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کله پاچه خورها بدانند!حضور 6000 اصفهانى در حج 97حراج اولین پوستر تاریخ سینما چشمه اى که بعد از قرن ها همچنان مى جوشد بازیکن قالبى ناشنوایان، مهمان ویژه برنامه شهرآورد! سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

خطرات مصرف آجیل هاى کهـنه

اختیارات وزارتى بدون محدودیت به اصفهان اعطا شود

ارکستر ناهمگون صنعت گردشگرى اصفهان 
3

4
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احتمال جدى افزایش 
نرخ سود بانکى

دیالو گ هاى ماندگــار 
عزت ا... انتظامى

عراق توان پرداخت
 غرامت جنگى به ایران را 

دارد گره ترافیکى 5
شمال شهر 

باز مى شــود

3

3

عضو هیئت علمى دانشکده تغذیه و رژیم شناسى دانشگاه علوم 
پزشکى تهران گفت: متأسفانه فروش فله اى آجیل ها، عرضه 
آجیل هاى کهنه را راحت تر مى کند. اینگونه آجیل ها سمومى 

دارند که برخى از این سم ها سرطان زا هستند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان 
گفت: اصالح ورودى تقاطع غیرهمسطح«شهید 
شــاهمرادى»در جهت رفع مشکالت ترافیکى 
شمال شــهر اصفهان در دســت بررسى است. 
علیرضا صلواتى اظهار کرد: تقاطع غیرهمسطح 
شهید شاهمرادى در شمال اصفهان و در انتهاى 
خیابان کاوه سال ها پیش احداث شد، این در حالى 
است که اکنون حجم ورود خودروها از آن نقطه 
بسیار باالست و شــاهد پس زدگى ترافیک در 

طول خیابان کاوه هستیم.
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«جهاِن» رو به پایان«جهاِن» رو به پایان
کسى صداى آوار در حال ریزش اولین هتل مدرن اصفهان را مى شنود؟کسى صداى آوار در حال ریزش اولین هتل مدرن اصفهان را مى شنود؟
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مدیرکل فرودگاه هاى استان، تعطیل شدن خط هوایى وین-اصفهان را به دلیل عدم همکارى بخش هاى گردشگرى دانست

بازیگر «دورهمى»
 در «زیر نظر»

سوتى و قوطى در شب گیر به مسکن مهر!
دیدار تیم هاى سپاهان و ذوب آهن بسیار زیباتر از آنچه تصور مى کردیم، بود. 
دو تیم بارها و بارها روى دروازه یکدیگر خطرساز شدند و در این میان سه بار نیز 

توانستند گلزنى کنند. با این حساب حساس ترین بازى هفته را مى توان زیباترین دیدار 
نیز نام گذاشت. دیدارى که تمامى بازیکنان حاضر در آن 90 دقیقه جنگیدند.

شهرآورد اصفهان زیبا بود و پرحاشیه

ورهمى»بازیگر «دورهمى» ر« زی »ب «دورهم بازیگ
نظ در «زیر نظر» زی نظر»د «زیر ردر ر

4

فرا رسیدن سالروز شهادت حضرت امام محمدباقر (ع) را تسلیت مى گوییم

ابالغیه نوبت دوم شهردارى سجزى (اصفهان)

سید محمد معین الدینى- شهردار سجزىسید محمد معین الدینى- شهردار سجزى

پیرو آگهى مورخ 1396/09/08 نظر به اینکه کلیه ساختمان هاى طرفین بلوار حضرت امام خمینى (ره) 26 مترى 
از میدان فاطمیه تا خیابان گلزار (وفق نقشه ذیل) در مسیر طرح عمرانى تعریض بلوار مذکور قرار دارد و با توجه 
به ضرورت اجراى طرح برابر تبصره 4 ماده واحده نحوه تقویم ابنیه امالك و اراضى مورد نیاز شهردارى مصوب

 28 آبان 1370 بدینوســیله براى نوبت دوم به کلیه مالکین و مدعیان احتمالى ابالغ مى گردد ظرف مدت یکماه 
از تاریخ نشر این آگهى نســبت به معرفى یک 
نفر کارشناس رسمى به عنوان معتمد و پنج نفر 
کارشناس رسمى مرضى الطرفین به شهردارى 

سجزى واقع در میدان فاطمیه اقدام نمایید.
شایان ذکر اســت کارشناسان مى بایستى جزء 
کارشناسان رســمى دادگسترى و متخصص در 
رشته ساختمان باشند و ظرف مدت تعیین شده 
معرفى گردند. بدیهى است در صورت عدم معرفى 

کارشناسان برابر مقررات اقدام خواهد شد. 

