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معاون حفاظت و بهره بردارى شــرکت سهامى 
آب منطقه اى اصفهان با بیان اینکه در جلســه 
شوراى هماهنگى حوضه آبریز زاینده رود قطعیت 
بازگشایى رودخانه تأیید شــد، گفت: با توجه به 
پشتوانه بارش هاى مؤثر در سال آبى جارى، قرار 
است آب زاینده رود براى کشت پاییزه کشاورزان 

اصفهان حدود 20 روز باز شود. 
حسن ساسانى اظهار کرد: در حال حاضر ذخیره 
ســد زاینده رود 172 میلیون مترمکعب اســت، 
درحالى که ذخیره مخزن سد در متوسط درازمدت 
650 میلیون مترمکعب بود. وى افزود: هم اکنون 

ورودى سد...

     

بدون بغض و گریه بیا و عذرخواهى کنشهردارى ها به برنامه هاى اقتصادى جدید نیاز دارندگشتى در روستاى سینمایى آقاى کارگردان معروف نقش کاروان همراه نوبخت در تصادف منجر به فوت رد شد ورزشاستانفرهنگ جهان نما

سرور 
استقاللى ها را 

بدجور قال گذاشت

رقم بى حساب و کتاب در شهردارى نداریم
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محاسبه ماه شمار
 سود سپرده ها از امروز

40 درصد کودکان اصفهانى 
به استرس مبتال هستند

وقتى ایران، عربستان و 
آمریکا در یک رتبه 

قرار مى گیرند!
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قطعیت بازگشایى 
20 روزه زاینده رود 

تأیید شد

از اولین روزهاى شروع فصل نقل و 
انتقاالت زمستانى عنوان شد که سرور 

جپاروف مى خواهد به ایران برگردد 
و بار دیگر براى استقالل بازى 
کند.  سرور جپاروف بار دیگر ...
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 مبارزه محله به محله با خرید و فروش مواد مخدر  مبارزه محله به محله با خرید و فروش مواد مخدر 
طرح جامع  پلیس اصفهان آماده اجرا شدطرح جامع  پلیس اصفهان آماده اجرا شد
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واکنش نایب رئیس شوراى شهر به انتشار فیش حقوقى کارمندان شهردارى اصفهان:

«زندانى ها» 
به زودى اکران خواهد شد

شخص سلطان حسینى باید جوابگو باشد
پاسخ تابش به اینکه مسئول مشکالت نقش جهان کیست

در این زمســتان ســرد، تیم هاى لیگ برترى فوتبال به دنبال جذب 
بازیکنان خوب براى گرم کردن مجموعه تیم خود هســتند تا از جمع 
مدعیان حاضر در صدر جدول که به دنبــال قهرمانى در پایان این 
فصل هســتند، جا نمانند؛ اخیراً صحبت هایى در خصوص کمبود 

بودجه باشگاه سپاهان در ...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 7 بخوانید

4100 میلیارد تومان؛ 
بودجه اداره 
شهر اصفهان 
در سال 98

بافت فرسوده روستاها هنوز مقاوم نشده اسـت
مدیرکل بنیاد مسکن در اجالس مشترك شوراى اسالمى استان اصفهان با مسئوالن بنیاد مسکن:
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ابهام ها براى ابهام ها براى 
تداوم حضور تداوم حضور 
آقاى جنتلمنآقاى جنتلمن
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تتتــتـت سساس ز مقاوم نشده 
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براساس آمار بانک مرکزى حدود 584 هزار فقره چک 
به ارزش 68 هزار میلیارد ریــال در آذرماه 97 در کل 

کشور برگشت خورد.
آمار هاى بانک مرکزى حاکى از آن است که بالغ بر 5/7 
میلیون فقره چک به ارزشــى حدود 637 هزار میلیارد 
ریال در آذرماه 1397 در کل کشور مبادله شد که نسبت 
به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 19/8 درصد و 

10/7 درصد کاهش نشان مى دهد. 
در این ماه 52/3 درصد از تعداد چک هاى مبادله اى کل 
کشور در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوى 
مبادله شده اســت که به ترتیب با 34/5 درصد، 9/4 

درصد و 8/4 درصد بیشترین سهم را در مقایسه با سایر 
اســتان ها دارا بوده اند. همچنین 66/4 درصد از ارزش 
چک هاى فوق در سه اســتان تهران (55/2 درصد)، 
خراسان رضوى (5/7 درصد) و اصفهان (5/5 درصد) 
مبادله شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر 

استان ها دارا بوده اند.
حدود 584 هزار فقره چک به ارزشــى بالغ بر 68 هزار 
میلیارد ریال در آذرماه 1397 در کل کشــور برگشت 
داده شده اســت که نســبت به ماه قبل از نظر تعداد و 
مبلغ به ترتیــب 32/8 درصــد و 26/8 درصد کاهش 

نشان مى دهد. 

طبق بخشنامه بانک مرکزى سود على الحساب سپرده هاى 
سرمایه گذارى کوتاه مدت بانک ها، از امروز به صورت ماه شمار 

محاسبه خواهد شد.
پیشنهاد بانک مرکزى در این رابطه در بیستم آذرماه مطرح 
و مقرر شد که معیار پرداخت سود سپرده هاى سرمایه گذارى 
کوتاه مدت عادى از روزشمار به ماه شمار تغییر یابد؛ به گونه اى 
که حداقل مانده حساب در ماه مبناى محاسبه سود سپرده هاى 
مزبور باشــد. بر این اساس تمامى حســاب هاى با ماهیت 
کوتاه مدت فارغ از مقطع افتتاح ســپرده، از تاریخ اول بهمن 
ماه ســال جارى و صرفاً براى دوره هاى زمانى پس از تاریخ 
مذکور، مشمول تغییر در نحوه محاسبه سود مطابق فرمول 

«نرخ سود ضرب در تعداد روز هاى ماه ضرب در کمترین مانده 
طى ماه» خواهند شد. این در حالى است که سایر شرایط و 
ضوابط سپرده هاى کوتاه مدت عادى نظیر حداکثر نرخ سود 
على الحساب (در حال حاضر 10 درصد) و شرط حداقل مانده 
براى بهره مندى از سود سپرده به مدت یک ماه ممتد مانند 
گذشته به قوت خود باقى است و صرفاً مبلغ مبناى محاسبه 
سود از حالت حداقل مانده روزانه به حالت حداقل مانده ماهانه 
تغییر مى یابد. همچنین ضوابط و مقررات ســایر سپرده ها 
نظیر سپرده هاى سرمایه گذارى بلندمدت و کوتاه مدت ویژه 
همچنان به قوت خود باقى است و تغییرات فوق سپرده هاى 

سرمایه گذارى بلندمدت را شامل نمى شود.

کاهش 32 درصدى
 آمار چک هاى برگشتى

محاسبه ماه شمار
 سود سپرده ها از امروز

ضربه به باند قاچاق نقره
  تسـنیم| سـربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره 
کل اطالعات استان آذربایجان شرقى، باند قاچاق سازمان 
یافته زیورآالت نقره چینى به داخل کشور را کشف و 9 نفر 
از قاچاقچیان را دستگیر کردند. قاچاقچیان محموله هاى 
نقـره را از چین بـه مقصد عراق و سـپس با جاسـازى در 
اتوبوس به تهران منتقـل مى کردند تا به صورت شـبکه 
سراسرى در سطح کشور توزیع شـود. این باند از سال 92 
تاکنون حدود 23 تن زیورآالت نقره به ارزش صد میلیارد 

تومان (قیمت کارخانه اى) قاچاق کردند.

بیزنس قیرى
  خانه ملت| نماینده مردم لردگان در مجلس گفت: 
افراد فعال در بیزنس قیر سودهاى کالنى مى برند اما این 
محصول به موقع به دسـت پیمانکاران و شـهردارى ها 
نمى رسد تا جایى که زیرسـاخت هاى بسیارى از جاده ها 
به دلیل بارندگى ها از بین رفته انـد و به نوعى در تجارت 
قیر سوءاسـتفاده هاى بسـیارى وجود دارد و تا زمانى که 
اراده اى براى کاهش خطاها و انجام صحیح کار نباشـد 
این مشکل حل نخواهد شد لذا باید بُعد نظارتى مجلس و 

دیگر ارگان ها براى انجام درست کار افزایش یابد.

الریجانى هم تکذیب کرد
  خانه ملـت| یک منبع آگاه در خصوص اظهارات 
زاکانى در مناظره با تاجزاده مبنى بـر اینکه در انتخابات 
ریاسـت جمهورى سـال 1376، دکتر علـى الریجانى 
درخواسـت ابطال انتخابـات را کرده اسـت گفت: «این 
گفته ها دروغ و تهمت اسـت و باعث تأسـف اسـت که 
برخى براى رسـیدن به اهـداف و اغراض سیاسـى خود 
پایبند به امور دینى، اخالقى و انسـانى نیسـتند.» هفته 
گذشـته علیرضا زاکانـى ادعا کـرده بود ناطـق نورى و 
الریجانى کسانى بودند که سال 76 مى خواستند انتخاب 
خاتمى باطل شود. چند روز پیش گفته شد که ناطق نورى 

هیچگاه چنین درخواستى نداشته است.

شهردار کرج اعدام مى شود؟
  ایسنا| دادستان عمومى و انقالب مرکز استان البرز، 
خبر صدور حکم اعدام براى شهردار اسبق کرج را رد کرد. 
حاجى رضا شـاکرمى در خصوص خبرى کـه در فضاى 
مجازى مبنى بر صدور حکم بدوى اعدام براى شـهردار 
اسبق کرج منتشر شـد گفت: این خبر صحت ندارد. 16 
دى ماه سخنگوى دستگاه قضا از بازداشت شهردار اسبق 
کرج خبر داده و گفته بود که این پرونده تشکیل شده اما 

به دادگاه نرفته و شهردار در بازداشت است.

سئوال مهم
  ایلنا| صادق زیبا کالم خاطرنشان کرد: ما بسیار دقت 
مى کنیم کسـانى که مى خواهند در جمهورى اسـالمى 
ایران مسئولیتى را بگیرند، از فیلترهاى اطالعاتى امنیتى 
و اطالعاتى عبور کرده باشند. نکته قابل توجه این است 
که نهادها و سازمان هاى مچ گیرى در ایران چندین برابر 
کشورهاى دیگر است. شما فقط بشمارید و ببینید که ما 
چه تعداد نهادهاى اطالعاتى، بازرسى و امنیتى داریم که 
متعلق به قواى مجریه، مقننه و قضائیه هستند اما چرا باز 
مفاسد اقتصادى رخ مى دهد؟ این اسـتاد دانشگاه افزود: 
علیرغم این همه سختگیرى ها، گزینش ها و مجازات ها 
ما شاهد هسـتیم منظماً مفاسـد اقتصادى رو به افزایش 

است و این سئوال بسیار مهمى است.

تصویر پوتین روى دستمال
  آفتاب نیوز| اخیراً بازدیدکنندگان از دفتر «گاوین 
ویلیامسـون»، وزیـر دفـاع انگلیـس گفته اند کـه روى 
دستمال توالت هاى دفتر وى تصویر «والدیمیر پوتین»،  
رئیس جمهورى روسیه بوده و در زیر تصاویر، واژه هایى 
توهین آمیز نیز نوشته شده بود. یکى از منابع نزدیک به 
وزارت دفاع انگلیـس تأیید کرد که رول هاى دسـتمال 
کاغذى منقش به تصویر پوتین در داخل دفتر شخصى 
وزیر دفاع اسـت و اعـالم کرد کـه ویلیامسـون آن را از 

شخصى هدیه گرفته است.

خبرخوان
تصفیه حساب

 از جنس تئاترى 
  ایسنا| در مراسم ترحیم زنده یاد حسین محب 
اهرى، اصغر همت بازیگر سینما و تئاتر پیام تسلیت 
على الریجانى رئیس مجلس شــوراى اسالمى 
و ســیدمحمود واعظى رئیس دفتر رئیس جمهور 
را قرائت کــرد. او گفت: «جالب اســت که از قوه 
قضائیه پیامى نبود. البته آنها در جاهاى دیگر با ما 
کار دارند.» به نظر مى رســد همت با این جمله به 
حاشیه هاى اخیر تئاتر و ورود قوه قضائیه به مسائل 
چند تئاتر و سالن نمایش و نیز احضار چند کارگردان 

تئاتر به دادسرا اشاره داشت.

ایرج؛ بعد از 20 سال
  ایران آرت| تازه ترین کنسرت حسین خواجه 
امیرى (ایرج) یکم فروردین ماه 1398 در شــهر 
اســتانبول ترکیه برگزار مى شــود. این کنسرت 
درحالى برگزار مى شــود که ایرج پس از 20 سال 
کنسرتى خارج از کشور برگزار مى کند. این هنرمند 
طى سال هاى اخیر در شهرهاى ایران روى صحنه 
رفته است. این کنسرت به تهیه کنندگى کمپانى 
تیترا در نخســتین روز از ســال جدید به میزبانى 
سالن مجلل Grand Pera Taksim برگزار 

خواهد شد.

ثبت ملى 2 درخت
  میزان| سرو کهک و چنار نایه قم در فهرست 
ملى میراث طبیعى کشور به ثبت رسید. سرو آفین 
واقع در شــهر کهک درختى کهنســال با تنه اى 
ضخیم، توخالى و زیباســت. تنه ســرو کهنسال 
آفین به دلیل سن باال از درون خالى شده که جلوه 
خاصى به درخت داده اســت. سرو آفین به عنوان 
کهنسال ترین موجود اســتان قم با سنى در حدود 
1200 سال است. درخت چنار کهنسال روستاى 
نایه نبز درختى قطور و بزرگ در روستاى نایه است. 
عمر درخت چنار روســتاى نایه بیش از 500 سال 
برآورد مى شود. این درخت شاداب و سرحال است 
چون نگهدارى درخت توسط مردم روستا به خوبى 

انجام شده است.

منشأ گسترش آنفلوآنزاى 
خوکى 

  ایرنا| عضو کمیته کشورى بیمارى هاى عفونى 
 (H۱N۱) ایران گفت: منشــأ آنفلوآنزاى خوکى
در ایران، گرجســتان اســت از این رو بهتر است 
هموطنان از سفرهاى غیرضرورى به این کشور 
خوددارى کنند. مسعود مردانى اظهار کرد: افرادى 
که از گرجستان به ایران مى آیند به محض اینکه 
با عالیم تب باال، آب ریزش بینى و سردرد مواجه 
شدند، سریعاً به مراکز درمانى مراجعه کنند و تحت 

مداوا قرار بگیرند.

غلبه فضاى مجازى بر 
فضاى واقعى

  فارس| امیر ناظمــى، معاون وزیر ارتباطات 
در توییتر نوشــت: براســاس آمارگیرى فرهنگ 
رفتارى خانوارهاى ایرانى در سال 96 توسط مرکز 
آمار،  زمان حضور ایرانیان در شبکه هاى اجتماعى 
حدود 30 برابر زمان مطالعه روزنامه و 9 برابر زمان 

کتابخوانى است.

توقف طرح جریمه سربازى
  ایسنا| رئیس اداره سرمایه انسانى سرباز ستاد 
کل نیروهاى مسلح، درباره  برخى اظهار نظرها در 
مورد اجراى طرح جریمه ریالى ســربازى در سال 
آینــده و پیگیرى مجلس بــراى بازگرداندن این 
موضوع به قانون بودجه ســال 98 اظهار کرد: در 
هماهنگى با مجلس شوراى اسالمى، اجراى طرح 
جریمه  ریالى در سال آینده قطعاً متوقف خواهد شد.

ایران به همراه عربســتان و آمریکا، شاید اسم این سه 
کشــور را تنها اینجا در کنار هم ببینید؛ کشورهایى که 
براساس یک بررســى بین المللى، عملکرد  چندانى در 
ماجراى توافق اقلیمى پاریس نداشتند. تغییر اقلیمى که 
برخى آن  را رؤیا مى خوانند و برخى دیگر از بزرگ ترین 
بحران زیســت محیطى مى گویند که شــاید منجر به 

انقراض انسان شود.
رتبه بندى منتشــر شــده توسط «شــاخص عملکرد 
تغییراقلیم» که به تازگى منتشر شــده نشان مى دهد 
کشورهاى عربستان  ســعودى، ایاالت متحده آمریکا، 
ایران، کره جنوبى و چین در زمینه اقدامات انجام شده 
براى مقابله با تغییر اقلیم یا گرمایش جهانى رتبه هاى 
آخر را دارند. این در حالى اســت که آمریکا و عربستان 
سیاست هایى کامًال متفاوت با ایران دارند به طورى که 
«دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا اصًال اعتقاد دارد 

که چیزى به اسم تغییر اقلیم وجود ندارد.
البته در رتبه بندى امســال ایران نسبت به سال گذشته 
یک رتبه پیشرفت داشــته، موضوعى که احتماًال علت 
آن را مى توان بــه تغییر سیاســت هاى آمریکا درباره 

تغییر اقلیم و کاهش رتبه این کشور در مقایسه با ایران 
نسبت داد.

اما یکى از دالیل اصلى حضور ایران در این رتبه موضوع 
«انرژى هاى تجدیدپذیر» در ایران است. نمره ایران در 

این شاخص نســبت به موارد دیگر بسیار کمتر است و 
حتى در یکى از موضوعات مربوط به انرژى تجدیدپذیر 
ایران رتبه آخــر را دارد. موضوعى کــه مى توان تأثیر 
تحریم هاى آمریکا را در آن مشاهده کرد. پس از امضاى 
توافق برجام شــرکت هاى خصوصى زیادى شروع به 
سرمایه گذارى در بخش انرژى هاى تجدیدپذیر در ایران 
کردند. اما ناگهان ورق برگشــت وآنها تصمیم گرفتند 

پروژه خود را در ایران لغو کنند.
البته تحریم ها و عدم اتکا به انرژى هاى سبز، تنها دلیل 
حضور ایران در این رتبه نیست. پیش از خروج آمریکا از 
برجام هم ایران وضعیت خوبى درباره موضوع «میزان 
انتشار» نداشت. برخى تحقیق هاى منتشر شده در چند 
سال گذشته نشان مى دهد که ایران در میان ده منتشر 

کننده اصلى گازهاى گلخانه اى در جهان است.
سال هاســت که محققــان متوجه شــدند انتشــار 
گازهاى گلخانــه اى باعث افزایش دمــاى کره زمین 
شــده و این روند همچنان ادامــه دارد و افزایش تنها 
چند درجه اى دمــا روى کره زمیــن بحرانى بزرگ به

 وجود مى آورد. 

وقتى ایران، عربستان و آمریکا در یک رتبه 
قرار مى گیرند!

روزنامه «شــرق» دیروز مصاحبه بهاره رهنما با فائزه 
هاشمى را منتشر کرد. هاشــمى در این مصاحبه درباره 
موضوعات مختلــف صحبت کرده اســت؛ از روزنامه 
دارى در دهه 70 تا اخراج از دانشگاه آزاد در همین چند 
ماه پیش. او در جایى از این گفتگو به رأى نیاوردنش در 
مجلس ششم هم اشــاره کرده و گفته که این به دلیل 
تاوان استقالل، عدالت خواهى و پایبندى اش به اصول 

بوده است. سئوال بعدى بهاره رهنما با اشاره به همین 
خصلت هاى اخالقى فائزه هاشمى است:  

تا به حال شــده اســت که خانمى 
دراین باره با شما مشورت کند و شما 
این جرأت را به او بدهید که از طالق 

نترسد؟
بله. فراوان، اصًال هرکسى مى آمد پیش من و  مى گفت 
شوهرم اذیتم مى کند، مى گفتم خب تقصیر خودت است، 
مثًال مى گفت من را کتک مى زند... مى گفتم خب تو هم 
باید او را بزنى. او اگر یک بار دســت روى تو بلند کرد و 
تو هم همانطور پاسخ دادى، دیگر تکرار نمى شود. حاال 

یک داستان بانمک هم هست. همان اوایل انقالب یکى 
از همکارهاى فاطى برایش تعریف مى کرد که شوهرم 
مرتب من را  مى زند و فاطى هم همیــن حرف را به او 
مى زند. چند ماه بعد آن آقــا مى آید و مى گوید این خانم 
تحویل خودت. من طالقش دادم تا تو باشى به این یاد 
ندهى با من چه کار کند. بله. من معموًال خیلى خانم ها 
را تشــویق مى کنم که مواظب حقوقشان باشند چون 
اعتقادم بر این است که معموًال مردها به خودى خود در 
خانه زورگو نیستند. زن ها از ابتدا زندگى را وامى دهند، 
در مقابل هر چیزى کوتاه مى آیند. همــه چیز را براى 
همسرشان مى خواهند. البته زن ها با عشق و  عالقه این 
کار را مى کنند. گاهى مردها ظرفیت این همه محبت را 

ندارند و کم کم دچار توهم مى شوند و بر خانم سلطه پیدا 
مى کنند و رفتارهاى بد شروع مى شود.

توصیه فائزه هاشمى به زنان:
شوهرت تو را زد، تو هم 

او را بزن!

