزهاى دیجیتالى صورت گرفته است 

  بازگشت پرویز پرستویى 
به سینماها از امروز

«طارق همام» با این حرکتش «طارق همام» با این حرکتش 
استقالل را هم تحقیر کرداستقالل را هم تحقیر کرد

حرکتى کامًال غیر حرفه اى!

پیام هاى خطرناك 
براى رقباى سپاهان

این روزها مهاجم برزیلى ســپاهان محبوبیتى فوق العاده در اصفهان و در بین هواداران این تیم 
دارد و سپاهانى ها با القاب ویژه و خاصى او را تشویق مى کنند. فضاى مجازى پر است از پوسترها 
و کلیپ ها و القابى که هواداران براى این برزیلى محبوب ســاخته اند. او حاال قهرمان اســت و 

مانند یک رگبار در سپاهان عمل مى کند. صحبت از «کى روش استنلى» است.
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محبوبیت فوق العاده فرمانده نیروى هوایى زردها
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این روزها مهاجم برزیلى ســپا
دارد و سپاهانى ها با القاب ویژه
و کلیپ ها و القابى که هواداران
مانند یک رگبار در سپاهان عمل

محبوبیت
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حرکتى کامالغیر حرفه اى!کتى کامالغیر حرفه اى!هرفه اى!ر حرررالىتتىکامالغیىررکتىححر

این گیاه، سرماخوردگى را تار و مار مى کند
3

نوشیدن دمنوش ها در فصل هاى پاییز و زمستان بسیار مفید است و نقش مؤثرى در 
پیشگیرى از ابتال به بیمارى هاى مختلف دارند.

«آویشن» از نظر طب سنتى، طبعى گرم و خشک دارد. آویشن را به صورت تازه یا 
خشک و پودر شده در انواع غذا ها مصرف مى کنند. دمنوش آویشن یا چاى آویشن...

کاهش 90درصدى تولید پسته در کاشان

جانشین فرمانده انتظامى استان اصفهان در همایش 
«همیاران پلیس، فرهنگیاران ترافیک و بهار مهر و دانش»:
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بر اساس آمار رسمى دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت 
مدیریت منابع آب ایران، از ابتداى سال آبى جارى (اول 
مهر 97) تا ســاعت 18و30 دقیقه چهاردهم مهرماه در 
مجموع ســه میلیارد و 626 میلیــون مترمکعب بارش 
در ایران داشــتیم که این رقم در ساعت 18 و30 دقیقه 
روز پانزدهم مهرماه به هشــت میلیــارد و 570 میلیون 
مترمکعب رسید. در واقع در 24 ســاعت، چهار میلیارد 
و 944 میلیون مترمکعب باران و بــرف در ایران باریده 
اســت که چیزى معادل 3/5 برابر حجم سد زاینده رود

 است.
بارش هاى 8/57 میلیارد مترمکعبى 15 روز ابتدایى سال 

آبى جارى که از نظر ارتفاعى برابر با 5/2 میلیمتر است، 
نسبت به متوسط بارش هاى 15 روز اول مهرماه در 50 

سال گذشته، افزایشى 67/7 درصدى را نشان مى دهد.
بر اساس شــرایط طبیعى ایران، 70 درصد از حجم این 
بارش هــاى 4/9 میلیارد مترمکعبى کــه در بازه زمانى 
یک شــبانه روز در ایران باریده، تبخیر شده و بخشى از 
30 درصد باقیمانده نیز به دریا مى ریزد. کمتر از 30 درصد 
از این مقدار بارش، با جریان یافتن در رودهاى کشور به 
منابع آب سطحى پشت سدها اضافه شده و بخشى نیز 
با نفوذ در زمین به منابع زیرزمینــى تجدیدپذیر افزوده 

مى شود.

به گزارش «انتخاب»، نماینده ولى فقیه در نیروى قدس 
سپاه در جمع تعدادى از پاســداران در سخنانى به تبیین 
وظایف نیروهــاى انقالبى در رابطه با حــوادث اخیر و به 
خصوص FATF پرداخت و تأکید کرد: اینکه مقام معظم 
رهبرى چند ماه قبل به صراحت فرمودند چیزى که استکبار 
مى خواهد بر ملت ایران دیکته کند ملت ایران این پیمان 
را نباید امضا کند. مجلس شــوراى اسالمى تصویب کرد 
که جمهورى اسالمى به کنوانسیون FATF بپیوندد، یعنى 
ما دست حمایت از لبنان، ســوریه و عراق برداریم. غیر از 

این است؟!
حجت االسالم شیرازى تأکید کرد: شوراى نگهبان امروز 

وظیفه دارد جلوى این حرکت را بگیرد. شــما عبارت وزیر 
امور خارجه را نگاه کنید، مى گوید؛ اگر این قانون را امضا 
نکنیم فشار آمریکایى ها بر ما بیشتر مى شود؛ یعنى ما با فشار 
آمریکایى ها این کار را انجام مى دهیم. غیرت ما کجا رفته؟ 

نباید فریاد بزنیم؟
نماینده ولى فقیه در نیروى قدس سپاه گفت: علماى قم پیغام 
دادند، نامه نوشتند به رئیس مجلس که این ننگ را از دامان 
مجلس پاك کنید. فردا هم مى گویند ورود شما به کشورهاى 
دوست ممنوع است. هر جایى که قرار است از مظلوم حمایت 
بشود حق ندارید اسم لبنان و حزب ا... را ببرید شما حرف هاى 

آمریکایى ها را مرور کنید، این حرف بنده نیست!

در 24 ساعت 3/5 برابر حجم
سد زاینده رود باران بارید

شوراى نگهبان وظیفه دارد 
جلوى FATF را بگیرد

ُمهر خیانت و ننه جان من!
  ایسنا| اسـحاق جهانگیرى گفـت: راه عبور از 
شرایط فعلى این است که همه کار کنیم و هر کس خیانت 
کرد مهر خیانت بر پیشانى اش بزنیم. معاون اول رئیس 
جمهور در بخش دیگرى از اظهاراتش با بیان اینکه براى 
حل مشـکالت تنها راه برطرف کردن آن مدیر نیسـت 
گفت: مدیران با انگیزه بن بسـت ها را مى شکنند و مدیر 
باید راهکار ایجاد کند وگرنه پول به انـدازه کافى وجود 

داشته باشد ننه جان من هم مى تواند کار پیدا کند.

روحانى 
به دانشگاه تهران مى رود

  تسنیم| رئیس مرکز حوزه ریاسـت  دانشگاه 
تهران از حضور رئیس جمهور در دانشگاه تهران در مراسم 
آغاز سال تحصیلى دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالى 
کشور خبر داد و اظهار کرد: این مراسم روز یک شنبه هفته 
آینده و با حضور وزراى علوم و بهداشت برگزار مى شود. 
در این مراسم برخى از اساتید و دانشجویان به نمایندگى 

از جامعه دانشگاهى سخنرانى مى کنند.

«کیهان» هم پذیرفت 
تیتر روز سه شنبه «کیهان» نشان    عصر ایران|
مى دهـد FATF را تصویـب و تأیید شـده مى دانند و به 
شوراى نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت امید ندارند.  
  FATF تیتر «کیهان» این است: «آن از برجام، این هم از
بهانه بعدى چیست؟» این تیتر یعنى CFT را مانند برجام 
تمام شده و تصویب شده و نهایى شده مى دانند و حاال با 
اتکا به آن باید به انتظارات دامن بزنند و مثًال بگویند مگر 
FATF تصویب نشد، پس چرا مشکالت حل نشد؟ این 

احتمال را هم مى توان مطرح کرد که «کیهان» پس از 
دریافت تذکرات جدى، پرونده FATF را بسته و به روش 
همیشگى سراغ انتظارات رفته است. آن بود برجام؟ این 

بود FATF؟ این بود CFT؟...

موفق ترین حکومت بشرى
  ایرنا | سردار محمدرضا نقدى، معاون فرهنگى- 
اجتماعى سپاه در نشست تبیین گفتمان سازى چهلمین 
سالگرد پیروزى انقالب اسالمى گفت: نظام والیت فقیه 
پس از حکومـت رسـول ا... (ص) موفق ترین حکومت 
بشرى است و به سمت تعالى بیشتر نیز حرکت مى کند.

واقعیت هاى برنج هندى
  آنا| علیـزاده شـایق، دبیـر انجمن برنـج گفت: 
متأسـفانه برنج وارداتـى که به کشـور ما وارد مى شـود 
کیفیت هـاى متفاوتـى دارد به طورى که در سـال هاى 
گذشـته با اعمال تحریم هاى نفتى علیه کشـور شـاهد 
تبادل برنج در قبال خرید نفت از سوى کشور هند با ایران 
بودیم اما بسیارى از برنج هاى هندى که در سال 1391 
در قبال خرید نفت ایران از سوى هند به کشور وارد شد 
آلوده بود و همین موضوع موجب شد تا شاهد نابود کردن 
برنج هاى هندى فاسـد تا قبل از رسـیدن به سفره هاى 

مردم باشیم. 

مگر عزرائیل به دادمان برسد
محمدرضا باهنر، نایب رئیس     اعتماد آنالین |
ادوار پیشین مجلس گفت: کادرسـازى در کشور خوب 
انجام نشده است و برخى به من انتقاد مى کردند چرا این 
بار براى مجلس نامزد نشدى. به طنز پاسخ دادم بعضى از 
ما اینقدر مانده ایم که باید حضرت عزرائیل به داد ما برسد 

و از صندلى مسئولیت جدا کند.

دولت وعده اش را پس گرفت
  فارس| محمد على وکیلى، عضو هیئت رئیسه 
مجلس گفت: دولت وعده اش را پس گرفت و معرفى وزرا 
را به بعد از تعطیالت هفته آینده مجلس موکول کرد. قرار 
بود وزراى جدید دیروز به مجلس معرفى  شوند. مجلس 
هفتـه آینده به دلیـل حضـور نماینـدگان در حوزه هاى 
انتخابیه تعطیل اسـت و هفتـه بعد از تعطیـالت وزراى 

پیشنهادى دولت معرفى مى شوند.

خبرخوان
کارت سوخت 

دوباره احیا مى شود
کارت سوخت با هدف جلوگیرى    فارس|
از قاچاق ســوخت به خارج از کشور و مدیریت 
مصرف ســوخت مجدداً احیا مى شود. با ازدیاد 
تقاضا براى مصرف سوخت به ویژه در مناطق 
مرزى، دولت تصمیم گرفت به منظور جلوگیرى 
از قاچاق ســوخت و هدررفت انــرژى، کارت 
ســوخت و ســهمیه بندى را مجدداً اجرا کند. 
احتماًال پنج میلیون کارت از 21 میلیون کارت 
سوخت به دلیل مفقودى یا دالیل دیگر از رده 
خارج شــده باشد که قرار اســت طى دو هفته 

صادر شود.

کارت اعتبارى 
براى 11 میلیون نفر

  فارس| ســلمان خــدادادى، رئیس 
کمیســیون اجتماعى مجلس در حاشیه جلسه 
غیرعلنى دیروز خانه ملــت اظهار کرد: در این 
جلسه رئیس ســازمان برنامه و بودجه عنوان 
کرد که صد هزار تومان کارت اعتبارى به 11 
میلیون نفر ارائه خواهد شــد تا بر این اساس از 
فروشــگاه هاى زنجیره اى بتوانند خرید داشته 
باشــند. به گفته وى، این 11 میلیون نفر تحت 
پوشش کمیته امداد و بهزیستى، هالل احمر و 
ستاد اجرایى فرمان امام (ره) و برخى نهادهاى 

حمایتى هستند.

آخرین آمار تلفات الکل
  ایسنا| معاون اجتماعى وزیر بهداشت 
آخرین آمار مســمومیت با الکل در کشور طى 
یک ماه گذشته را تشــریح کرد. محمدهادى 
ایازى اظهارکرد: در یک مــاه اخیر 460 مورد 
مسمومیت ناشى از الکل در کشور داشتیم که 
منجر به مرگ 42 نفر شد. وى با بیان اینکه 170 
نفر نیز کلیه هاى خود را از دســت دادند و باید 
دیالیز شوند، گفت: 16 نفر از مصرف کنندگان 

نیز نابینا شدند.

توریست ها
 کجا پول خرج مى کنند؟ 

مجلــه «فوربــس» بــر    چمدان |
اســاس آخرین اطالعاتى که سازمان جهانى 
گردشــگرى در ســال 2018 منتشــر کرده ، 
نمودارى را تهیه  کرده است که نشان مى دهد 
توریست ها در کدام کشــورها بیشترین پول را 

هزینه کرده اند. 
در این نمودار مشخص است که اگرچه کشور 
فرانسه بیشــترین گردشــگر ورودى (86/9 
میلیون نفر) را داشــته  اما بیشترین هزینه ها در 
ایاالت متحده آمریکا از ســوى گردشــگران 
خارجــى انجــام شده اســت. 75/9 میلیون 
گردشگرى که در ســال 2017 به آمریکا سفر 
کرده انــد، 210/7 میلیارد دالر در این کشــور 

هزینه کرده اند.

این تعطیلى 
حذف شدنى نیست

  عصر ایران| رئیس کمیسیون اجتماعى 
مجلــس شــوراى اســالمى از طــرح جدید 
ساماندهى تعطیالت خبر داده و از جمله اینکه 
در این طــرح تعطیالت 29 اســفند و روز 13 

فروردین حذف مى شود.
تعطیالت ملى و باستانى چهار روز نوروز است و 
13 به در به اضافه روز ملى شدن صنعت نفت. 
نه نوروز قابل حذف اســت و نه 13 فروردین، 
29 اســفند هم عمًال تعطیل است.  آیا دیوارى 
کوتاه تر از تعطیلى سیزده پیدا نکرده اند؟ اتفاقًا 
ایرانى ها هــر تعطیلى را رها کننــد این را رها 
نمى کنند! هیچ تعطیلى اى به تعطیلى سیزده 

نیست!

به گزارش «آنــا»، محمدمهدى زاهدى، نماینده مــردم کرمان در مجلس 
در نشست رؤســاى کانون هاى بســیج با اشــاره به تصویب CFT گفت: 
یکى از دالیل اینکه این گونه طرح ها در مجلــس رأى مى آورد، نبود مرکز 
پژوهش هاى مستقل در مجلس شوراى اسالمى است. در حال حاضر رئیس 
مرکز پژوهش هاى مجلس توسط رئیس مجلس منصوب مى شود و هرگونه 

بخواهد به نمایندگان خوراك مى دهد.
زاهدى گفت: هفته گذشته به على الریجانى گفتم نباید این طرح را به صورت 
خام در جلسه علنى مطرح کرد و از افراد صاحب نظر در حوزه FATF چه موافق 
و چه مخالف دعوت کنید تا با یکدیگــر جدل کنند و نمایندگان در نهایت به 

استنباط کلى برسند.

وى ادامه داد: روز شــنبه قبل از رأى گیرى براى CFT با تمامى نمایندگان 
اصالح طلب و فراکسیون مستقلین که زیرمجموعه الریجانى هستند تماس 
گرفته شــده و آنها را ملزم به حضور در مجلس بــراى رأى گیرى این طرح 
کرده اند. نماینده یکى از شهرها که عمل چشم انجام داده و استراحت مطلق 
بوده و یک نماینده خانم دیگر که او هم عمل جراحى داشته را از بیمارستان 

به مجلس کشانده اند.
نماینده مردم کرمان در مجلس شوراى اسالمى اظهار کرد: هنگام رأى گیرى 
براى طرح CFT، تعداد 271 رأى در مجلس وجود داشت در حالى که براى 
رأى گیرى کابینه نیز این تعداد نماینده و رأى در مجلس وجود ندارد. به دلیل 
اینکه احتمال مى دادند این طرح آبستراکســیون شــود، نمایندگان موافق، 

حضور حداکثرى در مجلس داشتند.
زاهدى اضافه کــرد: لحظه قبــل از رأى گیــرى علــى الریجانى گفت: 
«مجلس موافــق، دولت موافــق، نماینــدگان اعالم رأى کننــد» به کار 
بردن این عبارات و این گونــه رأى گیرى در تاریخ مجلس بى ســابقه بوده

 است.
وى با بیان اینکه رئیس مجلس باید پاسخگو باشد خاطرنشان کرد: ساعت 
6 صبح روز رأى گیرى جلســه غیرعلنى برگزار شــد و منتقدان و موافقان 
طرح حضور یافتند اما از افراد منتقدى که نمایندگان پیشــنهاد کرده بودند 
هیچکس دعوت نشــده بود. چون نخواســتند افراد قوى نظرشان را اعالم

 کنند. 

در حالى که مهراب قاســم خانى و الهام پاوه نژاد هم اعالم 
کردند به جمع سلبریتى هایى پیوسته اند که از آنها خواسته 
شــده براى توضیح پیرامون نحوه هزینه کردن پول هاى 
جمع آورى شده به نام زلزله زدگان کرمانشاه به اداى توضیح 
بپردازند، دیروز دو روزنامه اصالح طلب و اصولگرا با استفاده 
از کاریکاتورهاى تمام صفحه اى در صفحه اول خود، از دو 

زاویه کامًال مختلف به همین موضوع پرداختند. 

دو روزنامه، دو دیدگاه
على دایــى و صادق زیبــا کالم؛ این دو نــام، معتبرترین 
چهره هایى هســتند کــه از اولین روزهــاى زمین لرزه 
کرمانشــاه تا پیش از مسدود شدن حســاب هایشان در 
چند روز پیش، توانســته اند بیشــترین کمــک را براى 
زلزله زدگان غرب کشور جمع آورى کنند. همچنین هر دو 
این چهره ها از اولین کسانى هم بودند که هدف بازخواست 
براى شفاف شدن شــیوه هزینه کردن پول هایى که جمع  

کرده اند قرار گرفتند. 
البته هم على دایى و هم صادق زیبا کالم مدعى هســتند 
این پول ها را براى آبادانى مناطق زلزله زده کرمانشــاه به 
کار خواهند گرفت و در عین حال خواســتار آن شده اند به 
حساب پول هایى پرداخته شــود که در جاهاى دیگر خرج 
شده اســت اما واقعیت این اســت که در جامعه دو دیدگاه 
درباره رفتار این چهره هاى شاخص و سایر سلبریتى هایى 
که به اقدام مشابه دســت زده اند وجود دارد. یک دیدگاه 
مى گوید این جمع کننده هاى سرشناس کمک هاى مردمى 
تاکنون هیچ اقدام مثبتى در مناطق زلزله زده انجام نداده اند 
اما دیدگاه دوم معتقد است، هنوز براى این کار دیر نشده و 
چهره هایى مثل على دایى و صادق زیبا کالم نباید هدف 
تخریب و توهین قرار بگیرند بلکه باید به آنها فرصت داد تا 
ایده هایشان در بازسازى مناطق آسیب دیده کرمانشاه را به 

مرحله عمل برسانند.
نمایندگى این دو دیدگاه متضــاد، دیروز در صفحه اول دو 
روزنامه کشور هویدا بود. روزنامه «سازندگى» ارگان حزب 
کارگزاران سازندگى (که از احزاب اصالح طلب محسوب مى 
شود) دیروز در صفحه اول خود، کارتون بزرگى از على دایى 
را به چاپ رساند و ضمن اشاره به مسدود شدن حساب بانکى 

این ورزشکار مشهور، از او به عنوان یک «سرمایه اجتماعى» 
یاد کرد که نباید «تحدید» شود. از طرف دیگر اما روزنامه 
«صبح نو» که نزدیک به قالیباف شهردار اسبق تهران است، 
با استفاده از کارتون بزرگ صادق زیبا کالم در صفحه اولش، 
او را یک «سلبریتى سیاسى»  لقب داد که معلوم نیست با 
بیش از پنج میلیارد تومان پولى که در حسابش جمع شده 

مى خواهد چه کار مشخصى انجام بدهد.

مردم چه مى خواهند
هنوز هیچ دستگاه یا مؤسسه اى آمارگیرى مستند و دقیقى 
انجام نداده که معلوم شود اکثریت مردم در پرونده «زلزله و 
سلبریتى ها» چه موضعى را اتخاذ کرده اند؛ آیا طرفدار پول 

جمع کردن توسط این چهره هاى شــاخص هستند یا از 
احضار، بازجویى و حسابرسى آنها حمایت مى کنند؟ در این 

بین اما یک چیز مشخص است. 
مى گویند رسانه ها صداى جامعه هستند و مطبوعات، آینه 
روشنى از تفکرات حاکم بر طبقات مختلف اجتماع. نگاهى 
به صفحه اول دو روزنامه سیاسى صبح دیروز هم به خوبى 
نشــان مى دهد که جامعه در قبال این ماجرا به دو قسمت 
تقسیم شده است؛ درست مثل بسیارى دیگر از ماجراهاى 
اجتماعى مشابه که موافقان و مخالفانش مقابل هم صف 
مى کشند تا در میدانى که معموًال پس زمینه اى سیاسى آن 
را پوشانده است به زورآزمایى دست بزنند. تجربه نشان داده 
روند رسیدگى به این قبیل پرونده ها، طوالنى و فرسایشى 

است  غافل از اینکه در این مورد به خصوص، فصل سرما 
نزدیک است و زلزله زدگان کرمانشــاه در آستانه سالگرد 
خشم شبانگاهان زمین در آبان ماه سال گذشته، همچنان 
در انتظار کمک به سر مى برند؛ حاال یا در قالب ریال هاى 
دایى، یا دهکده امید زیبا کالم یا تومان هاى قاسمخانى و 
پاوه نژاد  یا نرگس کلباسى یا مهناز افشار و یا توجهات هرچه 
زودهنگام تر قوه محترم قضائیه. آنهــا چندان توجهى به 
منازعات «بانکى» ندارند و اصًال بعید اســت روزنامه هاى 
«ســازندگى» یا «صبح نو» دیروز را هم خوانده باشند چرا 
که خواسته آنها بسیار ســاده تر و در عین حال فراتر از این 
چیزهاست. این مردم فقط یک سرپناه مطمئن مى خواهند 

و بازگشت به زندگى عادى. همین.     