ابالغیه نوبت دوم شهردارى سجزى (اصفهان)

سید محمد معین الدینى- شهردار سجزىسید محمد معین الدینى- شهردار سجزى

پیرو آگهى مورخ 1397/03/02 نظــر به اینکه کلیه امالك خیابــان 24 مترى از خیابان راه آهن تا خیابان نشــاط 
(وفق نقشه ذیل) در مسیر طرح عمرانى تعریض بلوار مذکور قرار دارد و با توجه به ضرورت اجراى طرح برابر تبصره 4 
ماده واحده نحوه تقویم ابنیه امالك و اراضى مورد نیاز شهردارى مصوب 28 آبان 1370 بدینوسیله براى دومین بار به 

کلیه مالکین و مدعیان احتمالى ابالغ مى گردد ظرف 
مدت یکماه از تاریخ نشر این آگهى نسبت به معرفى 
یک نفر کارشناس رسمى به عنوان معتمد و پنج نفر 
کارشناس رسمى مرضى الطرفین به شهردارى سجزى 

واقع در میدان فاطمیه اقدام نمایید.
شــایان ذکر است کارشناســان مى بایستى جزء 
کارشناســان رسمى دادگســترى و متخصص در 
رشته ساختمان باشــند و ظرف مدت تعیین شده 
معرفى گردند. بدیهى است در صورت عدم معرفى 

کارشناسان برابر مقررات اقدام خواهد شد. 

آگهى مزایده (تجدید)

محسن خلیلى- مدیرعامل سازمان عمران زاینده رودمحسن خلیلى- مدیرعامل سازمان عمران زاینده رود

نوبت اول

سازمان عمران زاینده رود در نظر دارد به اســتناد مصوبه هیئت مدیره محترم نسبت به اجاره سایت 
موتورهاى چهارچرخ بنزینى واقع در دهکده فرهنگى تفریحى زاینده رود به مدت سه سال اقدام نماید.

لذا متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالع از سایر شرایط مزایده، اخذ و تحویل اسناد مزایده تا پایان 
وقت ادارى مورخ 97/06/13 به دفتر اصفهان واقــع در اصفهان خیابان 22 بهمن مجتمع ادارى غدیر 
مراجعه نمایند. بازگشــایى پاکات پیشنهادات مورخ 97/06/14 در محل ســازمان خواهد بود. کلیه 
هزینه هاى متعلقه اعم از درج آگهى، کارشناســى و ارزش افزوده به عهده برنده مزایده خواهد بود. 

سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار مى باشد.
www.sozi.ir :سایت سازمان
info@sozi.ir :ایمیل سازمان

تلفن تماس: 32673080- 32673010

فروش 4 دستگاه موتورسیکلت از طریق مزایده عمومى

حسن جمشیدى- مدیر حوزه امور شعب استان هاى اصفهان، یزد، کهگیلویه و بویراحمدحسن جمشیدى- مدیر حوزه امور شعب استان هاى اصفهان، یزد، کهگیلویه و بویراحمد

متقاضیان مى توانند جهت اطالع از شــرایط و بازدید از موتورســیکلت ها حداکثر تا پایان 
وقت ادارى روز یکشــنبه مورخ 1397/06/04 به آدرس اصفهــان خیابان 22 بهمن مجموعه 
ادارى غدیر، جنب بانک ملى، مؤسسه اعتبارى کاسپین مراجعه و یا با تلفن 32662233 جهت 

هماهنگى تماس حاصل نمایند. 

ههههر!

ن دیدار 

5

ه
علوم 
ضه 
مى

7

6سال پانزدهم / شماره 3296 /8 صفحه

5

با
معاون
گفت:
شــاه
شمال
علیرض
شهید
خیابان
است ک
بسیار

طول خ

احسان احسان 
دیپورت دیپورت 
مى شود؟مى شود؟



0202جهان نماجهان نما 3296یک شنبه  28 مرداد  ماه   1397 سال پانزدهم

رئیس کمیسیون امنیت ملى و سیاست خارجى مجلس 
درباره آخرین وضعیت پرداخــت غرامت دوران جنگ 
عراق به ایران براساس قطعنامه شوراى امنیت سازمان 
ملل، گفت: غرامــت، پرونده بازى در مناســبات ایران 
و عراق اســت که عراق باید طبق بند 6 قطعنامه 598 
شوراى امنیت سازمان ملل آن را پرداخت کند. در همین 
رابطه طرف عراقى هم به طور کامل پرداخت غرامت را 
رد نکرده است.حشمت ا... فالحت پیشــه افزود: در این 
بین یکســرى از اختالفات گذشــته بین ایران و عراق 
مانده که معموًال عوامل دخیل بیرونى مانع از رفع برخى 
اختالفات مى شود که نتیجه آن ایجاد ضررهایى است. به 