در آستانه سى و هفتمین دوره جشنواره فیلم فجر موضوعى 
مطرح شده که شاید شوخى ســال هاى قبل اکبر عبدى در 
هنگام سیمرغ گرفتن را جدى  کند. وقتى این هنرمند به عنوان 
بازیگر فیلم «خوابم مى آد» رضا عطاران سیمرغ گرفت بر 

روى جایگاه آمد و گفت: «اولین بارى که سیمرغ گرفتم بردم 
خانه، َگِچ ســیمرغ لحظاتى بعد روى تلویزیون ریخت ولى 

االن این سیمرغ ها با آن موقع تفاوت دارد.»
عزت  ا... علیزاده، مدیر اجرایى جشنواره سى و هفتم فیلم فجر 

حاال درباره ساخت و تولید سیمرغ ها در ایستگاه سى و هفتم 
فیلم فجر به روزنامه «همشهرى» گفته است: «متأسفانه 
امکان تولید سیمرغ هاى جشــنواره با کیفیت مدنظر ما در 
داخل کشور وجود ندارد و به همین دلیل کار ساخت سیمرغ ها 
را به یک کارگاه کریستال سازى در دبى سفارش 
داده ایم.» جالب است که علیزاده در ادامه همین 
گفتگو به خرید 30 ســیمرغ و مســئله پیچیده 
ترخیص گمرکى سیمرغ ها اشاره مى کند. نکته 
جالب تر هم سفر حضورى مدیر اجرایى جشنواره 
فیلم فجر به دبى اســت که این مشکالت رفع 
شود. گفته شده براى ساخت هر سیمرغ حدود 
900 درهم امارات معادل حدود سه میلیون تومان 

پرداخت شده است.
این هزینه ها در حالى براى ساخت این نمادهاى 
جشنواره فیلم فجر صرف مى شود که پیش از این مسئولین 
جشنواره و حتى سازمان سینمایى هم اشاره کرده بودند امسال 
با مشــکالت عدیده مالى مواجه هستند و باید صرفه جویى 

کنیم. 

سیمرغ هاى جشنواره فیلم فجر از دبى  مى آید!

فرمانده قرارگاه پلیس راه جنوب استان کرمان مى گوید 
تصادف منجر به فوت پنج شــنبه هفته پیش در جنوب 
کرمان ارتباطى با حرکت کاروان محمدباقر نوبخت در آن 

محور نداشته است.
سرهنگ دادموال آبکار به انتشار شــایعاتى در خصوص 
علت تصادف منجر به فوت در مســیر جیرفت- رودبار 
جنوب اشاره کرد و افزود: در این شایعه ادعا شده است که 
کاروان خودروهاى همراه محمدباقر نوبخت معاون رئیس 
جمهور باعث بروز این تصادف شــده اند که ما بر اساس 
شواهد موجود و نظر کارشناسان، این ادعا را رد مى کنیم. 
بى احتیاطى راننده و ناتوانى وى در کنترل خودروى پراید 
ســبب تصادف منجر به فوت در محور جیرفت - رودبار 

جنوب شد.
پیش تر پایگاه خبرى «جیرفت من» مدعى شده بود: طى 

سفر معاون رئیس جمهور به جنوب کرمان در محور جیرفت 
به شهر هاى جنوبى به دلیل سرعت زیاد و تعداد بى شمار 
خودرو هاى همراه و از طرفى آژیر بى امان خودرو هاى تیم 
حفاظتى و اصرار بر کنار رفتن خودرو هاى مردم باعث شد 
تا یک خودرو از جاده منحرف شــود که متأسفانه مادر و 
دخترى خردسال در این حادثه جان باختند. مسعود گروهى 
پدر داغدار که همسر و فرزندش را از دست داده است در این 
زمینه به این سایت گفت: در حال حرکت به سمت کهنوج 
بودیم که در حوالى پل بهادر آباد با آژیر بى امان خودرو هاى 
پلیس و... مواجه شدیم که فریاد مى زدند راه را باز کنید و 
کنار بکشید. وى افزود: از آنجا که تذکر بیش از حد و تعداد 
خودرو ها زیاد بود به کنار جاده رفتم و هول شــدم و این 
موضوع باعث شد تا خودرو از جاده اصلى منحرف شود و بر 

اثر این اتفاق همسر و دختر دوساله ام جان باختند.

نقش کاروان همراه نوبخت 
در تصادف منجر به فوت رد شد

مرکز آمار ایران به تازگى گزارشــى از وضعیت موجود در 
حوزه هاى مختلف از جمله موسیقى در سال 96 ارائه کرده 
است. آمارى که نشان مى دهد اهمیت و عالقه به موسیقى 
براى مردم هر استانى درکجا قرار گرفته است و آیا آنها با 
موسیقى زندگى مى کنند یا عالقه اى به شنیدن آن ندارند؟

جامعه هدف مرکز آمار افراد 15 ســال و باالتر است که 
رقمشان در این گزارش در کل کشــور به 60 میلیون و 
341 هزار و 46 نفر مى رســد. بر اساس همین گزارش، از 
این جمعیت، 19میلیون و 454هزار و 467نفر حتى یک 
قطعه موســیقى گوش نداده اند یعنى چیزى حدود 32/3 
درصد. در میان 40 میلیون و 886 هزار و 579 نفرى هم 
که در سال گذشته دل به موسیقى داده بودند حدود 23/5 
میلیون نفر آن را با تلفن همراه شنیدند. آمار کنسرت یکى از 

قسمت هاى قابل تأمل و کمى عجیب این گزارش است. 
از مجموع جمعیت 60 میلیون  و  خرده اى جامعه هدف که 
افراد باالى 15 سال را شامل مى شود، جمعیت غالب 95/5 
درصدى در طول سال 1395 رنگ کنســرت را به خود 
ندیده اند و تنها 4/5 درصد یعنى دو میلیون و 701هزار و 
492 نفر توانسته اند کنسرت را جزو یکى از تفریحات خود 

قرار دهند.
طبق این آمار، دو ســاعت و 29 دقیقه از 168 ساعت کل 
هفته مردم به شنیدن موســیقى مى گذرد. آمارى که در 
آن، مردم استان گیالن، کردستان و تهران پیشتازند و قم، 
مازندران و خراسان رضوى در تعقیب این رتبه ها هستند. 
بد نیست بدانید در اصفهان هم سرانه زمان گوش کردن به 

موسیقى در هفته فقط دو ساعت و 27 دقیقه است.

در هفته چقدر موسیقى گوش مى کنیم

ابراهیم فیاض دوباره جنجال ساز شده است. او در نشست 
«سلبریتیسم» به شدت به صداوسیما حمله کرده است. 
ششمین نشست از سلسله نشست هاى بررسى آسیب هاى 
اجتماعى در ایران با موضوع تخصصى «سلبریتیســم» 
با حضور و ســخنرانى دکتر ابراهیم فیاض، مردم شناس 
و عضو هیئت علمى دانشــکده علوم اجتماعى دانشگاه 

تهران برگزار شد.
این مردم شناس درباره ساختار برنامه هاى مبتذل درباره 
ترویج سلبریتى  گرایى گفت: یک نمونه از برنامه ها «تاك 
شو»ها هستند که همگى غربى هستند. دکورهاى برنامه 
و ســئواالت همه غربى اســت. جالب اینجاست که اگر 

مى خواهند غربى نباشــند، اداى داش مشتى هاى قدیم 
تهرانــى را درمى آورند که آن هم البته مدلــى از ابتذال 
است؛ چرا که الت ها نیز در واقع ســلبریتى هاى محله 

خود بوده اند.
فیــاض در ادامه گفت: فالن ســلبریتى مرد که مجرى 
برنامه اى است فالن ســلبریتى بازیگر را دعوت کرده و 
در برنامه به او مى گوید که تو هــر روز خوش پوش تر و 
تودل بروتر مى شوى؟ تاك شــوهاى تلویزیون دقیقًا در 

حال ترویج همجنس گرایى است. 
این عضو هیئت علمى دانشگاه تهران گفت: مجرى هاى 
امروز سلبریتى شده صدا و سیما همه چهره اى زنانه دارند 
و کالمشان عشوه گرانه است و مدام هم بازتولید مى شوند. 
پیش تر مهران مدیرى، محمدرضا گلزار، رضا رشیدپور و 
اکنون على ضیا. این ساختار دارد ما را به سمت همجنس 
بازى هدایت مى کند. این مجرى هاى عشــوه گر جامعه 
ما را غربى تر از غرب کرده اند. جامعه امروز غرب بســیار 

عفیف تر از جامعه ماست. 
فیاض گفت: ما امروز یک جامعه بى ارزش قانونى داریم. 
نه درس مى خوانیــم و نه کار مى کنیــم فقط مى توانیم 
موادمخدر را با کمتریــن هزینه و زحمت مصرف کنیم و 

مثل سلبریتى ها حالمان را عوض کنیم. 

«تاك شو» هاى تلویزیون همجنس گرایانه است!
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کشف 43 هزار نخ 
سیگار قاچاق 

فرمانده انتظامى شهرستان اصفهان از کشف 43 هزار 
و 200 نخ ســیگار قاچاق در این شهرستان و توقیف 

آنها خبرداد. 
حسن یاردوستى اظهار کرد: روز گذشته مأموران یگان 
امداد شهرستان حین گشتزنى در اتوبان دستجردى 
به یک دستگاه خودروى پراید مشکوك شدند و براى 
بررسى بیشتر آن را متوقف کردند. وى افزود: مأموران 
در بازرســى از این خودرو، تعداد 43 هزار و 200 نخ 
ســیگار خارجى را کشــف کردند که راننده مدارك 

گمرکى ارائه نداد.

راه اندازى نخستین مدرسه 
اوتیسم در کاشان 

نخستین مدرســه اوتیسم کاشــان دیروز با حضور 
رئیس آموزش و پرورش استثنایى کشور و جمعى از 

مسئوالن شهرستانى راه اندازى شد.
عباس مقنى،  مدیر آموزش و پرورش کاشان در این 
زمینه گفت: این مدرسه داراى شش کالس شامل سه 
کالس کار درمانى و سه کالس ویژه دانش آموزان 

اوتیسم است.

تشکیل دبیرخانه دائمى 
جشنواره انار در شهرضا  

على اصغــر رفیعى نژاد، فرماندار شــهرضا گفت: به 
منظور معرفى ظرفیت هاى اقتصادى، کشاورزى و 
گردشگرى این شهرستان، الزم است دبیرخانه دائمى 

انار شهرضا تشکیل شود.

برطرف شدن 
کمبود واکسن فلج اطفال 

کارشناس گروه مبارزه با بیمارى هاى دانشگاه علوم 
پزشکى اصفهان گفت: با برطرف شدن کمبود واکسن 
فلج اطفال تزریقى در این استان، والدین نوزادانى که 
در دو سال گذشــته موفق به دریافت آن نشده اند، 

مى توانند به مراکز بهداشت مراجعه کنند.

مالیات و عوارض 
بازار را کساد کرده است

رئیس شوراى اسالمى شهردهاقان گفت: مالیات و 
عوارض شهردارى باعث کســاد شدن کار بازارى ها 
شده اســت. عبدالرحیم عناقه اظهارکرد: نابسامانى 
مالیات و عوارض شهردارى، کسب و کار بازاریان را 
کساد کرده و باعث افزایش مشکالت آنها شده است.

پیشرفت 70 درصدى پارکینگ 
خیابان عسکریه

مدیر منطقه 10 شــهردارى اصفهان از پیشرفت 70 
درصدى احداث پارکینگ مشــارکتى با بیمارستان 
عسکریه خبر داد. حمید شهبازى اظهارکرد: با توجه به 
ترافیک سنگین خیابان عسکریه همزمان با احداث 
پارکینگ، طرح هاى ترافیکى نیز در این خیابان اجرا 

مى شود.

در اصفهان 
صنعت سیاه نداریم

مدیرکل حفاظت محیط زیســت اســتان اصفهان 
گفت: در اســتان اصفهان، صنایع سیاه وجود ندارد و 
در صورتى که واحدهاى آالینده وجود داشــته باشد، 

اعالم مى کنیم.
 رحمان دانیالى اظهارکرد: خوشبختانه در استان صنایع 
ســیاه وجود ندارد اما از نظر حقوقى، اطالع رسانى و 
اعالم اسامى صنایع با ضوابط حقوقى کشور منافات 
دارد که در صورت هماهنگى با دادستانى، واحدهاى 
آالینده را اعالم مى کنیم. وى افزود: برخى واحدهاى 
بزرگ اســتان  بین 30 میلیون تومان تا سه میلیارد 

تومان براى سبز شدن هزینه کرده اند. 

خبر

مدیرعامل ســازمان ســاماندهى مشــاغل شهرى و 
فرآورده هاى کشاورزى شهردارى اصفهان گفت: امکان 
اجراى طرح دستچین میوه در فروشــگاه هاى کوثر در 
حال بررسى اســت و تاکنون در تعدادى از بازارها انجام 

شده است.
محمد مجیرى اظهار کرد: اینکه بتوانیم در فروشگاه هاى 
کوثر میوه را به صورت دستچین عرضه کنیم، مطرح شده 
اما با توجه به اینکه فضاى فروشــگاه ها براى ارائه این 

کار محدود است، هنوز در تمام بازارها اجرا نشده است.
وى تأکید کرد: تکریم و احترام به نظر مردم در نحوه ارائه 
خدمت در فروشگاه ها بسیار مهم است، چرا که مردم به 

این فروشگاه ها و برند کوثر شهردارى اعتماد دارند.
مدیرعامل ســازمان ســاماندهى مشــاغل شهرى و 
فرآورده هاى کشــاورزى شــهردارى اصفهان با بیان 
اینکه در صدد انجــام اقداماتى بــراى افزایش اعتماد 
شهروندان هســتیم، تصریح کرد: اعتقاد داریم میوه را 
خود مردم باید انتخاب کنند، بنابراین امیدواریم فضاى 
فروشگاه ها این امکان را فراهم کند تا مردم بتوانند میوه 
را خودشان انتخاب و خریدارى کنند. وى افزود: تالش 
مى کنیم تا قبل از نوروز 98 با پوست اندازى و ایجاد تغییر 
در فضاى بازارهاى روز شهردارى اصفهان، در راستاى 

خدمت رسانى بیشتر به مردم گام برداریم.     

مدیر کل کمیته امداد امام خمینى(ره)اســتان اصفهان 
گفت:بیش از ده میلیــارد و 873 میلیــون تومان براى 
پرداخت حق بیمه 11 هزار خانوار مددجو توسط کمیته 

امداد اصفهان در 9 ماهه سال جارى پرداخت شد.
محمدرضا متین پور بیان کرد: حق بیمه تأمین اجتماعى 
11 هزار و 475 خانوار مددجو اصفهانى توسط این نهاد 
پرداخت مى شــود.وى ادامه داد: بیــش از ده میلیارد و 
873 میلیون تومان براى این منظور توسط کمیته امداد 
اصفهان در 9 ماهه سال جارى از محل اعتبارات دولتى 
هزینه شد. متین پور دو دسته از مددجویان تحت حمایت 
کمیته امداد اصفهان را واجد شــرایط بهره مندى از این 

خدمت اعالم کرد و گفت: زنان سرپرست خانوار باالى 45 
سال و همچنین مجریان طرح هاى اشتغال و خودکفایى 

مى توانند از این خدمت بهره مند شوند.
وى ارائه این خدمت به مددجویان را مبتنى بر یک نگاه 
بلندمدت در زمینه توانمندسازى این نیازمندان دانست 
و توضیح داد: زنان سرپرســت خانوار با رسیدن به سن 
55 سالگى و دارا بودن ده سال سابقه پرداخت حق بیمه 
مى توانند از مزایاى بیمه بازنشســتگى تأمین اجتماعى 
بهره مند شوند و با کمتر شــدن بار مالى حمایت از آنها 
منابع بیشترى براى رسیدگى به سایر نیازمندان در اختیار 

این نهاد باقى مى ماند.

پرداخت حق بیمه 11 هزار 
خانوار مددجو طى امسال 

اجراى طرح دستچین در 
بازارهاى کوثر 

آگهى تغییرات 
شرکت فنى و مهندسى آسو صنعت زنده رود شرکت 
سهامى خاص به شماره ثبت 49302 و شناسه ملى 
10260676268 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ1397/03/12 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : مرکز اصلى شــرکت در واحد ثبتى 
اصفهان به نشــانى اســتان اصفهان - شهرستان 
اصفهان - بخش مرکزى - شــهر اصفهان-محله 
نشاط-کوچه شهید اکبر خســروى-کوچه شهید 
اصغر عندلیب-پالك 174-طبقه اول-کدپســتى 
8146663861 تغییر یافت و ماده مربوطه اساسنامه 
به شــرح فوق اصالح گردید اداره کل ثبت اســناد 
و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (353288)

نماینده مردم اصفهان در مجلس شــوراى اسالمى 
گفت: مجلس باید دنبال راهکارهــاى جدید براى 
تأمین عوارض پایدار براى بودجه شهردارى ها باشد؛ 
زیرا فقط کالنشهرهایى مثل اصفهان مدنظر نیست، 
بلکه در شهر هاى کوچک این مشــکل دو چندان 
است. حیدر على عابدى پیرامون  کاهش در آمدهاى 
شهردارى ها در بودجه 1398 اظهار کرد: درآمدهاى 
شهردارى در قانون به دو دسته تقسیم مى شود، دسته 
اول در آمدهاى پایدار است، مانند عوارض ها اما دسته 
دوم درآمدهاى ناشــى از توسعه شــهرى، ساخت و 
سازها و پروانه ساخت و... است و شهردارى ها نیاز به 
برنامه هاى اقتصادى جدید دارند.  وى افزود: به دلیل 
رکودى که گریبانگیر  ساختمان سازى شده است و 
اکثر کارگاه هاى ساختمانى غیر فعال شده اند، بخش 
بزرگى از منبع تأمین درآمد شهردارى ها دچار مشکل 

شده است.

نایب رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان با اشاره به انتشار 
برخى از فیش هاى حقوقى مدیران شــهرى گفت: تمام این 
مبالغ تکیه گاه قانــون دارند.علیرضا نصراصفهانى ادامه داد: 
در روزهاى اخیر در برخى شبکه هاى اجتماعى تعدادى فیش 
حقوقى از کارمندان شهردارى منتشر شده و مدیریت شهرى 
مورد تاخت و تاز قرار گرفت.وى افزود:  بر خود الزم مى دانم 
براى تنویر افکار عمومى اعالم کنم که همیشه معتقد هستیم 
از جریان آزاد اطالعات استقبال مى کنیم و چیزى را کتمان 
نمى کنیم.نایب رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان گفت: 

اینکه شــبکه هاى اجتماعى به راحتى ایــن اطالعات را به 
دست مى آورند، به معناى دسترسى به اطالعات شهردارى 
است و نشان مى دهد هیچ سند محرمانه اى وجود ندارد. نصر 
اظهارکرد: یقیناً اعداد اعالم شده از تکیه گاه قانونى برخوردار 
بوده است و نباید به گونه اى عنوان شود که شهروندان فکر 
کنند این ارقام بى حساب و کتاب بوده است. نصر اصفهانى 
گفت: با توجه به گستردگى فعالیت هاى شهردارى، ممکن 
است خطاهایى در شهردارى رخ دهد که نهادهاى نظارتى به 

آن ورود پیدا مى کنند.

مدیر عامل بانک رفاه گفت: وجود یک روابط عمومى 
قدرتمند، فعال و همراه با ارتباطات گســترده درون و 
برون ســازمانى، زمینه ساز ایجاد توســعه سازمانى و 

مدیریت افکار عمومى به نفع سازمان است. 
سهمانى در جمع مدیران و مســئوالن روابط عمومى 
مدیریت شعب استان ها اظهار کرد: حوزه روابط عمومى 
باید با افزایش بهره ورى و انجام اقدامات ارزش آفرین 
و همچنین بهره گیرى از زیر ســاخت ها و کانال هاى 
ارتباطى در اختیار خود بتوانــد در خدمت اهداف کالن 
سازمان باشد، البته تاکنون اقدامات ارزشمندى از سوى 

این حوزه صورت گرفته است.
وى ادامه داد: روابط عمومى با بهــره گیرى از ابزارها، 

زیرساخت ها و تخصص خود مى تواند زمینه ساز اعتماد 
عمومى باشــد و روابط عمومى این بانــک با اقدامات 
اثربخش مســئوالن و کارگزاران پیشــین و همچنین 
تالش و کوشــش مطلوب مســئوالن کنونى توانسته 
جایگاه شایســته اى در درون و بیرون سازمان کسب

 کند. 
وى در ادامه به تشــریح عملکرد کالن بانک در سطح 
جامعه پرداخت و گفت: بانک رفاه به حدى از بلوغ رسیده 
است که در افکار عمومى حضور مستمر و گسترده دارد و 
به نمایش گذاشتن عملکرد بانک در رسانه هاى مختلف 
و حضور اثر بخش آن در عرصه اجتماعى، نشان دهنده 
این است که سازمان به بلوغ و تکامل رسیده و خود را در 

مقابل ذینفعان پاسخگو مى داند.
مدیر عامل بانک رفاه با اشاره به نقش و جایگاه حساس 
صنعت بانکدارى در زندگى روزمره افراد جامعه گفت: 
حوزه روابط عمومى باید به صورت یکپارچه در صنعت 
بانکدارى حافظ منافع نظام بانکى باشــد و از وجهه و 

چهره آن در جامعه دفاع کند. 
سهمانى ادامه داد: امروز مواجهه دشــمنان با مردم و 
کشور یک مواجهه اقتصادى اســت. دشمنان تالش 
مى کنند با ایجاد جو بى اعتمــادى اقتصادى، مردم را 
نا امید کنند. یکى از این حوزه ها نظام بانکى اســت که 
تالش مى کنند با مخابره اخبار نادرست اعتماد سپرده 
گذاران را خدشه دار کنند. وى افزود:حوزه روابط عمومى 

در این شرایط، وظیفه اى حساس بر دوش دارد تا عالوه 
بر حمایت از چهره ســازمان، از صنعت بانکدارى هم 

فعاالنه دفاع کند.

معاون حفاظت و بهره بردارى شرکت سهامى آب منطقه اى 
اصفهان با بیان اینکه در جلسه شوراى هماهنگى حوضه 
آبریز زاینده رود قطعیت بازگشایى رودخانه تأیید شد، گفت: 
با توجه به پشتوانه بارش هاى مؤثر در سال آبى جارى، قرار 
است آب زاینده رود براى کشت پاییزه کشاورزان اصفهان 

حدود 20 روز باز شود. 
حســن ساســانى اظهار کرد: در حال حاضر ذخیره سد 
زاینده رود 172 میلیون مترمکعب است، درحالى که ذخیره 
مخزن سد در متوسط درازمدت 650 میلیون مترمکعب بود. 