2 کاریکاتور و یک پیام

احضار سلبریتى ها، احصاى حساب ها

نماینده اصولگرا مطرح کرد

 CFTنقش الریجانى در تصویب

مرکز مدیریت امداد و هماهنگى عملیات رخدادهاى رایانه اى کشور ضمن 
هشدار درباره افزایش حمله هاى بدافزارى اعالم کرد: بدافزار استخراج رمز ارز 
«کوین هایو» (COIN HIVE) منبع جدید تهدیدات امنیتى به شمار مى رود و 

تهران آلوده ترین شهر ایران به آن است.
به گزارش «ایرنا»، در حوزه «استخراج ارزهاى دیجیتال»، به تراکنش هاى 
ارزهاى دیجیتال که در بسته هاى داده جمع مى شــوند، بالك مى گویند؛ 
پردازش به موقع این بالك ها براى صحــت انجام فرایند تراکنش ضرورى 
است و از آنجا که هیچ نهاد مرکزى وجود ندارد که بتواند همه فرایند پردازش 
را به درستى انجام دهد، کامپیوترها این مسئولیت را به عهده مى گیرند که به 

این کار استخراج گفته مى شود. 
براســاس گزارش مرکز «ماهر»، ســال 2017 بدافزارهاى شناسایى شده 
استخراج رمز ارز رشدى معادل 8500 درصد داشته و پیش بینى مى شود یکى 
از چالش هاى امنیتى در ســال هاى پیش رو، گسترش صعودى بدافزارهاى 

استخراج رمز ارز باشد.
گزارش مرکز «ماهر» اضافه مى کند:

گزارش مرکز «ماهر» تأکید دارد: بیشترین میزان سوء استفاده از ضعف امنیتى 
مسیریاب (روترهاى) میکروتیک، اســتخراج رمز ارز با استفاده از تکنولوژى 
کوین هایو است و این حمله باعث استفاده بیش از حد از پردازنده میکروتیک 

شده، بنابراین دستگاه قادر به عملکرد صحیح نخواهد بود.
مرکز «ماهر»، تهران را با تعداد 606 آلودگى در ردیف اول بیشترین آلودگى 

به این بدافزار اعالم کرده و اصفهان نیز با تعداد 244 آلودگى در مقام دوم قرار 
گرفته اســت. آخرین بارى که اصفهان هدف یک حمله جدى سایبرى قرار 
گرفت، اردیبهشت ماه سال گذشته بود که باج افزار wannacrypt همزمان 
با 74 کشور در دنیا به برخى از سیستم هاى بیمارستانى از جمله سیستم دانشگاه 

علوم پزشکى اصفهان حمله کرد.
اما براساس گزارش مرکز «ماهر»،  شــهرهاى تبریز با تعداد144 آلودگى، 
بوشهر با تعداد 88 آلودگى و خوى با 40 آلودگى در ردیف هاى بعدى شهرهاى 
با بیشترین آلودگى توســط بدافزار کوین هایو قرار گرفته اند. مرکز «ماهر» 
چهار سرویس دهنده داراى بیشترین آلودگى را پیشگامان توسعه ارتباطات، 
مخابرات فارس، پیشگامان هرمزگان و همچنین آسمان فرازسپاهان معرفى 

کرده است که دفتر مرکزى آن در اصفهان قرار دارد.

اعتراف وزیر آموزش و پرورش:با هدف اخالل در تراکنش ارزهاى دیجیتالى صورت گرفته است
توان مبارزه با مافیاى کنکور را ندارمحمله یک بدافزار جدید به اصفهان

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به لجبازى مافیاى کنکور با آموزش و پرورش 
گفت: اعتراف مى کنم توان مقابله با این مافیا را در دوره متوسطه ندارم.

سید محمد بطحایى گفت: امروز برنامه رســمى درسى مدارس به شدت در 
معرض تهدید از ســوى دایه هاى مهربان تر از مادر قرار گرفته است و حجم 
فراوان کتاب  هاى کمک آموزشــى و جزوات آمادگى آزمون به شدت برنامه 
درســى و کتاب ها را تهدید مى کند. وى افزود: به سادگى یک کتاب کمک 
آموزشى که حداقل اســتانداردها را ندارد برنامه درسى ما را تهدید مى کند و 
امروز در صحنه مبارزه اى قرار داریم که کارشناس و مؤلف کتاب درسى تمام 
مسیرهاى استاندارد را طى کرده تا کنجکاوى و حس پرسشگرى دانش آموز 
را تقویت کند اما بالفاصله یک مؤسسه غیرحرفه اى کتاب حل المسائل را وارد 
میدان مى کند و تمام نقشه هایى را که ما طراحى کردیم تا دانش آموز خودش 

بیاندیشد و به جواب مسئله برسد، نقش برآب مى کند.
بطحایى گفت: این روند باعث شده بچه ها احساس کنند دیگر نیازى به 9 ماه 
حضور در مدرسه نیست و کتاب هاى کمک آموزشى را مى خوانم و مى روم 
امتحان مى دهم و به جاى 9 ماه تحصیل و حضور در مدرسه ظرف مدت یک 
ماه به صورت فشــرده دروس را مى خواند و براى شرکت در امتحانات نهایى 
آماده مى شود. وى بیان کرد: وقتى تبلیغات حجیم این مؤسسات خصوصى 
را مى بینیم به نظر مى رســد نوعى لجبازى وجود دارد و کتشان را در آورده اند 
براى مبارزه با آموزش و پرورش. اعتراف مى کنم هنوز زورمان به مؤسسات 
خصوصى در دوره متوسطه نرسیده است و هنوز درآمدهاى میلیاردى آنها از 

قِ َبل کنکور و دانش آموزان حاصل مى شود.

مهران موسوى خوانسارى
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مدارس ابتدایى شهرضا 
مشاور ندارد

محمود رسـتگار، مدیر آموزش و پرورش شهرستان 
شهرضا گفت: مدارس مقاطع ابتدایى و متوسطه دوم 
در شـهرضا مشـاور ندارد، در حالى که وجود مشـاور 
در همـه مـدارس یکـى از مهمتریـن ضرورت هاى 

آموزشى است.

اختصاص اعتبار100 میلیارد 
ریالى براى اشتغال

فرماندار دهاقان از اختصاص صد میلیارد ریال اعتبار براى 
اشتغال روستاییان خبر داد. 

على اصغر قاسمیان اظهار کرد: دهاقان در جذب اعتبارات 
اشـتغالزایى در بیـن 24 شهرسـتان اسـتان اصفهان با 
شـاخص 128 درصدى رتبه برتر را کسب کرده که این 

دستاورد نتیجه تالش بى وقفه مسئوالن بوده است.

تخلیه 5 کانتینر حامل الستیک 
5 کانتینر حامل 600حلقه السـتیک در شـهر اصفهان 

تخلیه شد. 
مدیر اداره راهـدارى و حمل و نقل جاده اى شهرسـتان 
اصفهان گفت: با پیگیرى هاى صورت گرفته، پنج کانتینر 
حامل 600حلقه الستیک در انبارهاى پیش بینى شده این 

اداره تخلیه شدند. 
مجتبى حاجیان با بیان اینکه این السـتیک ها از مقصد 
بندرعباس بارگیرى شـده اسـت، افزود: الستیک ها بر 
اسـاس ثبت نام در کانـون انجمن صنفـى کامیونداران 
و کانـون انجمن صنفى شـرکت هاى مسـافرى توزیع 
مى شـود. وى گفـت: اطالعات در سـامانه تایـر ثبت و 
السـتیک ها هم با نظـارت، کنتـرل کارت هوشـمند و 

پیمایش باالى 30هزار کیلومتر توزیع مى شود.

کاهش 90درصدى تولید پسته 
در کاشان

تولید پسـته در شهرسـتان کاشـان بیـش از 90درصد 
کاهش یافته است. 

مدیر جهاد کشـاورزى کاشان گفت: نوسـان دمایى به 
ویژه سرماى بى سـابقه در فروردین امسـال وافت دما 
باعث خسـارت90 بـه باغ هاى پسـته این شهرسـتان 

شده است.  
مجیـد کافى زاده میزان سـاالنه برداشـت پسـته را در 
این شهرسـتان 1/5 ُتن عنوان و پیش بینـى کرد: این 
میزان امسال به کمتر از 100کیلوگرم برسد. وى میزان 
خسارت وارده به پسته کاران را هزار و 750میلیارد ریال 
بیان کرد و افزود: در شهرستان کاشان 1382هکتار باغ 
پسته وجود دارد که 1180هکتار آن بارور و 202هکتار 

آن غیربارور است.

امکان تغییر هزینه 
ویزاى اربعین وجود دارد

مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان گفت: هزینه ویزاى 
اربعین وابسته به هزینه دالر است. 

غالمعلى زاهدى اظهـار کرد: طبق توافقـى که با بانک 
شده، نرخ ویزاى اربعین بر اساس نرخ ثانویه دالر است. 
وى افزود: هزینه ویزاى اربعین وابسته به نرخ دالر است 
و با توجه به نوسانات قیمت دالر در سیستم بانکى، هزینه 

ویزا به همان نسبت تغییر خواهد کرد.

حمایت کمیته امداد 
از 9750 کودك

مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره) اســتان اصفهان 
گفت: 6902 کودك زیر 12 سال در طرح اکرام ایتام و 
فرزندان محسنین و 2850 کودك زیر پنج سال مبتالبه 
ســوءتغذیه از خدمات کمیته امــداد اصفهان بهره مند 

هستند.
محمدرضا متین پور اظهار کرد: بخش بزرگى از خدمات 
این نهاد با محوریت حمایت از کــودکان نیازمند ارائه 
مى شــود و در حال حاضر بیش از 9750 کودك در دو 
طرح اکرام ایتام و فرزندان محسنین و مبارزه با سوءتغذیه 

تحت حمایت قرار دارند.

خبر

سرپرست معاونت فرهنگى- اجتماعى اداره کل اوقاف و امور 
خیریه استان اصفهان گفت: از ابتداى سال جارى تاکنون 
در قالب پنج طرح با همکارى بیــش از 1000 مبلغ بومى و 
اعزامى، بیش از ده هزار برنامه مختلف فرهنگى و مذهبى در 

جوار بقاع متبرکه سراسر استان اجرا شده است.
حجت االســالم ولى ا... روان اظهار کرد: بر اســاس ابالغ 
شناسه برنامه هاى سازمان اوقاف و امور خیریه و همچنین 
اجراى امینانه نیات واقفان نیک اندیش با هدف ترویج و نشر 
معارف اسالمى و همچنین یکپارچه سازى و استاندارد کردن 
فعالیت هاى فرهنگى و مذهبى، از اول سال جارى تاکنون با 
همکارى کارشناسان معاونت فرهنگى و اجتماعى اداره کل 

اوقاف و امور خیریه و همچنین کارشناسان فرهنگى مستقر 
در 25 اداره اوقاف در سراسر استان و مشارکت 1006 مبلغ 
بومى و 180 مبلغ اعزامى، بیــش از ده هزار برنامه مختلف 
فرهنگى و مذهبى در جوار حرم مطهر 350 بقعه و امامزاده 

استان اجرا شده است.
وى افزود: ایــن برنامه هاى فرهنگــى و مذهبى در قالب 
طرح هاى آرامــش بهارى، ضیافت الهى، نشــاط معنوى، 
والیت علــوى اکمال دین نبوى و بصیرت عاشــورایى، با 
محوریت اجراى برنامه هاى ترویجى و تبلیغى پیرامون نشر 
معارف اسالمى و اهل بیت (ع) و همچنین ترویج فرهنگ 

وقف اجرا شده است.

معاون فناورى اطالعات و آمار جمعیتى ثبت احوال استان 
اصفهان گفت: تاکنون براى سه میلیون و 399 هزار نفر در 
استان اصفهان کارت ملى هوشــمند صادر شده که از این 
تعداد، 420 هزار کارت در ادارات ثبت احوال رســوب شده 

است و متقاضیان براى دریافت مراجعه نکرده اند.
مجتبى یکتامنش با بیان اینکه کارت ملى هوشــمند تمام 
متقاضیانى که تا پایان ســال 96 درخواست خود را اعالم 
کرده اند، صادر شده است، اظهار کرد: همه این کارت ها آماده 
تحویل است و براى همه کسانى که کارت براى آنها صادر 

شده، پیامک ارسال شده است.
وى با بیان اینکه متقاضیان بسیارى براى دریافت کارت هاى 

هوشــمند خود اقدامى نکرده اند، افزود: تاکنون براى سه 
میلیون و 399 هزار نفر کارت ملى هوشمند صادر شده که 
این رقم،  75 درصد جامعه هدف استان را شامل مى شود و 
الزم است افرادى که تا پایان ســال 96 در خواست خود را 
نهایى کرده اند، براى دریافت کارت هاى هوشــمند خود در 
اســرع وقت به مراکز تحویل کارت ملى هوشمند مراجعه 
کنند. وى با اشــاره به اینکه در حال حاضر تعداد 420 هزار 
کارت رسوب شده در ادارات ثبت احوال وجود دارد، گفت: این 
تعداد کارت حدود 13 درصد از کارت هاى صادر شده است 
که این کارت ها در صورت مراجعه نکردن افراد پس از مدت 

زمان مشخص، بر اساس قانون امحا مى شود.

رسوب 420 هزار
 کارت  ملى در ثبت احوال 

اجراى 10 هزار برنامه فرهنگى 
و مذهبى در بقاع متبرکه

طى مراسمى با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت 
از خدمات پنج ساله بهرام ســبحانى تقدیر و حمیدرضا 
عظیمیان به عنوان مدیرعامل جدید شرکت فوالد مبارکه 

اصفهان معرفى شد.
زهرا سعیدى، نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس 
شوراى اسالمى در این مراســم اظهار کرد: در پنج سال 
گذشته چرخه فوالد مبارکه با موفقیت در سطح بین الملل 
معرفى شده است. وى با بیان اینکه مسئولیت ها امانتى در 
دستان مسئوالن است، افزود: هر مسئولى در هر جایگاهى 
باید بتواند با یک اثر ماندگار پست خود را تحویل دهد و در 

جایگاه دیگرى به خدمتگزارى بپردازد.
نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس شوراى اسالمى 
با اشاره به اقدامات درخشان فوالد مبارکه در حوزه هاى 
اجتماعى گفت: فوالد مبارکه در تــرك اعتیاد و زدودن 
دیگر آسیب هاى اجتماعى نقش زیادى داشته و در آغاز 
سال تحصیلى، 2000 بسته حمایتى براى دانش آموزان 

شهرستان مبارکه تهیه کرده است.
 افزایش 30 درصدى تولید فوالد خام در 

فوالد مبارکه
مدیرعامل سابق شــرکت فوالد مبارکه اصفهان در این 
مراسم تصریح کرد: هر مسئولى یک روز بر سر کار مى آید 
و یک روز هم از سمت خود خداحافظى مى کند؛ در سال92 
پس از 22 سال به فوالد مبارکه بازگشتم و کوچک ترین 
نقش را در این ســال ها داشتم و پرســنل فوالد مبارکه 

تالش کردند.
بهرام سبحانى با بیان اینکه روند تولید فوالد خام فوالد 
مبارکه از ســال 92 تاکنون بیــش از 30 درصد افزایش 
یافته است، افزود: سیاســت پنج سال اخیر فوالد مبارکه 

با توجه به ورود بخش خصوصى به صنعت فوالد، تولید 
محصوالت کیفى در اولویت این شــرکت قرار گرفت تا 
وابستگى ها قطع شود. وى با اشاره به بهره ورى در فوالد 
مبارکه  گفت: بهره ورى نیروى انســانى پاشــنه آشیل 
شرکت فوالد مبارکه است؛ تصمیم گیرى در فوالد مبارکه 
خلق الساعه نیست و سهم 50 درصدى خود در میزان تولید 
فوالد کشور را حفظ کرده و مطابق برنامه پیش رفته است.

ســبحانى با اشاره به افزایش ســرمایه در شرکت فوالد 
مبارکه عنوان کرد: طى سال هاى مختلف با هفت هزار 
و 500 میلیارد تومان یکى از بزرگ ترین ســرمایه هاى 
بورسى و طى چند روز آینده در صدر شرکت هاى بورسى 
قرار خواهد گرفت. وى با بیان اینکه سال هاى 94 و 95 
بحرانى ترین سال هاى صنعت فوالد براى کشور و جهان 
بود، تأکید کرد: در سال هاى اخیر هفت هزار و 300 میلیارد 

تومان در گروه فوالد مبارکه سرمایه گذارى شد که نتیجه 
آن افزایش اشتغال و توسعه صنعت فوالد کشور بود.

سالمت و شفافیت، اولویت مدیریت جدید
مدیرعامل جدید شرکت فوالد مبارکه اصفهان نیز در این 
مراســم بیان کرد: از اینکه در موقعیت مدیریت شرکت 
فوالد مبارکــه قرار گرفته ام از همه همــکاران قدردانى 
مى کنم و امیدوارم در سایه یک تالش مضاعف با توجه به 
کیفیت، کّمیت، سالمت و شفافیت بتوانیم فوالد مبارکه 
را توسعه دهیم. حمیدرضا عظیمیان، سه فاکتور کارایى، 
سالمت و شفافیت را در اولویت کارى خود دانست وافزود: 
باید در ادامه کار فوالد مبارکه به مسائل معیشتى پرسنل 
فوالد توجه ویژه داشت چراکه تورم هاى ناخواسته اى به 
مردم ایران و به خصــوص کارمندان و کارگران تحمیل 

شده است.

در مراسم معارفه مدیرعامل جدید بزرگ ترین شرکت فوالد کشور مطرح شد

اولویت هاى جدید مدیریتى در فوالد مبارکه

قیمت مرغ در استان اصفهان 7 درصد ارزان شد.
رئیس انجمن صنفى کشتارگاه هاى صنعتى مرغ استان 
اصفهان گفت: قیمت مرغ 7 درصــد ارزان تر از ده روز 

گذشته شده است.
حمیدرضا شــیخان، قیمت هــر کیلو مرغ زنــده را در 
مرغدارى هاى این اســتان، 6900 تومان و قیمت آن 

در کشــتارگاه را 9890 تومان و براى مصرف کننده  ده 
هزار و 860تومان اعالم کرد و افزود: قیمت مرغ در این 
استان با استان هاى همجوار یزد، فارس و چهارمحال 
و بختیارى مطابقــت دارد. وى مهمترین عامل کاهش 
قیمت را کاهش تقاضا بیان کرد و گفت: از ابتداى امسال 
تاکنون 90هزار ُتن مرغ در اســتان اصفهان تولید شده 

است. رئیس انجمن صنفى کشتارگاه هاى صنعتى مرغ 
اســتان اصفهان افزود: 30درصد تولید مازاد این استان 
به استان هاى همجوار و کشورهاى عراق و حوزه خلیج 
فارس و افغانستان صادر مى شود. وى ادامه داد: 2000 
واحد مرغدارى، 18کشتارگاه صنعتى مرغ و حدود 1000 
واحد توزیع این نوع طیور در استان اصفهان فعال است.

از ابتداى امسال تاکنون محقق شده است

تولید 90هزار تُن مرغ در استان اصفهان

دبیر ســتاد مدیریت بحران شــهردارى اصفهان از 
راه اندازى ایســتگاه تخصصى مقابله با حریق هاى 

شیمیایى خبر داد و گفت: در ســال جارى تجهیزات 
مورد نیاز پایگاه هاى پشتیبانى ستاد مدیریت بحران و 
پدافند غیرعامل مناطق 15 گانه شهردارى اصفهان 

خریدارى و تکمیل مى شود.
احمدرضــا مرادى اظهارکــرد: توافقنامــه اى براى 
اجراى طرح مطالعات جامع پدافند غیرعامل شــهر 
اصفهان با سازمان پدافند غیر عامل کشور و سازمان 
شهردارى هاى کشور امضا و الیحه آن تقدیم شوراى 
شهر اصفهان شده تا به محض تصویب، آگهى مناقصه 

آن منتشر شود.

راه اندازى ایستگاه تخصصى مقابله با 
حریق هاى شیمیایى

معاون بهداشــتى دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان 
گفت: مخالف اجراى طرح بازچرخانى آب در رودخانه 
زاینده رود هستم، زیرا این طرح از نظر بهداشتى داراى 

اشکاالت زیادى است.
کمال حیدرى با بیان اینکه مخلوط آب پســاب با آب 
سالم در این طرح،مسبب اشــکاالت فراوانى است، 
اظهار کرد: این طرح کامًال از نظر بهداشتى غیراصولى 
اســت و نه تنها مفید نیســت، بلکه ضرر و زیان هاى 

زیادى را همراه خواهد داشت.
وى با اشاره به اینکه در شرایط خشکسالى فعلى باید 
از پساب فاضالب به عنوان یک ســرمایه به درستى 
بهره بردارى شود، خاطر نشــان کرد: مرکز بهداشت 
اصفهان درحدود شــش ســال پیش طرحى مبنى بر 
«طرح تصفیه پساب با فرایند بسیار مطمئن» ارائه کرد 
که بار میکروبى پساب را در حد صفر مى رساند و آب را 

به یک آب بسیار شفاف و بدون خطر تبدیل مى کند.

معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان:

 مخالف اجراى طرح بازچرخانى آب هستم

توزیع بنزین ســوپر پس از حــدود ده روز توقف در 
تعدادى از جایگاه هاى سوخت اصفهان از سر گرفته 

شد.

توزیع بنزین ســوپر در جایگاه هاى سوخت از اواسط 
فصل بهار امسال کاهش یافت. 

مدیر روابط عمومى شرکت ملى پخش فرآورده هاى 
نفتى منطقــه اصفهان گفت: بنزین ســوپر در هفت 
جایگاه سوخت ناحیه مرکزى اصفهان شامل امیرکبیر، 
بزرگمهر، البرز ُدرچه، رشادى، فرقدانى، حکیم نظامى 

و قدس رضوى توزیع شده است. 
بهمــن علیپور خاطرنشــان کرد: چگونگــى توزیع 
بنزین سوپر در ســایر جایگاه هاى سوخت با توجه به 
روند تخصیص آنها در روزهاى آینده اطالع رســانى 

مى شود. 

توزیع بنزین سوپر در اصفهان از سر گرفته شد

معاون امور اجتماعى اداره کل بهزیستى استان اصفهان 
گفت: درحدود5800 کودك در روستا مهدهاى استان از 

« یک وعده غذاى گرم » بهره مند مى شوند. 
مجتبى ناجى زمان آغاز این طرح را روز ســه شــنبه 
(دیروز) عنوان کرد و گفت: امسال براساس برآوردهاى 

صورت گرفته، پیش بینى مى شود که 25 میلیارد ریال 
براى اجراى این طرح اختصاص یابد.

وى سرانه هر وعده غذاى گرم براى هر کودك را 22 
هزار ریال عنوان کرد و گفت: این طرح به مدت120 روز 

در سطح روستا مهدهاى استان اجرا مى شود.

اجراى طرح یک وعده غذاى گرم در روستا مهدها

نیروگاه حرارتی اصفهان در شش ماهه اول سال جارى 
بیش از یک میلیارد و 76 میلیون کیلووات ساعت، انرژي 
الکتریکی تولید کرد و  به شــبکه سراسري برق کشور 

انتقال داد.