عبارتى دیگر اگر عراقى ها اجــازه مى دادند در طول این 
مدت فقط اروندرود الیروبى شــده و به دنبال آن 104 
کیلومتر کشــتیرانى صنعتى، تجارى و اقتصادى ایجاد 
شود،  مى توانســتند از آن محل غرامت ایران را پرداخت 
کنند. منتهى کارشکنى هایى وجود دارد که هنوز اروندرود 
الیروبى نشده است.فالحت پیشــه در عین حال گفت: 
البته عراقى ها از لحاظ فروش تولید و فروش نفت از ایران 
جلوتر هستند و بیشتر مى فروشند. این یعنى توان پرداخت 
غرامت ایران را دارند. اکنون غرامت کویت را به دلیل یک 
الزام بین المللى پرداخت مى کنند. انتظار ما این است که 

این قطعنامه درباره ایران هم اجرا شود.

چشــمه زمزم در مکه مکرمــه بعد از گذشــت قرن ها 
همچنان مى جوشد و بســیارى از زائران در سفر به مکه 

مکرمه جرعه اى از این آب مقدس را نوشیده اند.
این چاه در نزدیکى مقام ابراهیم(ع) و در 18 مترى کعبه، 
در زیرزمین واقع اســت و آب آن توسط پمپ از طریق 
لوله کشى به زائران مى رســد. این چاه در قسمت شرقى 
مسجدالحرام قرار دارد و از آثار ابراهیم(ع)، اسماعیل(ع) 
و هاجر(س) است.به عقیده مسلمانان این چاه به صورت 
معجزه آمیزى هزاران سال پیش توسط جبرئیل در زمان 
ابراهیم(ع) براى نوزاد تشــنه او اســماعیل(ع) به وجود 
آمده است. با جوشیدن چشمه از زیر پاى اسماعیل (ع)، 

هاجر با شن و ماسه و ســنگ اطراف چشمه را محصور 
مى کند.«زمزم» به معناى آب روان توقف ناپذیر اســت. 
طبق روایات، هاجر با مشاهده آب روان بارها این کلمه 
را تکــرار کرد. آب زمــزم از آن زمان تاکنــون همواره 
برقرار است و این چاه با وجود گذشت قرن ها همچنان 
مى جوشد.هر روز یک تانکر آب زمزم براى استفاده زائران 
حرم نبوى به مدینه منوره که حدود 450 کیلومتر با مدینه 
فاصله دارد، ارسال مى شود و در آنجا نیز با مخلوط شدن با 
آب دیگر براى زائران اختصاص مى یابد.  متوسط مصرف 
آب زمزم به وســیله زائران خانه خدا، حدود ده هزار متر 

مکعب در روز است.

عراق توان پرداخت 
غرامت جنگى به ایران را دارد

چشمه اى که بعد از قرن ها 
همچنان مى جوشد

ابهام در وضعیت واعظى 
منابع مطلع مى گویند، واعظى پس از   انتخاب|
تصویب قانون منع به کارگیرى بازنشسـتگان همچنان 
در دولت باقى خواهد ماند. رئیس جمهور قصد دارد ضمن 
انتصاب او به عنوان یکى از معاونت هاى خود، فعالیت هاى 
دفتر رئیس جمهور را نیز ذیل همان معاونت انتقال دهد. 
برخى منابـع مطلع مى گوینـد، احتمـاًال واعظى معاون 
اجرایى مى شـود و دفتر رئیس جمهور نیز ذیل نظر او و 
این معاونت فعالیت خواهد کرد. برخى دیگر نیز پیشنهاد 
تشـکیل معاونت سیاسـى رئیس جمهور را بـه روحانى
داده اند تا واعظى ضمن به عهده گرفتن این مقام، دفتر 

رئیس جمهور را نیز ذیل این معاونت انتقال دهد.