وى افزود: هم اکنون ورودى سد زاینده رود 8/5 مترمکعب و 
خروجى آن 50 مترمکعب بر ثانیه براى اصفهان و یزد است. 
ساسانى با اشــاره به اینکه حدود 12 درصد سد زاینده رود 
آب دارد، گفت: از ابتداى ســال آبى جارى تاکنون، میزان 
بارش ها 972 میلیمتر بوده، درحالى که بارش ها در ســال 
گذشته 325 میلیمتر و در متوسط درازمدت 580 میلیمتر 
بود. وى تصریح کرد: زمان دقیق بازگشایى زاینده رود در 
کارگروه سازگارى با کم آبى مشخص مى شود و احتماًال در 

هفته نخست بهمن ماه سد زاینده رود باز شود. 

با حضور مدیرکل راه وشهرســازى اســتان اصفهان، 
تفاهمنامه احداث1200 واحد مســکونى در بهارستان 

امضا شد.
سرپرست اداره کل راه و شهرســازى استان در این باره 
گفت: از 400 هزار واحد مسکونى، سهم شهرهاى جدید 
اصفهان 35هزار واحد است که 21هزار واحد آن در شهر 

بهارستان احداث خواهد شد.
تعهــد  کــرد:  بیــان  امیرخانــى  حمیدرضــا 
1399 اجــراى ایــن پــروژه هــا تــا ســال 
 است که روزیک شنبه (دیروز) تفاهمنامه احداث 1200 
واحد مسکونى با مشارکت بنیاد مسکن و شرکت عمران 

بهارستان بسته شد.

رئیس انجمن صنفى کشتارگاه صنعتى مرغ استان اصفهان 
گفت: تا 10 درصد تلفات در مرغدارى هاى کشور تقریبًا 
طبیعى و قابل پیش بینى است اما تلفات بیش از این مقدار، 

منجر به افزایش قیمت تمام شده مرغ مى شود.
حمیدرضا شیخان اظهارکرد: بد بودن شرایط آب وهوایى 
اصفهان براى مرغدارى ها باعث مى شود که غالباً بین 20 تا 
25 درصد تلفات وجود داشته باشد، البته این تلفات در برخى 

موارد تا 60 درصد و حتى بیشتر از آن نیز اتفاق افتاده است.
وى افزود: موضوع مهمتر آنکه ســاختار مرغدارى هاى 
اصفهان که غالبًا سنتى است نیز تأثیر زیادى در افزایش 
نرخ تلفات دارد و این مهم ایجاب مى کند که مرغدارى هاى 

اصفهان از سبک سنتى خارج شده و صنعتى شوند.
رئیس انجمن صنفى کشتارگاه صنعتى مرغ استان اصفهان 
گفت: اگر بخواهیم براى مرغ در اســتان اصفهان قیمت 
منطقى اعالم کنیم، باید گفت عالوه بر میزان تلفات، میزان 
و قیمت نهاده ها و تخصیص به موقع ارز دولتى بسیار حائز 
اهمیت است. شیخان اعالم کرد: موضوع مهمى که این 
روزها مورد توجه همگان قرار گرفته این است که  باید همه 
مرغدارى ها صنعتى شــود. وى ادامه داد: مرغدارى هاى 
کوچک و سنتى نیز یا مجوز بگیرند و ارتقا یابند یا فعالیتشان 

متوقف شود. 

شهردار اصفهان الیحه بودجه 98 شهردارى اصفهان را 
به شوراى شهر تقدیم کرد.

قدرت ا... نــوروزى صبح دیــروز بودجه ســال 1398 
شــهردارى اصفهان را به اعضاى شوراى شهر اصفهان 

تقدیم کرد.
گفتنى است؛ بودجه سال 1398 شهردارى اصفهان با 37 
درصد افزایش نسبت به بودجه سال 97، چهار هزار و صد 
میلیارد تومان برآورد شــده است که هزار و 187 میلیارد 
تومان از این بودجه جارى و دو هزار و 913 میلیارد تومان 

بودجه عمرانى تعریف شده است.
بر اســاس برنامه ریزى، بررســى بودجه شهردارى در 
کمیسیون هاى مختلف شوراى شهر از فردا  آغاز مى شود.

مدیر واحد مشــاوره اداره کل بهزیســتى اســتان 
اصفهان گفت: بر اســاس غربالگرى انجام شــده، 
اضطراب در بیش از 40 درصد از کودکان گروه سنى 

پنج تا شش سال این استان وجود دارد.
حسین خاکشــور افزود: 5000 کودك گروه سنى 
پنج تا شش سال از سال گذشــته تا نیمه امسال در 
طرح غربالگرى اضطراب کودکان مورد بررســى 
قرار گرفتنــد که 40 درصد آنها دچــار این اختالل 

روانى بوده اند. 
وى بیان کــرد: کودکان مبتال بــه این اختالالت، 
براى پیشگیرى از آســیب هاى اجتماعى آینده، به 
مراکز درمانى و مشاوره اى معرفى مى شوند تا مورد 

مراقبت و پیشگیرى قرار گیرند.
مدیر واحد مشــاوره اداره کل بهزیســتى اســتان 
اصفهان با بیان اینکه اضطراب و استرس در دوران 
کودکى گذرا نیســت، تصریح کرد: بى توجهى به 
این اختالالت روانى و نبود پیشگیرى، موجب بروز 
مشکالت روانى و افزایش این اختالالت در سنین 

باالتر است. 

فرمانده انتظامى استان اصفهان از آماده شدن طرح 
جامع مبارزه با خرید و فروش مواد مخدر در محله ها، 
نقاط آلوده و کانون هاى جرم خبر داد و گفت: با اجراى 
این طرح، دغدغه مردم در این حوزه به حداقل ممکن 
مى رسد. مهدى معصوم بیگى موضوع مواد مخدر را 
یکى از آسیب هاى جدى جامعه امروز برشمرد و گفت: 
در این راستا نیروى انتظامى اولویت اول برنامه هاى 
خود را به این موضوع اختصاص داده و با جدیت آن را 
دنبال مى کند، به طورى که در سال جارى مأموران 
پلیس استان موفق شــدند بیش از 28 تن انواع مواد 
مخدر را کشــف کرده که البته کشف این مقدار مواد 
در مدت مذکور، رکورد کم سابقه اى براى مجموعه 

فرماندهى انتظامى استان محسوب مى شود.
وى تصریح کرد: در این مــدت همچنین 145 باند 
قاچاق مواد مخدر منهــدم و بیش از 17هزار نفر اعم 
از قاچاقچى، توزیع کننده، خرده فروش، نگهدارنده، 
حمل کننده و معتاد متجاهر نیز دســتگیر و تحویل 

مراجع قضائى شدند.

 مبارزه محله به محله
 با خرید و فروش

 مواد مخدر 

شهردارى ها به برنامه هاى 
اقتصادى جدید
 نیاز دارند

40 درصد 
کودکان اصفهانى 

به استرس مبتال هستند

 بانک رفاه خود را در مقابل ذینفعان پاسخگو مى داند

رئیس انجمن صنفى کشتارگاه صنعتى مرغ استان:

  همه مرغدارى ها باید صنعتى شوند
4100 میلیارد تومان؛ بودجه 
اداره شهر اصفهان در سال 98

امضاى تفاهمنامه احداث 1200 
واحد مسکونى در بهارستان

واکنش نایب رئیس شوراى شهر به انتشار فیش حقوقى کارمندان شهردارى اصفهان:

رقم بى حساب و کتاب در شهردارى نداریم
معاون شرکت آب منطقه اى اصفهان خبر داد

قطعیت بازگشایى 20 روزه زاینده رود تأیید شد

رئیس شوراى اسالمى اســتان اصفهان گفت: بارها و بارها 
دلسوزان و اندیشمندان حوزه روستایى مشکالت این بخش 
را گوشزد کرده اند اما متأسفانه وضعیت روستاهاى ما خوب 
نیست و با وجود تالش هایى که در چند برنامه توسعه صورت 
گرفته است نتوانسته ایم جایگاه روستاها را به سطح واقعى 

خود برسانیم. 
عبدا... کیانى که در اجالس مشترك شوراى اسالمى استان 

اصفهان و رؤســاى شوراى اســالمى بخش هاى استان با 
مسئولین بنیاد مسکن سخن مى گفت، افزود: موج مهاجرتى 
روستا به شهر، طى تقریبًا 50 سال گذشته در ایران به طور 

مداوم وجود داشته است. 
وى افزود: مهاجرت روستایى در کشــورهاى پیشرفته نیز 
اتفاق افتاده است اما در کشورهاى پیشــرفته، فردى که از 
روستا به شــهر مهاجرت مى کرد بخاطر اینکه شهر در حال 
صنعتى شدن بود جذب کارخانه ها مى شد و در عمل، مهاجرت 

روستایى به شهرها، نیروى کار را براى صنایع تأمین مى کرد. 
اما در کشورهاى در حال توســعه مانند ایران عمًال شهرها، 
ویترین فریبنده اى از توســعه بوده  و توان جذب نیروى کار 

روستا را نداشته است.
کیانى افزود: مهاجرت به خودى خود امر ناپســندى نیست 
بلکه وقتى ایجاد معضل مى کند که، بى رویه اتفاق افتد، و فرد 

مهاجر نتواند در نظام اقتصادى شهر جذب شود. 
در این اجــالس همچنین مدیرکل بنیاد مســکن انقالب 

اسالمى اســتان اصفهان با بیان اینکه بر اساس میانگین 
کشورى، واحدهاى مقاوم شــده روستایى در کل کشور 41 
درصد است، گفت: در استان اصفهان متأسفانه این مقدار 27 
درصد بوده و امید است باکمک مردم و مساعدت بانک ها این 

مشکالت رفع شود.
غالمحسین خانى با اشاره به تسهیالت مقاوم سازى مسکن 
روستایى افزود: این وام از سال اول آغاز به کار از مبلغ 370 
هزار تومان به 25 میلیون تومان در سال 97 رسید اما سازمان 
برنامه و بودجه به دنبال افزایش میزان این تسهیالت است 
و بى شک در ســال 98 این تسهیالت به میزان حدود 30 تا 

35میلیون تومان خواهد رسید.
وى با بیان اینکه این تسهیالت براى فراهم سازى اسکلت 
اســتحکام یافته یک خانه 60تا 80 مترى کفایت مى کند، 
تصریح کرد: براى تکمیل این ساختمان ها افراد مى توانند از 
مصالح بومى، َدر و پنجره هاى قدیمى استفاده کنند تا هزینه ها 
کاهش یابد. اما خانه هایى که با این تسهیالت ساخته مى شود 
حتمًا باید مقاوم باشد و به تأیید سازمان نظام مهندسى فنى 
روستایى برسد. خانى با اشاره به اینکه واحدهایى که تا کنون 
در استان اصفهان ساخته شده، مقاوم است و مى توان گفت 
هیچ حادثه اى آن را تخریب نمى کند، اظهار کرد: در استان 
اصفهان تاکنون 67هزار خانه مقاوم ســاخته ایم ولى بافت 

فرسوده روستاها هنوز مقاوم نشده است.  
مدیرکل دفتر امور روستایى و شوراهاى استاندارى اصفهان 
نیز با طرح این سئوال که کلیات مشکالت روستاها را همه 
مى دانیم ولى چرا پس از گذشت 20 سال برخى از مشکالت 
همچنان هست گفت: چون مشکالت اولویت بندى نشده 
بود، امروز باید اولویت ها مشخص شود و منابع و اعتبارات نیز 

براى آنها در نظر گرفته شود. 
سعید انصارى تأکید کرد: اگر مشکالت را اولویت بندى کنیم 
مى توانیم اعتبارات را در طول سال بر مشکالت اولویت اول 
متمرکز کنیم متأسفانه نبود اولویت در روستاها اصل است و 

این مشکالت تا به امروز مانده است.

محیا حمزه

بافت فرسوده روستاها هنوز مقاوم نشده است 
مدیرکل بنیاد مسکن در اجالس مشترك شوراى اسالمى استان اصفهان با مسئوالن بنیاد مسکن: 
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«جیم (جیمــز یوجین) کرى»، هنرپیشــه و کمدین 
آمریکایِى متولــد (19 ژانویه؛30دى) کانادا، مســلمًا 
و بى هیــچ شــکى از بزرگ تریــن و تأثیرگذارترین 

کمدین هاى دهه 1990 است.
او توانســته اســت بُت خود «جرى لوئیــس»، نیاى 
معنوى اش «هرى ریتز» (کمدین آمریکایى جوان ترین 
عضو گروه برادران «ریتز») و «رى بولگر» (هنرپیشه، 
خواننده و رقاِص سینما و تئاتر موزیکال) را به میزانى 
مســاوى با هم ترکیب کند و به تصویرى شــادمانه، 
مهارنشدنى و بى قیدوبند تبدیل کند که منحصربه فرد 
خود او اســت. او با چشــم هاى بیــرون زده، صورِت 
االســتیکى، اندامى دراز، باریک و پیچ وتاب خوران و 
اسکلت بندى اى که به شکل غیرممکنى انعطاف پذیر 
است، کمدى اسلپ استیک (کمدى بزن بکوب گونه اى 
کمدى است که در آن تحرك بدنى نقش اول را بازى 

مى کند) را به مرحله اى باالتر ارتقا داد. 
اکنون جیم کرى در دهه 50 زندگى خود به سر مى برد، 
این یک راه طوالنى بــراى او بوده اســت و در حال 
حاضر او در برنامه جدیدى در پشت دوربین به فعالیت 
مى پردازد. «مــن این بــاال دارم مى میرم» مجموعه 
مستندى اســت درباره کمدین هاى دهه 70 اما براى 
این ستاره 57  ســاله، او خوشحال اســت که به روى 

صحنه بازنگردد. 
به مناسبت تولدش (نوزدهم ژانویه) مرورى شده بر چند 
تا از بهترین و به یادماندنى ترین اجراهاى که تاکنون 

ارائه داده است.
«ایــس ونچــورا: کارآگاه حیوانات» 
(1994) / «ایس ونچورا: هنگامى که طبیعت 

فرا مى خواند» (1995)
آیا «کارآگاه حیوانات» فیلم خوبى محسوب مى شود؟ 
آیا بــازى جیم کــرى در این فیلم یــک پرفورمنس 
فوق العاده اســت؟ نه مســلمًا نه به هیچ عنوان نه اما 
«ایس ونچورا» فیلمى اســت که جیم کرى را تبدیل 
به یک ســتاره کرد با اینکه بازى او در این فیلم بیش 
از اندازه اغراق آمیز اســت اما تنها دلیل موفقیت فیلم 
نیز همین اجراى عجیب جیم کرى اســت. فیلم پر از 
صحنه هاى به یاد ماندنى است که حتى هنوز هم یاد 
آوریش باعث خنده مان مى شود؛ مگر مى شود صحنه 
خارج شدن ایس را از شــکم کرگدن فراموش کرد یا 
صحنه اى که او در فیلم اول با لباس بالرین صحنه اى 

را «بَک وارد» اجرا مى کند.
«احمق و احمق تر» (1994)

مى گویند: «براى ایفاى نقش یک احمق باید نابغه بود» 
و این کامًال درباره جیم کرى صادق است. «احمق و 
احمق تر» سومین فیلم از ســه گانه کمدى اى بود که 
جیم را در ســال 94 تبدیل به ســتاره اى بى رقیب در 
ژانر کمدى کرد. او در این فیلم با «ِجف َدنیل» همراه 
مى شــود که باهم یکى از محبوب تریــن و غیرقابل  
توصیف ترین زوج هــاى تاریخ ســینماى آمریکا را 
مى ســازند. کنش میان این دو به شکل انکارناپذیرى 
قوى  است. آنها حماقت را بهتر از هر کس دیگرى به 

نمایش در مى آورند. 
«لمونى اســنیکت: ماجراى بچه هاى 

بدشانس» (2004)
تعداد کمى نقش در تاریخ داستان کودکان وجود دارد 
که براى هنرپیشــه اى بهتر و مناسب تر باشد از استاد 
شــرور تغیر قیافه «کنت اوالف» براى جیم کرى. با 
اینکه طرفداران کتاب «ماجراهاى بچه هاى بدشانس» 
معتقد بودند که فیلم بخش هاى نامطبوع و تند کتاب 
را نرم کرده اما این فیلم همچنان یک جشن بصرى 
است و جیم کرى موفق شده که به گونه اى در این 
نقش از انرژى جنون  آمیز خود اســتفاده کند که 
ما از اواسط دهه 90 تا کنون ندیده بودیم. کرى 
مى تواند با انرژى خود یک شهر را به آتش بکشد.

«ماسک» (1994)
این فیلم به سادگى بهترین فیلم از سه فیلمى بود 
که جیم کرى را در ســال 94 به اوج شهرت رساند. 
او در نقش یک بانکدار پایین دســت، مهربان و ترحم 
برانگیز ظاهر مى شود و به عنوان «ماسک» او مثل یک 
طوفان عمل مى کند. او به ظاهر پر از هرج ومرج دیوانه وار 
است اما کنترل شدیدى بر روى حرکات خود، اجرایش 
و صورت خمیر مانندش دارد. اســتعداد او براى تغییر 
شــخصیتش در این فیلم بسیار کارآمد است و 
او این فرصت را مى یابد که استعداد 
خود را در رقصیدن (و 
آواز خوانــدن) 
به نمایش 
بگذارد و 

البته توانایى اش را براى خلق کردن تصاویر کارتونى؛ او 
بهترین گرگى است که براى بانوى جذابش زوزه کشیده.

«دروغ گو دروغ گو» (1998)
جیم کرى در نقش یک کاراکتر میانسال با برازندگى 
تعجب آورى ظاهر مى شود آن هم بعد گذراندن 14 سال 
اول زندگى حرفه اى اش در نقش یک کودك ابدى. او 
سطحى از خویشتندارى را به عنوان یک «مرد خوب» 
به نمایش مى گذارد. کل فیلم همچون پلَت ُفرمى براى 
او عمل مى کند که قابلیت هاى خود را به نمایش بگذارد 

و این قابلیت ها بسیار باشکوه هستند.
«مرد روى ماه» (1999)

جیم کرى بارها اظهار کرده که «اَندى کافمن» فقید 
یکى از بزرگ ترین کمدین هاى بوده کــه بر او تأثیر 
گذاشته. پس این کامًال مناسب بوده که او این شانس را 
داشته باشد که قهرمان خود را در این فیلم زندگینامه اى 
به تصویر بکشد. تعدادى از دوستان و همکاران واقعى 
اندى کافمــن در این فیلم به ایفــاى نقش پرداختند؛ 
بعضى در نقش خود ظاهر شدند و برخى در نقش هاى 
دیگر اما در نهایت این بازى کرى در نقش کافمن بود 
که واقعاً فیلم را ساخت. او مافوق خودش عمل مى کند. 
چنان در عمق تاریک و مبهم نقش ناپدید مى شود که 
مى ترسیم آیا دوباره مى تواند راه خود را به بیرون پیدا 
کند یا نه. شما کرى را در نقش کافمن نمى بینید، شما 

کافمن را مى بینید.
«نمایش ترومن» (1998)

پس از چندین ســال ایفاى نقش در کمدى هاى سر 
راست و ســاده، جیم کرى باالخره در نقشى غنى تر با 
مفهومى واالتر به کار پرداخت. داستان فیلم «نمایش 
ترومن» مى توانست تبدیل به درامى تاریک و شیطانى 
و یا تریلــرى مملو از صحنه هاى اکشــن شــود اما 
بیشترین جنبه هاى بارز «نمایش ترومن» در جذابیت 
بى گناهى آن نمود مى کند. جیم کرى در شیرین ترین و 
دوست داشتنى ترین حالت خود در اینجا ظاهر  مى شود؛ 
او با این مسئله دســت وپنجه نرم مى کند که آیا واقعًا 
مى خواهد بداند که پشت پوســته زندگى راحتش چه 

چیز نهفته یا نه. 
«درخشــش ابدى یک ذهــن پاك» 

(2004)
در حالى که او بیشــتر دهــه 90 را صرف کمدى هاى 
معمول خود کرده بود، کسى نمى توانست حدس بزند با 
یکى از بازیگران برتر نسل خود در درامى شگفت انگیز و 
موردتقدیر تمام منتقدان درباره طبیعِت عشق و حافظه 
همکارى کند؛ اما این دقیقــًا همان کارى بود که او در 
«درخشــش ابدى یک ذهن پاك» انجام داد. او پا به 
پاى «کیت وینســلت» در یکى از غیرمعمول ترین و 
چشم نوازترین فیلم هاى اوایل دهه جارى شرکت کرد.

این فیلم عجیب که نیمه کمدى نیمه علمى تخیلىـ  
عاشقانه اســت برنده جایزه بهترین فیلمنامه اقتباسى 
(چارلى کافمن) شد و در بســیارى از نظرسنجى ها در 

باالى لیست بهترین فیلم هاى دهه قرار دارد. 

صفحه رســمى فیلم ســینمایى «جان دار» با انتشار 
پستى، از عکس جدید فاطمه معتمدآریا در فیلم «جان 

دار» رونمایى کرد.
فیلم سینمایى «جان دار» به کارگردانى حسین امیرى 
دومارى و پدرام پورامیرى یکى از گزینه هاى حاضر در 
بخش نگاه نو سى و هفتمین جشنواره فیلم فجر است 
که به زودى با حضور چهره هاى مطرح سینما در این 

جشنواره مهم سینمایى به نمایش در مى آید.
در صفحه رسمى فیلم «جان دار» با انتشار این عکس 
آمده اســت: جدیدترین تصویر از فاطمه معتمدآریا در 
فیلم «جان دار» به عنوان یکى از غایبان بزرگ بخش 
سوداى سیمرغ منتشر شد. فاطمه معتمدآریا که تصویر 
جدیدى از حضور او منتشــر شده اســت، در این فیلم 

نقشى متفاوت را بر عهده دارد.