مدیرعامل شــرکت مدیریت تولید برق اصفهان گفت: 
نیروگاه اصفهان تا پایان شــهریورماه سال جارى، یک 
میلیارد و 76 میلیون و 711 هزار کیلووات ساعت، انرژي 
الکتریکی خالص تولیدي را به شبکه سراسري برق کشور 
تحویل داده اســت.  به گفته بهمن نیکى، این در حالى 
است که این نیروگاه در همین مدت، آمادگى تولید بیش 
از یک میلیارد و 744 میلیون کیلووات ساعت برق را داشته 
که به دلیل محدودیــت آب مورد نیاز واحدهاى بخارى 

مولد برق نیروگاه، این میزان تولید محقق نشده است.
گفتنى است؛ نیروگاه حرارتى اصفهان داراى پنج واحد 
بخارى مولد برق با ظرفیت هاى متنوع و مجموع توان 

تولید نامى 835 مگاوات است.

تولید بیش از یک میلیارد کیلووات ساعت برق
 در نیروگاه اصفهان

دفتر کنسولى عراق در اصفهان براى صدور ویزاى زائران 
اربعین استان هاى اصفهان و چهارمحال و بختیارى آغاز 

به کار کرد.
مدیرعامل شرکت مرکزى دفاتر زیارتى استان اصفهان 
با بیان اینکه تاکنون3000  روادید براى مشتاقان حضور 
در مراسم اربعین در این دفتر صادر شده، گفت: امسال دو 
هیئت هفت نفره به همراه دو کنسول عراق به اصفهان 
اعزام شــدند تا ویزاى زائران اصفهان و چهار محال و 

بختیارى را در کمترین زمان صادر کنند.
على اصغر عزیزان با اشاره به اینکه هزینه صدور روادید 

براى هر نفر همراه با بیمه خدمات درمانى و هزینه اجرا 
در استان 371هزار و 880 تومان است، افزود: 190دفتر 
زیارتى در استان آماده دریافت مدارك زائران براى صدور 

ویزاى اربعین است.
وى با بیان اینکه متقاضیان صدور ویزا از مراجعه به دفتر 
کنسولى عراق خوددارى کنند، گفت: براى تسهیل در 
صدور روادید، متقاضیان از طریق سامانه سماح ثبت نام و 
مدارك خود را به آژانس هاى داراى مجوز تحویل دهند.

عزیزان افــزود: صــدور روادید در این دفتر ســه روزه 
امکانپذیر است.

آغاز به کار دفتر کنسولى عراق در اصفهان
تخت هاى بیمارستانى در اصفهان نامتعادل توزیع شده 

است.
معاون درمان دانشــگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: در 
بیمارستانى مثل الزهرا(س)100 درصد اشغال تخت وجود 
دارد در حالى که در برخى بیمارستان ها 5 درصد از تخت ها 

هم اشغال نمى شود.
بهروز کلیدرى با اشاره به مانتیور نام ستاد هدایت درمان 
در تمام اورژانس ها گفت: اورژانس بر پایه اطالعات این 
ستاد، بیمار را به بیمارستان انتقال مى دهد اما با حجمى از 
بیماران که خود به اورژانس مراجعه کرده اند، مواجه شده 
و ترافیک بیماران و ارائه خدمات درمانى به وجود مى آید.

وى تنهــا راه حل ممکــن براى ارائه خدمات یکســان 
به بیمــاران در تمامى نقاط شــهر اصفهــان را، ایجاد 
بیمارســتان هاى قطب در چهار جهت و اطراف اصفهان 
دانست و گفت: طبق نقشه سالمت باید بیمارستان هایى 
که چهار جهت شهر اصفهان را پوشش مى دهد، به طور 
کامل تجهیز کنیم. معاون درمان دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان اعالم کرد: بیمارســتان منظریه خمینى شهر، 
بیمارستان منتظرى نجف آباد و بیمارستان شفا کلیشاد 
را باید بــا امکانات تخصصى مجهز و رشــته هاى فوق 
تخصصى را در تمام این بیمارستان ها راه اندازى کرد تا 
یک حلقه امکانات متمرکز در اطراف اصفهان ایجاد شود.

توزیع نامتعادل تخت هاى بیمارستانى در اصفهان
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الهــام چرخنــده در یک 
کار ســینمایى بــه نــام 
«شــاخه هاى شکســته 
بلوط» به عنوان رئیس 
منافقین عملیات مرصاد 
حضــور دارد کــه باید 

منتظر بمانیم در روزهاى آینده عوامل این 
کار براى حضور در جشــنواره فیلم فجر تصمیم نهایى شان 

را اعالم کنند.
الهام چرخنده در این باره گفت: خبرهایى درباره فصل دوم 
«آواى باران» را در فضاى مجازى و رسانه ها دیدم اما درباره 
شرح واقعه و حضور بازیگران باید تهیه کننده اظهارنظر کند.

وى با اشــاره به حضور در «شاخه هاى شکســته بلوط» با 
کاراکتر رئیس منافقین، خاطرنشــان کرد: درباره بازگشت 
دوباره به دنیاى هنر باید بگویم که به تازگى فیلم سینمایى 
«شــاخه هاى شکســته بلوط» را به پایان رســانده ام. این 
فیلم به کارگردانى مســعود تکاور جنایت هاى منافقین در 
اســالم آباد غرب را روایت مى کند. ایــن کار در طول یک 
ماه تصویربــردارى در تنگه مرصاد و اســالم آباد غرب به 

اتمام رسید.
چرخنده با تأکید بر اینکه «شــاخه هاى شکســته بلوط» 
نشــان دهنده گوشــه اى از مظلومیت مردم کرمانشــاه در 
عملیات مرصاد است، عنوان کرد: اســتان کرمانشاه در راه 
دفاع از آرمان هاى انقالب و نظام اسالمى شهداى زیادى را 
تقدیم کرده که امید است بتوانیم گوشه هایى از رشادت این 

عزیزان را به تصویر بکشیم.

وبســایت IMDb سال هاســت بــه عنــوان یکى از 
شناخته شده ترین منابع ســینمایى مطرح است اما همین 
سایت سینمایى دردســرهایى را براى ایرانیان به همراه 

داشته است.
به گزارش «سینماســینما»، چند روزى است که انتشار 
خبرى در مورد محمدرضا گلزار و حضــور نام او در میان 
بازیگران خوش تیپ سینما در سایت IMDb حواشى 
زیادى براى این بازیگر به همراه داشــته است. البته این 
 IMDb اولین بار نیست که اطالعات درج شده در سایت
براى سینماى ایران و ســینماگران ایرانى حاشیه سازى 
مى کند، حدود یکسال قبل انتشار فهرست بازیگران فیلم 
اصغر فرهادى نیز در این سایت موجب شد تکذیبیه اى از 
سوى دست اندرکاران «همه مى دانند» منتشر شود و خبر 

انتشار یافته روى IMDb رد شود.
در ادامه نگاهى به ماجراى دو بار دردسرســازى فهرست 
منتشر شده روى IMDb براى سینماى ایران صورت 
مى گیرد، امــا پیش از آن الزم اســت توضیحى در مورد 

سازوکار IMDb داده شود.

چه کسى این اطالعات را وارد مى کند؟
براى اینکه شــما به عنوان یک فرد بتوانید اطالعاتى را 
وارد سایت IMDb بکنید، ابتدا باید عضو آن شوید. بعد 
از عضویت دیگر ساختن یک فهرست از بازیگران خوش 
قیافه یا بدترکیب کار پیچیده اى نیست. براى عضویت هم 
تقریباً همان مراحلى طى مى شود که براى ورود به فضایى 

چون فیسبوك نیاز است. اما اگر قرار باشد شما به عنوان 
کاربر دستى در عوامل یک فیلم ببرید باید نوشته شما مورد 
تأیید گردانندگان ســایت قرار بگیرد. سینماگران ایرانى 
اما از هر دو مسیر یاد شده مورد مهر و بى مهرى اعضاى   

IMDb قرار گرفته اند.

وقتى بازیگر ترکیه اى سر از فیلم فرهادى 
در مى آورد

اصغر فرهادى از آن دســت کارگردانانى است که خیلى 
تمایلى به مانــور دادن روى اخبار اثرش آن هم در مقطع 
ساخت فیلمش ندارد. اخبار مربوط به فیلم این بازیگر بسیار 
حساب شــده و دقیق راهى مطبوعات مى شوند و همین، 
رسانه هایى را که عالقه  دارند براى یافتن خبرى دست اول 
از فیلم این کارگردان صاحب اسکار از هم پیشى بگیرند، 

وارد رقابتى دشوار مى کند.
حاال فرض کنید در جریان این رقابت تنگاتنگ یک باره با 
 IMDb   نام بازیگرى ترکیه اى در فیلم فرهادى در سایت
رو به رو شوید. قطعًا به دســت آوردن این خبر هیچ جاى 
صبر و تحملى نمى گذارد و صاحب خبر مایل است هرچه 
زودتر این خبر ویژه را منعکس کند. اتفاقى که سال گذشته 
در مورد بازیگران «همه مى داننــد» رخ داد دقیقًا همین 
ماجرا بود. ابتدا یکى از رسانه ها در خبرى آورد که «سعادت 
آکسوى»، بازیگر جوان ترکیه اى به فیلم فرهادى پیوسته 
است و براى اثبات ادعاى خود به سایت   IMDb استناد 
کرد. برخى با دیدن خبر بدون تحقیق آن را منتشر کردند 

و آنانى هم که اهل تحقیق بودند به سایت   IMDb سر 
زدند و با نام بازیگر ترکیه اى کنار «پنه لوپه کروز» مواجه 
شدند. پس دیگر جاى شک و شبهه اى باقى نمى ماند که 
فرهادى بازیگر سریال «حریم سلطان» را براى فیلم خود 
انتخاب کرده اما خبر خیلى زود از ســوى سازندگان فیلم 

تکذیب شد.
در اینجا پاى یک کاربر در میان بــود، کاربرى که گمان 
کرده بود آکسوى شــانس همکارى با کارگردان صاحب 
 IMDb    اسکار را خواهد داشــت و گردانندگان سایت
نیز این حدس و گمان را تأیید کرده بودند و به این ترتیب 
اســم بازیگر ترکیه اى در کنار «پنه لوپه کروز» و «خاویر 

باردم» نشسته بود.

فرصتى براى انتقاد تند به گلزار
محمدرضا گلزار برخالف خبرهایى که این روزها اطراف 
او مى چرخد، در تمامى سال هایى که از عمر حضورش در 
سینما مى گذرد چندان اهل حاشیه سازى و توضیح در مورد 
این حاشیه ها نبوده اســت. اگر هم زمانى شایعه هایى از 
ممنوع الفعالیتى تا ماجراى خوانندگى و کارهاى تجارى 
اطرافش چرخیده خود او اهل جوابگویى و ایستادن جلوى 
کادر و صحبت نبوده اســت. اما این بار ماجرا به گونه اى 
پیش رفت که ستاره سینماى ایران نتوانست ساکت بماند. 
گلزار گویا خواسته یا ناخواســته در جریان ماجرایى قرار 
گرفته که شاید تصور نمى کرد به این پیچیدگى باشد. بعد 
از پخش شدن خبر قرار گرفتن نام او به عنوان سیزدهمین 

مرد خوش تیپ در میان بازیگران سرشــناس بین المللى 
نحسى 13 گریبان او را گرفت و پشت پرده این فهرست 
عیان شد. گویا همه چیز زیر ســر یک کاربر بوده و او بنا 
به هر انگیزه اى فهرستى از بازیگران خوش ظاهر تشکیل 
داده و نام گلزار سینماى ایران را هم در آن میان گنجانده. 
این فهرســت به هر ترتیبى به دســت گلزار رسیده و در 
فضاى مجازى چرخیده و شادى ستاره سینما را به همراه 
آورده اما عمر این شادى بسیار کوتاه تر از آن بود که تصور 
مى شد. خیلى زود به تلخى بارها مطرح شد که این فهرست 
نه نشانگر اعتبار بازیگرى است و نه از سوى نویسندگان و 
اسامى مطرح سینمایى تهیه شده است. این دو وجه، ماجرا 
را تا جایى پیش برد که گلزار خیلى ســاده بگوید: «شما 
سیزدهم جهان اعالم بشــوید حتى یک کاربر اعالم کند 

ِشیر نمى کنید؟ بى انصافى نکنید.»
گلزار که شــاید به دلیل کم حرفى خودش کمتر فرصتى 
براى سرازیر شدن انتقادها به خود را مى داد، این بار، با به 
قول خودش «ِشیر کردن» ماجراى حضورش در فهرست 
خوش تیپ ها شاهد جارى شدن سیلى از انتقادها و دست 
انداختن ها بوده اســت. خودش مــى گوید: «طرف یک 
ماشاءا... بهش مى گویند ســه روز نمى خوابد. یک کاربر 
IMDb  این رتبه را داده، برایم جذابه. یک جا اگر کسى 
جواب مثبت بــه کارهاى من مى دهد چشــم دیدنش را 

داشته باشید. دست از این شیطنت ها بردارید.»
ً  IMDb بهانه خوبى دست کسانى داده که دوست  ظاهرا

داشتند این بازیگر سینما را مورد انتقاد قرار دهند.

غالمرضا فرجى، سخنگوى شوراى صنفى نمایش گفت: مقرر شد که فیلم سینمایى «لس آنجلس-تهران» 
به کارگردانى تینا پاکروان از روز چهارشنبه 18 مهر ماه ( امروز) به جاى «سوفى و دیوانه» به کارگردانى مهدى 

کرم پور در گروه سینمایى کورش اکران شود. 
گفتنى است پرویز پرستویى، ماهایا پطروسیان، زهیر یارى، گوهر خیراندیش، شیرین یزدان بخش، ژوبین رهبر 

و بانیپال شومون از جمله بازیگرانى هستند که در فیلم «لس آنجلس- تهران»  به ایفاى نقش پرداخته اند.

اکران مردمى فیلم مســتند «ســریک» به 
کارگردانى و تهیه کنندگى بهاره افشــارى 
با حضور امیرحســین آرمان، بازیگر سینما و 
تلویزیون با استقبال خوب مردم در اصفهان 

برگزار شد.
مستند «سریک» که از ابتداى اکران 

خود در تیرماه با اقبال عمومى 
مواجــه شــده، بــه دلیل 

اســتقبال مــردم در دو 
سانس پیاپى در سینما 
سیتى سنتر اصفهان 

روى پرده رفت.
این فیلم مســتند 
که در حال حاضر 
در گــروه هنر و 
تجربــه اکران 
مى شود  تاکنون 
چنــد رکــورد 

مهم را بــه ثبت 
رســانده است. 
یک»  ســر »
درباره اســبى 
از نژاد ترکمن 
اســت که به 
مــوازات آن 
یى  بخش ها

زندگــى  از 
شخصى و ارتباط عاطفى 
ســردار آزمون با اسبش 
نیز به تصویر کشیده مى 

شود.

بازیگر سینما و تلویزیون گفت: برخى از کارهایى که انجام مى شــود با توجه به باندبازى هاى موجود در 
سینما صورت مى گیرد.

ماه چهره خلیلى، بازیگر سینما و تلویزیون درخصوص فعالیت هاى خود در عرصه بازیگرى گفت: از نظر 
من این براى هر بازیگرى نعمت است که از کارنامه خود شرمسار نبوده و بابت هیچکدام از کارها خجالت 
نکشد. اینکه کارنامه بازیگر مثبت باشد ادامه راه را براى وى آسان تر مى کند. خوشبختانه من از کارهایى 

که تاکنون انجام داده ام راضى هستم.
وى در همین راستا ادامه داد: از یکجایى به بعد ترجیح دادم با دقت و وسواس نظر بیشترى به نقش ها نگاه 

کرده و پیشنهادات را بررسى کنم و همین باعث شد تا از بازى در هیچ کارى ناراحت نباشم.
بازیگر فیلم «قلب سفید قاصدك ها» در مورد نحوه انتخاب نقش و معیارهاى شخصى  خود براى حضور 
در یک پروژه گفت: در درجه اول نقش باید نســبت به کارهایى که تا به حال انجام داده ام متفاوت باشد و 
همیشه نسبت به این قضیه بسیار سختگیر هستم. وى فیلمنامه را رکن اساسى سینما خواند و ادامه داد: از 
نظر من مهمترین معیار براى پذیرش اثر در درجه اول فیلمنامه است. فیلمنامه خوب همه چیز را به خوبى 
جلو مى برد. اگر به شخصه فیلمنامه خوبى را پیش روى خود داشته باشم بازى در فیلم جدى و کمدى زیاد 

برایم فرقى ندارد.
خلیلى درباره وجود البى در انتخاب نقش بازیگران اذعان کرد: اطالع دارم که برخى از کارهایى که انجام 
مى شود با توجه به باندبازى هاى موجود در ســینما صورت مى گیرد و یکسرى افراد به شکل گروهى سر 
کار حاضر مى شوند مانند اینکه گروهى که سر یک کار با هم هستند سر کار بعدى هم با یکدیگر حضور 

پیدا مى کنند. 

فریده سپاه منصور، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون دلیل کم کارى هاى خود در عرصه بازیگرى را نبود پیشنهاد 
اعالم کرد و گفت:خیلى وقت است از سینما فاصله گرفته ام زیرا هیچ پیشنهادى به من نمى شود. من کم در سینما 

کار نکرده ام که بخواهم به دنبال نقش بروم منتها نمى دانم چرا همه مرا از خاطر خود برده اند.
وى با اشاره به مشکل فیلمنامه نویسى تأکید کرد: اکثر فیلمنامه هاى ما به جوانان اختصاص دارد و اگر نقشى 
براى میانساالن و یا پیشکسوتان نوشته مى شــود اکثراً نقش هاى گذرى، کوتاه و بى اهمیت است. من وقتى 
فیلمنامه را مى خوانم به خودم مى گویم اگر این نقشى که به من پیشنهاد شده را از فیلم حذف کنیم هیچ اتفاقى 

به هیچ وجه در چنین آثارى بازى نمى کنم.نمى افتد. من به شــخصه 
«میهمان مامان» حضور نابازیگران را نادرســت دانســت بازیگر فیلم 

و افزود: بعضــًا مى بینیم که در برخــى نقش ها مبتدى ها و 
نابازیگران حضور دارند. به عنوان مثال نقشى به من پیشنهاد 
شده و من آن را نپذیرفته ام و بعداً مى بینم یک تازه کار آن را 
بازى مى کند. اول اینکه اینها چطور وارد سینما مى شود و 
بعد آنکه این چه نقشى است که هر شخصى مى تواند 

آن را بازى کند؟
بازیگر فیلم «کتاب قانون»  مشــکل امرار 
معاش را یکى از معضالت 
حال حاضر پیشکســوتان 
دانست و خاطرنشــان کرد: 
وقتى بازیگــرى براى مدت  
طوالنى بیکار مى ماند 
قطعًا به مشــکالت 
مالــى  حــاد 

بر مى خورد. 

جدیدترین تصاویر رسمى از فصل دوم سریال «پیشــتازان فضا» به کارگردانى مشترك «برایان فولر» و 
«الکس کورتزمن» توسط کمپانى سازنده رونمایى شد. فصل اول این سریال در سال 2017 توسط شبکه 
CBS پخش شد و توانست استقبال گســترده اى را از آن خود کند و 

حاال فصل دوم در آستانه پایان قرار گرفته است.
این ســریال یکى از قدیمى ترین و در عین حــال پربیننده ترین آثار 
تلویزیونى جهان اســت که در ایران نیز همواره مخاطبان خاص خود 
را داشته است و حال باید انتظار کشــید که آیا فصل سوم آن نیز 

ساخته خواهد شد.
«جیسون ایساك»، بازیگر مطرح هالیوود در این سریال در نقش 
«کاپیتان لورکا» ظاهر شده است. همچنین «داگ جونز»، «شازاد 
لطیف»، «میشــل یئو»، «آنتونى ریــپ» و «مالک پانچولى» 
از دیگر بازیگرانى هســتند که در این فیلم بــه ایفاى نقش 

پرداخته اند.
هنوز داستان اصلى سرى سوم از «پیشتازان فضا» اعالم 
نشده اما به گفته بســیارى از بازیگران این مجموعه، 
این اثر ادامه اى تازه و متفاوت بر سرى مجموعه هاى 

«پیشتازان فضا» خواهد بود.
فیلمبردارى این مجموعه در تورنتو کانادا انجام شده و مراحل ساخت آن در آمریکا صورت خواهد پذیرفت. 

بود از پاییز 2019 از شبکه CBS  روى آنتن برود از ژانویه این مجموعه که قرار 
خواهد شد.ســال آینده پخش 

از ماجراى بازیگر جعلى فیلم فرهادى تا گلزار و یک فهرست خبرساز

 IMDb درگیرى ایرانى ها با
از ماجراى با ادعاى ماه چهره خلیلى 

درباره باندبازى
 در سینما

فریده سپاه منصور: 

خودم را به هر نقشى نمى فروشم

چ

چهره خلیلى 
باندبازى

سینما

فیلمنامه را مى خوانم به خودم مى گویم اگر این نقشى که به من پیشنهاد شده را از فیلم حذف کنیم هیچ اتفاقى 
به هیچ وجه در چنین آثارى بازى نمى کنم.نمى افتد. من به شــخصه 

«میهمان مامان» حضور نابازیگران را نادرســت دانســت بازیگر فیلم 
بعضــًا مى بینیم که در برخــى نقش ها مبتدى ها و و افزود:

نابازیگران حضور دارند. به عنوان مثال نقشى به من پیشنهاد 
بعداً مى بینم یک تازه کار آن را شده و منآن را نپذیرفته ام و

بازى مى کند. اول اینکه اینها چطور وارد سینما مى شود و 
بعد آنکه این چه نقشى است که هر شخصى مى تواند 

آن را بازى کند؟
فیلم «کتاب قانون»  مشــکل امرار بازیگر

معاش را یکى از معضالت 
حال حاضر پیشکســوتان 
دانست و خاطرنشــان کرد: 
وقتىبازیگــرى براى مدت  
طوالنى بیکار مى ماند 
مشــکالت  قطعًا به
مالــى  حــاد 

بر مى خورد. 

ظاهر و لباس 
متفاوت

  الهام چرخنده
 در یک 

فیلم سینمایى

فصل جدید «پیشتازان فضا» در راه است

غال
به
کر
گف
ب و

فیلم مســتند «ســریک» به 
هیه کنندگى بهاره افشــارى 
ســین آرمان، بازیگر سینما و 
قبال خوب مردم در اصفهان 

ک» که از ابتداى اکران 
با اقبال عمومى 

ه، بــه دلیل 
ردم در دو 

ر سینما 
صفهان 

.
ـتند 
ضر
ر و 
ن 
ن 
د

ت 
 .