امر به معروف حاکمیت
 جماران| احمد توکلى، عضو مجمع تشـخیص 
مصلحت نظام گفته است: باید حاکمیت را امر به معروف 
 و نهى از منکـر کرد، این کار از تمامى امـر به معروف ها 
و نهى از منکرها مهمتر اسـت. ما اگر واقعًا مسـلمانیم و 
مى خواهیم به این واجب الهى عمل کنیم، وقتى ندانیم 
که استاندار، وزیر و... چگونه کار مى کنند و هیچ خبرى 
از اقدامات آنها نداشـته باشـیم، دیگر نمى توانیم امر به 
معـروف و نهى از منکـر کنیـم. بنابراین همه امـور باید 

شفاف باشند.

الیحه پولشویى رد شد
عباسعلى کدخدایى، سخنگوى   پایگاه 598 |
شـوراى نگهبان در توییتـى اعالم کـرد: الیحه اصالح 
قانون پولشویى در چهار بند مغایر با موازین شرع مقدس 
و قانون اساسى شـناخته شـد و براى اصالح به مجلس 
اعاده شد.  مالك بررسى شـوراى نگهبان در مغایرت یا 
عدم مغایرت یک مصوبه، موازین شرع مقدس و قانون 

اساسى است.

انتقاد از یک خطیب 
«خوش سابقه و خوشنام»

 انتخاب| روزنامه «جمهورى اسالمى» نوشت: 
این روزها در فضاى مجازى فیلم کوتاهى از سخنان یک 
خطیب خوشنام، خوش سابقه و نام آشنا دست به دست 
مى شود که خالصه آن، زیر صفر نشان دادن نمره کارنامه 
نظام جمهورى اسالمى است. ...هر قدر مى خواهید انتقاد 
منصفانه و سـازنده بکنید ولى با نادیـده گرفتن کارنامه 
درخشان نظام جمهورى اسالمى، با دشمنان این ملت و 
این نظام همراهى نکنید. شرایط سخت امروز هم خواهد 
گذشت و کسانى در فرداى روشن این سرزمین روسفید 
خواهند بود که هوشـمندانه سـخن بگویند و آگاهانه یا 

ناآگاهانه در زمین دشمن بازى نکنند.

واکنش کرباسچى به تجمع قم
   خبر آنالین | روزنامه «ایران» با غالمحسین 
کرباسـچى دبیرکل حزب کارگزاران سـازندگى در باره 
تجمـع ضددولتـى جمعـى از طـالب در قم کـه در آن 
شـعارهایى علیه دولت داده شـد، مصاحبه کرده اسـت. 
کرباسـچى از جمله بـه روزنامـه «ایران» گفتـه: اولین 
آسیب این رفتارها در وهله اول به خود حوزه ها مى رسد. تا 
آنجایى که من اطالع دارم شخصیت ها و مراجع بزرگى 

که در حوزه هستند عمدتاً با این نوع حرکات مخالفند. 

درباره الجوردى
على اکبر ناطق نـورى، عضو    اعتماد آنالین|
مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با خبرگزارى 
«مهـر» بـه عملکرد و حواشـى موجـود درباره شـهید 
اسـدا... الجوردى پرداخته اسـت. او از جمله گفته: اگر 
بخواهم از نـگاه خودم یک شـیعه درسـت و حسـابى 
از امیرالمؤمنیـن(ع) معرفـى بکنم، الجـوردى را جزو 
شـیعه هاى مسـلمان على(ع) مى دانم کـه هم قاطع 
بود، هم رئوف بود، هم جاذبه داشـت و هـم دافعه. چه 
کسى در زندان اینگونه عمل مى کند که زندانى اى که 
«اسدا...» دادستان اوست و کیفرخواست علیه او داده، 
بیاید کارمند او شـود و بیرون نرود؟! بعد از سال ها هم 
افتخار کند که من با اسـدا... الجـوردى کار کردم، این 

کجا پیدا مى شود؟! 

خبرخوان
سهم 26درصدى چین از 

واردات به ایران
  فارس| چین، امــارات متحده عربى، 
جمهورى کره، هند و آلمان اولین کشــورهاى 
صادر کننده کاال به ایران طى چهار ماهه ابتداى 
ســال 1397 بوده اند. این گزارش مى افزاید: 
سهم چین از کل واردات به ایران 25/6 درصد، 
امارات متحده عربــى 14/3 درصد، جمهورى 
کره 6/5 درصد، هند 6 درصد و آلمان 5 درصد 

بوده است.