به گزارش مشاور رسانه اى پروژه، صداگذارى و ساخت 
موســیقى فیلم ســینمایى «جان دار» به کارگردانى 
حســین امیرى دومارى و پدرام پورامیرى، به عنوان 
یکى از مهمترین آثار بخش نگاه نو ســى و هفتمین 
جشنواره فیلم فجر به پایان رســیده و فیلم به زودى 
آماده نمایش شده و نسخه پایانى آن به دفتر جشنواره 

خواهد رسید.

بازیگران فیلم «جان دار» عبارتند از فاطمه معتمدآریا، 
حامد بهداد، باران کوثرى، جواد عزتى، مسعود کرامتى، 

على شادمان، گیتى قاسمى و امیراحمد قزوینى.
«جان دار» یکى از ده فیلم بخش نگاه نو سى و هفتمین 
جشنواره فیلم فجر است که برخالف تصور بازیگران و 
عوامل نتوانست به بخش سوداى سیمرغ این جشنواره 

راه یابد.

زمان عرضه قسمت سوم مجموعه سینمایى «هیوالهاى 
شگفت انگیز» به تهیه کنندگى «جى ِکى رولینگ» به پاییز 

سال 2019 موکول شده است.
سومین فیلم «هیوالهاى شگفت انگیز» هنوز تاریخ انتشار 
مشخصى ندارد. «هیوالهاى شــگفت انگیز و زیستگاه 
آنها» در 18 نوامبر سال 2016 و «هیوالهاى شگفت انگیز: 
جنایات گریندل والد» نیز در 16 نوامبر سال 2018 منتشر 
شد. فرض بر این است که به نسبت اکران دو فیلم اول این 
مجموعه، فیلم سوم نیز در ماه نوامبر سال 2020 اکران 
شود اما تأخیر در شروع تولید امکان تأخیر در انتشار فیلم 

را بسیار محتمل کرده است.
«دیوید یِیتس» سومین فیلم این مجموعه را کارگردانى 
مى کند و «ِجى ِکى رولینگ»، «دیوید ِهیمن»، «استیو 
کالوز» و «لیونل ویگرام» نیــز تهیه کنندگان این فیلم 

هستند.
دو فیلم پیشین «هیوالهاى شگفت انگیز» با نقش آفرینى 
«اِدى ردماین» در نقش «نیوت اسکاماندر» که با جادوگر 

اسرارآمیز در ارتباط است و در دهه 1920 اتفاق مى اُفتد، 
همراه بود. «کاترین واتراســتون»، «اَلیسون سودول»، 
«ازرا میلر» و «َدن فاگلر» نیز دیگــر نقش آفرینان این 
فیلم بودند. «جود ال» در نقش «آلبــوس دامبلدور» در 
فیلم دوم و «جانى ِدپ» در نقش «گریندل والد شــرور» 

ایفاى نقش کردند.
«رولینگ» این مجموعه را به عنوان اسپینافى بر هشت 
فیلم «هرى پاتر» که اکنون با عنوان «دنیاى جادوگرى» 
از آن یاد مى شود، خلق کرد. «هیوالهاى شگفت انگیز و 
زیستگاه هاى آنها» توانست در گیشه جهانى 814 میلیون 
دالر کســب کند و «هیوالهاى شــگفت انگیز: جنایات 
گریندل والد» نیــز 650 میلیون دالر در گیشــه جهانى 

فروش داشت.
رولینگ در ســال 2016 اعالم کرد کــه «هیوالهاى 
شگفت انگیز» را در مجموعه اى شــامل پنج فیلم خلق 
خواهد کرد اما جزئیاتى در مورد تولید و انتشار فیلم هاى 

سوم، چهارم و پنجم این مجموعه ارائه نکرد.

کمدین معروف هالیوود 57 ساله شد

بهترین هاى «جیم کرى» را بخوانید

ب رى ىجیم بر و ی یر رور
اینکه طرفداران کتاب «ماجراهاى بچه هاى بدشانس»
معتقد بودند که فیلم بخش هاى نامطبوع و تند کتاب
را نرم کرده اما این فیلم همچنان یک جشن بصرى
است و جیم کرى موفق شده که به گونه اى در این
نقش از انرژى جنون  آمیز خود اســتفاده کند که
کرى ما از اواسط دهه 90 تا کنون ندیده بودیم.
مى تواند با انرژى خود یک شهر را به آتش بکشد.

«ماسک» (1994)
بود از سه فیلمى بهترین فیلم این فیلم به سادگى
4که جیم کرى را در ســال 94 به اوج شهرت رساند.
او در نقش یک بانکدار پایین دســت، مهربان و ترحم
برانگیزظاهر مى شودو به عنوان «ماسک» او مثل یک
طوفان عمل مى کند. او به ظاهر پر ازهرج ومرج دیوانه وار
است اما کنترل شدیدى بر روى حرکات خود، اجرایش
و صورت خمیر مانندش دارد. اســتعداد او براى تغییر
اینفیلم بسیار کارآمد است و شــخصیتش در
او این فرصت را مى یابد که استعداد
خود را در رقصیدن (و
آواز خوانــدن)
به نمایش
بگذارد و

رونمایى از عکس جدید فاطمه معتمدآریا در فیلم «جان دار»

تازه ترین ساخته مسعود ده نمکى در نوبت اکران است و 
به زودى اکران مى شود. همچنین لوگوى فیلم سینمایى 
«زندانى ها» نیز که به تازگى توسط خانه طراحان انقالب 
اسالمى طراحى شده اســت، به صورت رسمى رونمایى 

شد.
«زندانى ها» از دوم تیرماه سال جارى کلید خورد و پس 
از پایان مراحل تصویربردارى و انجام مراحل فنى، آماده 
نمایش شده است. این فیلم داســتان دانشجوى جوانى 

اســت که قصد دارد براى پایان نامــه اش روى تعدادى 
زندانى تحقیق کند.

هدایت هاشــمى، هومن برق نورد، بهنام تشــکر، برزو 
ارجمند، بهاره افشارى، بهنوش بختیارى، اصغر نقى زاده 
و امیر نورى از جمله بازیگران فیلم سینمایى «زندانى ها» 

هستند.
«زندانى ها» محصول مرکز فیلم و سریال سازمان هنرى 

رسانه اى «اوج» است.

«زندانى ها» به زودى اکران خواهد شد

وقفه در ساخت «هیوالهاى شگفت انگیز3»

غالمحسین لطفى، بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون 
درخصوص فعالیت هاى اخیر خــود در عرصه بازیگرى 
گفت: واقعیت امر این سه مدیوم سینما، تئاتر و تلویزیون 
براى من و فعالیت هاى من خیلى بلندباال هستند زیرا من 
هیچ پیشنهادى از هیچ جا ندارم که بخواهم در موردش 

حرفى بزنم و یا نظرى بدهم.
وى دلیل کم کارى خود را اینگونــه توصیف کرد: البته 
این را بگویم که برخى پیشنهادات وجود دارد اما به شدت 
ضعیف، کمرنگ و تهى هســتند. در برخى موارد هم که 
پیشنهاد خوب است انتظار دارند من با دستمزد 25 سال 
پیشم سر پروژه آنها حاضر شوم و من ترجیح مى دهم در 

خانه بمانم اما ارزش خود را پایین نبرم.
بازیگر فیلم «خفه گى» در همین راستا ادامه داد: برخى 
مى گویند شاید چون به قزوین رفته ام پیشنهادات کم شده 
اما واقعًا چه ربطى دارد. دوســتان پیشنهاد خوب بدهند 
من دو ســاعته خودم را به تهران مى رســانم. متأسفانه 
فیلمنامه هایى که این روزها به دست من مى رسند واقعًا 
خیلى ضعیف هستند و متأسفانه طى سال هاى گذشته 

تغییرى هم نکرده است.
وى با اشاره بر ایده هاى خود براى ساخت آثار سینمایى و 
تلویزیونى تأکید کرد: من چندین طرح را براى کارگردانى 
به آقایان پیشنهاد کرده ام اما همه مى گویند که اسپانسر 

بیاور. مگر من کارگردان یا بازیگر وظیفه ام آوردن اسپانسر 
براى پروژه آنهاست که چنین توقعى از من دارند.

این بازیگر پیشکسوت سینما درباره درآمد فعلى خود اضافه 
کرد: من شغلى به جز بازیگرى ندارم اما شانسى که آوردم 
اوایل انقالب اسالمى ایران در اداره تئاتر استخدام شدم و 
هم اکنون ماهى دو میلیون تومان حقوق مى گیرم اما واقعًا 
در زمانه فعلى با دو میلیون تومان چه کار مى توان انجام 
داد؟ وى با تأکید بر دلتنگى خــود براى بازیگرى اذعان 
کرد: معلوم اســت که من دلتنگ بازیگرى هستم. مردم 
هر روز از من مى پرســند چرا دیگر در هیچ اثرى حضور 
ندارى اما من چه دارم بگویم و آیا اصًال کارى از دست من 

بر مى آید که انجام دهم؟ 
کارگردان ســریال «آینه» در ادامه افزود: نزدیک به 15 
سال است که ســینما نرفته ام و آثار را اگر به صورت سى 
دى به دستم برسد نگاه مى کنم زیرا انگیزه ام را از دست 

داده ام.
لطفى با اشاره به سال ها غیبت خود در عرصه بازیگرى 
خاطرنشان کرد: مگر چند سال از عمر من باقى مانده که 
باز هم باید در انتظار پیشــنهاد خوب بمانم. من کًال پنج 
سال دیگر زنده ام و مطمئن باشید آخر سر جنازه ام را جلوى 
در تاالر وحدت مى گذارند، چند نفر سخنرانى مى کنند و 

تمام. همه چیز براى یک بازیگر همینطور تمام مى شود.

غالمحسین لطفى:

کالً 5 سال دیگر زنده ام و بعد، تمام!

کمتر فیلمسازى را مى توان یافت که به اندازه «امیر 
کوستوریتســا» (که به غلط با تلفظ کاســتاریکا یا 
کوستاریکا هم شناخته مى شود) به ستایش زندگى 
نشسته باشد. شخصیت هاى او آنقدر بى خیال و آزاد 
به نظر مى رسند که هیچ مصیبتى (حتى به ویرانگرى 
جنگ) آســیب عمیقى به آنها نمى زند. به تعبیرى 
فیلم هاى کوستوریتسا ستایشــى است از زندگى و 

دم را غنیمت شمردن و به شکلى خیام وار زیستن.
همیــن ویژگى ها را در شــخصیت خــودش هم 
مى توان جستجو کرد؛ فیلمساز 64 ساله اى که حاال 
پس از دو نخل طالى جشــنواره کــن و همینطور 
جوایز ونیز و برلین، بیشتر مستند مى سازد، در گروه 
موســیقى اش مى نوازد و این ســال ها ســاکن 
کوستندورف شــده است: روســتایى سینمایى که 
خود کوستوریتســا در کوه هاى صربستان، در 250 
کیلومترى بلگراد براى ســاخت فیلم «زندگى یک 
معجزه اســت» بنا کرده بود و نامــش هم برگرفته 
از ابتداى نــام خانوادگى او به اضافــه کلمه آلمانى 

«دورف» به معنى روستاست.
روستاى شگفت انگیز کوســتندورف حاال 12 سال 
است که میزبان جشنواره اى سینمایى است به همین 
نام که هر سال تعداد قابل توجهى از اهالى سینما را 
به خود جذب مى کنــد؛ از «جیم جارموش»، «کیم 
کى دوك»، «نورى بیلگه جیــالن»، «جانى دپ» 
و «مونیکا بلوچى» که طى ســال هاى قبل به این 
جشنواره ســفر کرده اند تا «مت دیلون» که امسال 
مهمان ویژه جشنواره بود؛ و از اصغر فرهادى(2010) 
تا عباس کیارستمى(در ســال 2011) که هر دو در 
این جشنواره متفاوت شــرکت کردند تا لیال حاتمى 
که در ســال 2012 جزو هیئت داوران بود. از همان 
ابتدا که وارد این روســتاى غریب بشوى- جایى که 
کوستوریتسا بخاطر طراحى اش جایزه معمارى هم 
برده- حس و حال سینما و نام هاى آشناى سینماگران 
بر روى خیابان ها چشمت را مى نوازد. در ابتداى ورود 
مى رسى به خیابان «فدریکو فلینى» و تاالر سینمایى 
به نام «استنلى کوبریک» که کمى آن طرف تر راه 
مى برد به خیابان «نیکیتا میخالکوف» و بعد «اینگمار 
برگمان» که مى رســد به میدان عباس کیارستمى 
یکى از فیلمسازان محبوب کوستوریتسا. در گوشه این 
میدان بزرگ ترین رستوران روستا را مى بینى که نام 
«لوکینو ویسکونتى»، فیلمساز برجسته ایتالیایى بر آن 

نقش بسته و مرکز دیدار همه مهمان هاست.
در این جشــنواره از فرش هاى قرمز خبرى نیست 
و بخش مســابقه آن هم تنها به فیلــم هاى کوتاه 
اختصاص دارد. کوستوریتسا مى گوید قصدش امکان 
دادن به تازه واردهاست که امسال 21 فیلمساز جوان 

در بخش اصلى با هم رقابت داشتند.
ســینماى ایــران از حیطه هــاى مــورد عالقه 
کوستوریتساست و امســال هم دو سینماگر جوان 
ایرانى در این جشنواره حضور داشتند: سامان حسین 
پور و آکو زندکریمى، دو فیلمساز اهل سنندج که با 
فیلم «ذبح» به کوستندروف سفر کردند. این فیلم که 
به تازگى در یک جشنواره دانشجویى در بلغارستان 
جایزه بهترین فیلم خارجــى را برده بود، یکى از 21 
فیلم بخش مسابقه بود که براى دریافت جوایز رقابت 

مى کرد اما نصیبى از آنها نبرد.

از خیابان فلینى تا میدان کیارستمى 

گشتى در 
روستاى سینمایى 

آقاى کارگردان معروف 

آگهى تغییرات
شرکت فنى و مهندسى آسو صنعت زنده 
رود شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 
49302 و شناسه ملى 10260676268 
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره 
مــورخ1397/03/12 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : محســن قربانى به شماره 
ملى 1292053811 به ســمت رئیس 
هیئت مدیره و میثم ســیامک به شماره 
ملى 0059429143 به ســمت نایب 
رئیس هیئت مدیره و داود باســتانى به 
شــمارملى 1290545855 به سمت 
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره به مدت دو 
سال انتخاب گردیدند .کلیه اسناد و اوراق 
بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک ، 
سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمى 
با امضاء آقاى داود باستانى همراه با مهر 
شرکت معتبر مى باشــد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(353287)
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آگهی نوبتی سه ماهه سوم 1397 مربوط به قسمتی از امالك نجف آباد بخش 11 
ثبت اصفهان که بموجب ماده 11 قانون ثبت و ماده 59 اصالحی آئین نامه مربوط 
به امالکی است که در سه ماهه سوم امسال تقاضاي ثبت آن پذیرفته شده و یا قبًال 
از قلم افتاده و یا طبق آراء هیئت نظارت ثبت اصفهان باید آگهی آن تجدید شود و 

در ردیف الف 90 روز و ردیف ب 30 روز مهلت اعتراض دارد .
آگهی نوبتی ردیف الف :
بخش 11 ثبت اصفهان

قطعه 1 نجف آباد
پالك 1819/11-  حسینعلى یزدانى فرزند یداله به نسبت 4/5 دانگ مشاع و رقیه 
زواران حسینى فرزند اسماعیل به نسبت 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ  یکبابخانه 

بمساحت 540/06 متر مربع 
قطعه 3 نجف آباد

پالك 785/5-  نعمت اله بهرام پور نجف آبادى فرزند مهدى تمامت 2/44 سهم 
مشاع از 13 سهم ششدانگ که بموجب راى 257-97/1/19 هیت قانون  تعیین 

تکلیف مفروز گردیده است .
پالك 766/2 – مجید بهجتى نجف آبادى فرزند احمد  ششدانگ قسمتى از کوچه 

متروکه  بمساحت 52/82 متر مربع که با پالك 766/1 توام شده است. 
قطعه 4 نجف آباد 

پالك 5/895– حمید بهارلویى فرزند خداوردى ششدانگ یکبابمغازه   به مساحت 
17/85 متر مربع .

پالك 20/11– محمد على حسن خانى  فرزند رضا ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 
120/71 متر  مربع .

پالك 233/16- پروانه انتشارى نجف آبادى  فرزند حسن ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 246/30 متر مربع.

پالك 644- فاطمه شکرالهى فرزند یداله تمامت بیست و پنج – صدم سهم مشاع 
از شش سهم  ششدانگ یکبابخانه .

پالك 915/850- بهرام هارونى فرزند یداله و زیبا هارونى فرزند غالمحســین 
بالسویه  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 136/85 متر مربع.

قطعه 5 نجف آباد 
پالك 497/1- امین طاهرى نجف آبادى  فرزند احمدرضا  ششدانگ قسمتى از  

یکبابخانه بمساحت 50 متر مربع.
پالك 973/9- غالمعلى قدیریان نجف آبادى  فرزند ناصر ششدانگ یکبابخانه 

بمساحت 91/69 متر مربع.
قطعه 6 نجف آباد 

پالك 983/2- مهرى رسولى فرزند مرتضى ششــدانگ یکدرب باغ بمساحت 
579 متر مربع  .

پالك 1014/803- رضا قندهارى علویجه  فرزنــد على و خدیجه زمانى فرزند 
عباس بالسویه ششدانگ یکباب کارگاه تولیدى  بمساحت 490 متر مربع.

 پالك 1014/864- صالح شــهریارى فرزند احسان ششــدانگ یکباب کارگاه  
بمساحت 494/80 متر مربع.

پالك 1014/866- محسن ابوطالبى نجف آبادى فرزند اسداله ششدانگ یکدرب 
باغ محصور  بمساحت 1245/85 متر مربع.

پالك 1014/867- جهانشــاه  نظرى  فرزند على خان  ششدانگ قطعه زمین 
محصور بمساحت 200/50 متر مربع.

پالك 1014/885- مجتبى صادقى ملک آبادى  فرزند بخشعلى ششدانگ قطعه 
زمین محصور بمساحت 3630 متر مربع.

پالك 1303- محمد حسن و اشرف و عصمت و فرخنده و اکرم و مهرى همگى 
معین نجف آبادى فرزنــدان محمد جعفر به قانون ارث ششــدانگ قطعه زمین 

محصور به مساحت 15373 متر مربع .
پالك 1304- بتول احمدیان نجف آبادى فرزند اکبر  ششدانگ یکباب مغازه  به 

مساحت 21/35 متر مربع .
قطعه 7 نجف آباد

پالك 546/7- مســعود رجایى ریزى فرزند محمود به نسبت  چهار دانگ مشاع 
و فرشته منتظرى فرزند احمد به نســبت دو دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 88/68 متر مربع که طبق راى شــماره 96/11/18-1101311011 

هیات اول مالک گردیده است .
پالك 2200- محمود ایرانژاد فرزند عزیزاله ششدانگ یک قطعه زمین  بمساحت 

39/97 متر مربع( قسمتى از کوچه متروکه ).
پالك 2652- مهدى آقا سلیمانى فرزند على اکبر ششدانگ یکدرب باغ مشجر 

محصور بمساحت 842/75 متر مربع.
قطعه 8 نجف آباد

پالك 271/7- قربانعلى غیور نجف آبادى فرزند اســداله  ششدانگ یک قطعه 
زمین محصور قسمتى از پالك 271 بمساحت 1307/10 متر مربع.

پالك 431/22- فروزان زارع مرتضایى فرزند غالمعلى  ششــدانگ یک قطعه 
زمین  بمساحت 102/74 متر مربع .

پالك 431/23- اعظم رضایى فرزند حســین ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 
90/15 متر مربع.

پالك 936- شهرام شیبانى فرزند اصغر ششدانگ یکقطعه زمین و ساختمان نیمه 
ساز  بمساحت 1095 متر مربع.

قطعه 9 نجف آباد
پالك 880/25- محســن قورئیان نجف آبادى فرزند اسداله ششدانگ یکباب 

مغازه بمساحت 155/5 متر مربع.
پالك 1081- سید جمال میرهادى فرزند سید مصطفى  یکدانگ و نیم مشاع از 

ششدانگ یکقطعه زمین محصور بمساحت 1497/60 متر مربع.