ى 
ط عاطفى 
 با اسبش 
شیده مى 

جدیدترین تصاویر رسمى از فصل دوم سریال «پیشــتازان فضا»
«الکس کورتزمن»توسط کمپانىسازنده رونمایى شد. فصلاول
CBS پخش شد و توانست اس
حاال فصل دوم در آستانه پایان
این ســریال یکى از قدیمى ت
تلویزیونى جهان اســت که د
را داشته است و حال باید

ساخته خواهد شد.
«جیسون ایساك»، بازیگ
«کاپیتان لورکا» ظاهر شد
لطیف»، «میشــل یئو»
از دیگر بازیگرانى هس

پرداخته اند.
هنوز داستان اص
نشده اما به گفت
این اثر ادامه اى

اصفهانى ها براى «سریک» 
سنگ تمام گذاشتند

  بازگشت پرویز پرستویى به سینماها از امروز

زازهتازه و متفاوت بر سرى مجموعه هاى  سى اى

ش گفت: مقرر شد که فیلم سینمایى «لس آنجلس-تهران» 
ر ماه ( امروز) به جاى «سوفى و دیوانه» به کارگردانى مهدى 

یر یارى، گوهر خیراندیش، شیرین یزدان بخش، ژوبین رهبر 
فیلم «لس آنجلس- تهران»  به ایفاى نقش پرداخته اند.

یلمبردارى این مجموعه در تورنتو کانادا انجام شده و مراحل ساخت آن در آمریکا صورت خواهد پذیرفت
CBS روى آنتن برود از ژانویهین مجموعه که قرار  کبکه S از ش 9بود از پاییز 2019

خواهد شد.

یى به سینماها از امروز

ســال آینده پخش
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 این روزها رسانه هاى ایرانى به نقل از  یکى دو 
روزنامه انگلیسى از احتمال عدم نیاز تیم فوتبال 
ناتینگهام فارســت به جذب کریم انصارى فرد، 

مهاجم ملى پوش ایرانى خبر داد. 
«لوئیس گرابان»، مهاجم 30 ســاله انگلیسى که 
تاتینگهام فارست شش میلیون پوند براى خریدش 
هزینه کرده، خوش درخشیده است تا تیم انگلیسى 
فعًال قید خرید انصارى فرد را بزند. مهاجم تیم ملى 
کشورمان که در 27 بازى فصل گذشته موفق شده 
بود 17 گل براى المپیاکوس به ثمر برســاند، پس از 
اتمام قراردادش دیگر مورد توجه باشگاه یونانى نیست. 
ظاهراً باشگاه انگلیسى از طریق رابط خود تماس هایى 
با کریم انصارى فرد داشته اســت ولى این ارتباط زیر 

سایه درخش لوئیس گرابان قرار گرفته است.
این در حالى اســت که شنیده مى شــود یک باشگاه 
ترکیه اى نیز خواستار عقد قرارداد با کریم انصارى فرد 
شده است اما مبلغ این پیشنهاد چندان دندانگیر نیست. 
در همین راســتا ســایت «آى اســپورت» خبر داده که 
تراکتورســازى تبریز نیز خواهان جذب انصارى فرد شده 
است. شماره 10 تیم ملى کشــورمان که سابقه بازى در 
تراکتورســازى را در کارنامه دارد، خیلى مایل نیســت به 
فوتبال ایران بازگردد اما ظاهراً پیشنهاد تیم متمول تبریزى 
غیرقابل چشم پوشى است! شنیده ها حاکى از آن است که 
تراکتورســازى پیشــنهادى 12 میلیارد تومانى براى یک 
فصل به کریم انصارى فرد ارائه داده اســت اما این مهاجم 
ملى پوش اردبیلى هنوز جوابى به این پیشــنهاد نداده است. 
فراموش نکنید مسعود شجاعى، احسان حاج صفى و اشکان 
دژآگه ســه بازیکن ملى پوشى که روابط بســیار دوستانه اى 
با انصارى فــرد دارند، در حال حاضر در تراکتورســازى توپ 
مى زنند. آیا حضور این رفقاى صمیمى باعث مى شــود کریم 
براى بازگشت به فوتبال ایران و بازى در تبریز وسوسه شود یا 
نه؟! هر چه  هست پیشنهاد زنوزى جنون آمیز است و رد کردن 

آن کار بسیار سختى است.

از این سوى بـــــــــــــــام مى افتد 
یا  از آن سوى بام؟!

«طارق همام» با این حرکتش استقالل را هم تحقیر کرد

حرکتى کامالً غیر حرفه اى!

این روزها مهاجم برزیلى سپاهان محبوبیتى فوق العاده در 
اصفهان و در بیــن هواداران این تیم دارد و ســپاهانى ها با 
القاب ویژه و خاصى او را تشــویق مى کنند. فضاى مجازى 
پر است از پوســترها و کلیپ ها و القابى که هواداران براى 
این برزیلى محبوب ساخته اند. او حاال قهرمان است و مانند 
یک رگبار در سپاهان عمل مى کند. صحبت از «کى روش 
اســتنلى» اســت. همان مهاجمى که فصل پیش امیر قلعه 
نویى با ســماجت عجیب خود مجوز حضور در فوتبال ایران
و باشــگاه ذوب آهــن را از ســازمان لیــگ دریافــت 
کرد و نمایش هاى دیدنى و تأثیرگذار او در 
این تیم ره صدســاله را یک شبه 

براى این بازیکن طى کرد.
قلعه نویــى بالفاصله بعد از کوچ به ســپاهان نام شــاگرد 
برزیلى خــود را در صدر فهرســت خرید ها قــرار داد تا کى 
روش باز هم شــاگرد او لقب بگیرد. ایــن خرید مثل فصل

قبل، بــراى ســپاهانى ها هم فــوق العــاده از آب در آمد، 
چون ایــن روز ها چــه در لیگ برتــر چه در جــام حذفى
 گل هــاى ســپاهان روى توانایى فــوق العــاده مهاجم
 برزیلــى در بهــره بــردن از نیــروى هوایــى بــه ثمر

 مى رسد.
کى روش در بازى سرنوشت ساز حذفى مقابل نساجى باز هم 
روى یکى از ارســال هاى بلند از کناره ها موفق شد باالتر از 
همه بازیکنان حتى «جرج ولسیانى» هم تیمى گرجستانى 
فصل گذشــته که این روز ها ســتاره خط دفاع نساجى لقب 

گرفته است همچون بمب افکن گلى زیبا با ضربه سر چکشى 
وارد دروازه مهمان شمالى کند تا ارزش هاى خود را بیش از 

گذشته به رخ بکشد.
مسلمًا امیر قلعه نویى با برنامه اى خاص زمینه ورود شاگرد 
برزیلى را به اردوى زردپوشان فراهم کرد تا با تکیه بر بمب 
افکنى بلندپرواز بــه اهدافى که در این فصل دارد برســد. 
ســالح مرگبــار، فرمانــده نیــروى هوایــى، هلیکوپتر، 
موشــک، بمب افکــن و هــر کــدام از ســایر القابى که
 سپاهانى ها براى کى روش ساخته اند را مى توانید براى او به 
کار ببرید. مهم این ا ست که او با هر لقبى براى رقباى سپاهان 
پیام خوبى ندارد و پیشاپیش به آنها پیغام هاى خطرناکى را 
مخابره مى کنــد تا در نهایت براى آنها یــک خاطره تلخ بر 

جاى گذارد.
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این روزها مهاجم برزیلى سپاهان محبوبیتى فوق العاده در 
اصفهان و در بیــن هواداران این تیم دارد و ســپاهانى ها با 
القاب ویژه و خاصى او را تشــویق مى کنند. فضاى مجازى 
پر است از پوســترها و کلیپ ها و القابى که هواداران براى 
این برزیلى محبوب ساخته اند. او حاال قهرمان است و مانند 
یکرگبار در سپاهان عمل مى کند. صحبت از «کى روش 
اســتنلى» اســت. همان مهاجمى که فصل پیش امیر قلعه 
حضور در فوتبال ایران نویى با ســماجت عجیب خود مجوز
و باشــگاه ذوب آهــن را از ســازمان لیــگ دریافــت 

براى این بازیکن طى کر
قلعه نویــى بالفاصله بع
برزیلى خــود را در صدر
روش باز هم شــاگرد او
قبل، بــراى ســپاهانى
چون ایــن روز ها چــه
 گل هــاى ســپاهان ر
 برزیلــى در بهــره بــ

 مى رسد.
کى روش در بازى سرنوش
روى یکى از ارســال هاى

محبوبیت فوق العاده فرمانده نیروى هوایى زردها

پیام هاى خطرنـــاك 
براى رقباى سپاهان  

سعید نظرى

الهه مهرى دهنوى

محسن کدخدایى

باید دید در نهایت چه اتفاقى مى افتد.سوى بام بیافتد یا از آن سوى بام! نه به تهدید به رفتنش و نه به تمدید پنج ساله! مى کند. در صورت این اقدام حسینى نشــان مى دهد که یا تمایل دارد از این پس از بازگشــت از اردوى تیم ملى قرارداد خود با آبى ها را پنج ســاله تمدید دیگر از افراد مطلع در باشگاه استقالل در شماره دیروز خود خبر داد که حسینى نسبت به آن حساس باشند. از سوى دیگر روزنامه «گل» هم به نقل از شفر و برخى دادند. به هر حال استقالل تیم وزارتخانه است و این دو رسانه دولتى حق  دارند که نسبت به این اقدام و از دست رفتن مفت و مجانى حسینى به استقاللى ها هشدار روز گذشته روزنامه دولتى «ایران ورزشى» و همچنین خبرگزارى «ایرنا» در مطالبى اشتباه «وینفرد شفر» و فتحى در آینده نه چندان دور خود را نشان مى دهد. سال ها نیمکت نشین باشد. روزهاى پرخطر استقالل از راه مى رسد و استراتژى رحمتى این روند خوب را ادامه دهد باید دید کدام ستاره جدید حاضر مى شود باشد و پیدا کردن جانشــین رحمتى و حسینى ســخت خواهد بود و اگر هم مى دهند. سال آینده تضمینى نیست که رحمتى به اندازه این فصل درخشان مشخص مى شود که ستاره خودشــان را به آســانى و به قیمت صفر از دست تیم جدیدش عکس یادگارى مى اندازد. در این میان گاف بزرگ مدیران استقالل حسینى در ژانویه با تیم جدیدش توافق مى کند و در کمتر از پنج ماه بعد با پیراهن و اقتصادى او را تضمین کنند و او را شاید خیلى سریع به دروازه تیم ملى برسانند. او سه پیشنهاد جدى و خوب داخلى و خارجى دارد که هرکدام مى توانند آینده حرفه اى توافق کند و با خیال راحت به فکر سال آینده اش باشد.هشت ماه تا پایان فصل قرارداد دارد و در نیم فصل این حق را دارد تا با تیم جدیدش قرار بود ستاره شود و در جام جهانى بازى کند باید با همان قرارداد قبلى سر کند. او حاال واسطه یک ایجنت خاص آمده بودند و دو برابر حسینى قرارداد بستند اما دروازه بانى که منصفانه نبود و دروازه بانشان را ناراحت کرده بود، چرا که بازیکنان جدید استقالل به اما تمدید پنج ساله بدون افزایش حقوق را جلوى او گذاشته بودند. شروطى که چندان حسین حسینى چندین جلسه در مورد قراردادش با مسئوالن استقالل برگزار کرد، آنها بخواهد به عنوان مهمان شش ماه او را تحمل کند، چه هر تصمیم دیگرى. قبل از این هم تا بدینجاى کار او تصمیم دارد فقط دو ماه دیگر رســمًا از این تیم جدا شود، چه فتحى  بازى هاى استقالل فیکس نباشد دوباره باید شاهد طغیان جدیدى باشیم.هم منتشــر شــده ولى شــاید این خبرها را نباید جدى گرفت و اگــر در دور جدیدهر چنــد خبرهــاى متناقضــى در مــورد عذرخواهــى و تمدیــد قــرارداد او نیمکت نشــینى اعتــراض کــرد و حــاال مى خواهــد از این تیــم برود. بعــد از بــازى در مســجد ســلیمان، حســینى دوبــاره بــه 

 خبرى کــه دیروز روى خروجــى خبرگزارى ها 
و ســایت هاى ورزشى منتشــر شد همه را 
متعجب کــرد. بازى «همــام طارق» 
مصدوم براى تیم نیروهاى هوایى عراق 

در یک دیدار دوستانه!
با تعطیلى رقابت هاى لیگ برتر و آغاز 
«فیفا دى»، همام طارق یکى از نفراتى بود 
که با استراحت باشگاه آبى پوش تهرانى 
براى مــداواى مصدومیتش و همچنین 
حضور در تمرینات تیــم ملى عراق، 

ایران را ترك کرد.
در ادامه رسانه ها خبر دادند که 
به دلیل تشــدید نشدن این 
مصدومیت، سرمربى تیم 
ملــى عــراق ترجیح 
داده او را همراه 
خودش به 

تورنمنت ریاض نبرد. ایــن بازیکن هم براى حفظ 
آمادگى خودش به تمرینات تیم ســابق خود نیروى 
هوایى عــراق رفت. تا اینجاى کار خیلى مشــکلى 
وجود ندارد اما داستان و ماجراى اصلى دو روز پیش 
رخ داد که روز گذشــته در خبرگــزارى هاى ایران 

بازتاب داشت.
جایى که تیم نیروى هوایى بــه مصاف تیم التاجى 
مى رود و در دیدارى دوستانه موفق به برترى یک بر 
صفر مى شود. همام طارق در این مسابقه براى تیم 

سابقش به میدان رفت و بدون مشکل بازى کرد!
بعد از این اتفاق چند سئوال بزرگ به وجود مى آید. 
یکى اینکه مگر این بازیکن بخاطر مصدومیت اردوى 
تیم ملى عراق را از دست نداد؟ و اینکه مگر مى شود 
بازیکنى تحت قرارداد تیم دیگرى باشــد و در یک 
مسابقه، ولو دوستانه براى تیم دیگرى به میدان برود؟

اصًال چرا همام در تمرینات استقالل در اهواز شرکت 
نکرد؟ اگر مصدومیتش به پایان رســیده چرا براى 
اســتقالل به میدان نرفت؟ چه دلیلى دارد بازیکنى 
که مصدوم بوده و به اسم اردوى تیم ملى کشورش 
استقالل را ترك کرده براى تیم سابق باشگاهى اش 

بازى کند؟  
حتى رســانه هاى عراقى هم به این قضیه واکنش 
نشان داده اند و با تعجب خبر آن را کار کردند. همام 
تحت قرارداد اســتقالل اســت و حضور در تمرین 
تیم دیگر و بازى بــراى آن تیم ممکن بود به قیمت 
تشدید مصدومیتش تمام شود و آن موقع چه کسى 

جوابگو بود.
دیروز هادى مباشرى، معاون اجرایى باشگاه استقالل 
در این خصوص به  خبرنــگاران گفته: «ما طارق را 
براى شرکت در اردوى تیم ملى کشورش فرستادیم 
نه بازى براى تیم سابق باشــگاهى اش. قطعًا با این 
مسئله و این حرکت غیر حرفه اى برخورد مى کنیم.»

به گزارش نصف جهان، اگر اســتقاللى ها بخواهند 
طبق معمول مماشات نکنند قطعًا باید تنبیه سختى 
را براى این بازیکن در نظر بگیرند، چرا که طارق با 
این حرکت آماتور گونه اش ضمن به خطر انداختن 
سالمتى خود که براى آن از استقالل پول حرفه اى 
دریافت مى کند، حد آبى هاى تهران را در سطح یک 
باشــگاه کوچک پای ین برده و آنها را حسابى تحقیر 

کرده است.

برخى رسانه هاى نزدیک به باشگاه استقالل که منتقد اوضاع 
کنونى این تیم هستند، خبر بدى براى آبى ها دارند!

استقاللى ها با وجود دو پیروزى مقابل نفت مسجد سلیمان در 
جام حذفى و لیگ برتر همچنان درگیر حاشــیه هایى هستند 
که از درون باشگاه سرچشــمه گرفته است. این حاشیه ها با 
تشکیل کمیته فنى که پرویز مظلومى، بهتاش فریبا، مجید 
نامجومطلق، مجید رضایى و امیدرضا روانخواه اعضاى آن را 
تشکیل مى دهند بیشتر شد. کمیته اى که مشخص نیست شرح 
وظایف آن به چه شکل است و قرار است در کدام مسائل فنى، 
تصمیم گیرنده باشد اما به نظر مى رسد کمیته فنى چندان مورد 
پسند «وینفرد شفر» نباشد، چرا که به خوبى مى داند کمیته 
فنى یا مدیرفنى در ایران چه معنایى دارد. البته بدبینى شفر به 
کمیته فنى استقالل که تعدادى از مربیان بیکار در آن عضویت 
دارند بى دلیل نیست چرا که این مربى آلمانى از سرنوشت دو 
مربى هموطنش یعنى «زوبل» و «کخ» که در گذشته هدایت 
پرسپولیس و استقالل را بر عهده داشتند آگاهى کامل دارد و 
به همین دلیل باید به او حق داد که به کمیته فنى استقالل 

اعتماد نکند.
پرویز مظلومى که در دو مقطع زمانى هدایت اســتقالل را بر 
عهده داشت و تنها یک جام حذفى براى آبى پوشان پایتخت 
به ارمغان آورد عضو این کمیته فنى است.  خبرگزارى هاى  
«میزان» و «آى اســپورت» به قلم ورزشــى نویسان خود 
که نزدیک به باشگاه استقالل هســتند و همچنین یکى از 
کانال هاى تلگرامى نزدیک به على فتح ا... زاده، از مظلومى 
که سال هاست سرمربیگرى هیچ تیمى به او سپرده نشده به 

عنوان آلترناتیو شفر یاد کرده اند. آلترناتیوى که مى تواند براى 
استقاللى ها یک عقبگرد محسوب شود. خبرگزارى «میزان» 
به قلم تحلیلگر استقاللى خود در این باره نوشته: در حال حاضر 
وضعیت استقالل شباهت زیادى به دورانى دارد که «برانکو 
ایوانکوویچ» نمى توانست با پرسپولیس نتایج خوبى کسب کند 
و نام هایى همچون فرهاد کاظمى، فرکــى، قطبى و... براى 
جانشینى پروفسور کروات مطرح شــد. شاید اگر در آن زمان 
مدیران پرسپولیس تصمیم به برکنارى برانکو مى گرفتند هیچ 
کدام از موفقیت هاى این تیم در چند سال اخیر کسب نمى شد 
اما نژادفالح و طاهرى پاى برانکو ایستادند و اى کاش مدیران 
استقالل هم فارغ از تصمیمات پوپولیستى به دنبال تصمیماتى 

از جنس سوبله چوبله نباشند.
باید پذیرفت که شفر تصمیمات اشتباهى نیز براى استقالل 
گرفته اما آن چیزى که مشــخص اســت این تیــم پس از 
سال ها که تنها تاکتیکش، ســانتر از سمت راست بود تالش 
مى کند نوع دیگرى از فوتبــال را به نمایش بگذارد. فراموش 
نشود که اســتقاللى ها دوران آماده ســازى پیش فصل را از 
دست دادند و کلیدى ترین مهره هاى این تیم همچون «مامه 
تیام»، امید ابراهیمى و مجید حســینى راهى تیم هاى دیگر 

شدند.
این روزها مظلومى به شــدت پرکار اســت و با رسانه  هاى 
مختلف در خصوص شفر و استقالل مصاحبه مى کند. همین 
مصاحبه هاســت که باعث شــده بســیارى از هواداران این 
تیم احســاس خطر  کنند، چرا که انتخاب مظلومى مى تواند

بزرگ ترین اشتباه مدیران استقالل باشد و براى آبى ها یک 
عقبگرد بزرگ تلقى شود. 

بازیکن تیم فوتبال ذوب آهن گفت: خیلى امیدوارم ذوب آهن را به جمع مدعیان برگردانیم و از بازى با سپیدرود روى دور 
پیروزى بیافتیم و به برنده شدن عادت کنیم.

مسعود ابراهیم زاده در گفتگویى در مورد وضعیت تیم فوتبال ذوب آهن در آستانه بازى با سپیدرود اظهار کرد: خدا مى داند 
که در همه بازى هایى که انجام دادیم تیم برتر میدان بودیم و شــاید تنها دقایقى از بازى ضعیف ظاهر شدیم و در اغلب 
دقایق بازى موقعیت گل داشتیم نمى دانم چرا نتوانستیم گل بزنیم. وى در مورد بازى با سپیدرود گفت: بازى با سپیدرود 
هم مشکالت خود را دارد. بازى در چمن مصنوعى در برابر تیمى که انگیزه هاى زیادى براى خروج 
از بحران دارد مى تواند کار ما را سخت کند. ولى ما هم باید شروع به بردن کنیم. فکر 

مى کنم اگر یک پیروزى بیاوریم به اوج برگردیم.
بازیکن تیم فوتبال ذوب آهن تصریح کرد: ما سپیدرود را به هیچ وجه 
دست کم نمى گیریم. همه بازى ها براى ما سخت است و هیچ بازى 
آســانى در لیگ برتر وجود ندارد. هر تیمى مقابل ذوب آهن 
انگیزه دارد. چرا که مى داند در برابر نایب قهرمان فصل قبل 

به میدان رفته است.
ابراهیم زاده در پایان خاطرنشــان کرد: بــا بازیکنان که 
صحبت مى کنم همه مى گویند ذوب آهن همیشه اینطور 
بــوده و اوایل فصل نتایــج خوبى نمى گیــرد، ولى هفته 
به هفته بهتر مى شــود و امســال هم ما تیم خوبى داریم. 
امیدواریم موتور تیم روشــن شود و طبق روال سال هاى قبل 
بازى هاى خوبمان به نتیجه برسد و کم کم بر تعداد پیروزى هاى 

تیم اضافه شود. 

 خبرى کــه دیروز روى خروجــى خبرگز
و ســایتهاىورزشى منتشــر شد
متعجب کــرد. بازى «همــام
مصدوم براى تیم نیروهاى هوای

در یک دیدار دوستانه!
برت لیگ هاى با تعطیلى رقابت
«فیفا دى»، همام طارق یکى از نف
که با استراحت باشگاه آبى پوش
براى مــداواى مصدومیتش و ه
حضور در تمرینات تیــم ملى

ایران را ترك کرد.
در ادامه رسانه ها خبر د
به دلیل تشــدید نش
مصدومیت، سرمر
ملــى عــراق
ر داده او
خو

 بهاره حیاتى

پیشنهاد جنون آمیز!