جواد رضویان زنده است!
جواد نوروزبیگى، تهیه کننده   افکارنیوز |
سینماى ایران، ضمن تکذیب اخبار منتشر شده 
مبنى بر درگذشــت جواد رضویان گفت: این 
خبر اصًال صحت ندارد. وى افزود: شــایعات 
درباره هنرمندان زیاد منتشــر مى شود؛ اما خدا 
را شــکر حال آقاى رضویان خوب اســت و با 
هم سر فیلمبردارى هســتیم. گفتنى است روز 
جمعه همزمان با درگذشت عزت ا...انتظامى و 
ضیاء الدین درى، اخبارى هم مبنى بر تصادف 
جواد رضویان در کرمانشــاه و درگذشت این 
هنرمند جوان در فضاى مجازى منتشر شد که 

جواد نوروزبیگى این خبر را تکذیب کرد.

تمام حجاج ایرانى 
در مکه هستند

  تسنیم| رئیس ســتاد مدینه منوره با 
اشاره به اینکه تمامى زائران مدینه قبل به مکه 
منتقل شده اند، گفت: آخرین گروه هاى زائران 
ایرانى مدینه قبل به مکه مکرمه اعزام شده اند. 
اعزام زائران مدینه بعد از روز 14 ذى الحجه به 
بعد انجام مى شود و این روند تا روز 24 شهریور 
ماه ادامه مى یابد. آخرین گــروه زائران ایرانى 
نیز از شــهر مدینه منوره به ســمت کشور باز 

مى گردند.

پایان خاموشى در کشور
  آفتاب  نیوز| معاون وزیــر نیرو در امور 
برق و انرژى از پایان خاموشى ها در کشور خبر 
داد و گفت: بیش از هفت روز اســت که هیچ 
خاموشى  در کل کشور اتفاق نیافتاده و بر اساس 
برآوردهاى صورت گرفته، در روزهاى باقیمانده 

از پیک نیز خاموشى را تجربه نخواهیم کرد.

ذخیره ژنتیکى مان
 در حال فقیر شدن است

  ایسنا| مهران صولتى، جامعه شــناس 
معتقد است، مهمترین خسارت فرهنگى ناشى از 
مهاجرت ایرانیان، تبدیل شدن مهاجرت به یک 
امر ارزشمند براى نخبگان و عموم مردم است. 
با مهاجرت نخبگان و جوانان و تشکیل خانواده 
آنان در آن ســوى مرزها، به سمت رقیق شدن 
ذخیره ژنتیکى و ژنوم حرکــت مى کنیم و این 
ذخیره هرچه فقیرتر و رقیق تر شود، استعدادهاى 

برتر کشورمان را از دست مى دهیم.

ما چه کنیم؟!
مصطفى محبــى، مدیرکل    تسنیم|
زندان هاى اســتان تهران دربــاره قتل وحید 
مرادى، شرور معروف تهران در زندان و ورود و 
خروج اشیاى غیرمجاز به داخل زندان ها اظهار 
کرد:  باید دید که ِعّده و ُعّده و تجهیزات ما چقدر 
است. ما در حد توان خود سعى داریم از ورود و 
خروج اشیاى ممنوعه جلوگیرى کنیم. در بحث 
وحید مرادى، اموال خاصى وارد زندان نشــده 
است. با  کســى که از قاشق و چنگال و چاقوى 
میوه خورى به عنوان تیزى استفاده مى کند چه 
کنیم؟ شما مى گویید چاقو براى میوه خوردن به 
زندانى ندهیم؟ وقتى از کنار تخت ها اســتفاده 
کرده و تیزى درســت مى کنند آن هم خارج از 

دید زندانبان ها، ما چه باید کنیم؟

 روزنامه «اطالعات» در یک خبر اختصاصى اعالم 
کرد نرخ ســود بانکى احتماًال افزایش خواهد یافت. 
به نوشته این روزنامه، در اجراى سیاست  هاى جدید 
بانک مرکزى،  بسته حمایتى ریالى به منظور کنترل 
و مهار نقدینگــى و همچنین هدایت آن به ســمت 
ســرمایه گذارى در بازارهاى مولد به زودى رونمایى 
مى شود و بانک مرکزى ساز  وکارهاى تجدید نظر در 
نرخ سود بانکى را هم مدنظر قرار داده است. در این 
زمینه یک مقام آگاه از به جریان افتادن بررســى ها 
براى تجدیدنظر در نرخ سود ســپرده هاى بانکى در 