قطعه 10 نجف آباد
پالك 172/113 – رســوا خانى فرزند غالمحســین ششــدانگ  یکدرب باغ  

بمساحت 1100/16 متر مربع .
پالك 494/7 – احمد شریفى نجف آبادى فرزند سبزعلى ششدانگ یک قطعه 

زمین محصور  بمساحت 36/75 متر مربع 
پالك786 – حسن نصیران فرزند بهرام ششــدانگ یک قطعه زمین  بمساحت 

547/87 متر مربع .
پالك 845/13 – احمد فنایى نجف آبادى  فرزند حســین قسمتى از یکبابخانه 

بمساحت 82/40 متر مربع .
پالك 1196/1 – مرادعلى حجتى نجف آبادى  فرزند على ششــدانگ یکقطعه 

زمین  بمساحت 200/20 متر مربع .
پالك 1482/36 – على شیربابایى فرزند اسکندر  ششدانگ یکباخانه بمساحت 

183 متر مربع  
پالك 1482/37 – عباسقلى جمالویى  فرزند اســماعیل  ششدانگ یکبابخانه 

بمساحت 205/9 متر مربع   
پالك 1482/38 – موسى صابرى فرزند شکراله  ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 

82/20 متر مربع.
پالك 1482/39 – موسى صابرى فرزند بهرام ششدانگ یکباب مغازه و فوقانى   

بمساحت 78/60 متر مربع.
پالك 1482/40 – حسنعلى مشایخى  فرزند کریم ششدانگ یکبابخانه بمساحت 

168/9 متر مربع. 
پالك 1482/41 – عبداله سبحانى فرزند حسین ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 

139 متر مربع.
پالك 1482/42– حسنعلى مشــایخى فرزند کریم  ششــدانگ یکباب مغازه  

بمساحت 32/20 متر مربع.
پالك 1482/43 – مهدى صابرى جمالویى فرزند شکراله  ششدانگ یکیاب مغازه 

و فوقانى آن بمساحت 94/7 متر مربع.
پالك 1482/44 – هادى دواشــى جمالوئى  فرزند میرزا ششــدانگ یکباخانه  

بمساحت 300/90 متر مربع.
پالك 1482/45– ابراهیم سوارى فرزند سهراب ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 

121/90 متر مربع.
پالك 1482/46 – گشتاسب سوارى جمالوئى فرزند سهراب  ششدانگ یکبابخانه  

بمساحت 157/10 متر مربع.
پالك 1482/47 – گشتاسب سوارى جمالوئى فرزند سهراب  ششدانگ یکبابخانه  

بمساحت 177/10 متر مربع
پالك 1482/48 – زهرا محمودى باغوحوشــى فرزند فرج اله به نسبت نه حبه 
مشــاع و جهانگیر نامداریان فرزند امیرعلى به نســبت 63 حبه مشاع از 72 حبه 

ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 220/5 متر مربع
پالك 1482/49 – اکبر رضاوندى فرزند فرج ششــدانگ یکبابخانه  بمساحت 

200/75 متر مربع
پالك 1482/50 – صفى اله  سوارى جمالوئى فرزند نصراله   ششدانگ یکبابخانه  

بمساحت 199/5 متر مربع
پالك 1482/51 – احمد رمضانى  فرزند على ششــدانگ یکبابخانه  بمساحت 

217/30 متر مربع
پالك 1482/52 – حشــمت اله هنرمندفرزند عزت اله ششدانگ یکباب مغازه  

بمساحت 70 متر مربع
پالك 1482/53 – سبزعلى صابرى  جمالوئى فرزند غفور  ششدانگ یکبابخانه  

بمساحت 218/10 متر مربع
پالك 1482/54 – اکبر جمال الدینى فرزند حسن  ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 

85/05 متر مربع
پالك 1482/55 – مصطفى بیگدلى فرزند قادر ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 

201/80 متر مربع
پالك 1650/1 – علیرضا معین نجف آبادى فرزند عباسعلى به نسبت سه دانگ 
و سه پنجم دانگ مشاع و مرضیه یوسفى نجف آبادى فرزند حسین به نسبت دو 
دانگ و دو پنجم دانگ مشاع از ششدانگ یکدرب باغ محصور  بمساحت 509/49 

متر مربع
پالك 1987 – مهدى نعمتى  نجف آبادى  فرزند حسن على  ششدانگ یک قطعه 

زمین  بمساحت 173/60 متر مربع
پالك 2010 – سیده فاطمه بیگم حسینى  فرزند سید امراله  ششدانگ یکبابخانه  

بمساحت 280/20 متر مربع
پالك 2015 – نریمان صالحى  فرزند نادعلى ششــدانگ یکبابخانه  بمساحت 

163/55 متر مربع
پالك 2017 –  قربانعلى موکالنى فرزند اسداله ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 

172 متر مربع
پالك 2018 – سید حمید نوریان نجف آبادى  فرزند سید احمد ششدانگ یکدرب 

باغ مشجرو محصوربمساحت 1009/16 متر مربع.
پالك 2020 – على اکبر محمدى فرزند اسماعیل  ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 

138/5 متر مربع
پالك 2021 – حیات اله توازهى آخوره باالیى فرزند على  ششدانگ یکبابخانه  

بمساحت 131/80 متر مربع.
قطعه 11 نجف آباد

پــالك 200/5 – مصطفى دیده بان نجــف آبادى  فرزند محمــد على و خانم 
پریوش جابرى فرزند مرتضى بالسویه ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 214/50 

متر مربع.

آگهی ردیف ب
قطعه 2 نجف آباد

پالك 1323– حســینعلى صداقت نجف آبادى فرزند رجبعلى تمامت پنج و نیم 
دانگ مشاع از ششــدانگ یکقطعه زمین غیر محصور به مساحت 178/35 متر 
مربع که در آگهى هاى نوبتى سابق اشــتباهًا  یکبابخانه  آگهى شده  که بایستى 

تجدیدآگهى  گردد .  
پالك 1720 - سید حســین مدرس نجف آبادى فرزندسید محمود به نسبت 5 
دانگ وسه چهارم دانگ مشاع وخانم پریچهر تدین نجف آبادى فرزندسعادت اله 
به نسبت یک چهارم دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خلوت انتقالى مع الواسطه 
ازسوى مستدعى که نوع ملک درآگهى هاى قبلى یکبابخانه آگهى شده و بایستى 

تجدیدگردد 
پالك 1720/3 - سید حســین مدرس نجف آبادى فرزندسید محمود ششدانگ 
یک باب خلوت انتقالى مع الواسطه ازسوى مستدعى که نوع ملک درآگهى هاى 

قبلى یکباب خانه آگهى شده و بایستى تجدیدگردد .
قطعه 3 نجف آباد

پالك 55/15- فرزانه بهارلوئى یانچمه فرزند حسین مالک ششدانگ یکبابخانه 
مفروزى مجزى شده از پالك 55/7 آن هم مجزى شده از 55 اصلى انتقالى مع 
الواسطه از مستدعى ثبت که در اظهارنامه بعنوان قطعه ملک مشجر غیر محصور 
محل 24 من قید گردیده و در آگهى هاى نوبتى و تحدیدى اشتباهًا زمین آگهى 
شده و بموجب راى شــماره 3664-هیات نظارت ثبت استان اصفهان مساحت 

پالك اصلى مزبور به 1880 متر مربع اصالح ،که بایستى تجدید آگهى گردد . 
پالك 129/63- محمد على حاج امینى فرزند ابوالقاسم نسبت به چهار دانگ و 
فاطمه بیگم متغیر فرزند سید اسداله نســبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک 
قطعه ملک مع الواسطه از مستدعى ثبت که در آگهى نوبتى سابق نام خانوادگى 
مستدعى ثبت از قلم اقتاده و نوع ملک اشتباهًا قطعه زمین آگهى شده که بایستى 

تجدید آگهى گردد. 
پالك 129/65- محمد على حاج امینى فرزند ابوالقاسم نسبت به یک دانگ و دو 
سوم دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه ملک مع الواسطه از مستدعى ثبت که در 
آگهى نوبتى سابق نام خانوادگى مستدعى ثبت از قلم اقتاده و نوع ملک اشتباهًا 

قطعه زمین آگهى شده که بایستى تجدید آگهى گردد . 
پالك 131/2  مجزى شده از 131 – احمد خسروى فرزند على مالک ششدانگ 
قســمتى از یکبابخانه که با پالك 130/4 توامًا تشــکیل یکبابخانه را مى دهد 
که بموجب راى شــماره  1242-97/2/10 هیات قانون تعیین تکلیف اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مالک مفروزى شناخته شده که در آگهى هاى نوبتى  
قبلى نام پدر مالک از قلم افتاده و نوع ملک بجاى یکدرب باغ  ، زمین آگهى شده  

که بدین نحو تجدید آگهى میگردد .  
پالك739/52- مهدى مددى نجف آبادى فرزندغالمرضا  ششدانگ یک قطعه 
ملک انتقالى مع الواسطه از مســتدعى ثبت  که در آگهى هاى نوبتى سابق  نام 

خانوادگى و نام پدر مالک از قلم افتاده ،که بدین نحو تجدید آگهى میگردد .  
پالك 740/4- فاطمه خسروى فرزند قنبر مالک ششدانگ یکبابخانه که بموجب 
راى 2168-97/3/1 قانون تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
مالک مفروزى شناخته شــده اند که در آگهى هاى نوبتى  قبلى بجاى ششدانگ 
قطعه ملک مشــجر ،اشتباهًا یک قطعه ملک آگهى شــده  که بدین نحو تجدید 

آگهى میگردد .  
قطعه 4 نجف آباد

پالك 11/1- اکبر جوالیى نجف آبادى فرزندعبدالرحیم  ششــدانگ یکبابخانه 
پالك 11/1 مجزى شده از 11 که بموجب راى شماره  2065-97/2/31 قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مالک مفروزى شناخته شده 
اند که در آگهى هاى نوبتى سابق نوع ملک بجاى قطعه ملک مشجر ، یک قطعه 

ملک آگهى شده که بایستى تجدید آگهى گردد . 
پالك 144/8 – سید فیروز قطبى اسکندرى فرزند سید احمد  ششدانگ یکبابخانه 
که بموجب راى شماره  1485 -97/2/17  هیات دوم قانون تعیین تکلیف مالک 
مفروزى شناخته شده اند که در آگهى هاى  نوبتى سابق  نام خانوادگى مستد عیان 

اولیه ثبت از قلم افتاده  که بایستى تجدید آگهى گردد .
پالك 263– محسن و زهرا فخرالدینى نجف آبادى و فرزانه فخرالدینى فرزندان 
یداله و یداله فخرالدینى نجف آبادى فرزند محمد على بقانون ارث مالک بیست و 
پنج – صدو پنجاه و ششم من مشاع از دو من ششدانگ یک قطعه ملک محصور 
مشجر که در آگهى هاى نوبتى نوع سابق نوع ملک اشتباهًا قطعه ملک شده و نام  
پدر و نام خانوادگى مســتدعیان اولیه ثبت از قلم افتاده  که بایستى تجدید آگهى 

گردد .
پالك 387- طاهره نجفیان نجف آبادى فرزند فرج اله نســبت به دو من و نیم 
بذرافشان از 12 من ششدانگ یک قطعه ملک انتقالى مع الواسطه از مستدعى ثبت 
که در آگهى نوبتى سابق نام خانوادگى و نام پدر مستدعیان ثبت از قلم افتاده که 

بایستى تجدید آگهى گردد .
پالك 700/17 – مرضیه بهارلویى یانچشمه فرزند حسین ششدانگ یکباب مغازه 
که بموجب راى شماره  11908 -96/12/10  هیات قانون تعیین تکلیف مالک 
مفروزى شناخته شده اند که در آگهى هاى  نوبتى سابق نوع ملک اشتباهًا بجاى 
یکقطعه  ملک قطعه زمین آگهى شده و نام خانوادگى مستدعى ثبت از قلم افتاده  

که بایستى تجدید آگهى گردد .
قطعه 5 نجف آباد 

پالك 451/1 – حمید حاجى عرب  نجف آبادى فرزند حسینعلى و شهین صالحى 
نجف آبادى فرزند قربانعلى  ششدانگ یکبابخانه که بموجب آراء 3732  و3734-
97/4/12  هیات قانون تعیین تکلیف مالک مفروزى شناخته شده اند که در آگهى 
هاى  نوبتى سابق بجاى یک قطعه ملک مشجر غیر محصور اشتباهًا زمین آگهى 

شده که بایستى تجدید آگهى گردد.
پالك 461/3 – اسماعیل انتشارى نجف آبادى فرزند لطفعلى  ششدانگ یکبابخانه 
که بموجب راى شــماره  11506 -96/11/29  هیات قانون تعیین تکلیف مالک 
مفروزى شناخته شده که در آگهى هاى نوبتى سابق نوع ملک بجاى قطعه ملک 

معنب و ساده و محصور یکدرب باغ  آگهى شده که بایستى تجدید آگهى گردد.
پالك 754/5 مجزى شده از 754/1 – احمد شــجاعى فرزند اسداله ششدانگ 
یک قطعه ملک مفروزى انتقالى بموجب سند 21236-97/6/11 دفترخانه 351 
نجف آباد مع الواسطه از مستدعیان اولیه ثبت که در آگهى هاى نوبتى قبلى بجاى 
قطعه ملک مشجر غیر محصور اشتباهًا قطعه زمین آگهى شده که بایستى تجدید 

آگهى گردد.
قطعه 6 نجف آباد

پالك 87/24- مهدى انتشارى اسفیدجانى فرزند حسن  ششدانگ یکبابخانه که 
بموجب راى شماره  590 -97/1/29  هیات قانون تعیین تکلیف مالک مفروزى 
شناخته شده اند که در آگهى هاى  نوبتى قبلى نام خانوادگى مستدعى ثبت از قلم 

افتاده که بایستى تجدید آگهى گردد .
پالك 111/34- احمد قربانى قلعه میرى فرزند على و اقدس قربانى قلعه میرى 
فرزند عباسعلى بالســویه ششــدانگ یکبابخانه که بموجب آراء 5863 و5864 
-96/6/14  هیات قانون تعیین تکلیف مالک مفروزى شناخته شده اند که در آگهى 
هاى  نوبتى قبلى نوع ملک بجاى ششدانگ یک قطعه ملک مشجر غیر محصور 

قطعه زمین آگهى شده که بایستى تجدید آگهى گردد .
پالك 402- على و رضا و حبیب اله پور نمازیان نجف آبادى فرزندان محسن هر 
کدام بیست و سه – بیست و پنجم سهم مشاع از بیست و هفت سهم ششدانگ و 
محسن پور نمازیان نجف آبادى فرزند قنبر نسبت به بیست ونه پنجاهم سهم مشاع 
از بیست و هفت سهم ششدانگ یک قطعه ملک انتقالى مع الواسطه از مستدعى 
ثبت که در آگهى نوبتى سابق نام خانوادگى مستدعیان ثبت از قلم افتاده و نوع ملک 

اشتباهًا یک قطعه زمین آگهى شده که بایستى تجدید آگهى گردد .
پالك 471/16 مجزى شــده از 471/2- براتعلى حســینى زمانى  فرزند احمد 
ششدانگ یکبابخانه که بموجب راى 5660 -97/6/4  هیات قانون تعیین تکلیف 
مالک مفروزى شناخته شــده اند که در آگهى هاى نوبتى قبلى نوع ملک بجاى 
یکدرب باغ مشــجر و ســاده مزروعى و محصور یک قطعه زمین آگهى شده که 

بایستى تجدید آگهى گردد .
قطعه 7 نجف آباد 

پالك 444/3 مجزى شــده از 444/1– کورش رضایى فرزند احمد ششــدانگ 
یکبابخانه طبق راى شــماره  425-97/1/23 قانون تعیین تکلیف مالک شناخته 
شــده که در آگهى نوبتى قبلى نوع ملک  بجاى  ششدانگ یکقطعه ملک مشجر 
اشتباهًا قطعه ملک  آگهى گردیده و نام پدر مستدعى ثبت از قلم افتاده که بایستى 

تجدید آگهى گردد. 
518/27 – یوسف عاشورى  فرزند مرادعلى ششــدانگ یکباخانه که در اجراى 
راى شماره  2447-97/3/7 قانون تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رسمى مالک مفروزى شناخته شده که در آگهى هاى  نوبتى قبلى  نوع ملک اشتباهًا  
بجاى یکقطعه ملک مشجر غیر محصور ، یک قطعه زمین آگهى شده که  بایستى 

تجدیدآگهى گردد . 
518/28 – عشــقعلى صفرى  فرزند عباسعلى ششــدانگ یکباخانه که بموجب 
راى شــماره  3655-97/4/10 قانون تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد 
سند رسمى مالک مفروزى شناخته شده که در آگهى هاى  نوبتى قبلى  نوع ملک 
اشتباهًا  بجاى یکقطعه ملک مشجر غیر محصور ، یک قطعه زمین آگهى شده که  

بایستى تجدیدآگهى گردد . 
پالك 912/19- مهدى پیرمرادیان فرزند عبدالحســین ششدانگ یکبابخانه که 
بموجب راى شــماره 12396-96/12/23 هیات قانون تعییــن تکلیف اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند  مالک مفروزى شــناخته شده که در آگهى هاى قبلى نوع 
ملک بجاى قطعه ملک مشــجر غیر محصور قطعه زمین آگهى شده که بایستى 

تجدید گردد . 
پالك 1820/4 – عفت ابوطالبى فرزند محمد ششدانگ یکبابخانه بروى قسمتى 
از پالك 1820 انتقالى مع الواسطه از مستدعیان اولیه ثبت که در آگهى هاى نوبتى 
و تحدیدى سابق نام محمد جعفر محمدى احدى از مستدعیان ثبت اشتباهًا جعفر 

و نام خانوادگى وى از قلم افتاد که بایستى تجدید گردد .
قطعه 8 نجف آباد

پالك 342/2 – جواد مطهرى پور فرزند محمد اسماعیل و عباس و قربانعلى عظیما 
نجف آبادى فرزندان رمضان و رحیم خاکى فرزند کریم نسبت به ششدانگ یک 
قطعه ملک انتقالى مع الواسطه از مستدعى ثبت که در آگهى نوبتى قبلى نام مالک 

اشتباهًا حسنقلى ایران پور  آگهى شده که بایستى تجدید آگهى گردد .
قطعه 10 نجف آباد

پــالك 439/12 – محمد على حاجــى صادقیان نجف آبادى فرزند حســنعلى 
ششدانگ یکبابخانه که بموجب راى  شــماره  887-96/11/16 در اجراى هیات 
قانون تعیین تکلیف اراضى فاقد سند رســمى  مالک مفروزى شناخته شده که در 
آگهى قبلى نام پدر مستدعى ثبت از قلم افتاده و نوع ملک بجاى  قطعه ملک ساده 

و مشجر  سهواً قطعه ملک آگهى  شده که بایستى تجدید آگهى گردد 
پالك 504/5 - عبدالرضا خانى نجف آبادى فرزند عبدالمحمود و مینا یحیى دارانى 
فرزند مصطفى مالکین ششدانک یکبابخانه که در اجراى هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى فاقد سند رسمى آراء شماره 4212 و4213 -96/4/26 صادر شده و مالک 
مفروزى شناخته شده اند که در آگهى نوبتى ســابق  نوع ملک بجاى قطعه ملک 
مشجر زمین آگهى شده و نام خانوادگى بعضى از مالکین از قلم افتاده که بایستى 

تجدید آگهى گردد .
ادامه در صفحه 6

آگهی نوبتی سه ماهه سوم 1397 مربوط به قسمتی از امالك نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان
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آگهى مفاد آراء صادره توسط هیأت حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در اداره ثبت اسناد و 

امالك شهرستان مبارکه 
 نظر به اینکه طبق آراء صادره توسط هیأت فوق الذکر تصرفات مفروزى یا مشاعى افراد مشروحه ذیل به استناد 
اسناد مالکیت رسمى مشــاعى یا قباله انتقال عادى مورد تأیید قرار گرفته اســت لذا طبق ماده 3 قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى ، مفاد آراء صادره در دو نوبت به فاصله 15 روز در 
دو روزنامه عصراصفهان  و نصف جهان  چاپ و منتشر مى گردد تا چنانچه شخص یا اشخاصى نسبت به آراء 
مذکور معترض باشند از تاریخ انتشــار نوبت اول آگهى روزنامه موخراالنتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رســید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومى محل نمایدو گواهى تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل 
تحویل دهد. در اینصورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعــى دادگاه خواهد بود .و چنانچه اعتراض در 
مهلت قانونى واصل نگردد یا معترض ، گواهى تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومى محل را ارائه نکند، اداره 
ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکیت بنام متصرف مى نماید. لیکن صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود .   
« امالك و ابنیه واقع در بخش  8 و9 ثبت اصفهان »

1-رأى شماره 139760302009002325 مورخ 1397/09/28 خانم فرزانه ابوطالبى آدرگانى فرزند حسین در 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 460/55   مترمربع مجزى شده ازپالك 15-اصلى بخش9 انتقالى بموجب 

قباله عادى از مالک رسمى منصور باقرى
2- رأى شماره 139760302009002326 مورخ 1397/09/28 خانم فرزانه ابوطالبى آدرگانى فرزند حسین 
در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 82/06مترمربع مجزى شده ازپالك 15-اصلى بخش9 انتقالى بموجب 

قباله عادى از مالک رسمى منصور باقرى
3- رأى شــماره 139760302009002355 مورخ 1397/09/28 آقاى علیرضا شــفیعى فرزند شکراله در 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 216/71 مترمربع مجزى شده ازپالك 7-اصلى بخش9 انتقالى بموجب 

قباله عادى  از مالک رسمى على کاشف
4- رأى شــماره 139760302009002358 مورخ 1397/09/28 آقاى حبیب الــه ترابى  فرزندامیدعلى در 
ششدانگ یکباب خانه  به مســاحت 216/21مترمربع مجزى شده ازپالك7-اصلى بخش9 انتقالى به موجب 

قباله عادى از مالک رسمى زین العابدین راستى مبارکه
  5- رأى شماره 139760302009002370 مورخ 1397/09/29  آقاى على خسروى اسماعیل ترخانى  فرزند 
عبدالکریم  در ششدانگ یک یکباب خانه  به مساحت 180 متر مربع مجزى شده از پالك 16- اصلى بخش8  

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى رمضان باقریان  
6 - رأى شماره 139760302009002350 مورخ 1397/09/28  آقاى على صادقى قهنویه  فرزند محمدعلى 
در ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 80/50متر مربع مجزى شده از پالك  12 - اصلى بخش8  انتقالى 

با واسطه از مالک رسمى عبدالخالق باروتى
7- رأى شماره 139760302009002333 مورخ 1397/09/28  آقاى رضا جعفرى فرزند رحیم  در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 163/65 متر مربع مجزى شده از پالك377/1- اصلى بخش9 و 

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى حسین کریمى
8- رأى شــماره 139760302009002335 مورخ 1397/09/28  آقاى حسین جعفرى دیزیچه  فرزند رحیم  
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 163/65 متر مربع مجزى شده از پالك377/1- اصلى 