پرویز، گزینه روى میز!
خشایار بیدمشکى

خدا مى داند تیم برتر بودیم! ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام مى افتد  ز این سوى بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یا  از آن سوى بام؟!

ش استقالل را هم تحقیر کرد

امالً غیر حرفه اى!امالً غیر حرفه اى!

رج ولس
س روز ها

وو نمایش هاى دیدنى و تأثیرگذار او در  ررکردکردکرد
ایاین تیم ره صدســاله را یک شبه 

همه بازیکنان حتى «جر
فصل گذشــته که این ر

تمدید پنج ساله بدون افزایش حقوق را جلوى او گذاشته بودند. شروطى که چندان حسین حسینى چندین جلسه در مورد قراردادش با مسئوالن استقالل برگزار کرد، آنها بخواهد به عنوان مهمان شش ماه او را تحمل کند، چه هر تصمیم دیگرى. قبل از این همتا بدینجاى کار او تصمیم دارد فقط دو ماه دیگر رســمًا از این تیم جدا شود، چه فتحى بازى هاى استقالل فیکس نباشد دوباره باید شاهد طغیان جدیدى باشیم.هم منتشــر شــده ولى شــاید این خبرها را نباید جدى گرفت و اگــر در دور جدیدهر چنــد خبرهــاى متناقضــى در مــورد عذرخواهــى و تمدیــد قــرارداد او نیمکت نشــینى اعتــراض کــرد و حــاال مى خواهــد از این تیــم برود. بعــد از بــازى در مســجد ســلیمان، حســینى دوبــاره بــه الهه مهرى دهنوى از آن سوى بام! نه به تهدید به رفتنش و نه به تمدید پنج ساله! مى کند. در صورت این اقدام حسینى نشــان مى دهد که یا تمایل دارد از این پس از بازگشــت از اردوى تیم ملى قرارداد خود با آبى ها را پنج ســاله تمدید دیگر از افراد مطلع در باشگاه استقالل در شماره دیروز خود خبر داد که حسینىنسبت به آن حساس باشند. از سوى دیگر روزنامه «گل» هم به نقل از شفر و برخىدادند. به هر حال استقالل تیم وزارتخانه است و این دو رسانه دولتى حق  دارند که نسبت به این اقدام و از دست رفتن مفت و مجانى حسینى به استقاللى ها هشدار روز گذشته روزنامه دولتى «ایران ورزشى» و همچنین خبرگزارى «ایرنا» در مطالبى اشتباه «وینفرد شفر» و فتحى در آینده نه چندان دور خود را نشان مى دهد. سال ها نیمکت نشین باشد. روزهاى پرخطر استقالل از راه مى رسد و استراتژى رحمتى این روند خوب را ادامه دهد باید دید کدام ستاره جدید حاضر مى شود باشد و پیدا کردن جانشــین رحمتى و حسینى ســخت خواهد بود و اگر هم مى دهند. سال آینده تضمینى نیست که رحمتى به اندازه این فصل درخشانمشخص مى شود که ستاره خودشــان را به آســانى و به قیمت صفر از دست تیم جدیدش عکس یادگارى مى اندازد. در این میان گاف بزرگ مدیران استقالل حسینى در ژانویه با تیم جدیدش توافق مى کند و در کمتر از پنج ماه بعد با پیراهن و اقتصادى او را تضمین کنند و او را شاید خیلى سریع به دروازه تیم ملى برسانند. او سه پیشنهاد جدى و خوب داخلى و خارجى دارد که هرکدام مى توانند آینده حرفه اى توافق کند و با خیال راحت به فکر سال آینده اش باشد.هشت ماه تا پایان فصل قرارداد دارد و در نیم فصل این حق را دارد تا با تیم جدیدش قرار بود ستاره شود و در جام جهانى بازى کند باید با همان قرارداد قبلى سر کند. او حاال واسطه یک ایجنت خاص آمده بودند و دو برابر حسینى قرارداد بستند اما دروازه بانى کهمنصفانه نبود و دروازه بانشان را ناراحت کرده بود، چرا که بازیکنان جدید استقالل بهاما بیافتد یا یت چه اتفاقى مى افتد.سوىبام

برخىرسانه هاى نزدیک به باش
کنونى این تیم هستند، خبر بدى
استقاللى ها با وجود دو پیروزى
جامحذفى و لیگ برتر همچنان
که از درون باشگاه سرچشــم
تشکیل کمیته فنى که پرویز

نامجومطلق، مجید رضایى و ام
تشکیل مى دهند بیشتر شد. کمی
وظایف آن به چه شکل است و
تصمیم گیرنده باشد اما به نظرم
پسند «وینفرد شفر» نباشد، چ
فنىیا مدیرفنى در ایران چه مع
کمیته فنى استقالل که تعدادى
که این دارند بى دلیل نیست چرا
مربى هموطنش یعنى «زوبل»
پرسپولیس و استقالل را بر عه
به همین دلیل باید به او حق

اعتماد نکند.
مقطع دو در مظلومىکه پرویز

بازیکن تیم فوتبال ذوب آهن
پیروزى بیافتیم و به برنده ش
مسعود ابراهیم زاده در گفتگ
که در همه بازى هایى که ان
دقایق بازى موقعیت گل دا
هم

با این حرکتش «طارق همام»

حرکتى کاحرکتى کا

سوى بام بیاف
باید دید در نهای

پ
خشایار بیدمشکى

خ
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مفاد آرا
برابرآراءصادره هیئتهاى اول ودوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد 
سند رسمى مســتقردرواحدثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرزگردیده است. لذا 
مشخصات متقاضیان وامالك موردتقاضا به شــرح زیربه منظوراطالع عموم دردونوبت به فاصله 15 روز 
آگهى مى شود درصورتى که اشخاص نسبت به صدور ســندمالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى 
توانندازتاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خودرادراداره ثبت اسنادوامالك محل تسلیم وپس 

ازاخذ رسید،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خودرابه مرجع قضایى تقدیم نمایند
1- رأى شماره 5002 مورخه 1397/5/16 خانم عصمت میرزاخانى نجف آبادى به شناسنامه شماره 478 
کدملى 1091476586 صادره نجف آباد فرزند على درششدانگ یکباب خانه به مساحت 277/60 مترمربع 

قسمتى ازپالك 469 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
2- رأى شــماره 5933 مورخه آقاى محمدرضا همتیان نجف آبادى به شناســنامه شماره 3569 کدملى 
1092263586 صادره نجف آباد فرزند عباس درششــدانگ یک باب مغازه به مســاحت 26/55 مترمربع 

قسمتى از پالك 1030/5 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
3- رأى شــماره 5779 مورخه 1397/6/7 آقــاى اصغر پورپیرعلى به شناســنامه شــماره 540 کدملى 
5499098549 صادره تیران وکرون فرزند على درســه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
153/96 مترمربع قســمتى ازپالك 741 قطعه 6 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
4- رأى شــماره 5780 مورخــه 1397/6/7 خانم طیبه جعفرى دینانى  به شناســنامه شــماره 1 کدملى 
1111267901 صادره فالورجان فرزند براتعلى درســه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
153/96 مترمربع قســمتى ازپالك 741 قطعه 6 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
5- رأى شــماره 4659 مورخــه 1397/5/7 خانــم مبارکه وحیدى به شناســنامه شــماره 954 کدملى 
5769500591 صادره سارى چهاردانگه فرزند محمد على در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 129/54 مترمربع قسمتى از پالك 931/3 قطعه 7 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مورد تقاضا 

راطبق قولنامه عادى ازمالک رسمى آقاى حسین حسینى کاکلکى خریدارى نموده است 
6- رأى شماره 4658 مورخه 1397/5/7 آقاى سید حســین حسینى کاکلکى  به شناسنامه شماره 25626 
کدملى 1090254172 صادره نجف آباد  فرزند سید ابراهیم  در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 129/54 مترمربع قســمتى از پالك 931/3 قطعه 7 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد 
7- رأى شــماره 5665 مورخه 1397/6/4 آقاى اکبرشــکرالهى به شناســنامه شــماره 3401 کدملى 
4621235338 صادره چادگان فرزند على درششدانگ یک باب خانه به مساحت 136 مترمربع قسمتى از 

پالك 883/30 قطعه 4 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
8- رأى شماره 6009 مورخه 1397/6/14 خانم مریم شهیدى  عزیزآبادى به شناسنامه شماره 887 کدملى 
1091082057 صادره نجف آباد فرزند حسینعلى درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 72/35 مترمربع 

قسمتى از پالك103 قطعه 10بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
9- رأى شــماره 5659 مورخــه 1397/6/4 آقاى یاســر مهدى به شناســنامه شــماره 29512 کدملى 
1090293208 صادره نجف آباد فرزند علیرضا درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 152/15مترمربع 
قسمتى از پالك 901 باقى مانده قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

10- رأى شماره 5937 مورخه 1397/6/12 آقاى على شجاعى به شناسنامه شماره 6 کدملى 5499481679 
صادره تیران وکرون فرزند احمد در ششــدانگ یک باب خانه باســتثناء بهاء ثمنیه اعیانى آن به مساحت 
207/65 مترمربع قسمتى از پالك 131 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
11- رأى شماره 3257 مورخه 1397/3/28 خانم مژگان پورپیرعلى آبپونه به شناسنامه شماره 829 کدملى 
1090420870 صادره نجف آباد فرزند محمد على در سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
154/43 مترمربع قسمتى از پالك شماره 6 اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
12- رأى شــماره 3253 مورخه 1397/3/28 آقاى حســینعلى جاللى  به شناســنامه شــماره 1 کدملى 
5499123950 صادره تیران وکرون  فرزند کریم  در سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
154/43 مترمربع قسمتى از پالك شماره 6 اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
13- رأى شــماره 5662 مورخه 1397/6/4 آقاى مجتبى جوزقیان به شناســنامه شــماره 570 کدملى 
1091485100 صادره نجف آباد فرزند عباسعلى در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 168/25 مترمربع 

قسمتى ازپالك 452/1 قطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
14- رأى شــماره 5940 مورخه 1397/6/12 آقاى داود چاوشــى نجف آبادى به شناسنامه شماره 604 
کدملى 1091559570 صادره نجف آباد فرزند نصراله درســه دانگ مشــاع ازششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 116/52 مترمربع قسمتى ازپالك 412 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
15- رأى شماره 5941 مورخه 1397/6/12 خانم ســکینه نصرالهى نجف آبادى به شناسنامه شماره 294 
کدملى 1091215715 صادره نجف آباد فرزند محمود  درسه دانگ مشــاع ازششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 116/52 مترمربع قسمتى ازپالك 412 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
16- رأى شــماره 5667 مورخه 1397/6/4 آقاى مجید گلى زاده نجف آبادى به شناسنامه شماره 3883 
کدملى 1092124365 صادره نجف آباد فرزند لطفعلى در دو دانگ مشــاع ازششــدانگ یک باب خانه به 
مســاحت 157/80 مترمربع قســمتى از پالك 445/6 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
17- رأى شــماره 5668 مورخه 1397/6/4 خانم راضیه امینى  نجف آبادى به شناسنامه وکدملى شماره 
1080197737 صادره نجف آباد فرزند محمد على  درچهار دانگ مشــاع ازششــدانگ یک باب خانه به 
مســاحت 157/80 مترمربع قســمتى از پالك 445/6 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
18- رأى شــماره 5928 مورخه 1397/6/12 خانــم ناهید قادرى به شناســنامه شــماره 471 کدملى 
1091010196 صادره نجف اباد فرزند یداهللا در ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب مغازه  و فوقانى 
مسکونى به مساحت 44/86 مترمربع قسمتى ازپالك 764/13 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
19- رأى شــماره 5929 مورخه 1397/6/12 آقاى صادق نســاج به شناســنامه شــماره 1054 کدملى 
1090976471 صادره نجف اباد فرزند على  در ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب مغازه  و فوقانى 
مسکونى به مساحت 44/86 مترمربع قسمتى ازپالك 764/13 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
20- رأى شماره 5660 مورخه 1397/6/4 آقاتى براتعلى حسینى رنانى به شناسنامه شماره 7521 کدملى 
1283184389 صادره اصفهان فرزند احمد در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 232/58 مترمربع قسمتى 

ازپالك 471/2 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
21- رأى شماره 5930مورخه 1397/6/12 آقاى محمدرضا حشمتى به شناسنامه شماره 23900 کدملى 
1090236921 صادره نجف آباد فرزند اکبر درســه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
109/43 مترمربع قســمتى ازپالك 959/1 قطعه 7 بخــش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد
22- رأى شــماره 5931مورخــه 1397/6/12 خانم الهــه توکلى  به شناســنامه شــماره 604 کدملى  
1091156328 صادره نجف آباد فرزند حسن  درسه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
109/43 مترمربع قســمتى ازپالك 959/1 قطعه 7 بخــش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد
23- رأى شماره 5040 مورخه 1397/5/17 خانم فاطمه پاینده نجف آبادى به شناسنامه  وکدملى شماره 
صادره نجف آباد فرزند حمید درسه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 118   1080176446
مترمربع قسمتى ازپالك 491/30 قطعه 8 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

24- رأى شماره 5038 مورخه 1397/5/17 آقاى حمیدرضا خدائى ورپشتى  به شناسنامه شماره 11897 
کدملى 1092203540 صادره نجف آباد فرزند قاســم درسه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه به 
مساحت 118 مترمربع قسمتى ازپالك 491/30 قطعه 8 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
25- رأى شــماره 5932 مورخه 1397/6/12 خانم فخرى عابدینى نجف آبادى به شناسنامه شماره 802 
کدملى 1091470545 صادره نجف آباد فرزند محمد در ششــدانگ یک باب مغازه به مســاحت 25/05 
مترمربع قسمتى از پالك 1001 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

26- رأى شــماره 5966 مورخه 1397/6/13 آقاى علیرضا قاسمى به شناسنامه شــماره 3254 کدملى 
1091383227 صادره نجف آباد فرزند محسن در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 140/70 مترمربع 

قسمتى ازپالك 893/1 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
27- رأى شــماره 5965 مورخه 1397/6/13 آقاى عزیزاله ســپیانى به شناســنامه شــماره25 کدملى 
1129672506 صادره فریدونشهر فرزند  سیف اله درششــدانگ یک باب خانه ومغازه متصله به مساحت 
340/26 مترمربع واقع دریزدانشهر قسمتى ازپالك 87 بخش 12 ثبت اصفهان – متقاضى نسبت به ملک 
مورد تقاضا وانتقال ملک ازمالک رسمى ورثه غالمحسین معینى به صورت عادى و مع الواسطه مى باشد 

28- رأى شــماره 5788 مورخه 1397/6/7 آقاى داریوش صالحى نجف آبادى به شناسنامه شماره 671 
کدملى 1091173621 صادره نجف اباد فرزند علیرضا در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 27 مترمربع 

قسمتى از پالك 649 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
29- رأى شماره 5938 مورخه 1397/6/12 خانم اشرف حشــمى نجف آبادى به شناسنامه شماره 3019 
کدملى 1090363168 صادره نجف آباد فرزند عباسعلى در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 108/75 
مترمربع قسمتى از پالك 1037 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
30- رأى شماره 5961 مورخه 1397/6/13 آقاى حسینعلى ناصحى نجف ابادى به شناسنامه شماره 226 
کدملى 1091116229 صادره نجف آباد فرزند ابراهیم در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 148/2 مترمربع 
قسمتى از پالك 907/2 قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مورد تقاضا راطبق قولنامه عادى از خانم 

عفت باستانى مالک رسمى خریدارى نموده است 
31-  رأى شماره 5934 مورخه 1397/6/12 آقاى اسداله کاظم زاده قهدریجانى به شناسنامه شماره 869 
کدملى 1287930646 صادره اصفهان فرزند عباسعلى در ششدانگ باب خانه  به مساحت 150/06 مترمربع 

قسمتى از پالك 527/3 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
32- رأى شــماره 5654 مورخه 1397/6/4 آقاى حسین توکلى پسند به شناســنامه شماره 724 کدملى 
0492334706 صادره رى فرزند غالم درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 112/13 مترمربع قسمتى 

ازپالك 420 قطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
33- رأى شماره 5964 مورخه 1397/6/13 خانم ملک شــریعتى نجف آبادى به شناسنامه شماره 3474 
کدملى 1140558341 صادره خمینى شــهر فرزند مجتبى در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 98/55 
مترمربع قسمتى از پالك 673 قطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

34- رأى شــماره 5655 مورخــه 1397/6/4 آقــاى عباس حیدرى به شناســنامه شــماره 13 کدملى 
5499555605 صادره تیران وکرون فرزند رضا درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 166/20 مترمربع 

قسمتى ازپالك 308/2 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
35- رأى شــماره 5942 مورخه 1397/6/12 آقاى نادر کشــورى به  شناســنامه شــماره 235 کدملى 
1829329774 صادره خرمشهر فرزند محمود درسه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
97/90 مترمربع قسمتى ازپالك 968/1 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
36- رأى شــماره 5943 مورخه 1397/6/12 خانم ذلیخا کشــورى به  شناسنامه شــماره 195 کدملى 
1091555494 صادره نجف آباد فرزند قربانعلى  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
97/90 مترمربع قسمتى ازپالك 968/1 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
37- رأى شماره 4187 مورخه 1397/4/25 آقاى مجتبى پیرمرادیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 26 
کدملى 1091501408 صادره نجف آباد فرزند رمضانعلى در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 120/41 
مترمربع قسمتى از پالك شماره 520/1 واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد 
38- رأى شماره 5114 مورخه 1397/5/18 خانم حکیمه ابوترابى نجف آبادى به شناسنامه شماره 29478 
کدملى 1090292864 صادره نجف آباد فرزند حسینعلى دردو ویک – دوم دانگ مشاع  از ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 116 مترمربع قســمتى از پالك شــماره 958 اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11 ثبت 

اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
39- رأى شــماره 5111 مورخه 1397/5/18 آقاى حســین ناصحى  به شناسنامه شــماره 774 کدملى 
1091322600 صادره نجف آباد فرزند محمد  درسه ویک – دوم دانگ مشاع  از ششدانگ یک باب خانه به 

مساحت 116 مترمربع قسمتى از پالك شماره 958 اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى 
مالک رسمى مشاعى مى باشد

40- رأى شــماره 4970 مورخــه 1397/5/15 خانــم زهره رجائى به شناســنامه شــماره 635 کدملى 
1091321213 صادره نجف آباد فرزند مسلم درسه دانگ مشــاع از ششدانگ قسمتى از یک باب خانه به 
مساحت 133/14 مترمربع برروى پالك شــماره 512 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان – ( 

که باقسمتى از پالك 511 تشکیل یکباب خانه رامى دهد  )- متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
41- رأى شماره 4969 مورخه 1397/5/15 آقاى مجتبى عسگر پور نجف آبادى  به شناسنامه شماره 779 
کدملى 1091158071 صادره نجف آباد فرزند محمد حسین  درســه دانگ مشاع از ششدانگ قسمتى از 
یک باب خانه به مســاحت 133/14 مترمربع برروى پالك شــماره 512 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 
ثبت اصفهان – ( که باقســمتى از پالك 511 تشــکیل یکباب خانه رامى دهد  )- متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
42- رأى شماره 5015 مورخه 1397/5/16 آقاى رسول ســلیمیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 249 
کدملى 1091027072 صادره نجف آباد فرزند حسینعلى درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 89/55 
مترمربع قسمتى از پالك شماره 339 اصلى واقع در قطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک 

رسمى قربانعلى خدادادئى از ورثه على خدادادئى به صورت عادى وبى واسطه مى باشد 
43- رأى اصالحى شماره 5977 مورخه 1397/6/14پیرو رأى شماره 7205 مورخه 1396/8/3آقاى محمد 
على عاشقى که در رأى قبلى اشتباها پالك 26 قطعه 4 درج گردیده و صحیح آن پالك 899 قطعه 4 بخش 

11 مى باشدورأى صادره قبلى بارعایت اصالحات فوق قابل اجرا مى باشد  
44- رأى شماره 5098 مورخه 1397/5/18 آقاى سعید کیانى به شناسنامه شماره 5 کدملى 1129872319 
صادره فریدونشهر فرزند حسین در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 142/58 مترمربع قسمتى از پالك 

391/3586 بخش 9 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
45- رأى شــماره 4058 مورخه 1397/4/21 خانم مریم امیرخانى به شناســنامه شــماره 1346 کدملى 
1091303551 صادره نجف آباد فرزند حســین در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 178/02 مترمربع 
قســمتى ازپالك شــماره 891 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد
46- رأى شماره 3648 مورخه 1397/4/10 خانم زهره کاویانى نجف آبادى به شناسنامه شماره 914 کدملى 
1091033722 صادره نجف آباد فرزند غالمعلى در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 191/51 مترمربع 
واقع در یزدانشهر قســمتى از پالك 87 اصلى بخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک از مالک رسمى ورثه 

غالمحسین معینى به صورت عادى ومع الواسطه مى باشد 
47- رأى شــماره 3406 مورخــه 1397/3/31 آقــاى صفرمحمدى به شناســنامه شــماره 51 کدملى 
5759751573 صادره چادگان فرزند احمد در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 133/43 مترمربع واقع در 
یزدانشهر قسمتى از پالك 87 اصلى بخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک از مالک رسمى ورثه غالمحسین 

معینى به صورت عادى ومع الواسطه مى باشد 
48- رأى شماره 5666 مورخه 1397/6/4 خانم زهرا محمدى ارانى به شناسنامه 4723114602 صادره 
عراق فرزند محمد على درششدانگ یکباب خانه به مساحت 380/75 مترمربع که 365 مترمربع آن برروى 
پالك 734 قطعه 4 بخش 11 اصفهان و مقدار 15/75 مترمربع آن برروى پالك 734/3 قطعه 4 بخش 11 
ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد  تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/07/18 تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1397/08/03 م الف:263432 حسین زمانى- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/7/455 

مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)
شــماره آگهــى: 139703902004000260 تاریــخ آگهــى: 1397/07/11 شــماره پرونــده: 
139604002004000986 آگهى مزایده پرونده اجرایى به شــماره بایگانى: 9604166 تمامى ششدانگ 
عرصه و اعیان آپارتمان پالك شماره 1633 فرعى از 15241 اصلى مجزى شده از پالك 268 فرعى واقع 
در طبقه دوم سمت جنوبى بانضمام انبارى قطعه پالك 1625 فرعى تفکیکى به مساحت 8/1 مترمربع واقع 
در طبقه همکف با قدرالسهم از هر یک از عرصه مشاعى و سایر مشــاعات و با جمیع توابع و متعلقات واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 113/28 مترمربع به آدرس: اصفهان روشن شهر بلوار نگار بلوك 10 
طبقه 2 واحد 4 کدپستى 8158306118 که ســند مالکیت آن در صفحه 149 دفتر امالك جلد 225 ذیل 
شماره 40595 و شماره چاپى 069834 ب/94 با شماره دفتر الکترونیکى 139520302027000878 به 
نام آقاى اصغر حق شناس ثبت و صادر شده است با حدود آپارتمان: شماًال: اول به طول 3/05 متر به نورگیر 
دوم انکساراً به طولهاى 0/33 و 4/75 و 0/2 متر درب و دیوارى است مشترك با راه پله 1636 سوم انکساراً 
به طولهاى 0/95 و 1 متر به داکت چهارم به طول 4/25 متر دیوارى است مشترك با کاشانه 1632 شرقًا: به 
طول 8/10 متر پنجره و دیوارى است به فضاى شارع جنوبًا: اول انکساراً به طولهاى 0/8 و 1/25 و 10/05 
و 0/83 و 065 متر پنجره و دیوارى اســت به فضاى حیاط 1629 فرعى غربًا: بــه طول 7/35 متر دیوارى 
است به فضاى 269 فرعى. حدود انبارى: شماًال: بطول 3 متر دیوارى است مشترك با انبارى 1626 شرقًا: 
به طولهاى 0/35 و 2/35 متر دیوارى است مشترك با انباریهاى 1622 و 1623 و 1624 جنوبًا: به طول 3 
متر درب و دیوارى است به حیاط 1629 غربًا: به طول 2/70 متر دیوارى است به دیوار 269 حقوق ارتفاقى 
له و علیه طبق قانون تملک آپارتمانهاست که طبق نظر کارشــناس رسمى ساختمان مذکور یک دستگاه 
آپارتمان مسکونى واقع در طبقه دوم از این ملک سه طبقه مى باشد و داراى دو خواب و حمام و دستشوئى و 
آشپزخانه و سالن پذیرایى با کف موزاییک و دیوار رنگ و پنجره فلزى و درب داخلى چوبى با امکانات آب و 
برق و گاز، گرمایش بخارى گازى و سرمایش کولر آبى، نما آجر نما و مجتمع مذکور درب به ساخت مى باشد. 
داراى حیاط مشاعى بوده که ملک مذکور دسترسى به آن دارد که طبق سند رهنى شماره 38358- 95/5/5 
تنظیمى در دفترخانه اسناد رسمى شماره 116 اصفهان در قبال بدهى آقاى اصغر حق شناس در رهن آقاى 
داود کلیمى ابراهیمى واقع مى باشد و فاقد بیمه نامه است و از ساعت 9 الى 12 روز شنبه مورخ 97/8/5 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 2/200/000/000 ریال 
(دو میلیارد و دویست میلیون 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 97/7/18 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: 

262698 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /7/434
مزایده 

شماره مزایده: 139704302004000161 تاریخ ثبت: 1397/04/25 وضعیت: آگهى مزایده ارسال شده 
آگهى مزایده بشــماره بایگانى: 9301679 ششــدانگ پالك 241 فرعى از 10354 اصلى واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 151/01 مترمربع، با جمیع توابع و متعلقات شــرعیه و عرفیه آن بدون استثناء 
چیزى از آن به آدرس: اصفهان خیابان جى، خیابان همدانیان، خیابان محمدى، کوى دانش، پالك 20 که 
سند مالکیت آن در صفحه 440 دفتر 23 و صفحه 413 دفتر 529 امالك بنام خانم اکرم فریدى زاد فرزند 
اکبر و آقاى جلیل حقیقى فرزند حبیب اله (بالسویه هر کدام سه دانگ) ثبت و صادر شده است و طبق نامه 
94/6/14- 94/38485303 اداره ثبت منطقه شرق اصفهان حدود اربعه بدین شرح مى باشد: شماال: بطول 
9/85 متر پنجره و دیواریست به فضاى شارع شرقا: بطول 17/10 متر دیواریست به دیوار پالك 206 فرعى 
جنوبا: انکسارا بطول هاى 3/5 و 0/59 و 3/5 و 0/88 و 2/82 متر پنجره و دیواریست به فضاى حیاط مشاعى 
240 فرعى غربا: اول بطول 5/66 متر دیواریست به دیوار پالك 204 فرعى دوم در دو قسمت بطول هاى 
پنج سانتى متر و 1/10 متر دیواریست به نورگیر مشاعى ســوم در سه قسمت که قسمت اول شمالى است 
و سوم جنوبى است بطول 3/16 و 3/17 متر و 3/16 متر درب و دیواریست مشترك با راه پله مشاعى 239 
فرعى سوم بطول 5/41 متر دیواریســت به دیوار پالك 204 فرعى، حقوق ارتفاقى له و علیه طبق قانون 
تملک آپارتمانهاست. که طبق نظر کارشناس رسمى پالك فوق یکدســتگاه آپارتمان مسکونى در طبقه 
همکف یک مجتمع سه واحدى (داراى طبقات زیرزمین، همکف و اول) مورد وثیقه حق استفاده از پارکینگ 
و حیاط مشاعى را ندارد، قدمت حدود 25 سال، با دیوار آجرى، ســتون فلزى، نما آجر چهار سانتى، پنجره 
ها آلومینیومى شیشه خور، آپارتمان با در چوبى، کف سرامیک 50 در 50، بدنه هاى داخلى کاغذ دیوارى و 
رنگ، درهاى داخلى چوبى، داراى دو اتاق خواب و سالن و آشپزخانه اوپن، با کابینت ام دى اف و کاشیکارى 
و سرویس هاى بهداشتى کاشى کارى، سیستم گرمایش بخارى گازى، سیستم سرمایش کولر آبى، داراى 
انشعابات برق مجزى، آب و گاز مشترك و فاقد بیمه مى باشد. طبق سند رهنى شماره 87620- 92/9/21 
دفتر اسناد رسمى شماره 62 اصفهان، در رهن شــرکت تعاونى اعتبار ثامن االئمه اصفهان واقع مى باشد 
از ساعت 9 الى 12 روز یکشنبه مورخ 97/8/6 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در خیابان هشت 
بهشت شرقى- چهارراه الهور، اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان، طبقه ســوم، شعبه دوم اسناد رهنى به 
مزایده گذارده مى شود. مزایده از مبلغ پایه 4/228/000/000 ریال (چهار میلیارد و دویست و بیست و هشت 
میلیون ریال) شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشــنهادى نقدا 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 باشــد 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 چاپ اصفهان مورخ 97/7/18 درج و منتشر مى گردد و در صورت 
تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحًا جهت شــرکت در جلسه مزایده: مبلغ پایه مزایده 
طى چک تضمین شده بانک ملى ایران در وجه اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان، به همراه تقاضاى کتبى و 
ارائه کارت شناسائى معتبر الزامیست. ضمناً برنده مزایده باید مابقى  مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى همان 
روز طى فیش مخصوص در حسابدارى اداره ثبت اسناد و امالك سپرده نماید. م الف: 263735 اداره اجراى 

اسناد رسمى اصفهان /7/435
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)

شــماره آگهــى: 139703902004000261 تاریــخ آگهــى: 1397/07/11 شــماره پرونــده: 
139304002004000511 آگهى مزایده پرونده اجرایى کالســه: 9301847/2 تمامت ششدانگ پالك 
اصلى 4493 پالك فرعى 410 قطعه یک طبقه منهاى شــصت شهر آباده طشــک واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان نوع ملک طلق به مساحت 75/42 مترمربع به آدرس: اصفهان بلوار کشاورز کوچه نجارپور کوچه 
گلبرگ پالك 36 طبقه همکف (زیرین) انبارى با شــماره 3 بمســاحت 2/31 مترمربع واقع در زیر سرپله 
مشترکات و مشــاعات با قدرالحصه از مشــاعات حقوق ارتفاقى ندارد و نیز فاقد پارکینگ میباشد که سند 
مالکیت آن در صفحه 413 دفتر 1318 امالك ذیل شماره 245340 و شماره چاپى 398914 ثبت و صادر 
شده است با حدود: شماًال در چهار قسمت، که قسمت دوم آن شرقى است بطولهاى هفت متر و هشتاد و پنج 
سانتیمتر، سه متر و هشتاد و پنج سانتیمتر، یک متر و چهل و پنج سانتیمتر، یک متر و چهل سانتیمتر، اول 
دیواریست، دوم درب و دیوار است، سوم دیواریست، چهارم دیواریست مشترك، اول به محوطه پارکینگ، 
دوم و ســوم به راه پله و آسانســور، چهارم به انبارى زیرپله قطعه 3 شــرقًا بطول پنج متر و شصت و هفت 
سانتیمتر، دیواریست، به ملک مجاور شماره 58 فرعى جنوبا" در سه قسمت که قسمت دوم آن غربى است 
بطولهاى سه متر و هشتاد و پنج سانتیمتر، دو متر و هفده ســانتیمتر، شش متر و هفتاد و پنج سانتیمتر، اول 
دیوار و پنجره است دوم دیواریست ســوم درب و دیوار و پنجره اى است، اول تا سوم به حیاط مشاعى غربًا 
بطول هفت متر و بیست و شش سانتیمتر، دیواریست به ملک مجاور شماره 39 فرعى، حقوق ارتفاقى ملک 
له و علیه طبق قانون تملک آپارتمانهاست. با قید به اینکه تنها این واحد به حیاط دسترسى دارد. حدود انبارى 
زیرپله قطعه 3: شماال" بطول یک متر و چهل سانتیمتر، دیواریست به راه پله و آسانسور، شرقا" بطول یک 
متر و شصت و پنج سانتیمتر دیواریست به ملک مجاور شماره 58 فرعى از شماره 4493 اصلى جنوبا" بطول 
یک متر و چهل سانتیمتر، دیواریست مشترك به آپارتمان قطعه 1 شماره 410 فرعى از شماره 4493 اصلى 
غربا" بطول یک متر و شصت و پنج سانتیمتر درب و دیوار است به راه پله و آسانسور، عرصه ملک زمین طلق 
بمساحت (165/14) یکصد و شصت و پنج متر و چهارده دســیمتر مربع ثبت صفحه M 365 دفتر 1275 
است، که طبق نظر کارشناس رسمى آپارتمان مسکونى مورد نظر بصورت دوخوابه با حیاط اختصاصى است. 
کفسازى آن سرامیک، بدنه ها اندود گچ و رنگ، گچ برى، چهارچوب فلزى، دربها چوبى، سیستم گرمایش 
پکیج و رادیاتور شوفاژ، سرمایش کولر، کمد و کابینت MDF، اســکلت بتن مسلح و سقف تیرچه بلوك 
است. راه پله داراى کفسازى سنگ، بدنه ها ســرامیک، نرده آهنى و مجهز به آسانسور میباشد. ساختمان 
شامل طبقه همکف به اضافه 3 طبقه (جمعا" 4 واحد مسکونى) است. در سرویسهاى بهداشتى و آشپزخانه 
بدنه ها کاشى و کف سرامیک است. انشعابات شهرى گاز اختصاصى، برق اختصاصى تکفاز و عمومى سه 
فاز، آب و فاضالب میباشد. نماى ساختمان سنگ و سرامیک بوده حیاط بصورت اختصاصى با کف موزائیک 
و بدنه سرامیک است. ملکى آقاى غالمرضا رحیمى که طبق سند رهنى شماره 87273- 92/08/11 دفتر 
اسناد رسمى 62 اصفهان در رهن شرکت تعاونى اعتبار آزاد ثامن االئمه واقع مى باشد و طبق اعالم بانک 
در حال حاضر فاقد بیمه مى باشد از ساعت 9 الى 12 روز شنبه مورخ 97/08/05 در شعبه دوم اداره اجراى 
اسناد رسمى اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقى- چهارراه اول شهید صداقتى خیابان الهور طبقه 
سوم به مزایده گذارده مى شود. مزایده از مبلغ پایه 1/900/000/000 ریال شروع و به هر کس خریدار باشد 

به باالترین قیمت پیشنهادى نقداً فروخته مى شــود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، 
برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشــتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز 
بدهى هاى مالیاتى و عوارض شــهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا 
نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت 
هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد مى گردد ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه 
نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 97/07/18 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 یک فقره چک تضمین 
شده بانک ملى ایران در وجه اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان  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 ســپرده نماید. م الف: 263732 اداره 

اجراى اسناد رسمى اصفهان /7/436
تحدید حدود اختصاصى

شــماره: 139721702023015647- 97/7/14 چون تحدید حدود ششــدانگ یکباب ساختمان پالك 
شماره 5324/56 واقع در بخش چهار ثبت اصفهان که در اجراى قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مفروز گردیده است که طبق پرونده ثبتى بنام جمال اقطار فرزند مهدى و غیره 
در جریان ثبت اســت و به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 
قانون ثبت و طبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود پالك مرقوم در روز شنبه مورخ 1397/8/12 ساعت 9 صبح 
در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهى به کلیه مجاورین اخطار مى گردد که در روز و 
ساعت مقرر در این آگهى در محل حضور یابند اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از 
تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین 
تکلیف پرونده هاى معترضى ثبت معترضین ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم 
دادخواست به مرجع ذیصالح قضایى گواهى تقدیم دادخواســت را اخذ و به این اداره تسلیم نمایید. تاریخ 

انتشار: 18 /1397/7 م الف: 263078 صفایى- رئیس منطقه مرکز ثبت اسناد و امالك اصفهان /7/437
ابالغ اخطاریه ماده 101

شــماره پرونده: 139504002004000219/1 شــماره بایگانى پرونده: 9500578/2 شــماره ابالغیه: 
139705102004002571 تاریخ صدور: 1397/06/31 آگهى ابالغ اخطاریه ماده 101 پرونده 9500578 
بدینوسیله به آقاى على اسماعیلى و خانم توران سلیمانى به نشانى اصفهان- خ مولوى- خ پوریاى ولى- بن 
بست شاهین- پالك 133 و شرکت فوالد مهر برتر نقش جهان به نشانى اصفهان- خ استاندارى- کوچه 
نهر فرشادى- ساختمان 110- کدپستى 8145636616 بدهکاران پرونده که برابر گزارش مامور مربوطه 
نشانى هاى فوق مورد شناسایى واقع نگردیده ابالغ مى گردد درخصوص پرونده اجرایى کالسه 9500578 
له بانک پارسیان و علیه على اسماعیلى و توران سلیمانى و شرکت فوالد مهر برتر نقش جهان طبق گزارش 
مورخ 1396/09/01 کارشناس رسمى دادگسترى پالك ثبتى تمامى ششدانگ پالك 4999/7009 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان مورد وثیقه سند رهنى شماره 9031 مورخ 1392/11/13 تنظیمى دفترخانه اسناد 
رسمى شماره 378 شهر اصفهان به مبلغ 9/955/200/000 ریال ارزیابى گردیده. لذا چنانچه به مبلغ ارزیابى 
پالك مذکور معترض مى باشــید، اعتراض کتبى خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ نشر آگهى ابالغ این 
اخطاریه به ضمیمه فیش بانکى دستمزد کارشناس تجدیدنظر به مبلغ 12/000/000 ریال به  دفتر این اجرا 
تســلیم نمایید. ضمنًا به اعتراضى که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکى دستمزد کارشناس تجدیدنظر باشد 

ترتیب اثر داده نخواهد شد. م الف: 263535 اسدى- رئیس اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /7/438
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710106796304390 شماره پرونده: 9709986796300867 شماره بایگانى شعبه: 
970881 آگهى ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به ابراهیم جبارى فرزند اسحق- خواهان مرضیه 
امیرى سامانى دادخواستى به طرفیت خوانده ابراهیم جبارى به خواسته مطالبه مطرح که به این شعبه ارجاع 
و به شماره پرونده کالسه 9709986796300867 شــعبه 33 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان ثبت 
و وقت رسیدگى مورخ 1397/09/01 ساعت 8:30 تعیین که حســب دستور دادگاه طبق  موضوع ماده 73 
قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در 
یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- چهاررا ه شــیخ صدوق- چهارراه وکال- مجتمع شهداى 
مدافع حرم شوراى حل اختالف. م الف: 263081 شعبه 33 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو)/7/439
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710106805104647 شماره پرونده: 9709986805100873 شماره بایگانى شعبه: 
970873 آگهى ابالغ وقت رســیدگى- خواهان حمیدرضا غفاریان دادخواســتى به طرفیت خوانده رضا 
نصیرنژاد به خواسته مطالبه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709986805100873 
شعبه 51 شوراى حل اختالف اصفهان ثبت و وقت رســیدگى مورخ 1397/08/30 ساعت 8:00 تعیین که 
حسب دستور دادگاه طبق  موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه 
پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگا ه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- کنارگذر اتوبان شهید 
خرازى- حدفاصل خیابان آتشگاه و میرزاطاهر- مجتمع شماره سه شوراى حل اختالف. م الف: 263147 

شعبه 51 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه)/7/440
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710100367800670 شماره پرونده: 9709980367800028 شماره بایگانى شعبه: 
970038 آگهى ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى خدارحم بلندیان فرزند خدایار- خواهان 
سید جالل- بى بى عصمت- بى بى خدیجه- (بى بى سادات)- ساالرى فرزندان سید آقا- صدیقه ساالر 
کنسویه دادخواســتى به طرفیت خوانده خدارحم- فرهاد- هوشنگ- جمشــید همگى بلندیان فرزندان 
خدایار- گوهر بلندیان فرزند خدابنده- جمشــید بلندیان فرزند مهربان به خواسته اعتراض ثالث مطرح که 
به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709980367800028 دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسى 
اصفهان ثبت و وقت رسیدگى مورخ 11/03 /1397 ساعت 9:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق  موضوع 
ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک 
نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان 
دادگسترى کل استان اصفهان طبقه اول اتاق شــماره 146. م الف: 263120 دادگاه ویژه اصل 49 قانون 

اساسى اصفهان/7/441
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710100367800685 شماره پرونده: 9709980367800018 شماره بایگانى شعبه: 
970020 آگهى ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به توران عرفانى نجف آبادى فرزند عباسعلى- 
خواهان آقاى على شریفى دادخواستى به طرفیت خوانده خانم توران عرفانى نجف آبادى به خواسته اعتراض 
ثالث مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالســه 9709980367800018 دادگاه ویژه اصل 
49 قانون اساسى اصفهان ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/08/30 ساعت 9:00 تعیین که حسب دستور 
دادگاه طبق  موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشــار آگهى مى گردد تــا خوانده ظرف یک ماه پس از 
تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید 
نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل اســتان اصفهان طبقه اول اتاق شماره 146. م الف: 263160 دادگاه 

ویژه اصل 49 قانون اساسى اصفهان /7/442
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710100354206193 شماره پرونده: 9709980364800438 شماره بایگانى شعبه: 
970627 آگهى ابالغ وقت رسیدگى و دادخواســت و ضمائم به ایمان محبتى زاده فرزند پرویز- خواهان 
منوچهر الماسى ترك دادخواستى به طرفیت خوانده ایمان محبتى زاده فرزند پرویز به خواسته فروش مال 
غیر مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالســه 9709980364800438 شعبه 116 دادگاه 
کیفرى دو مجتمع امور تجارى و بازرگانى شهرستان اصفهان (116 جزایى سابق) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 
1397/09/06 ساعت 9:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق  موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار 
آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى 
کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر 
گردد. اصفهان- کنارگذر اتوبان شهید خرازى- حدفاصل خیابان آتشگاه و میرزاطاهر- مجتمع قضائى امور 
تجارى و بازرگانى. م الف: 263065 شعبه 116 دادگاه کیفرى دو مجتمع امور تجارى و بازرگانى شهرستان 

اصفهان (116 ج زایى سابق)/7/443
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710100354206152 شماره پرونده: 9409980359501916 شماره بایگانى شعبه: 
970590 آگهى ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به رفیق جاللى فرزند قادر- خواهان الهه زینلى 
میانکوه و مسعود طاهرى دولت آبادى و جواد خســروى راد و سارا آقاجان دستجردى و مهران کیخسروى 
دادخواستى به طرفیت خوانده رفیق جاللى فرزند قادر به خواسته کالهبردارى مطرح که به این شعبه ارجاع 
و به شماره پرونده کالسه 9409980359501916 شــعبه 116 دادگاه کیفرى دو مجتمع امور تجارى و 
بازرگانى شهرستان اصفهان (116 جزایى ســابق) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/09/06 ساعت 8:30 
تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق  موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده 
ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- کنارگذر 
اتوبان شهید خرازى- حدفاصل خیابان آتشــگاه و میرزاطاهر- مجتمع قضائى امور تجارى و بازرگانى. م 
الف: 263064 شعبه 116 دادگاه کیفرى دو مجتمع امور تجارى و بازرگانى شهرستان اصفهان (116 جزایى 

سابق)/7/444
 ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710100353705799 شماره پرونده: 9509980364901327 شماره بایگانى شعبه: 
970692 دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان به موجب کیفرخواست در پرونده کالسه 970692 
ك 111 شکایت نوید کدخدایى و امیر میناکار علیه 1- مسعود یاورى فرزند على 2- رضا طالب پور کلیشمى 
فرزند طالب به اتهام مشــارکت در کالهبردارى تقاضاى کیفر نموده که رسیدگى به موضوع به این شعبه 
ارجا و وقت رسیدگى براى مورخ 97/08/29 ساعت 0845 تعیین گردید است. با عنایت به مجهول المکان 
بودن و عدم دسترســى به متهم و در اجراى مقررات مواد 344 قانون آیین دادرســى دادگاه هاى عمومى 
و انقالب در امور کیفرى مراتب یک نوبت منتشــر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتســابى در وقت مقرر در 
دادگاه حاضر گردد. بدیهى است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رســیدگى غیابى به عمل خواهد 
آمد. اصفهان- کنارگذر اتوبان شهید خرازى- حدفاصل خیابان آتشگاه و میرزاطاهر- مجتمع قضائى امور 
تجارى و بازرگانى. م الف: 363262 شعبه 111 دادگاه کیفرى دو مجتمع امور تجارى و بازرگانى شهرستان 

اصفهان (111 جزایى سابق)/7/445
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710100353705778 شماره پرونده: 9609980359500063 شماره بایگانى شعبه: 
970826 دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان به موجب کیفرخواست در پرونده کالسه 970826 
ك 111 شکایت محمدرضا پورنیک علیه 1- ســیما ملکى آزاد فرزند پرویز 2- حسین بوربور فرزند محمد 
به اتهام مشارکت در کالهبردارى تقاضاى کیفر نموده که رســیدگى به موضوع به این شعبه ارجا و وقت 
رسیدگى براى مورخ 97/09/27 ساعت 9:00 تعیین گردید است. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم 
دسترسى به متهم و در اجراى مقررات مواد 344 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور 
کیفرى مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتســابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. 
بدیهى است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگى غیابى به عمل خواهد آمد. اصفهان- کنارگذر 
اتوبان شهید خرازى- حدفاصل خیابان آتشــگاه و میرزاطاهر- مجتمع قضائى امور تجارى و بازرگانى. م 
الف: 363265 شعبه 111 دادگاه کیفرى دو مجتمع امور تجارى و بازرگانى شهرستان اصفهان (111 جزایى 