بانک مرکزى خبر داد.
وى به خبرنــگار «اطالعات» گفته اســت: اکنون 
شرایط عمومى اقتصاد کشــور و همچنین وضعیت 
تورم با سال گذشــته و اوایل امســال تفاوت کرده 
است. بنابراین ضرورى است شــوراى پول و اعتبار 
به موضوع بازنگرى در نرخ ســود ورود کند. نامبرده 
افزود: بازوهاى مطالعاتى بانک مرکزى اکنون درباره 

بازنگرى در نرخ سود سپرده ها به نتیجه مثبت رسیده 
و این موضوع به اطالع رئیس کل هم رسیده است.

وى خاطرنشان کرد: با این حال هنوز بازنگرى نرخ 
سپرده ها در دســتور کار شــوراى پول و اعتبار قرار 

نگرفته اما احتمال بررسى آن وجود دارد.
این مقام آگاه تصریح کرد: آنچه مهم است اینکه تغییر 
شرایط تورمى شــرایط الزم براى افزایش نرخ سود 
سپرده ها با هدف جلوگیرى از سپرده ها از بانک ها را 
اثبات کرده است، بنابر این به احتمال فراوان کلیت 
نظر نهایى بانک مرکزى نســبت به افزایش ســود 

سپرده ها مثبت خواهد بود.
با توجه به نزدیک شدن به زمان اتمام دوره یکساله 
ســپرده هاى بلندمــدت در اوایل شــهریور، زمان 
زیادى براى تصمیم گیرى بانک مرکزى و شــوراى 
پول و اعتبار باقى نمانده اســت و هر چه زودتر این 
بانک  در بررسى هاى خود باید به یک تصمیم نهایى 

برسد.

تصویرى عجیب از الشه یک حیوان، یک 
هفته اى است که در کرمانشاه خبرساز شده 
و دست به دســت مى چرخد بدون اینکه 
کســى اطالعات دقیقى در باره آن داشته 
باشــد. آنچه در این تصویر دیده مى شود، 
الشه حیوانى شبیه نسل «دایناسورهاى 
دوپا» است و اینگونه به نظر مى رسد که 
به تازگى شکم آن دریده شــده و از پاى 

درآمده است.
این الشه در روستاى تیشه  کن در منطقه 
درود فرامان شهر کرمانشاه پیدا شده است. 
تعدادى از مردم این منطقه معتقدند که این 
الشه متعلق به یک حیوان عجیب الخلقه 
و شاید نسل حیوانات غول پیکر و نخستین 

است. عده اى دیگر اصرار دارند که باقیمانده نسل منقرض شده دایناسورها یا پرندگان گوشتخوار است. برخى حتى 
مدعى اند که این حیوان یک جفت هم دارد و بعید نیست به زودى سراغ مردم منطقه بیاید. بسیارى از برداشت ها 

و گمان هاى مطرح شده اما با واقعیت فاصله زیادى دارد.
تقریبًا همه کسانى که این حیوان را از نسل موجودات ماقبل تاریخ مى دانند یا در باره آن برداشت هاى عجیب و 

غریب مطرح مى کنند، این حیوان را از نزدیک ندیده اند و حدس آنها بر مبناى عکسى از الشه آن است.
فردین الفتى، رئیس یگان حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه که باالى سر الشه حاضر شده و آن را دفن کرده 
است،  گفت: الشه این حیوان چند روز در مقابل آفتاب مانده و باد کرده بود به طورى که پوستش کامًال از بین رفته 
و تشخیص هویت آن به راحتى ممکن نبود. وى تأ کید کرد: هیچ واقعیت عجیبى در باره این حیوان وجود نداشت 

و با توجه به مشخصات الشه روشن شد که یک کفتار یا یک گرگ بوده است.