بخش9 و انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى حسین کریمى
9- رأى شماره 139760302009002351 مورخ1397/09/28  خانم مژگان کریمى سعید ابادى  فرزند عباس  
در ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 166/80 متر مربع مجزى شــده از پالك یک- اصلى بخش9 انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى رجبعلى ایرانپور 
10- رأى شــماره 139760302009002328 مورخ 1397/09/28  آقاى اســماعیل مالکى  فرزند پرویز در 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 179 متر مربع مجزى شده از پالك 16 فرعى از 4 - اصلى بخش8  انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى عبداله سلیمانى شیخ آبادى  
11- رأى شــماره 139760302009002363 مورخ 1397/09/28  آقاى على موسى زاده طالخونچه  فرزند 
کریم در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 225/43 متر مربع مجزى شده از پالك 601 فرعى از 40 - اصلى 

بخش8  انتقالى بموجب قباله عادى از مالکین رسمى على و عباسقلى فرهمند
12- رأى شــماره 139760302009002361 مورخ 1397/09/28  آقاى نصراله باروتى شاهکوچکى  فرزند 
صفرعلى در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 188/50 متر مربع مجزى شده از پالك 12 - اصلى بخش8  

انتقالى با واسطه از مالک رسمى صفرعلى باروتى شاهکوچکى
13- رأى شماره 139760302009002379 مورخ 1397/09/29  آقاى محمدرضا مختارى  فرزند خیراله در 
چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 99/20 متر مربع مجزى شده از پالك یک - اصلى 

بخش9  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى یداله سعیدى
14- رأى شــماره 139760302009002380 مورخ 1397/09/29  خانم مریم محمدى حسن آبادى  فرزند 
محمد در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 99/20 متر مربع مجزى شده از پالك یک - 

اصلى بخش9  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى یداله سعیدى

15- رأى شماره 139760302009002346 مورخ 1397/09/28  خانم سلطنت عرب طالخونچه  فرزند کریم 
در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 332 متر مربع مجزى شده از پالك 210 - اصلى بخش8  انتقالى بموجب 

قباله عادى از مالک رسمى محمد جان بهرامى
16- رأى شماره 139760302009002348 مورخ 1397/09/28  آقاى على رضائى اشیانى فرزند ابوالقاسم  در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت216  متر مربع مجزى شده از پالك یک - اصلى بخش9  

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى کاظم آقاجانیان
17- رأى شماره 139760302009002349 مورخ 1397/09/28  آقاى غالم رضائى  فرزند على در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 216 متر مربع مجزى شده از پالك یک - اصلى بخش9  انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى کاظم آقاجانیان
18- رأى شــماره 139760302009002365 مورخ 1397/09/28  آقاى على احسانى  فرزند طهماسب در 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 212/80 متر مربع مجزى شده از پالك 882 فرعى از 2 - اصلى بخش9  

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى سلطنت حسینیان مبارکه
19- رأى شــماره 139760302009002337 مورخ 1397/09/28  آقاى عبدالرحیم کیانى  فرزند حسن در 
ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 190/85 متر مربع مجزى شده از پالك یک فرعى از 4 - اصلى بخش8  

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى محمدعلى کیانى
20- رأى شماره 139660302009001870 مورخ 1396/04/25  آقاى مهدى گودرزى  فرزند رحمت اله در 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 208/60 متر مربع مجزى شده از پالك 321 فرعى از 5 - اصلى بخش8  

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى بختیار کیانى
21- رأى شــماره 139760302009002340 مورخ 1397/09/28  خانم شــهال صادقى  فرزند ابراهیم در 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 195 متر مربع مجزى شده از پالك 360فرعى از19 - اصلى بخش8  انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى سیروس صفایى (به استثناء ثمینه اعیانى)
22-رأى شــماره 139760302009002371 مــورخ 1397/09/29  آقاى على توکلى  فرزند حســنعلى در 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 135/82متر مربع مجزى شده از پالك 10 - اصلى بخش9 انتقالى بموجب 

قباله عادى از مالک رسمى داراب احمدپور مبارکه 
23- رأى شــماره 139760302009002338 مورخ 1397/09/28  آقاى محمد پرتوى مقدم  فرزند رضا در 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 105/10 متر مربع مجزى شده از پالك یک اصلى  - اصلى بخش9  انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى حسین قنبرى مبارکه 
24- رأى شماره 139760302009001058 مورخ 1397/04/30  آقاى مجتبى کاویان مبارکه  فرزند عبداله 
در ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 158/30 متر مربع مجزى شده از پالك یک- اصلى بخش9  انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى خیراله ایرانپور
25- رأى شماره 139760302009002006 مورخ 1397/08/30  آقاى ابراهیم قنبرى قهنویه فرزند نجفقلى در 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 221/35 متر مربع مجزى شده از پالك 1262فرعى از 19 - اصلى بخش8  

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى سیف اله خدارحمى
26-10/100- رأى شــماره 139760302009001062 مورخ 1397/04/30  خانم ســهیال محمدى بداغ 
آبادى  فرزند قربانعلى در ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 192/70 متر مربع مجزى شده از پالك 51 - 
اصلى بخش9  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رســمى یداله باقرى بداغ آبادى. تاریخ انتشــار نوبت اول:   
1397/11/1تاریخ انتشار نوبت دوم :  11/15/ 1397 م الف: 352803 مظاهر نصرالهى - رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالك شهرستان مبارکه  / 10/448
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شــماره: 974202511839992 - 97/10/11 نظر به صدور آراء صادره هیات موضــوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شــرق اصفهان و لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى 
داشته باشد مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى 

است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
1- راى 139760302210001238 مورخ 1397/09/26 هیات خانم سعیده رشمانى به شماره شناسنامه 2607 
ملى 1292418834 صادره از اصفهان فرزند بشیر بر ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 158/87 مترمربع 
مفروزى از پالك شماره 2248/10 اصلى واقع در بخش شــش حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. انتقال 
عادى مع الواسطه از طرف آقاى سید حسین مصطفوى احدى از ورثه مونس چم انگیز. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1397/10/15 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/11/01 م الف: 338273 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد 

و امالك جنوب شرق اصفهان /10/284
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شماره: 974202511838337- 97/10/9 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شــرق اصفهان و لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشد 

مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت 

انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
1- راى 139760302210001336 مورخ 1397/10/09 هیات خانم زهرا شریفى به شماره شناسنامه 2367 
ملى 0558845622 صادره از خمین فرزند حسن بر ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 126/21 مترمربع 
مفروزى از پالك شماره 2248/1145 اصلى واقع در بخش شش حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. انتقال 
عادى مع الواسطه از طرف آقاى محمدعلى زندى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/10/15 تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1397/11/01 م الف: 335624 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /10/278

مزایده اموال منقول نوبت اول 
در پرونده 971118 ح  اجرا نیابت از شعبه17دادگاه عمومى  حقوقى اصفهان محکوم علیهم 1- علیرضاجنتى 
2- ناصر قلى ومصطفى وعیدى وناصرقلى جنتى همگى محکوم به پرداخــت مبلغ 3/375/354/029ریال 
بابت اصل خواسته درحق خانم فاطمه کوهى محکوم له ومبلغ 168/767/701ریال هزینه اجرا درحق صندوق 
دولت محکوم گردیده اســت  که محکوم له درقبال خواســته خوداقدام به توقیف ملک محکوم علیهم که به 
شرح زیرتوسط کارشناس خبره کارشناسى شده است نموده اســت . صورت اموال موردمزایده : 113939لوله 
16میلیمتــر ( PEX_ AL_ PEX) ازقرارهرمتر 25000ریال – جمعابــه ارزش 2/848/47/000ریال  
کارشناســى به محکوم علیه ابالغ ودرمهلت مقرر مصون ازاعتراض مانده اســت این اجراقصد فروش اموال 
ازطریق مزایده رادارد .زمان برگزارى مزایده 97/11/15ساعت 8الى 8:30محل برگزارى مزایده : اجراى احکام 
حقوقى دادگسترى شاهین شهر – محل بازدید ازاموال توقیفى : مزایده از قیمت کارشناسى شروع و به کسى 
که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد . برنده مزایده مى بایست 10 درصداز ثمن معامله را فى 
المجلس به همراه داشته باشند تا عند اللزوم به حساب سپرده  واریز و تا یک ماه فرصت دارد ما بقى ثمن معامله 
را به حساب سپرده دادگسترى به شــماره 2171290277002 واریز نماید و اال ضمن ابطال مزایده10 درصد 
اولیه پس از کســر هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد . کسانى که مایل به شرکت در مزایده 
مى باشند مى بایســت حداکثر 5 روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از 
اموال داده شود و در روز انجام مزایده درخواست کتبى خود به همراه قیمت پیشنهادى را به دایره اجراى احکام 
مدنى تحویل ، تا در مزایده شرکت داده شــوند . م الف 352563 محسن منتظرى  – مدیر اجراى احکام مدنى  

دادگسترى  شاهین شهر /10/444  
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به آقاى امیدبخشى نژاد خواهان اســداله عارفیان  دادخواستى به خواسته 
مطالبه به طرفیت شما به این شورا تقدیم نموده که  به کالسه 97 / 577 ش 9ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 
1 / 12 / 97 ساعت15 /5 عصر  تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 
ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شود ، قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به 
این شورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد شد . 352353/م الف مدیر دفتر 

شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر /10/445 
مزایده

اجراى احکام شعبه: 17 مدنى اصفهان در نظر دارد مزایده اى با مشــخصات زیر برگزار نماید. پرونده کالسه: 
971644- 970494 ج 17 محکوم له: سید حسین سجادى جزى با وکالت مریم کریمیان دهقى محکوم علیه: 
حسین محمودزاده- حسن محمودزاده مورد مزایده: فروش 40/62 ســهم از 100 سهم حق کسب و پیشه و 
سرقفلى 302 و 303 و 304 مجزا شده از 3/293 بخش 14 ثبت اصفهان بنام حسین محمودزاده اوصاف مورد 
مزایده طبق نظر کارشناسى: ارزیابى حق کسب و پیشه و سرقفلى 3 باب مغازه به پالك هاى ثبتى 302- 303- 
304 فرعى و مجزا شده از 3/293 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان به استحضار مى رساند اینجانب پس از مطالعه 
پرونده در معیت آقاى ســجادى (خواهان) در دو نوبت به محل موردنظر در اصفهان خیابان صارمیه (جهاد)؛ 
بنگاه سعادت مراجعه و پس از بازدید اندازه گیرى و بررسى؛ و استماع اظهارات خواهان جمیع مشاهدات بشرح 
زیر گزارش مى گردد. با عنایت به عدم وجود رونوشت از اسناد ملکى در پرونده و عدم امکان دسترسى خواهان 
به آنها اینجانب پس از درخواست از آن شعبه و معرفى اینجانب به اداره ثبت اصفهان نسبت به مطالعه پرونده 
ملکى پالکهاى مورد درخواست در اداره ثبت اقدام گردید در اسناد موجود یک برگ سند رهنى تصرفى در تاریخ 
1345/8/2 در دفترخانه شماره 5 اصفهان به ثبت رسیده پالکهاى مورد اشاره از طرف مرحوم حاج جواد بابائى 
به مرحوم حاج رجبعلى محمودزاده واگذار گردیده است. اسکلت مغازه ها دیوار خشتى با سقف چوبى مى باشد. 
مغازه پالك ثبتى 302 ف ضاى راه پله اى به عرض یک متر و به عمق 2 متر جهت اســتفاده از طبقه فوقانى را 
اشغال کرده است دهانه مغازه پالك 302 به عرض 3 متر و مغازه پالك 303 به عرض 3/5 متر با درب ورودى 
شیشه اى و برقى مى باشــد دیوار جداکننده اى به عمق حدود 5 متر فضاى سمت خیابان را از بقیه جدا نموده 
است مى باشد پوشش کف و بدنه مغازه ها سرامیک بوده و در هر یک از آنها در انتها نیم طبقه اى احداث گردیده 
است و در پشت این دو دهانه سالن و آبدارخانه بصورت یک پارچه با پوشش کف موزائیک و بدنه سنگ و گچ 
میباشد. پالك 304 که اسناد موجود بعنوان یک دهانه مغازه بوده ولى جهت دسترسى به فضاى پشت از سمت 
خیابان با برداشتن دیوار جنوبى از آن بعنوان ورودى به محوطه پشت دیوار جنوبى از آن بعنوان ورودى به محوطه 
پشت مورد استفاده قرار میگیرد. با عنایت به موارد فوق و در نظر گرفتن موقعیت محلى، ابعاد و قواره ملک، نوع 
بنا و قدمت و قیمت هاى عادله زمان مباشرت بکارشــناس و عوامل موثر در قضیه، ارزش حق و کسب و پیشه 
و سرقفلى ششدانگ ســه باب مغازه به پالکهاى ثبتى 302- 303- 304 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان به 

متراژ کلى حدود 150 مترمربع 26250000000 ریال معادل دو میلیارد و ششصد و بیست و پنج میلیون تومان 
برآورد و اعالم میگردد. الزم به ذکر است که مقدار سهام مورد فروش 40/62 سهم از 100 سهم حق کسب و 
پیشه و ســر قفلى پالك مذکور به مبلغ 10/622/750/000 ریال مى باشد. ضمنا طبق گزارش 3753/97 در 
تاریخ 97/8/30 کالنترى دادگســترى اصفهان فعال مغازه خالى مى باشد. زمان: 97/11/24 ساعت: 9 صبح 
مکان: خیابان جى- خیابان شهداى ستار- مجتمع قضایى شهید بهشتى- طبقه دوم- شعبه 17 طالبین خرید 
مى توانند 5 روز قبل از مزایده ضمن هماهنگى با این اجرا از اموال دیدن کرده و با ســپردن 10٪ ارزش اموال 
به شماره حساب 2171290210008 بانک ملى دادگسترى اصفهان و ارائه فیش به این اجرا در جلسه مزایده 
شرکت کنند مزایده از قیمت پایه شروع مى شود. پیشنهاددهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. م الف: 

350130 اجراى احکام شعبه: 17 اجراى احکام مدنى اصفهان /10/439
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 

و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
شــماره: 139721702023024920- 97/10/23 برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا 
به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشــند. مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شــماره 139760302023000822 مورخ 97/09/29 آقاى محمد حبیب اللهى یان به 
شماره شناسنامه 290 کدملى 1286889634 صادره از اصفهان فرزند فضل اله نسبت به ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 75 مترمربع مفروزى از پالك شماره 55 فرعى از 4367- اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که 
در ازاى مالکیت رسمى مشاعى اولیه محرز گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/11/01 تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1397/11/16 م الف: 352811 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /10/441 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 

و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
شــماره: 139721702023024903- 97/10/23 برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا 
به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشــند. مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شــماره 139760302023000826 مورخ 97/09/29 آقاى مرتضى کریمى به شــماره 
شناسنامه 8817 کدملى 0066578574 صادره از تهران فرزند عبدالصمد نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت 41/73 مترمربع مفروزى از پالك شماره 67 فرعى از 7218- اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان 
که در ازاى مالکیت رسمى مشاعى اولیه محرز گردیده اســت. بدیهى ا ست در صورت انقضاى مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/11/01 تاریخ

 انتشار نوبت دوم: 1397/11/16 م الف: 353106 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان 
10/450/

مزایده اموال غیر منقول نوبت اول 
در پرونده 973470  اجرایى  باتوجه به نیابت اعطایى شعبه هشــتم ناحیه 10اجراى احکام کیفرى دادسراى 
عمومى مشهدباعنایت به صدوردستور مزایده  فروش اتومبیل پژوپارس سفیدرنگ فابریک الستیک ها فرسوده 
وضعیت موتورنامشخص فاقدبیمه شخص ثالث باقیمت کارشناسى شــده خودرومذکور 440/00/000ریال 
ومزایده ملک روزدوشنبه مورخ 11/17/ 97ساعت 9صبح دردادگسترى شاهین شهر طبقه همکف واحداجراى 
احکام کیفرى دادسراى شاهین شــهر ازطریق مزایده درمعرض فروش گذاشته مى شــود .مزایده از قیمت 
کارشناسى شروع و به کسى که باالترین قیمت را پیشــنهاد دهد فروخته خواهد شد . برنده مزایده مى بایست 
10 درصداز ثمن معامله را فى المجلس به همراه داشته باشند تا عند اللزوم به حساب سپرده  واریز و تا یک ماه 
فرصت دارد ما بقى ثمن معامله را به حساب سپرده دادگسترى به شماره 2171290277002 واریز نماید و اال 
ضمن ابطال مزایده10 درصد اولیه پس از کسر هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد . کسانى که 
مایل به شرکت در مزایده مى باشند مى بایست حداکثر 5 روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام مدنى مراجعه 
تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شود و در روز انجام مزایده درخواست کتبى خود به همراه قیمت پیشنهادى را به 
دایره اجراى احکام مدنى تحویل ، تا در مزایده شرکت داده شوند . رونوشت : دادستان محترم دادسراى عمومى 
وانقالب اسالمى شاهین شهر جهت معرفى نماینده 2- اداره ارشــاد اسالمى شاهین شهر جهت چاپ آگهى 
دریکى ازروزنامه هاى کثرت االنتشــار 3- رئیس محترم کالنترى جهت نصب اعالمیه درمحل 4- مسئول 
محترم واحدابالغ به طرفین 5- نصب اعالنات دادگسترى شاهین شهر - م الف 352566 محسن منتظرى - 

مدیر اجراى احکام کیفرى  دادسراى شاهین شهر /10/446 

آگهی نوبتی سه ماهه سوم 1397 مربوط به قسمتی از امالك نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان

بموجب ماده 11 قانون ثبت اسناد و امالك و ماده 59 اصالحی آیین نامه مربوط 
به امالك که در سه ماهه سوم ســال 1397  تقاضاي ثبت آنها پذیرفته شده و 
همچنین شــماره هایی که از قلم افتاده آگهی نوبتی آنها منتشر نشده  و یا طبق 
آراء هیات نظارت ثبت  اصفهان آگهی آنها باید تجدید شود به شرح ذیل آگهی 

می گردد :

ردیف الف)
-امالك و مستغالت واقع در بخش سه ثبت اصفهان:

7981- موقوفه میرزا محمد ربیع ششــدانگ یکباب حجره انبارواقع در تیمچه 
سراى گلشن که به موجب دادنامه هاى شماره 469و470و471 مورخ 63/3/1 
ودادنامه هاى اصالحى شــماره هاى 469و470و471 مورخ 63/11/30 شعبه 
اول دادگاه مدنى خاص اصفهان وقفیت ان محرز دانسته شده است و طبق نظریه 
شماره 2864-78/4/20 کمیســیون ماده 2 آیین نامه ماده واحده قانون ابطال 

اسناد وفروش رقبات ، آب واراضى موقوفه به وقفیت خود باقى است .
7986- موقوفه میرزا محمد ربیع ششدانگ یکباب حجره واقع در تیمچه سراى 
گلشن که به موجب دادنامه هاى شماره 469و470و471 مورخ 63/3/1 ودادنامه 
هاى اصالحى شماره هاى 469و470و471 مورخ 63/11/30 شعبه اول دادگاه 
مدنى خاص اصفهان وقفیت ان محرز دانسته شــده است و طبق نظریه شماره 
2864-78/4/20 کمیســیون ماده 2 آیین نامه ماده واحده قانون ابطال اسناد 

وفروش رقبات ، آب واراضى موقوفه به وقفیت خود باقى است .
9232/12 –اقاى محمدمهدى هادیان فرزند محمد على بشماره شناسنامه 272 

صادره اصفهان و اقاى هاشم شاهزیدى فرزند سید صادق بشماره شناسنامه 890  
بالسویه نسبت به ششدانگ قطعه زمین پالك 12 فرعى از پالك 9232 اصلى 
واقع در بخش 3 ثبت اصفهان به مساحت 4/10 متر مربع که فعال" ضمیمه پالك 

9232/6 گردیده است وبصورت ساختمان در آمده است.  
-امالك و مستغالت واقع در بخش چهار ثبت اصفهان:

3837/3 -  آقاى غالمرضا بهزادنژاد فرزند ابوالقاســم به شماره شناسنامه 966 
صادره اصفهان و خانم زهرا ریخته گر فرزند عبدالحســین به شماره شناسنامه 
32039 صادره اصفهان بالسویه ششدانگ یکباب طویله واقع در بخش 4 ثبت 

اصفهان انتقالى طبق سند 57702-92/9/4دفترخانه 113 اصفهان. 
4988- آقایان سید حسین وسید مهدى وســید مصطفى وسید مرتضى وخانم 
ها صدیقه وحشــمت وعصمت و عزت ونصرت همگى شجاعى اصفهانى نژاد 
فرزندان سیدرضا به ترتیب به شماره شناسنامه هاى 1041و905و288و531و3

95و1896و527و276و12 هریک از اقایان نسبت به شش حبه و شش- سیزدهم 
حبه وهر یک از خانمها نسبت به سه حبه وســه- سیزدهم حبه مشاع از تمامت 
چهل ودوحبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه پالك شماره 4988 واقع 

در بخش 4 ثبت اصفهان به مساحت 42/67 متر مربع. 

ردیف ب) :
-امالك و مستغالت واقع در بخش سه ثبت اصفهان:

7976- موقوفه میرزا محمد ربیع ششــدانگ یکباب انبارواقع در طرف شمالى 
سراى گلشن که به موجب دادنامه هاى شماره 469و470و471 مورخ 63/3/1 

ودادنامه هاى اصالحى شــماره هاى 469و470و471 مورخ 63/11/30 شعبه 
اول دادگاه مدنى خاص اصفهان وقفیت ان محرز دانسته شده است و طبق نظریه 
شماره 2864-78/4/20 کمیســیون ماده 2 آیین نامه ماده واحده قانون ابطال 

اسناد وفروش رقبات ، آب واراضى موقوفه به وقفیت خود باقى است .
7979- موقوفه میرزا محمد ربیع ششــدانگ یکباب انبارواقع درسراى گلشن 
که به موجب دادنامه هاى شماره 469و470و471 مورخ 63/3/1 ودادنامه هاى 
اصالحى شماره هاى 469و470و471 مورخ 63/11/30 شعبه اول دادگاه مدنى 
خاص اصفهان وقفیت ان محرز دانسته شده است و طبق نظریه شماره 2864-

78/4/20 کمیســیون ماده 2 آیین نامه ماده واحده قانون ابطال اسناد وفروش 
رقبات ، آب واراضى موقوفه به وقفیت خود باقى است .