سابق)/7/446
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710100353705893 شماره پرونده: 9209980358001252 شماره بایگانى شعبه: 
930543 دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان به موجب کیفرخواست در پرونده کالسه 930543 
ك 111 شکایت شکات اقایان ملکى علیه 1- محمدرضا فنایى فرزند یزدان بخش 2- فرزاد محمدى فرزند 
محرم به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول تقاضاى کیفر نموده که رسیدگى به موضوع به این شعبه ارجا 
و وقت رســیدگى براى مورخ 97/08/28 ساعت 11:00 تعیین گردید اســت. با عنایت به مجهول المکان 
بودن و عدم دسترســى به متهم و در اجراى مقررات مواد 344 قانون آیین دادرســى دادگاه هاى عمومى 

و انقالب در امور کیفرى مراتب یک نوبت منتشــر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتســابى در وقت مقرر در 
دادگاه حاضر گردد. بدیهى است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رســیدگى غیابى به عمل خواهد 
آمد. اصفهان- کنارگذر اتوبان شهید خرازى- حدفاصل خیابان آتشگاه و میرزاطاهر- مجتمع قضائى امور 
تجارى و بازرگانى. م الف: 362258 شعبه 111 دادگاه کیفرى دو مجتمع امور تجارى و بازرگانى شهرستان 

اصفهان (111 جزایى سابق)/7/447
 حصروراثت 

فرهاد صحراگرد نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 276 به شــرح دادخواست به کالسه 893/97 از این 
دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان بتول حبیبى نجف آبادى 
بشناســنامه 1110 در تاریخ 1397/06/25 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به : 1. فرزانه صحراگرد نجف آبادى ش ش 534 ، 2. محمد صحراگرد نجف آبادى 
ش ش 1144 ، 3. افســانه صحراگرد نجف آبادى ش ش 6941 ، 4. فرهاد صحراگرد نجف آبادى ش ش 
276، (فرزندان متوفى)،  5. محمدرضا صحراگرد نجف آبادى ش ش 434 ، (همسر متوفى) متوفى به غیر 
از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى 
مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شــد. 263124/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل 

اختالف نجف آباد /7/448
 حصروراثت 

اکبر افتخارى داراى شناسنامه شماره 231 به شرح دادخواست به کالسه 892/97 از این دادگاه درخواست 
گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان اقدس خانم گازر بشناسنامه 17050 در تاریخ 
1397/04/31 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. 
فرزانه افتخارى ش ش 395 ، 2. طاهره افتخارى ش ش 559 ، 3. عبدالمحمود افتخارى ش ش 1025 ، 4. 
اکبر افتخارى ش ش 231 ، (فرزندان متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه 
از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 

263205/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/ 7/449
 ابالغ رأى

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالســه پرونده 424/97 تاریخ رسیدگى: 1397/06/20 مرجع 
رسیدگى شعبه اول شــوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد خواهان: فاطمه اســدى نشانى: امیرآباد- 
چهارشنبه بازار قدیم- کوچه بهشتى خوانده: محمد جلیلى نشــانى: مجهول المکان خواسته: مطالبه نفقه 
گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالســه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه 
مشورتى اعضاء ، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید: راى 
قاضى شورا درخصوص دادخواست خانم فاطمه اسدى فرزند روزعلى به طرفیت آقاى محمد جلیلى فرزند 
بارانى به خواسته مطالبه نفقه از تاریخ 1396/05/20 لغایت تاریخ اجراى حکم با عنایت به احراز علقه زوجیت 
دائم فى مابین طرفین حسب رونوشت سند نکاحیه و با توجه به اظهارات خواهان مبنى بر مجهول المکان 
بودن خوانده و ابالغ وقت رسیدگى از طریق انتشــار روزنامه و عدم حضور خوانده، شورا خواسته خواهان را 
وارد دانسته و مستندا به مواد 1106 ، 1107 ، 1111 ، 1115 قانون مدنى خوانده را به پرداخت ماهیانه مبلغ 
سیصد و پنجاه هزار تومان از تاریخ 1396/05/20 لغایت 1397/06/20 به عنوان نفقه خواهان محکوم مى 
نماید. راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در شورا و ظرف مدت بیست 
روز پس از آن قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومى شهرستان نجف آباد مى باشد. 263257/م الف – قاضى 

شوراى حل اختالف شعبه اول حوزه قضایى نجف آباد/ 7/450
ابالغ 

شماره ابالغنامه : 9710103732100649  شماره پرونده: 9509983732100999   شماره بایگانى پرونده: 
951052 – آگهى ابالغ به آقاى حسین على دادى- آقاى احمد جمشیدیان شکایتى علیه آقاى حسین على 
دادى مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه  9509983732100999 شعبه دوم دادیارى 
دادسراى عمومى و انقالب شهرستان نجف آباد ثبت که حسب دستور طبق موضوع ماده 174 قانون آیین 
دادرسى کیفرى مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیر االنتشار آگهى مى گردد تا مشتکى عنه ظرف یک 
ماه پس از تاریخ انتشار آگهى جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. 263238/م الف - شعبه دوم دادیارى 

دادسراى عمومى و انقالب شهرستان نجف آباد/7/451
ابالغ وقت رسیدگى

 شــماره نامه: 1397009000977957 شماره پرونده: 9609983733000406 شــماره بایگانى پرونده: 
960451 احتراما در پرونده کالسه 960451 این شعبه با توجه به اینکه آقاى محمد اهللا نورى فرزند کریم 
خان متهم است به جعل و استفاده از ســند مجعول و نظر به اینکه متهم محمداهللا نورى فرزند کریم خان 
مجهول المکان مى باشد لذا مراتب وفق ماده 174 قانون آیین دادرسى کیفرى یک نوبت آگهى در یکى از 
روزنامه هاى کثیر االنتشار درج تا بدین وســیله  به متهم ابالغ گردد در روز پنجشنبه مورخ 1397/09/15 
راس ساعت 9 صبح جهت رسیدگى به اتهام خود در شعبه اول بازپرسى شهرستان نجف آباد حاضر شود. در 
صورت عدم حضور و ارائه الیحه اقدام به صدور تصمیم خواهد گردید. 263251/م الف حسین محمدى – 

بازپرس شعبه اول دادسراى عمومى و انقالب شهرستان نجف آباد/7/452
 اجراییه

اجرائیه شماره: 9710423730100290 شــماره پرونده: 9609983730101150 شماره بایگانى شعبه: 
961160 مشخصات محکوم له: محمد جواد محمدى فرزند مصطفى نشانى: استان اصفهان – شهرستان 
اصفهان – شهر اصفهان – خ باغ دریاچه ك باغ برج پ85 مشــخصات محکوم علیه: 1-ابراهیم فخرى 
2-وحید طالبى خانمیرى فرزند 1- جعفر 2- یوسف به نشانى 1- اصفهان- نجف آباد- پلیس راه – خ 13 
اردیبهشت – سنگبرى افشــار 2- مجهول المکان. وکیل محکوم له: 1) ندا قادرى نجف آبادى 2) جعفر 
چرغان فرزند 1) جعفر 2) عبدالرزاق به نشــانى1)نجف آباد خیابان امام چهارراه شهردارى جنب بانک ملى 
مرکزى مجتمع نخل طبقه دوم واحــد دوم 2) نجف آباد خیابان امام چهارراه شــهردارى جنب بانک ملى 
مرکزى مجتمع نخل طبقه دوم واحد دوم. محکوم به: بســمه تعالى بموجب درخواست اجراى حکم غیابى 
مربوطه به شــماره دادنامه مربوطه: 9709973730100382 محکوم علیها محکوم هســتند به پرداخت 
تضامنى مبلغ 800/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 27/120/000 ریال بابت هزینه 
دادرسى و حق الوکاله وکیل وفق تعرفه و خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسید چک ها ( به شماره 565022 
مورخ 1396/05/30 به مبلغ 40/000/000 تومان و چک به شــماره 565021 مــورخ 1396/04/30به 
مبلغ 40/000/000 تومان) تا زمان وصول بر اساس نرخ شــاخص تورم در حق محکوم له و پرداخت مبلغ 
4/000/000 تومان هزینه عملیات اجرا توسط محکوم علیها به حساب صندوق دولت. محکوم علیه مکلف 
اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1-ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام 
مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به 
از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به 
هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى 
مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحونزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست 
نقل و انتقاالت و هرنوع تغییر دیگر دراموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه 
دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار 
از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا 
و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هرنحو با انگیزه فرار از 
اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش 
یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط 
به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون 
نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 263325/ م الف -دادرس شعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 

نجف آباد-شریعتى –مدیر دفتر شعبه اول دادگاه حقوقى شهرستان نجف آباد-شکرانه /7/453
 حصروراثت 

محمدعلى یزدان فر داراى شناســنامه شماره 795 به شرح دادخواست به کالســه 896/97 از این دادگاه 
درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مدینه پویان بشناسنامه 1 در تاریخ 
1396/09/24 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. 
قاسم یزدانفر  ش ش 58 ، 2. فاطمه یزدانفر  ش ش 416 ، 3. محمدعلى یزدانفر  ش ش 795 ، 4. احمد یزدان 
فر  ش ش 460 ،  (فرزندان متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى 
نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 263493/م 

الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/ 7/454
مزایده

شماره 357/96 اجراى احکام دادگاه عمومى بخش مهردشت درنظر دارد درخصوص پرونده کالسه 96/357 
اجرایى جلسه مزایده اى علیه آقاى احمد شهسوارى فرزند مســیب برگزار نماید؛ که مشخصات مال مورد 
مزایده حسب نظریه کارشناسى عبارت است از باغ مخروبه گلى به شماره ملک 3085 و به شماره ثبت 3897 
یک ربع باغ سه هزار و هشتاد و پنج  واقع در علویجه یک اصلى در مهردشت این باغ داراى 9 درخت بادام 
و بیست دقیقه سهم آب کشــاورزى به ارزش 40/000/000 ریال از قنات علویجه داراى دو سند جداگانه 
مالکیت ملک و سهم آب مساحت ملک مذکور 700مترمربع مى باشد که از طرف شمال به دیوار اشتراکى 
به باغ آقاى رضا قندهارى از طرف جنوب به کوچه و جوى آب عمومى از طرف غرب به دیوار اشــتراکى به 
باغ آقاى احمد شفیعى مى باشــد و مبلغ این ملک جمعا 150/000/000 ریال با سهم آب و درختان با هم 
ارزیابى گردیده است و جلسه مزایده در تاریخ 1397/08/03 ساعت 9:00 الى 11:00صبح در دفتر اجراى 
احکام دادگاه عمومى بخش مهردشت برگزار مى باشد که طالبین شــرکت درمزایده مى توانند 5 روز قبل 
از تاریخ مزایده به دفتر اجراى احکام مراجعه تا دســتور بازدید صادرگردد. ضمنا مزایده ازمبلغ ارزیابى شده 
شروع و برنده کسى است که ده درصد مبلغ ارزیابى را نقدا به همراه داشته باشد و باالترین قیمت را پیشنهاد 

نماید.262572/م الف- مدیر اجراى احکام دادگاه عمومى بخش مهردشت/ 7/457
 ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به آقاى غالمرضابیرانوند  خواهان احسان سلیمى نبى دادخواستى به 
خواسته مطالبه به طرفیت شما به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 97 / 286 ش 10 ح ثبت و وقت رسیدگى 
به تاریخ 19 / 8/ 97 ساعت10:3صبح روزشنبه تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
به استناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شــود ، قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم به این شورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد شد . 

262087 /م الف مدیر دفتر شعبه 10 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر / 7/458 
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به آقاى حسین اسکندرى خواهان سیدمحمدمهدى حسینى  دادخواستى 
به خواســته مطالبه به طرفیت شما به این شورا تقدیم نموده و به کالســه 97 / 374 ش 10 ح ثبت و وقت 
رسیدگى به تاریخ 19 / 8/ 97 ساعت10 صبح   روزشنبه 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 

شد . 262125 /م الف مدیر دفتر شعبه 10 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/ 7/459 
ابالغ وقت دادرسى  

شماره درخواست   9710463759100014 شماره پرونده : 9709983759100322 شماره بایگانى شعبه 
: 970345 تاریخ تنظیم : 26 / 6 / 1397 خواهان خانم ســعیده داورى دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى 
مجتبى قنبرى دادخواستى به خواسته اعسارازمرحله تجدیدنظر تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان شاهین 
شهرنموده که جهت رسیدگى به شــعبه اول دادگاه عمومى حقوقى  شهرستان شاهین شهرواقع دراستان 
اصفهان – شاهین شهرارجاع وبه شماره پرونده  کالســه 970345 ح 1ثبت و براى روز مورخ 19/ 8 / 97 
ساعت 10:30 صبح تعیین وقت دادرسى گردیده است که  به  علت مجهول المکان خوانده مجتبى قنبرى  
و عدم دسترسى به نشانى وى در اجراى  ماده 73 قانون آیین دادرســى کیفرى  مراتب یک نوبت در یکى 
از جراید کثیر االنتشار آگهى مى شود و ابالغ که نامبرده شــخصا ظرف یکماه از تاریخ انتشار این آگهى در 
این شعبه حاضر و از اتهام انتســابى دفاع نماید در غیر اینصورت تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد شد در ضمن 
هزینه نش ر آگهى از طریق امور مالى دادگسترى شاهین شهر / قابل پرداخت مى باشد . 262986/م الف 

زهراباوقار - منشى شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر/7/460 
ابالغ  وقت رسیدگى

نظر به اینکه خواهان على محمدشریفى دادخواســتى مبنى بر الزام به فک پالك  به طرفیت خوانده آقاى 
محمدسردارى   به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 96 / 779 ش 2 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ0 2 / 
8 / 97 ساعت 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 رسدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این 
شورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد شد . 263431 /م الف مدیر دفتر 

شعبه 2 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر /7/461 
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آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شــرکت ارتباطات تجــارى معراج 
سهامى خاص به شــماره ثبت 23984 و شناسه ملى 
10260447832 به اســتناد صورتجلســه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1397/06/20 تعداد سهام 
شرکت از 000000 57 سهم به 5700 سهم و ارزش 
اسمى ســهام از 1000 ریالى به 000000 10ریالى 
تغییر یافت و ماده پنج اساسنامه به شرح ذیل اصالح 
گردید : * ماده پنج اصالحى : ســرمایه شرکت مبلغ 
000000000 57 ریال نقدى که به 5700 ســهم 
000000 10ریالى با نام عادى منقسم گردیده که تماما 
پرداخت شده است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان  (265296)

اجاره نانوایى

م الف: 265922مجتمع دخانیات استان اصفهان

مجتمع دخانیات اصفهان در نظر دارد یک باب مغازه نانوائى با حداقل اجاره بهاء ماهیانه 14/500/000 ریال و رهن 100/000/000 ریال (رهن ثابت 
مى باشد) واقع در خیابان کمال اسماعیل کوچه دخانیات جنب مجتمع دخانیات اصفهان را از طریق استعالم به صورت اجاره یک ساله با قابلیت 

تمدید به مدت سه سال واگذار نماید.
متقاضیان مى توانند از تاریخ 97/07/22 لغایت 97/07/29 به مدت هفت روز کارى، جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت فرم استعالم از ساعت 
8 صبح الى 15 به واحد تدارکات دخانیات اصفهان مراجعه و تقاضاى خود را در پاکت دربسته تا ساعت 15 مورخ 97/07/30 تحویل همان واحد 

نمایند.

«آلو» یکى از میوه هاى مغذى اســت که بیشتر 
براى درمان یبوست شهرت دارد اما در این مطلب 

به مهمترین خواص آلو اشاره مى شود.
آلو میوه بسیار مغذى است که فواید زیادى براى 
سالمت دارد. آلو عالوه بر فیبر و آنتى اکسیدان، 
حاوى مقدار زیادى ویتامین و مواد معدنى است 
که خطر بروز بســیارى از بیمارى هاى مزمن را 

کاهش مى دهد.
آلو را مى توانید به شکل تازه یا خشک شده استفاده 
کنید. آلوى خشــک براى بهبود بسیارى شرایط 
مؤثر است، از جمله یبوســت و پوکى استخوان. 
در ادامه به برخى از مهمتریــن مزیت هاى آلو 

اشاره مى شود.

خواص آلوى خشک 
آلوى خشک نسبت به آلوى تازه کالرى بیشترى 
دارد. به طور کلى محتواى ویتامین و مواد معدنى 
موجود در آلوى تازه و خشــک کمى با یکدیگر 
متفاوت هســتند. آلوى خشــک حاوى مقدار 
 B است و تا حدودى ویتامین K بیشترى ویتامین
بیشترى دارد. به عالوه آلوى خشک کالرى، فیبر 
و کربوهیدرات بیشترى نسبت به نوع تازه آن دارد.

رفع یبوست با آب آلوى خشک
آلوى خشــک و آب آن به رفع یبوســت کمک 
مى کنند. این ویژگى تا حدودى مربوط مى شود 

به میزان فیبر موجود در آلوى خشک. 
یک آلوى خشک حاوى یک گرم فیبر است. فیبر 
موجود در آلوى خشک عمدتًا نامحلول است، به 

این ترتیب در آب حل نمى شود.
آلوى خشــک با افزایش حجم مدفــوع، از بروز 
یبوســت پیشــگیرى مى کند و سرعت حرکت 
مدفوع را در روده افزایش مــى دهد. به عالوه، 
آلوى خشک و آب آن حاوى «سوربیتول» است 
که نوعى قند مى باشــد که داراى خواص ملین 

کنندگى طبیعى است.
بررسى ها نشــان داده اند مصرف آلوى خشک 
در رفع یبوست بســیار مؤثرتر از خوردن برخى 

داروهاى ملین است.
به یاد داشته باشید که خوردن مقدار زیادى آلو در 
یک زمان داراى تأثیرات ناخوشایندى مانند بروز 
اسهال خواهد بود. براى پیشگیرى از بروز چنین 
پیامدى، بهتر است روزانه بین 44 تا 87 گرم آلو 

بیشتر مصرف نکنید.

آلو و آلو خشک سرشــار از آنتى 
اکسیدان هستند

آنتى اکسیدان براى کاهش التهاب و محافظت از 
سلول ها در مقابل آسیب هاى ناشى از رادیکال هاى 
آزاد مؤثر است. آلو به ویژه حاوى آنتى اکسیدان 

پلى فنول است که تأثیرات مثبتى بر روى سالمت 
اســتخوان ها دارد و خطر بــروز بیمارى قلبى و 

دیابت را کاهش مى دهد.
در حقیقت برخى بررسى ها نشان داده اند که آلو 
حاوى بیش از دو برابر آنتى اکســیدان موجود در 

سایر میوه ها مانند شلیل و هلو است.
 

آلو مؤثر در کاهش قند خون
آلو داراى خواصى اســت که به کاهش قند خون 
کمک مى کنــد. به رغم اینکه آلوى خشــک و 
آلوى تازه حاوى مقدار زیادى کربوهیدرات است 
اما مصرف آن باعث افزایش ســطح قند خون 
نمى شود. این خاصیت مربوط مى شود به افزایش 
سطح «آدیپونکتین»، هورمونى که نقش مهمى 

در تنظیم قند خون ایفا مى کند.
به عالوه فیبر موجود در آلو تــا حدودى بر روى 
ســطح قند خون تأثیر دارد. فیبر، سرعت جذب 
کربوهیدرات را در بدن کاهش مى دهد و باعث 
مى شود قند خون به تدریج افزایش پیدا کند و نه 

به طور ناگهانى.
به عالوه مصرف میوه هایى مانند آلوى خشک 
و آلوى تازه خطر بروز دیابت نــوع 2 را کاهش 
مى دهد. با این حال، دقت زیادى بر روى میزان 
مصرف خود داشته باشــید، چرا که آلوى خشک 
داراى کالرى زیادى است و احتمال پرخورى در 

مورد آن وجود دارد.

 آلوى خشک مؤثر در بهبود سالمت 
استخوان ها

آلــوى خشــک مؤثــر در بهبــود ســالمت 
استخوان هاست. برخى بررسى ها مصرف آلوى 
خشــک را با کاهش خطر بروز پوکى استخوان 

مرتبط مى دانند.
آلوى خشک نه تنها از کاهش تراکم استخوانى 
پیشــگیرى مى کند، بلکه حتى مى تواند به رفع 
این مشــکل در افرادى که دچار کاهش تراکم 

استخوانى هستند، کمک کند. 
اینکه چرا آلوى خشک داراى این خواص است 
هنوز مشخص نیست، با این حال محتواى آنتى 
اکســیدان هر دو نوع آلو و خواص آن در کاهش 

التهاب نقش مهمى در این مسئله بازى مى کند.
به عالوه بررسى ها نشان داده اند مصرف آلوى 
خشک سطح هورمون هایى را افزایش مى دهد 

که در شکل گیرى استخوان ها مؤثر هستند.

آلو تقویت کننده سالمت قلب
مصرف منظم آلوى تازه و خشک از سالمت قلب 
محافظت مى کند. هر دو نوع آلو، فشار خون باال 
و سطح کلسترول را کاهش مى دهند که هر دو 
عامل خطر بروز بیمارى قلبى را افزایش مى دهند.