رئیس پلیس آگاهى ناجا با بیان اینکه وجوه نقد و طالى 
برخى از منازل مسکونى از پول شعب بانک ها هم بیشتر 
اســت، به مورد جالبى از ســرقت هاى کالن از منازل 

مسکونى اشاره کرد.
سردار محمدرضا مقیمى با تأکید بر اینکه «منازل»، بانک 
نیستند، با انتقاد از نگهدارى ارز، پول و طال در منازل گفت: 
شما ببینید یک شعبه بانک، با آن همه دوربین، تجهیزات 
امنیتى، گاوصندوق و مواردى از این دست چقدر نقدینگى 
در داخل شعبه نگهدارى مى کنند؟ ولى در مقابل ما منازلى 
را داریم که چندین برابر وجوه نقدى که در شعب  بانکى 
نگهدارى مى شوند در آنها قرار دارند و این در حالى است 
که هیچ تجهیزات امنیتى و کنترلى هم وجود ندارد و حتى 
در برخى از این منازل آنقدر بى کیفیت و ناایمن است که 

با یک ضربه باز مى شود.
سردار مقیمى با اشاره به یک مورد از سرقت منازل گفت: 
متأســفانه حتى مدیرانى بوده اند که تعداد قابل توجهى 
سکه طال از منازلشان به سرقت رفته؛ مثًال در یک پرونده 
که حدود 80 تا 90 سکه طال از منزل یکى از مدیران به 
سرقت رفته بود، من به این مدیر اعتراض کردم که اصًال 
نگهدارى این مقدار ســکه در منزل، منطقى ندارد. وى 
در جواب گفت، من فالنجا فالن پست را داشتم و زمان 
تودیع، فالن تعداد ســکه به من دادند؛ فالنجا هم مدیر 
بودم و در تودیعم باز هم تعدادى سکه گرفتم؛ این فرد در 
15 سال چهار پنج جا عوض کرده بود و همه سکه هایى 
که در زمان تودیعش گرفته بــود را در منزل، آن هم در 

کشوى میز توالت نگهدارى مى کرد.

نصف جهان حدوداً اوایل دهه 90 شمســى بود که مردم 
اصفهان با نام یکى از قدیمى ترین هتل هاى اصفهان در 

رسانه ها آشنا شدند.
هتل «آمریک»، هتل «فردوسى» و هتل «جهان» که 

سه نام این بناى قدیمى در ادوار مختلف هستند، در بدنه 
غربى چهارباغ و تقریبًا مقابل مدرسه چهارباغ واقع شده 
است. از این هتل به عنوان بازمانده اى مهم از هتل هاى 
مدرن ایران نام برده مى شــود. هتل جهان در روزگارى 

که براى خودش کیا بیایى داشــت، داراى 44 اتاق بود و 
شخصیت هاى معتبرى در آن ساکن بوده اند. این هتل 
زمانى محل اقامت توریست ها، هیئت هاى دیپلماتیک 
خارجى و چهره هاى فرهنگى بود که به اصفهان ســفر 

مى کردند.
گفته مى شود صادق هدایت ســال 1312 و در سفر به 
اصفهان در همیــن هتل اقامت کــرد؛ همچنان که به 
احتمال فراوان «رابیندرانات تاگور»، برنده نوبل ادبیات 
نیز در همینجا مستقر شــد. پاتوق «پروفسور پوپ» نیز 
در اصفهان همین هتل  بود. در هتــل جهان همچنین 
نخستین تئاترهاى اصفهان و برنامه هاى فرهنگى شهر 
برگزار مى شد. نمایشنامه موزیکال «رستم و سهراب» 
و نیز کنســرت «عارف قزوینى» در تــاالر همین هتل 

اجرا شد.
اما هتل جهان را چه کسى تأسیس کرده است؟ چند سال 
پیش یکى از پایگاه هاى کشورى میراث فرهنگى در این 
باره نوشت: «پایه گذار هتل را "تونى هوانسیان" مى دانند، 
عکاس معروف چهارباغ که بسیارى از پدیده هاى مدرن 
دیگر را نیز به اصفهان آورد، از لیموناد گرفته تا دوچرخه. 
معلوم نیست ســال 1307 که برخى منابع سال تأسیس 
هتل برمى شمارند به راستى ســال ساخت این هتل نیز 
هست یا ساختمان آن قبل تر ساخته شده و تونى آن را به 
کاربرى هتل بدل کرده بود. بعدها هتل را شخص ارمنى 
دیگرى به نام "جانى جهان مادروســیان" خرید و هتل 
جهان نام داد، هتلى که همچنــان معتبر و داراى وجهه 
بین المللى بود و تا اندك ســال هایى پس از انقالب نیز 

همچنان دایر بود.» 
اما هتل آمریک در طول زمان به رغم سابقه درخشانش 
به سمت فراموشى هرچه بیشتر رفته و امروز در حال فرو 