8032- موقوفه میرزا محمد ربیع ششدانگ یکباب باالخانه درسراى گلشن که 
به موجب دادنامه هاى شــماره 469و470و471 مورخ 63/3/1 ودادنامه هاى 
اصالحى شماره هاى 469و470و471 مورخ 63/11/30 شعبه اول دادگاه مدنى 
خاص اصفهان وقفیت ان محرز دانسته شده است و طبق نظریه شماره 2864-

78/4/20 کمیســیون ماده 2 آیین نامه ماده واحده قانون ابطال اسناد وفروش 
رقبات ، آب واراضى موقوفه به وقفیت خود باقى است .

8041- موقوفه میرزا محمد ربیع ششدانگ یکباب حجره واقع در داالن سراى 
گلشن که به موجب دادنامه هاى شماره 469و470و471 مورخ 63/3/1 ودادنامه 
هاى اصالحى شماره هاى 469و470و471 مورخ 63/11/30 شعبه اول دادگاه 
مدنى خاص اصفهان وقفیت ان محرز دانسته شــده است و طبق نظریه شماره 
2864-78/4/20 کمیســیون ماده 2 آیین نامه ماده واحده قانون ابطال اسناد 

وفروش رقبات ، آب واراضى موقوفه به وقفیت خود باقى است .
بموجب ماده 16 قانون ثبت و ماده 86 آیین نامه چنانچه کسی  نسبت به امالك 
مندرج در این آگهی اعتراضی دارد از تاریخ اولین روز انتشار به شرح ردیف (الف 
)نود روز و نسبت به ردیف ( ب) ســی روز اعتراض خود را کتبًا به این واحد ثبتی 
ارســال و ظرف یک ماه دادخواســت واخواهی تقدیم دادگاه صالحه نماید و در 
صورتی که قبل از انتشار این آگهی دعوي اقامه شده باشد معترض باید گواهی 
دادگاه را مشــعر به جریان دعوي ظرف مدت مرقوم تسلیم نماید و اعتراضات و 
گواهی هاي دعوي مطروحه بعد از وقت مرقوم بال اثر و مطابق ماده 16 و تبصره 
ذیل ماده 17 قانون ثبت عمل خواهد شد ضمناً طبق ماده 56 آیین نامه قانون ثبت 
حقوق ارتفاقی در موقع تحدید حدود تعیین می گردد و در صورت مجلس قید می 
گردد .همچنین نسبت به ردیف (ج)اشخاصى که به ماهیت ملک معترضندظرف 
مدت نود روز واشخاصى که به حدود وحقوق ارتفاقى معترضند ظرف مدت 30روز 
ازتاریخ انتشــار آگهى مطابق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت اعتراض خودرا کتبا 
به این واحد ثبتى تســلیم نمایند. این آگهی نسبت به ردیف (( الف)) در دو نوبت 
به فاصله سی روز و نسبت به ردیف ((ب)) در یک نوبت در روزنامه نصف جهان 

درج و منتشر می گردد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/11/01
تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/12/1

م الف: 352707
امیر حسین صفائى نائینى-  رئیس منطقه ثبت اسناد وامالك  

مرکزى اصفهان /10/443 

          آگهى نوبتى سه ماهه سوم سال1397 اداره ثبت اسناد وامالك منطقه مرکزى اصفهان 

ادامه از صفحه5
پالك 601/7 – محمد امین حرى نجف آبادى فرزند مهدى  ششدانگ یکبابخانه 
که در بموجب راى شــماره 3174-97/3/24  هیات قانون تعیین تکلیف اراضى و 
ساختمانهاى فاقد  سند رسمى مالک مفروزى شناخته شده که در آگهى نوبتى سابق 
نام پدر و نام خانوادگى مستدعیان ثبت  از قلم افتاده  که بایستى تجدید آگهى گردد . 
پالك 768/14 – حمید رضا محمدى نجف آبادى فرزند رحمان  ششدانگ  یک 
قطعه ملک  انتقالى مع الواسطه از سوى مستدعى ثبت  که در آگهى نوبتى سابق نام 
خانوادگى احدى از  مستدعیان ثبت از قلم افتاده و همچنین نوع ملک اشتباهاً زمین  

آگهى شده  که بایستى تجدید آگهى گردد . 
پالك 810/2 – حمید ابوطالبى فرزند یداله ششــدانگ  یک بــاب مغازه و طبقه 
فوقانى که طبق راى شماره 1464-97/2/16 هیات قانون تعیین تکلیف  اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مالک مفروزى شناخته شده اند که در آگهى هاى 
نوبتى اولیه نوع ملک بجاى قطعه ملک مشــجر غیر محصور اشتباهًا قطعه زمین 
آگهى شده و  نام  پدر مســتدعیان ثبت از قلم افتاده که بایســتى  آگهى  نوبتى و 

تحدیدى تجدید گردد . 
پالك 1051/19 – مصطفى موسوى نجف آبادى  فرزند محمود ششدانگ یکباب 
مغازه که طبق راى شماره 5768-96/6/12 هیات قانون تعیین تکلیف  اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مالک مفروزى شناخته شده که در آگهى هاى نوبتى 

قبلى نام خانوادگى و نام پدر مستدعى ثبت از قلم افتاده که بدین نحو بایستى  تجدید 
آگهى گردد . 

پالك 1051/21 – صدیقه فاضلى نجف آبادى فرزند یداله  ششدانگ یکبابخانه 
که طبق راى شــماره 1442-96/11/28 هیات قانون تعییــن تکلیف  اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مالک مفروزى شناخته شده که در آگهى هاى نوبتى 
اولیه نام خانوادگى مستدعى ثبت از قلم افتاده که بدین نحو بایستى تجدید آگهى 

گردد.
پالك 1059 – امید یدالهى  نجف آبادى فرزند حسین و بهناز سلطانى فرزند وهاب و 
احسان یدالهى نجف آبادى فرزند حسین  ششدانگ دو باب خانه که طبق آراء شماره 
5738 و 5739-96/6/12 و 5728-96/6/11هیات قانون تعیین تکلیف  اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مالک مفروزى شناخته شده اند که در آگهى هاى 
نوبتى سابق  نوع ملک بجاى قطعه ملک مشجر غیر محصور سهواً قطعه زمین آگهى 

شده که بدین نحو بایستى تجدید آگهى گردد.
پالك 1068/7 – اقدس آقا بابائیان نجف آبادى فرزند علیرضا و حسینعلى آقا بابائیان 
فرزند اسماعیل بالسویه ششدانگ یک قطعه ملک مشجر و باغ انتقالى مع الواسطه 
از مستدعى ثبت  که در آگهى هاى نوبتى سابق  نوع ملک اشتباهاً زمین آگهى شده  

که بدین نحو بایستى تجدید آگهى گردد.
پالك 1224/3 – على خادمى فرزند حســین به نســبت چهار و نیم دانگ مشاع 

و سعیده سادات هاشمى نجف آبادى فرزند سید ســعید الدین نسبت به یکدانگ 
و نیم مشاع ازششدانگ یکبابخانه که طبق راى شــماره 375 و 97/1/22-376 
هیات قانون تعیین تکلیف  اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مالک مفروزى 
شناخته شده که در آگهى هاى نوبتى ســابق نوع ملک بجاى قطعه ملک مشجر
 محصور اشتباهًا قطعه زمین آگهى شده است  که بدین نحو بایستى تجدید آگهى 

گردد.
پالك 1382/7 – رضا آریانى فرزند جعفر  به نسبت چهار دانگ مشاع و عباس آریانى 
فرزند جعفر به نسبت دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه ملک مفروزى انتقالى مع 
الواسطه از مستدعى ثبت که در آگهى نوبتى سابق نام خانوادگى و نام پدر مستدعیان 

ثبت از قلم افتاده که بدین نحو بایستى تجدید آگهى گردد.
پالك 1383/4 – رضا آریانى فرزند جعفر به نسبت دو دانگ مشاع  و عباس آریانى 
فرزند جعفر به نسبت چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه ملک مفروزى انتقالى 
مع الواسطه از مســتدعى ثبت که در آگهى نوبتى ســابق نام خانوادگى و نام پدر 

مستدعیان ثبت از قلم افتاده  که بدین نحو بایستى تجدید آگهى گردد.
پالك 1482/18 – محمد على امیرى فرزند صفرعلى  ششــدانگ یکبابخانه به 
مساحت 329/30 متر مربع  که در آگهى هاى نوبتى سابق  نام خانوادگى مستدعى 
ثبت  بجاى امیرى سهواً امیدى  آگهى شــده   که بدین نحو بایستى تجدید آگهى 

گردد.

قطعه 11 نجف آباد
پالك 82/12 – سیاوش معین فرزند منوچهرششدانگ قسمتى از یکبابخانه بر روى 
پالك 82/1  که طبق راى شماره 12053-96/12/14 هیات قانون تعیین تکلیف  
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى مالک مفروزى شناخته شده بموجب سند 
37064-95/6/21 دفتر 164 مع الواسطه از مستدعیان ثبت  که در آگهى هاى نوبتى 
و تحدیدى  نوع ملک بجاى یکقطعه ملک محصور و مشجر سهواً قطعه زمین آگهى 

شده که بدین نحو تجدید آگهى میگردد.
  بموجب ماده 16- قانون ثبت اســناد و امالك ثبت اســناد و امالك و ماده واحد 
مصوب 1373 چنانچه کسی نسبت به امالك ثبت شده ردیف الف از تاریخ اولین 
انتشار ظرف مدت 90 روز و همچنین نسبت به امالك ثبت شده ردیف ب سی روز 
گواهی اعتراض از مراجع صالحه اخذ و تســلیم نماید اعتراضات و یا گواهی طرح 
دعوي مطابق قســمت اخیر ماده 16- و تبصره ذیل ماده 17 – قانون ثبت رفتار 
خواهد شد این اگهی نسبت به ردیف الف در دونوبت به فاصله سی روز و نسبت به 

ردیف ب فقط یک نوبت در روزنامه منتشر خواهد شد  .
تاریخ انتشار نوبت اول:97/11/1
تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/12/1

شماره  م . الف: 353737
             حسین زمانى - ریئس ثبت اسناد و امالك نجف آباد /10/447
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در این زمستان سرد، تیم هاى لیگ برترى فوتبال به دنبال جذب بازیکنان 
خوب براى گرم کردن مجموعه تیم خود هستند تا از جمع مدعیان حاضر 
در صدر جدول که به دنبال قهرمانى در پایان این فصل هستند، جا نمانند؛ 
اخیراً صحبت هایى در خصوص کمبود بودجه باشگاه سپاهان در رسانه هاى 
مختلف شنیده مى شد اما با وجود این، محمد ابراهیمى، محمد مسلمى پور 
و على قربانى در نقل و انتقاالت نیم فصل با نظر سرمربى و کادر فنى تیم، 
به جمع زردپوشان پیوستند. مسعود تابش، مدیرعامل باشگاه سپاهان در 
خصوص موضوعات مطرح شده پیرامون کمبود بودجه باشگاه توضیحاتى 

داده که در ادامه مى خوانید:
شــایعه کمبود بودجه در باشــگاه فوالد مبارکه 
سپاهان براى جذب بازیکن تا چه اندازه به حقیقت 

نزدیک است؟
بازیکنانى که تاکنون مدنظر سرمربى و کادر فنى تیم سپاهان هستند، جذب 
شده اند و هرگونه ایجاد حاشــیه در مورد کمبود بودجه باشگاه براى جذب 
بازیکن را تکذیب مى کنم؛ مجموعه باشگاه فوالد مبارکه سپاهان تمام قد 

براى انجام همه درخواست هاى کادر فنى تالش کرده و مى کند.
تکلیف بازیکنانى که قرار اســت از سپاهان جدا 

شوند، چیست؟
در رابطه با جدایى تعدادى از بازیکنان درخواست هایى کتباً به باشگاه رسیده 
است ضمن اینکه ما هم از باشــگاه هایى درخواست بازیکن داشته ایم که 
موافقتى حاصل نشــد؛ وقتى یک بازیکن تحت قرارداد با باشگاه است و 
باشگاه دیگرى خواهان جذب وى مى شود در مرحله نخست باید سرمربى و 
کادر فنى تیم مبدأ، موافق انتقال او باشد و در مرحله بعدى باید خود بازیکن 
نیز نسبت به این انتقال رضایت داشته باشــد؛ براى جذب علیمحمدى و 
سرلک از سوى باشگاه صنعت نفت آبادان درخواست هایى به ما رسیده است 

ولى خود بازیکنان تمایل به حضور در جمع آبادانى ها را ندارند.
چه کسى باید پاسخگوى مشکالت ورزشگاه نقش 

جهان باشد؟
اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان و شخص سلطان حسینى، مدیرکل 
ورزش و جوانان اســتان اصفهان باید پاسخگوى مشکالت نقش جهان 

باشد؛ من در رابطه با ورزشگاهى که تحویل ما نیست نمى توانم حرفى بزنم؛ 
شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشى به عنوان پیمانکار وزارت ورزش و 
جوانان باید توضیح دهد که ورزشگاه نقش جهان قرار است چه زمانى آماده 

تحویل شود.
زمان تحویل ورزشگاه نقش جهان به فوالد مبارکه 

کى است؟
قرار شده در اسرع وقت ورزشگاه نقش جهان تحویل فوالد مبارکه شود و 
هر زمانى که ورزشگاه را به ما تحویل دادند در مورد تجهیز آن مى توانیم نظر 
دهیم؛ با قول هایى که گرفته ایم شاید در هفته جارى انتقال ورزشگاه نقش 

جهان به فوالد مبارکه انجام شود.
آیا در مورد اعتراض به محرومیت قلعه نویى پاسخى 

از فدراسیون دریافت کرده اید؟
به محرومیت یک جلســه اى آقاى قلعه نویى در اعتراض به داورى دیدار 
دو تیم سپاهان و پرســپولیس اعتراض کردیم اما هنوز جوابى به دستمان 
نرسیده؛ شاید در حال حاضر فدراسیون فوتبال بیشتر درگیر تیم ملى است. 

شخص سلطان حسینى باید جوابگو باشد
پاسخ تابش به اینکه مسئول مشکالت نقش جهان کیست

از اولین روزهاى شــروع فصل نقل و انتقاالت زمستانى 
عنوان شد که سرور جپاروف مى خواهد به ایران برگردد و 

بار دیگر براى استقالل بازى کند.
 سرور جپاروف بار دیگر نشان داد یک تنه از همه اعضاى 
کادر مدیریتى و معاونت هاى باشگاه استقالل باهوش تر 
و باتجربه تر است. او که در پایان فصل قبل (اردیبهشت 
سال جارى) به پیشنهاد استقاللى ها براى ادامه همکارى 
با این تیم «بله» گفته بود، یک خواســته کوچک داشت 
و آن 135 هزار و 500 دالرى بود که باید بابت باقیمانده 
قراردادش از این باشــگاه دریافت مى کرد. استقاللى ها 

که آن زمان با ســیدپندار توفیقى و ســیدرضا افتخارى 
با این بازیکن وارد مذاکره شــده بودند، هرگز این مبلغ 
را پرداخت نکردند تا جپاروف به تیم جتیســو قزاقستان 
بپیوندد. بازیکنى که به زعم کارشناسان استقاللى یکى از 

ستون هاى اصلى استقالل در فصل پیش بود. 
این بازیکن در این حد فاصل بارها براى دریافت طلبش 
با مسئوالن اســتقالل وارد مذاکره شد. حتى یک بار در 
ترکیه و استانبول با خانواده اش با مدیران باشگاه دیدار 
کرد ولى باز هم نتوانســت پولش را دریافت کند. پس از 
سقوط استقالل در جدول لیگ هجدهم و اقبال عمومى 

طرفداران این تیم، جپاروف به فکر افتاد از این طریق به 
پولش برسد. در حالى که ممکن بود با شکایت کردن از 
استقالل تا ســال ها نتواند رنگ پولش را ببیند. هجوم 
هواداران به صفحه این بازیکن ایــن امیدوارى را براى 
فتحى و همکارانش به وجود آورد که او دوســت دارد به 
تهران برگردد اما سرور فکرى دیگر در سر داشت. او که 
تعلل مدیران در پرداخت طلبش را دید، در رسانه ها عنوان 
کرد با یک تیم ازبکستانى به نام «متالورگ بکوبود» وارد 
مذاکره شده اســت. همین خبر کافى بود تا استقاللى ها 
به تکاپو بیافتنــد و باقیمانده طلب جپ ــاروف را به وى 

بپردازند. او هم که دیگر تحمل این وضعیت را نداشــت 
که باز هم در ایران دنبال پولش بدود، پس 

از تسویه حساب با اســتقالل به همان 
تیم «متالورگ بکوبود» پیوست. تیمى 
که در رده پنجم جــدول رده بندى لیگ 

ازبکستان اســت. ترانسفر مارکت 
رقم این انتقال را 300 هزار یورو 
عنوان کرده اســت. مبلغى که 
استقاللى ها هرگز نمى خواستند 

آن را به سرور بپردازند!

سرور
استقاللى ها را 
بدجور قال گذاشت

 که دیگر تحمل این وضعیت را نداشــت 
دنبال پولش بدود، پس یران

ب با اســتقالل به همان
 بکوبود» پیوست. تیمى
م جــدول رده بندى لیگ

ـت. ترانسفر مارکت 
0 را 300 هزار یورو
ســت. مبلغى که 
رگز نمى خواستند 

پردازند!

سرپرست باشگاه سپاهان در مورد دلیل حضور نداشتن مهدى کیانى و جالل على محمدى در اردوى ترکیه توضیحاتى ارائه کرد. 
رضا فتاحى، سرپرست باشگاه سپاهان در گفتگویى ضمن رد مصدومیت رسول نویدکیا گفت: رسول نویدکیا هیچ مصدومیتى 

ندارد. یخ درمانى ساده اى داشته و پا به پاى سایر بازیکنان در حال تمرین است. 
سرپرست باشگاه سپاهان در مورد غیبت مهدى کیانى در اردوى ترکیه به دلیل مشکالت مالى و اینکه این بازیکن چه زمانى 
به سایر بازیکنان ملحق خواهد شد، توضیح داد: مهدى کیانى با پیگیرى هاى وکیلش و همینطور تعهد باشگاه سپاهان، 
مشکلى براى ترك ایران ندارد و به اردو ملحق مى شود. البته این مشکل به دلیل مالیات هاى پرداخت نشده کیانى در زمان 
حضورش در تراکتورسازى است. در نهایت فتاحى در مورد دلیل حضور نداشتن جالل على محمدى هافبک این تیم هم 
بیان کرد: جالل على محمدى کماکان بازیکن سپاهان است؛ هیچ تصمیم تازه اى براى صادر شدن رضایتنامه این بازیکن 
گرفته نشده و به دلیل مشکل انضباطى اى که داشت، در سفر ترکیه همراه سپاهان نیست ولى على محمدى بازیکن سپاهان 

است و تا رضایت باشگاه جلب نشود، رضایت نامه اش براى هیچ تیمى صادر نمى شود.

جالل به علت مشکل انضباطى در اردو نیست
 سهراب بختیارى زاده یکى از کسانى است که بیشتر از کارلوس کى روش حمایت  مى کند. او در این سال ها کمتر از سرمربى تیم 
ملى انتقاد کرده است. براى همین هم طبیعى است که از نحوه بازى تیم ملى در مسابقه با عراق راضى باشد. بختیارى زاده 
گفته است: «مقابل عراق خصوصاً در نیمه اول بهتر از این تیم بودیم و به نظرم اگر از فرصت ها بهتر استفاده مى کردیم حتمًا 
برنده مى شدیم اما ما باید این را هم در نظر بگیریم که عراق بر خالف ما استرس شکست نداشت، چون اگر مى باخت هم 
دومى و صعودش قطعى بود از همین رو آنها با درصد ریسک باالترى مقابل ما بازى کردند و یکى دو حمله خطرناك هم 
داشتند اما خوشحالم که به هدف اصلى مان یعنى سرگروهى رسیدیم. من از ابتدا هم گفته ام تیم ایران مى تواند یکى از 
شانس هاى قهرمانى باشد و هنوز هم به این حرفم شدیداً باور دارم. در مورد انتقادات هم باید بگویم استفاده از اوت دستى 
یا ضربات ایستگاهى جزو ابزارى هستند که مى توان با آن ها حریف را زیر فشار قرار داد. اوت دستى اصًال چیز بدى نیست. 
حاال در این بین من نمى دانم منتقدان چطور از اوت دستى انتقاد مى کنند؛ شاید هم از این مسئله ناراحتند که ما در بازى با عراق 

راحت از این طریق موقعیت خلق مى کردیم. منتقدان اجازه بدهند ما چند بازى دیگر هم جلو برویم و بى جهت انتقاد نکنند.»