همه چیز در مورد 
خواص 

آلـو خشـک

ن یی ىى وى ویژ ب و ر ؤ ىىز زیشیش ببىرىر رىرى رربروبروزبیزبی لل

یســک  د
کمر از معضالتى 
است که به سراغ هر کسى مى تواند 
برود و پیر و جوان نمى شناسد. اگر دیسک 
کمر در مراحل ابتدایى شناســایى نشود، به 
مرور زمان مى تواند خطــرات جدى ترى را 
به دنبال داشته باشــد. پس بهتر است اطالعات 
کافى درباره دیسک کمر داشته باشیم تا بتوانیم 
درمان هاى الزم را انجام دهیم. اما ســئوال 
مهم و اساسى این است که چگونه مى توانیم 
بفهمیم دیسک کمر داریم؟ اگر اندکى صبر 

کنید پاسخ این سئوال را در ادامه این مطلب خواهید دانست.
افراد مبتال به دیســک کمر بین سنین 20 تا 50 سالگى اغلب 
از درد در ناحیه پایین کمر خود شــکایت مى کنند. اغلب آنها 
قبل از شــروع درد، هیچ گونه آسیبى به کمرشــان را تجربه 
نکرده اند. دیسک ها نسبت به مواقعى که فرد نشسته یا به جلو 
خم مى شود، درد بیشترى را نسبت به مواقعى که فرد ایستاده 
راه مى رود یا خوابیده تحمل مى کند. ایستادن براى مدت هاى 
طوالنى درد را تشــدید مى کند. درد اغلب مداوم است و براى 

بیش از شش هفته طول مى کشد. 
 مردان و زنان به طور مساوى به این بیمارى مبتال مى شوند. 
عالیم دیسک کمر با ایجاد تغییرات تحلیلى در ستون فقرات، 
از اختالل در دیســک داخلى تا عدم استحکام در بخش هاى 
مختلف، بدن را در بر مى گیرد. با اختالل در دیســک داخلى، 

افراد در ناحیــه پایین کمر خود دردهاى 
شدیدى دارند که با گذشــت زمان افزایش مى یابد و با انجام 

فعالیت ها درد بدتر مى شود. 
وقتى درد در دیسک کمر پیشرفت کند، درد به باسن و ران نیز 
انتقال مى یابد. درد در افراد مبتال به عدم ثبات در بخش هاى 
بدن با انجــام فعالیت ها و حرکات افزایــش مى یابد. عالیم 
شدیدتر دیسک کمر عبارتند از احســاس بى حسى در پاها یا 

مشکل در راه رفتن.
اگر بیمارى دیسک کمر پیشرفت کند و بیمار به موقع به پزشک 
مراجعه نکند، فرد دچار بیرون زدگى، پارگى و یا فشــار روى 
ریشه عصبى مى شود. در این شرایط ممکن است فیزیوتراپى 
و ورزش نیز باعث شدیدتر شدن درد و فلج هاى مختلف شود. 

چگـــونه بفهمیم دیسک کمر داریم؟

یســک  د
کمر از معضالتى 
است که به سراغ هر کسى مى تواند 
برود و پیر و جوان نمى شناسد. اگر دیسک 
کمر در مراحل ابتدایى شناســایى نشود، به 
مرور زمان مى تواند خطــرات جدى ترى را 
به دنبال داشته باشــد. پس بهتر است اطالعات 
کافى درباره دیسک کمر داشته باشیم تا بتوانیم 
درمان هاى الزم را انجام دهیم. اما ســئوال 
مهم و اساسى این است که چگونه مى توانیم 
بفهمیم دیسک کمر داریم؟ اگر اندکى صبر 
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یک ادیولوژیست، نسبت به عوارض شیوع 
اختالل «بدشنوایى» هشــدار داد و گفت: 
بدشنوایى یک اختالل پنهان به شمار مى رود 
و تشــخیص به موقع آن بسیار حائز اهمیت 

است.
سعید مالیرى اظهارکرد: شیوع این اختالل 
به مراتب از اختالل کم شنوایى بیشتر است 
و باید بیشتر مورد توجه و اهمیت قرار گیرد، 
زیرا بدشنوایى یک اختالل پنهان است. وى 
ادامه داد: تعریف ســاده بدشنوایى به نقص 
عملکرد دستگاه شــنوایى گفته مى شود که 
فرد در شنیدن صدا دچار مشکل نیست، بلکه 

در گوش دادن به صداها دچار مشکل است.
این ادیولوژیست تأکید کرد: بدشنوایى یک 
اختالل عملکردى است نه ســاختارى؛ به 
همین دلیل این اختالل به راحتى تشخیص 
داده نمى شــود. مالیرى در ارتباط با عالیم 
شایع در بدشنوایى گفت: شایع ترین عالیم 
این اختالل، حساسیت بیش از حد به صدا یا 

پرشنوایى است.
وى در همین زمینه افزود: کودکانى که دچار 
این اختالل هســتند با مشکالتى همچون 
خســتگى در کالس درس، خطاهاى زیاد 
دیکته اى، ضعف در حل مســائل ریاضى، 
فراموش کردن صحبت هاى معلم در کالس 
درس، تماشا کردن تلویزیون با صداى بلند 
مواجه هستند. این ادیولوژیست در ارتباط با 
علت ایجاد اختالل بدشنوایى گفت: اختالل 
بدشــنوایى نام دیگرى به نام تنبلى گوش 
(آمبلیودى) دارد و بدشــنوایى علل ژنتیکى 
و اکتســابى دارد و یکــى از مهمترین علت 
اکتسابى آن، ابتال به عفونت هاى مکرر گوش 

میانى در نوزادان و خردساالن است.

 دالیل ابتال به 
تنبلى گوش

نوشیدن دمنوش ها در فصل هاى پاییز و زمستان بسیار مفید اســت و نقش مؤثرى در پیشگیرى از ابتال به 
بیمارى هاى مختلف دارند.

«آویشن» از نظر طب سنتى، طبعى گرم و خشک دارد. آویشن را به صورت تازه یا خشک و پودر شده در انواع 

غذا ها مصرف مى کنند. دمنوش آویشن یا چاى آویشن نوشیدنى ســالمى است که از َدم کرده آویشن تهیه 

مى شود. براى آشنایى با خواص فوق العاده این دمنوش با ما همراه باشید.

خواص دمنوش آویشن

  مصرف دمنوش آویشن به هضم غذا، رفع درد شکم و نفخ کمک بسزایى مى کند.

ویروس سرماخوردگى را با مصرف دمنوش آویشن ضربه فنى کنید.آویشن ضد سرفه، خلط آور و در درمان 
برونشیت و آسم مؤثر است.

 استفاده از دمنوش آویشن، سیاه سرفه و 

التهاب دستگاه تنفس فوقانى را رفع مى کند. این دمنوش آرام بخــش، خواب آور، 

تقویت کننــده حافظه، ضــد میگرن، 
سردرد و سرگیجه است.

همچنین مصرف دمنوش یا چاى آویشــن سبب رفع 
تپش قلب مى شود.

اگر دچار درد مفاصــل، نقرس، 
ورم مفاصل و سیاتیک هستید، 
دمنوش یا چاى آویشن را بنوشید.

  

یم و همواره به عنوان بهترین آنتى بیوتیک طبیعى از آن 
همه ما از فواید فراوان سیر براى سالمتى اطالع دار

انیم که مانند هر ماده غذایى مفید دیگرى، مصرف بیش از حد سیر نیز مى تواند 
استفاده مى کنیم. اما باید بد

براى بدن مشکل ساز باشد. اگر از عالقه مندان به سیر هستید، بهتر است این مطلب را بخوانید تا با عوارض 
مصرف بیش از حد سیر آشنا شوید.

سیر براى درمان بیمارى هاى مختلف مربوط به قلب و خون استفاده مى شود. این بیمارى ها شامل فشار خون 

باال، کلسترول خون باال، بیمارى قلبى کرونر، حمله قلبى و سخت شدن شریان ها (تصلب شریان) استفاده 

ى داشته باشد که در ادامه بیان مى کنیم:
مى شود اما مصرف بیش از حد آن مى تواند عوارض

سردرد شود. توصیه شــده که افراد مبتال به میگرن زیاد از سیر 
خوردن سیر در بعضى افراد مى تواند باعث 

استفاده نکنند.

استفاده از سیر  یا عصاره آن در اطراف چشم و مخاط مى تواند باعث آسیب به چشم و مخاط شود.

بعضى افراد به سیر آلرژى دارند و مصرف سیر در آنها باعث عالیم حساسیت، بثورات جلدى و خارش مى شود.

زیاده روى در خوردن سیر باعث مشکالت معده و حتى زخم و 
خونریزى معده  مى شود.

همچنین ســیر مى تواند خطر خونریزى را نیز افزایش 

دهد. احتمال آسم و سایر واکنش هاى آلرژیکى نیز 

در افرادى که سیر مصرف مى کنند، ممکن است.

این گیاه، سرماخوردگى را تار و مار مى کند  چرا نباید زیاد سیر بخوریم؟

اا چگـــونه بفهمیم د دیسیسککم

ىى کنیکنید.آود.آوییشنضضد سرفه، خلط آور و در درمان رب ن

اهاهاهههه سرفه و 
سفس فوقانى را رفع مىى کندکند.کند. التهاب دستگاه تن ااااب آور، 

مم مممممیگمیگررن،

ى آویشــن سبب رفع 
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شود. مو
ف سیر در آنها باعث عالیم حساسیت، بثورات جلدى و خارش مى شود.

الت معده و حتى زخم و 
خونریزى معده 

ى را نیز افزایش 
ژیکى نیز 

ن است.

اگر بدانید که نیمرو با فلفل سیاه معجزه مى کند، هرگز 
این ترکیب خوشمزه را رها نخواهید کرد. ما در ادامه شما 
را با معجزات ترکیب نیمرو با فلفل سیاه آشنا مى کنیم تا 

بعد از این، این دو را ترك نکنید.
 B12،  تخم مرغ غنــى از ماده مغذى، ویتامیــن هاى

D، A اســت. نتایج بررسى ها نشــان مى دهد افرادى 
که به طور منظم تخم مرغ مصرف مى کنند، سیســتم 
ایمنى بهترى دارند. با اضافه کردن فلفل سیاه به تخم 
مرغ، خیلى از بیمارى ها را مى تــوان درمان کرد یا از 
بین برد. در این مطلب به برخى از این خواص اشــاره 

مى کنیم:

 میــزان گلبول هاى قرمــز را باال 
مى برد

ترکیب این دو ماده، غنى از آهن اســت. 
آهن تا سطح مطلوبى اکسیژن رسانى به 
سلول ها را بهبود مى بخشد، در نتیجه 
گردش خون و میــزان گلبول هاى 

قرمز افزایش پیدا مى کند.

 عضله سازى مى کند
با تأمین پروتئین الزم بدن و عضله سازى، 

فرم عضالت بدن بهبود مى یابد.

 سالمتى مغز را تأمین مى کند
مصرف این دو ترکیب به عنوان صبحانه، باعث تقویت، 
ســالمت و فعال ماندن مغز مى شــود. ماده اى به نام 
«کولین» در این صبحانه، در تولید ســلول هاى مغزى 

نقش دارد.

 مشکل دید را کاهش مى دهد
مصرف منظم ایــن دو ترکیب بــراى صبحانه، تکرر 
مشکالت چشــمى مربوط به ســن مانند دژنراسیون 
شبکیه و آب مروارید را کاهش مى دهد. تخم مرغ غنى 

از کارتینوئید و و ویتامین الزم براى بهبود بینایى است.

 استخوان هاى سالم ایجاد مى کند
از آنجا کــه تخم مــرغ غنــى از ویتامین D اســت، 
ترکیب نیمرو با فلفل ســیاه ظرفیت جذب کلســیم در 
اســتخوان را باال مى برد. در نتیجه استخوان ها قوى تر 
شــده و کمتر مســتعد به بیمارى هایــى مانند پوکى 

مى شوند.

 نیمرو با فلفل سیاه معجزه مى کند

یک محقق و پژوهشگر طب سنتى مصرف نوعى کباب 
را در رفع کم خونى و تقویت کودکان در حال رشد مؤثر 

دانست.
حیدر عظمایى درباره مهمترین خــواص کباب ترش 
اظهار کــرد: این کباب به علت داشــتن آهن، اســید 
فولیک و ویتامین B12 تعــداد گلبول هاى قرمز خون 
را افزایش مى دهد، بنابرایــن کم خونى را رفع مى کند. 
کباب ترش بــراى زنان باردار و جنین نیز بســیار مفید 
اســت. وى درباره خواص دیگر کباب ترش بیان کرد: 
این کبــاب به علت وجــود انواع ویتامین هــا و امالح 
معدنــى، براى کــودکان در حال رشــد بســیار مفید 

است. 
عظمایى ادامه داد: کباب ترش به علت داشتن کلسیم، 

منیزیم، فسفر و سلنیوم، استخوان ها و دندان ها را محکم 
و از بروز پوکى اســتخوان و آرتروز در افراد جلوگیرى 
مى کند. این محقق و پژوهشگر طب سنتى افزود: کباب 
ترش نقشى مؤثر در چاق شدن افراد الغر و ضعیف دارد 
و همچنین به علت داشــتن پروتئین فراوان، به تقویت 
عمومى، افزایش انرژى و عضالنى شــدن بدن کمک 

مى کند.
عظمایى تأکید کرد: کباب تــرش بینایى را تقویت و از 
ابتالى افراد به آب مروارید و تباهى لکه زرد (دژنراسیون 
ماکوال) جلوگیــرى مى کند. وى تصریــح کرد: کباب 
ترش تأثیرى چشــمگیر در بهبود عملکرد مغز وتقویت 
حافظه دارد و از ابتــالى افراد به آلزایمر پیشــگیرى

 مى کند.

 کباب خوشمزه براى مقابله با پوکى استخوان

مى کنیم:

 میــز
مى برد
ترکیب
آهن ت
سلو
گر
ق

با تأمین
فرم عضالت
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در پنجمین روز هفته نیروى انتظامــى، همایش «همیاران 
پلیس، فرهنگیاران ترافیک و بهار مهر و دانش» را پلیس راهور 
استان اصفهان با همکارى آموزش و پرورش در تاالر ادب و با 
حضور مسئوالن نیروى انتظامى، معاون حمل و نقل و ترافیک 
شــهردارى اصفهان، پلیس راهور، آموزش و پرورش و البته 
حضور گسترده دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایى به عنوان 

همیاران پلیس و مربیان و معلمان برگزار کرد.
جانشین فرمانده انتظامى اســتان اصفهان در این همایش، با 
گرامیداشت هفته نیروى انتظامى و قدردانى از تعامل آموزش و 
پرورش استان اصفهان گفت: امروز روز بسیار خوبى براى نیروى 
انتظامى و راهور بوده، که مسئوالن آموزش و پرورش استان و 
دانش آموزان را در کنار خود دارد که صمیمانه و هوشمندانه، همه 

براى کاهش تلفات و تصادفات تالش مى کنیم.
سرهنگ حسین حســین زاده اظهار کرد: براساس آمارها، 30 
درصد جانباختگان ترافیک و تصادفات، کســانى هستند که 
در هنگام عبور از خیابان به خط عابر پیاده و خط کشى توجهى 
نداشــته و از پل عابر پیاده اســتفاده نکرده اند و بى توجه به 

خط کشى ها، از خیابان عبور مى کنند.
وى براى تشریح بهتر میزان جانباختگان ترافیکى و حمل و 
نقل در استان به دانش آموزان و همیاران پلیس یادآور شد: اگر 
فرض کنید در سال گذشته در استان در تصادفات ترافیکى 600 
نفر کشته شده اند یک سوم این جانباختگان یعنى حدود 200 
نفر، افرادى بودند که به پل عابر پیاده و خط کشى عابر پیاده، بى 
توجهى نشان دادند که در ســنین مختلف هم بودند. بنابراین 
پلیس راهنمایى و رانندگى، معلمان، مربیان و همیاران پلیس، 

همه تالش مى کنند تا از بروز این تصادفات جلوگیرى کنند.
جانشــین فرمانده نیروى انتظامى اســتان اصفهان با تأکید 

بر اســتفاده از پل ها و خطوط عابر پیاده در میادین از ســوى 
دانش آموزان، والدین و شــهروندان افزود: همه وسایط نقلیه، 
خودرو، کامیون، موتورسیکلت و... خدمات مختلفى به افراد ارائه 
مى دهند ولى اگر ما نتوانیم و یا ندانیم از این وسایل نقلیه به خوبى 
باید استفاده کنیم ممکن است مشکالتى پیش آید. این در حالى 
است که 70 درصد آلودگى هوا را خودروهایى ایجاد مى کنند که 

دچار نقص فنى هستند.
سرهنگ حسین زاده از دانش آموزان همیار پلیس خواست تا 
اگر مشاهده کردند اگزوز خودرویى غیرمتعارف کار کرده و دود 
مى کند و سالمتى افراد، آثار و میراث فرهنگى را تهدید مى کنند 

یادآورى کنند تا مورد استفاده قرار نگیرد.
وى از دانش آموزان و همه شهروندان خواست تا بیشتر از وسایط 
نقلیه عمومى، مترو، اتوبوس و دوچرخه براى تردد استفاده کنند 

تا شهر از هواى سالم ترى برخوردار باشد.
سرهنگ حســین زاده در پایان خطاب به دانش آموزان دختر 

و پسر گفت: شــما امید و آینده ایران اســالمى هستید و باید 
هوشمندانه فعالیت کنید.

■■■
مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهــان هم در این 
همایش با درود به روان پاك شهیدان به ویژه 23 هزار شهید 
استان اصفهان و 5000 شهید دانش آموز و شهداى نیروى 
انتظامى گفت: هفته نیروى انتظامى را به همه سختکوشان 
و جان بر کفــان نیروى انتظامى تبریــک مى گویم و براى 
همه این عزیزان آرزوى توفیــق خدمت به نظام جمهورى 

اسالمى را دارم.
على اکبر کمالى با قدردانى از پلیس راهور استان اصفهان در 
برگزارى این همایش افزود: آموزش و پرورش از دستگاه هاى 
بزرگ کشور اســت که در بسیارى از مســائل و دغدغه ها 
مســئوالن مى تواند با همکارى دانش آموزان و معلمان به 
دستگاه ها براى رفع معضالت با آموزش هدفمند کمک کنند.

وى ادامه داد: 11 سال از ابتکار تشکیل گروه همیاران پلیس 
مى گذرد و تاکنون گام هاى مؤثرى براى کاهش تلفات جاده اى 
و رفع معضالت ترافیکى با تشــکیل گــروه همیاران پلیس 
برداشته شده است و با تعامل راهور و آموزش و پرورش، نتایج 

خوبى به دست آمده است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان معتقد است آموزش 
نقش پایدارى در جلوگیرى از آســیب ها دارد که یکى از این 
آسیب ها رانندگى است که همیاران پلیس در این مدت در این 

زمینه بسیار خوب عمل کردند.
کمالى با پیشنهاد تشکیل پلیس پیشگیرى همچون پلیس راهور 
از بین دانش آموزان مدارس گفت: آموزش و پرورش اســتان 
اصفهان آماده همکارى با پلیس راهور در زمینه پیشگیرى از 
آسیب هاى اجتماعى است و دانش آموزان مى توانند براى رفع 

آسیب ها، همکارى کنند.
وى اظهار امیدوارى کرد استان اصفهان، همچنان درکاهش 

تلفات، پیشتاز باشد و بیش از پیش به عنوان جامعه اى با فرهنگ 
غنى شناخته شود.

■■■
رئیس پلیس راهور استان اصفهان نیز در همایش «همیاران 
پلیس، فرهنگیاران ترافیک و بهار مهر و دانش» گفت: ارتقاى 
فرهنگ ترافیک در حوزه همیاران پلیس، از اهداف ماست و از 
زمانى که همیاران پلیس مدارس فعالیت خود را آغاز کردند ما 
شاهد نظم پذیرى و قانونمدارى بیشترى از سوى والدین و مردم 

در حوزه هاى ترافیکى بودیم.
سرهنگ رضا رضایى کاهش تصادفات، کاهش آلودگى هوا 
و... را از اقدامات تأثیرگذار همیاران پلیس در ترافیک دانست 
و افزود: امسال شــعار پلیس در هفته نیروى انتظامى «پلیس 
مقتدر، امین مردم» بوده، بنابراین پلیس را امین خود بدانید تا 

امنیت بیشترى حاکم شود.
وى با قدردانــى از معاونت حمل و نقل ترافیک شــهردارى 
اصفهان، اظهار امیدوارى کرد با همکارى و هم افزایى نســل 
نوجوان به عنوان همیــار پلیس، ایام و روزهــاى بهترى در 

انتظار باشد. 
در این همایش که با مجریگرى نوید وظیفه مستعان با لباس 
پلیس راهور و چند تن از دانش آموزان همیار پلیس برگزار شد 

پیام مهر و دانش قرائت شد که در بخشى از آن آمده است:
«مهرماه، ماه میزبانى عاشقان میز و مدرسه و معلمان دلسوز 
بوده و فرصت مغتنمى است تا مهر با تحصیل علم و دانش بسته 
شده و براى سربلندى ایران و حمایت از کاالهاى ایرانى گام 
برداریم.» در فواصل همایش «همیاران پلیس، فرهنگیاران 
ترافیک و بهار مهر و دانش»، برنامه طنز رادیویى، ســرود و... 
به اجرا درآمد و از جمعى از مسئوالن دست اندرکار ترافیکى، 

فرهنگیاران و... با اهداى لوح تجلیل شد.

جانشین فرمانده انتظامى استان اصفهان در همایش «همیاران پلیس، فرهنگیاران ترافیک و بهار مهر و دانش»:

یک سوم حوادث رانندگى مربوط به بى احتیاطى عابران پیاده است

هفته نیروى انتظامى گرامى باد پلیس دانش بنیان، پژوهش محورى، روزآمدى  روز ششم

شهردارى زرین شهر به استناد مجوز شماره 305 مورخ 97/05/15 شوراى 

اسالمى زرین شهر در نظر دارد نسبت به واگذارى ساختمان منبع آب هوایى 

واقع در خیابان امام شمالى جهت کافى شاپ به صورت اجاره از طریق مزایده 

عمومى اقدام نماید، لذا از متقاضیــان دعوت به عمل مى آید جهت دریافت 

اسناد مزایده و کسب اطالعات بیشــتر از تاریخ انتشار تا پایان وقت ادارى 

97/07/25 به شهردارى زرین شهر مراجعه نمایند.

تجدید آگهى مزایده

میثم محمدى- شهردار زرین شهر

دوم نوبت 

جناب آقاى مهندس 
حمیدرضا عظیمیان

دکتر خلیل محمدزاده -  شرکت آریا بارون توس

انتصاب مسرت بخش شما را به عنوان مدیر عامل شرکت 
فوالد مبارکه تبریک عرض نموده و  براى شما در سمت 
خطیرى که بر عهده گرفته اید موفقیت روزافزون و توفیق 

خدمتگزارى مستمر را از درگاه ایزد منان مسئلت دارم.

جناب آقاى مهندس 
حمیدرضا عظیمیان

گروه بازرگانى جم (بازرگانى شاملى) - جعفر شاملى

انتصاب شایسته جنابعالى را به عنوان مدیر عامل شرکت
 فوالد مبارکه که نماد بارزى از توانایى هاى ارزشمند وتالش هاى 
خستگى ناپذیر شما مى باشد، تبریک عرض مى کنم. امید است 
در سایه الطاف الهى در پیشبرد اهداف صنعت فوالد کشور موفق 

باشید.

ساسان اکبرزاده