حاال اوت دستى بد شد؟

حرف هایى که در ادامــه مى خوانید، پاســخ صریح 
مهدى تاج، ریاست فدراسیون فوتبال به صحبت هایى
 اســت که در مورد اخراج ســرمربى تیم ملى فوتبال

ایران علیرغــم درگیر بودن  
بازیکنــان در کــوران 
رقابت ها از ســوى 
برخــى منتقدان 
ش  و کــى ر
فضاى  در 
مجــازى 
دیــده و 
ه  شــنید
مى شــود؛ 
درخواســتى که رئیس 
فدراســیون بــه آن اینگونه پاســخ 
مى دهد: «اگر دوســتانى توصیه اى 
براى تغییر ســرمربى دارند، من به 
عنوان رئیس فدراسیون توصیه اى 
در این زمینه ندارم و اعتقادى هم 
به این موضوع ندارم؛ ما بهترین 
شــرایط را براى تیم ملى فراهم 
کردیم و االن بایــد نتیجه اش 
را ببینیم. پاداش هاى خوب و 
مناســب و اردوهاى مناسب؛ 
االن وقت تعویض سرمربى یا 
توصیه براى تغییر سرمربى 
نیســت! این را بــه نظرم یا 

آدم هــاى جاهــل مــى گوینــد یــا آدم هــاى 
مغرض؛ مــا نباید نه جــزو آنهــا باشــیم و نه جزو

 اینها.»
تاج همچنین در این گفتگــوى تلویزیونى به نکته اى 
اشــاره مى کند که به عقیده خیلى هــا معناى مهمى 
پشتش نهفته است؛ اینکه درباره جنجال هاى سرمربى 
تیم ملى مهدى تاج ضمن پذیرش بعد منفى رفتارهاى 
کى روش معتقد اســت، در صــورت ادامه همکارى 
باید براى این نوع برخوردهاى ســرمربى تیم ملى، در 
قراردادى که تنظیم مى شــود، جرائمى در نظر گرفته 

شود.
پس از واکنشــى که تاج به حواشــى و جنجال هاى 
اخیر ایجاد شده از ســوى کارلوس کى روش داشت، 
در نشست خبرى پیش از دیدار برابر عمان، سرمربى 
تیم ملى فوتبال ایران در واکنش به پرسش خبرنگارى 
اســترالیایى که از او پرســید، در صورت قهرمانى آیا 
شانسى براى ادامه حضور او روى نیمکت ایران وجود 
دارد یا خیر که کى روش پاســخ داد:  بله البته؛ همیشه 
اگر شما بازى ها را با برد پشت سر بگذارید این احتمال 
وجود دارد؛ البته ما بازى هاى دشوارى داریم و سپس 
حرف هاى ســرمربى تیم ملى به بازى دیشب انتقال 

پیدا کرد.
این واکنش ها در شرایطى مطرح شده که تا روزهاى  
گذشــته جدایى کارلوس کى روش قطعیت داشت و 
حرف از حضور او در تیم ملى کلمبیا بود اما حال شرایط 
تغییر کرده اســت. در این بین توییت مازیار ناظمى، 
مدیر روابط عمومى وزارت ورزش و جوانان به خوبى 

گویاى موضع این وزارت در خصوص ادامه همکارى 
با کى روش است؛ ناظمى با انتشــار پستى در توییتر 
خود و بازگویى داســتان ضحاك به کنایه مى گوید، 
باید دوران حضور کــى روش در فوتبــال ایران و به 
نوعى استیالى او بر فوتبال ایران هرچه زودتر خاتمه

 یابد.
نگاهى به فضاى مجازى حکم بــه متضاد بودن آراء 
و عقاید در مورد ماندن یــا نماندن کى روش مى دهد؛ 
فضایى که این روزها به مکانى براى مجادله منتقدان 
و حامیان سرمربى پرتغالى بدل شــده؛ تاج به عنوان 
مهمترین شخص فدراســیون فوتبال به طور واضح 
در مورد ادامــه همکارى و تمدید قــرارداد کى روش 
صحبت نمى کند اما اگر موضع مازیار ناظمى به عنوان 
مدیر روابط عمومى این وزارتخانه را موضع شــخص 
وزیر در نظــر بگیریم، با توجه بــه مصاحبه هاى تند 
ســرمربى پرتغالى خواهان جدایى بى قید و شــرط او 
هســتند و البته خود مربى پرتغالى هم احتمال ادامه 
همکارى در صورت کســب قهرمانى در امارات را رد

 نمى کند.
حاال و با تمام این تفاســیر و در شــرایطى که شــاید 
خیلى ها کار کى روش با تیم ملى پس از هشــت سال 
حضور در فوتبال ایران را تمام شــده بدانند، به نظر و با 
توجه به عدم موضع  گیرى رسمى وزیر ورزش، همه چیز 
منوط به نتایجى خواهد بود که تیم ملى در جام ملت ها 
کســب خواهد کرد؛ نتایجى که در صــورت قهرمانى 
مى تواند حکم به ادامه حضور سرمربى پرتغالى تیم ملى

 بدهد.

ماجرا خیلى ساده است. کارلوس کى روش و حامیانش 
حتى به خواب هــم نمى دیدند کــه جوزدگى جواد 
خیابانى اینچنین برایشــان برگ برنده اى شود تا جو 

به کلى برگردد.
سرمربى در فرداى بازى با عراق همه آنچه در دلش 
مانده بود و دو سه ماهى مى شد که مى خواست بزند 
را شــفاف گفت. ماجراى تصویرى که قطعًا از داخل 
ارکان اداره کننــده فوتبال ایران برایش ســاخته و 

ترسیم کرده بودند. 
اینکه مثًال وزیــر ورزش قصد تمدید قــراردادش را 
نداشــته و براى همین پیشــنهاد شــش ماهه به او 
داده شــده، اینکه پول هاى تیم ملــى را خرج یک 
باشــگاه کرده اند و اینکه این پــول احتماًال حقوق، 
تأکید مى کنــم، حقوق کادرفنى تیم ملى را شــامل 
مى شــده که جاى آنها هزینه سفر فالن باشگاه شده

 است.
پاداش البته شب قبلش پرداخت شده بود ولى پاداشى 
که جاى حقوق معوقه را نمى گیــرد در نگاه اعضاى 
تیم ملى و البته بسیارى از آنهایى که کارمندند، حتى 

احتماًال خود آقا جواد!
ماجرا ساده بود. کارلوس کى روش به هر دلیلى درباره 
دو موضوعى سخن گفته بود که با هر مترى خارج از 
شرح وظایف او به عنوان سرمربى تیم ملى است. فرقى 

ندارد که حامى اش باشیم مثل ما یا منتقد رفتارش.
اول اینکه تالش در ایجاد شــکاف در کشور، آن هم 
در این شرایط سخت کنونى، کارى ناصواب است و 
بى تردید این واژگان براى نام آوردن از مقامات عالى 
کشور، ادبیاتى نیســت که ادبیات کى روش باشد و 

مسئوالن عالیرتبه ورزش چه خوب است کمى درنگ 
کنند براى یافتن منبع انتشار اصلى چنین جمالتى از 

زبان سرمربى پرتغالى.
اینکه چرا او باید درباره همه ارکان عالى کشور سخن 
انتقادى بگوید جایى بین تعهدش به تیم ملى و بندهاى 
قراردادش ندارد و مردى حرفه اى چون کى روش باید 

به ضوابط حرفه اى پایبند باشد.
فارغ از این مسئله، نکته اى است که کى روش درباره 
ماجراى سفر یک تیم به ژاپن با بلیت هاى الکچرى 
گفته. حتى اگر آن بلیت ها از پــول اختصاص یافته 
دولت براى تیم ملى گرفته شــده باشند که به جاى 
فدراسیون فوتبال سر از فالن باشــگاه در آورده، باز 
هم این اشــکال از عدم توانایى مدیران فدراسیون 
فوتبال است که نتوانستند حق تیم ملى را از مسئوالن 

باالدستى بگیرند.
باز ربط دادنش به پرســپولیس، رفتار درستى نیست 
و او نباید نگرفتن حقوق دســتیارانش را اینگونه به 
بلیت فرســت کالس پرسپولیســى ها ربط مى داد. 
باشــگاه پرســپولیس این بودجه را گرفته و اینگونه 
صالح دانسته و اگر فدراسیون فوتبال نتوانسته باید 
مسئوالنش پاســخ دهند چرا چنین توانى نداشتند. 

مشکل از برانکو و دیگران نیست!
آنچه اما باعث تأسف است، جوگیرى و عدم مطالعه 
دقیق گفته هاى سرمربى توســط دوستان عزیز در 
رسانه ملى اســت. آنها که جوزده اصل ماجرا را ول 
کردند و قدم در مســیر قلب گفته هــاى کى روش 
برداشــتند. تاکتیک احساســى کردن مردم با بغض 
چنین اثرات سوئى هم دارد. اینکه جمله اى را به مرد 

پرتغالى نسبت دهند که نگفته و بعد تعمیمش دهند 
به کل مردم ایران.

حاال اما وقتى اشــتباهى چنین فاحش کــرده اید و 
دست تان رو شده، چه ایرادى دارد سرى باال بگیرید 
و بگویید: «ببخشــید، جو گرفتمان!» به همان مردم 
هم بگوییــد، بغض هم نیازى نیســت بکنید. اینقدر 
مردم مان شــرف دارند و بزرگوارند که ببخشــند و 
فراموش کنند که همه اشــتباهات گذشــته تان را 
فراموش مى کنند و باز هر بــار منتظر رفتار ناصواب 

بعدى تان مى مانند.
پس چرا به ازاى یک ببخشــید ســاده، 
احســان محمــدى را در اســتودیو 
مى نشانید تا جمالت سرمربى را باز دانه 
به دانه و واژه به واژه بیان کند تا بخواهید 

اصرار کنید که رفتارتان درست بوده.
متأسفانه شما بى مطالعه پیش رفتید 
و آن بغض هاى جوادتان و جمالتش 
براى عبارتى بوده که سرمربى نگفته 

است.
پس با مردم صادق باشــید و فقط یک 

کلمه توى دوربین بگویید ببخشید!
نه اشــکى نیاز دارد نه به واژگانى چون 
متن، بینامتن، فرامتن و واســازى. کاش 
زمان را از دست نمى دادید و به بازسازى 

اعتماد رسانه اى کمک مى کردید. 
آن وقت حتمًا مى توانستید با آسایش 
هر کســى از کى روش تــا هر غیر 

معصوم دیگرى را  نقد کنید.

الى ا . ر ى ت ری اینب شاز ا وطرار

ابهام ها براى تداوم حضور آقاى جنتلمن بدون بغض و گریه بیا و عذرخواهى کن

ایران علیرغــم درگیر بودن 
بازیکنــان در کــوران

رقابت ها از ســوى 
منتقدان برخــى
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ه  شــنید
مى شــود؛ 
درخواســتى که رئیس 
فدراســیون بــه آن اینگونه پاســخ

مى دهد: «اگر دوســتانى توصیه اى 
تغییر ســرمربى دارند، من به  براى
عنوان رئیس فدراسیون توصیه اى 
در این زمینه ندارم و اعتقادى هم

به این موضوع ندارم؛ ما بهترین 
شــرایط را براى تیم ملى فراهم 
کردیم و االن بایــد نتیجه اش 
ببینیم. پاداش هاى خوب و  را
مناســب و اردوهاى مناسب؛ 
االنوقتتعویض سرمربى یا

توصیه براى تغییر سرمربى 
را بــه نظرم یا  نیســت! این
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، چه ایرادى دارد سرى باال بگیرید 
ــید، جو گرفتمان!» به همان مردم

ض هم نیازى نیســت بکنید. اینقدر 
فدارند و بزرگوارند که ببخشــند و 
 همه اشــتباهات گذشــته تان را 
 و باز هر بــار منتظر رفتار ناصواب 

د.
ک ببخشــید ســاده، 
دى را در اســتودیو 
ت سرمربى را باز دانه
بیان کند تا بخواهید

رتان درست بوده.
 مطالعه پیش رفتید 
و جمالتش جوادتان

ه که سرمربى نگفته 

ق باشــید و فقط یک 
 بگویید ببخشید!

ارد نه به واژگانى چون 
متن و واســازى. کاش 
مى دادید و به بازسازى 

مک مى کردید. 
 توانستید با آسایش 
 روش تــا هر غیر 

 نقد کنید.

5 بازیکن تیم ملى ایران در مرحله گروهى جام ملت هاى آســیا 
از داوران کارت زرد گرفتنــد. امــا واقعیت این اســت که اوضاع 
مى توانســت براى تیم ملى به مراتب بدتر از این باشــد. در واقع 
به گفته کارشناســان داورى خودمان، تیم ملى در هر ســه بازى 
مرحله گروهى مى توانست یک بازیکن اخراجى داشته باشد که با 

خوش شانسى  این اتفاق رخ نداده است. 

در بازى اول تکل وحشتناك مجید حســینى روى بازیکن یمن 
مى توانست با کارت قرمز مســتقیم داور روبه  رو شود اما او حتى 
یک کارت زرد هم به حســینى نداد. هر چند کى روش خیلى زود 
حســینى را جریمه کرد و بین دو نیمه او را تعویض کرد. در بازى 
دوم، مهدى طارمى یک کارت زرد ســختگیرانه از داور دریافت 
کرد اما خطاى او روى مدافع ویتنام آنقــدر خطرناك بود که باید 

با کارت زرد دوم جریمه مى شــد اما این بار هم با چشم پوشــى 
داور، طارمــى از اخراج نجات پیدا کرد. در ســومین بازى حرکت 
خشــن ســامان قدوس روى پاى هادى صفا اگرچه عمدى نبود 
اما در موارد مشــابه با کارت قرمز جریمه مى شود که این بار هم 
قدوس خوش شــانس بود و داور ازبک به او فقط یک کارت زرد 

داد.

واقعیت این است که بازیکنان تیم ملى همچنان خشم و خشونتى 
بى دلیل را در زمین از خود بروز مى دهند. هیچ کدام از صحنه هایى 
که به آنها اشــاره شــد در موقعیــت خطرنــاك روى دروازه ما 

رخ نداد. 
حســینى و قدوس درســت در میانه زمین روى بازیکنان حریف 
خطا کردند و طارمى هم در پشــت محوطــه جریمه ویتنام روى 

مدافع این تیم مرتکب خطا شــد. این اتفاقات نشان مى دهد که 
بازیکنان تیم ملى، اعم از جوان و باتجربه، تحت فشار ناشناخته و 
عجیبى قرار دارند و در لحظاتى عادى، مرتکب خطاهایى بى مورد 
و خشن مى شوند که هر کدام شان مى تواند تیم ملى را ده نفره کند 
و اتفاقى مثل آنچه چهار سال پیش در بازى ایران و عراق رخ داد 

را تکرار کند. 

با خشونت هاى بیهوده آرزوها را پرپر نکنید



مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمىصاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

مدیر مسئول: هوشنگ غالمى

نشانى: اصفهان، خیابان مدرس، خیابان ادیب

تلفن: 34452005                نمابر: 34452006

چاپ:   رنگین کمان                          

آیین نامه اخالق حرفه اى نصف جهان را در سایت روزنامه مطالعه کنید/امتیاز کیفى در طرح رتبه بندى روزنامه ها: 32/9 

وب سایت:

ایمیل:

سروش:

اینستاگرام:

پیامک: 30007642       و      09132008640

www.nesfejahan.net

 info@nesfejahan.net

nesfejahannewspaper

nesfejahannewspaper

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

بندگان خدا، براى روى آوردن به خدا، قرآن را نیکوترین وســیله 
یافته اند. بدانید که قرآن شــفیعى است که شــفاعتش پذیرفته آید و 
گوینده اى است که ســخنش به تصدیق مقرون باشد. هر کسى را که 
در روز قیامت قرآن شــفاعت کند، بپذیرندش و هر که را در روز 

قیامت قرآن تقبیح کند، سخنش به زیان او شود.
موال على (ع)

آگهى مناقصه عمومىآگهى مناقصه عمومى

میثم محمدى- شهردار زرین شهر

نوبت دوم

 شهردارى زرین شهر به اســتناد بودجه عمرانى مصوب سال 1397 
خود در نظــر دارد اجراى عملیــات حفظ و نگهدارى قســمتى از 
فضاى سبز سطح شهر زرین شهر را با اعتبار اولیه 5/800/000/000 ریال 
از محل اعتبارات شــهردارى از طریق مناقصه عمومى به پیمانکاران 
واجد شرایط واگذار نماید ، لذا از متقاضیان دعوت بعمل مى آید جهت 
دریافت اسناد مناقصه و کسب اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار تا پایان 

وقت ادارى 97/11/06 به شهردارى زرین شهر مراجعه نمایند.

آگهى مناقصهآگهى مناقصه

على اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهر

چاپ دوم

شهردارى خمینى شهر در نظر دارد نسبت به انجام مناقصه با مشخصات زیر از طریق آگهى اقدام نماید:
موضوع مناقصه: 

1- زیرسازى ورودى اصغرآباد
- مبلغ اولیه اعتبار 3/000/000/000 ریال

- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 150/000/000 ریال
- محل تأمین اعتبارات: اعتبارات شهردارى

- مهلت ارائه پیشنهادهاى مناقصه: پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 97/11/15
- محل دریافت اسناد: امور قراردادهاى شهردارى مرکزى خمینى شهر

- محل ارائه پیشنهادات: دبیرخانه شهردارى مرکزى خمینى شهر
- تاریخ بازگشایى پیشنهادا ت: ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 97/11/16

- مدت اعتبار پیشنهادها: روز یکشنبه 97/11/28
- اصالح، جایگزینى و پس گرفتن پیشنهادها نیز در زمان مقرر و محل تسلیم پیشنهادها انجام نمى شود.

آگهى تجدید مزایدهآگهى تجدید مزایده

جواد نصرى- شهردار فالورجان

نوبت اول

شهردارى فالورجان به استناد مصوبه شــماره 5/882 مورخ 97/09/05 شوراى محترم اسالمى شهر 
فالورجان در نظر دارد نسبت به برگزارى مزایده فروش درختان خشک شده مجاور رودخانه در جاده 
گردشگرى محله گارماسه فالورجان طبق شرایط ذیل و بر اساس قیمت کارشناسى به متقاضیان واجد 

شرایط اقدام نماید.
1- درختان خشک شده سرپا شامل چنار، نارون (وسک)، صنوبر و... به همراه سر شاخه ها از قرار هر 

کیلوگرم 3/500 ریال مى باشد.
2- متقاضیان مى بایست آخرین قیمت پیشنهادى خود را حداکثر تا آخر وقت ادارى روز شنبه مورخ 

97/11/13 به دبیرخانه حراست شهردارى تحویل نمایند.
3- کلیه هزینه ها از جمله چاپ آگهى، ارزش افزوده و... به عهده برنده مزایده مى باشد.

4- شهردارى (کمیسیون) در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
جهت کسب اطالعات بیشت ر به سایت اینترنتى www.falavarjan.ir مراجعه فرمائید.

آگهى مزایده زمین آگهى مزایده زمین 
شماره شماره 51585158--9797 مورخه  مورخه 2626//1010//9797

   احسان کوزه گرآرانى-  شهردار مشکات

شهردارى مشکات در نظر دارد بر اساس دفترچه بودجه سال1397 شهردارى  تعداد یک قطعه از پالکهاى 
تجارى، تحت تملک خود واقع درشهرمشکات را طى تشریفات مزایده عمومى به فروش برساند .لذا 
از متقاضیان درخواست میگردد از تاریخ نشــراولین آگهى جهت دریافت اسناد شرکت درمزایده به 

دبیرخانه شهردارى مشکات مراجعه نمایند.
الزم بذکر است :

1- مدت قبول پیشنهاد ها از تاریخ انتشار آخرین آگهى حداکثر به مدت 10 روز میباشد.
2- هزینه کارشناسى اراضى و آگهى بر عهده برندگان مزایده میباشد.

3- شهردارى دررد و قبول هر یک از پیشنهاد مختار است .
4- سایر اطالعات و جزییات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است .

5- شماره هاى تماس : 031-55683737

نوبت اول

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت زیست فناوري داروآگهی دعوت از بستانکاران شرکت زیست فناوري دارو
 و مکمل طلوع (سهامی خاص) در حال تصفیه و مکمل طلوع (سهامی خاص) در حال تصفیه

 به شماره ثبت  به شماره ثبت 5602256022 و شناسه ملی  و شناسه ملی 14005777351400577735 (نوبت سوم) (نوبت سوم)

روابط عمومی و اطالع رسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان(خوراسگان)

پیرو آگهی انحالل مندرج در روزنامه رسمی شماره 20990 مورخ 1396/01/15 صفحه 102 بدینوسیله از 
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که ادعا و یا طلبی نسبت به شرکت مذکور دارند دعوت می شود حداکثر 
ظرف شش ماه از تاریخ انتشار اولین نوبت آگهی به استناد ماده 225 قانون تجارت با در دست داشتن 
مدارك و مستندات به نشانی محل تصفیه واقع در اصفهان، بلوار ارغوانیه، بلوار دانشگاه، دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد اصفهان، مرکز رشد فناوري گیاهان دارویی، پژوهشگاه مرکزي مراجعه و درخواست خود 
را کتباً با اخذ رسید تسلیم دارند تا مورد رسیدگی و اقدام گردد. این آگهی سه مرتبه و هر مرتبه به فاصله 
یک ماه در روزنامه رسمی و روزنامه کثیراالنتشار شرکت، آگهی می شود. بدیهی است پس از انقضاي 

مهلت قانونی هیچگونه ادعایی پذیرفته نمی شود.

آگهى مناقصه عمومى مرحله دومآگهى مناقصه عمومى مرحله دوم

سبحان نظرى- شهردار نیاسر

نوبت دوم

با توجه به اینکه شهردارى نیاسر در نظر دارد نسبت به واگذارى قسمت هاى مختلف 
شهردارى اعم از (خدمات شهرى، فضاى سبز و باغ تاریخى تاالر نیاسر) به پیمانکاران 
و شرکت هاى واجد صالحیت زیر نظر دستگاه نظارت به مدت یکسال با اعتبارى بالغ 
بر 4/500/000/000 ریال اقدام نماید لذا متقاضیان و شرکت هاى واجد شرایط مى توانند 
از تاریخ انتشار آگهى ظرف مدت 3 روز جهت دریافت اسناد و مدارك به شهردارى 
(امور پیمانها) مراجعه نمایند. ضمناً هزینه آگهى به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

تاریخ چاپ نوبت اول آگهى: 1397/10/24
آخرین مهلت تحویل اسناد: 1397/11/09

محل تحویل اسناد: دبیرخانه محرمانه شهردارى 
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