ریختن کامل است.   
عکاس خبرگزارى «ایرنا» کــه اخیراً به داخل این هتل 
تاریخى راه یافته است، دیروز مجموعه تصاویر تأسفبارى 
از شرایط رو به احتضار آن را منتشر کرد که نشان مى دهد 
چیزى تا مرگ کاملش باقى نمانده است. آیا هیچکدام از 
متولیان سازمان میراث فرهنگى به عنوان یکى دستگاه 
دولتى، گزارش تصویرى خبرگزارى رســمى دولت را 

مشاهده کرده اند؟ 

کسى صداى آوار در حال ریزش اولین هتل مدرن اصفهان  را مى شنود؟

«جهاِن» رو به پایان

نصف جهان  خوشــمان بیاید یا نه، همــه چیز در ایران 
تابعى از سیاست اســت؛ حتى در گذشت هنرمندان این 
سرزمین. روز جمعه به فاصله چند ساعت، خبر درگذشت 
دو هنرمند ســینما، تئاتر و تلویزیون ایران منتشــر شد. 
ابتدا پرویز پرستویى در آغازین ساعات صبح این روز در 
صفحه اینستاگرام خود خبر درگذشت عزت ا... انتظامى 
را داد و هنوز جمعه به ظهر نرسیده بود که خبر درگذشت 
ضیاء الدین درى خالق مجموعه «کیف انگلیســى» و 

«کاله پهلوى» هم در شبکه هاى مجازى منتشر شد. 
با توجه به اینکه این دو اتفاق در ساعات اولیه روز رخ داده 
بود، معلوم بود که روزنامه هاى صبح شــنبه با آمادگى 
کامل به انتشار آن دســت خواهند زد. این پیش بینى به 
وقوع پیوست و درگذشت این دو هنرمند در صفحه اول 
شماره هاى دیروز تقریباً تمام نشریات کشورى دیده شد، 
منتها با نوعى خط کش در انتشار خبر که کامًال رگ و پى 

سیاسى داشت.
در حالى که روزنامه هاى نزدیک به جناح اصالح طلب، 
بیشترین بار خبرى را روى تصاویر بزرگ عزت ا...انتظامى 
گذاشــته بودند اما روزنامه هاى اصولگرا ترجیح دادند 
اهمیت بیشترى به ضیاء الدین درى بدهند. در این میان 
بعضى روزنامه ها که آنها هم نزدیک به طیف اصولگرایان 
هستند سعى کردند در وسط ماجرا حرکت کنند و این دو 

هنرمند را در یک قامت به نمایش بگذارند.
در بین مهمترین روزنامه هــاى اصالح طلب یا نزدیک 
به طیف معتــدل کشــور، روزنامه هــاى «اعتماد»، 
«ســازندگى»، «آفتاب یزد»، «ایران» و «شهروند»، 

عکس ها و تیترهاى بزرگ صفحه اولشان را به درگذشت 
عزت ا... انتظامى اختصاص دادند و خبر درگذشت ضیاء 
الدین درى را در کادرهایى به مراتب کوچک تر منتشــر 
کردند. از این دســته روزنامه ها، «شــرق»، «آرمان»، 
«هفت صبح»، «اطالعــات» و «قانون» خبرى درباره 
کارگردان «کیف انگلیســى» در نیم  تاى باالى صفحه 
اول خود نیاوردند اما عزت ا... انتظامى در صفحه اول همه 

آنها (به جز اطالعات) عکس اول بود.
این تعــادل در میان شــماره هــاى دیــروز مهمترین 
روزنامه هاى اصولگرا کامًال برعکس به چشم مى خورد. 
از این دســته، «وطن امروز»، «جوان»، «خراســان»، 
«فرهیختــگان» و «جــام جم» عکس هــاى بزرگ 
صفحه اول خود را به نسبت تقریبًا مساوى به طرح ها یا
عکس هایى از هر دو این هنرمندان اختصاص داده بودند 
به جز روزنامه «جام جم» که طــرح ضیاء الدین درى را 
از طرح عزت ا...انتظامى بزرگ تــر درآورده بود. روزنامه 
«سیاست روز» هم تصاویر کوچکى از هر دوى آنها را در 

پایین نیم تاى باالى صفحه اولش کار کرد. 
اما عجیب ترین رفتار در میان نشریات این طیف، متعلق 
به روزنامه «صبح نو»- نزدیک به محمد باقر قالیباف- 
بود. این روزنامه، ضیاء الدین درى را به عکس و تیتر اول 
خود بدل کــرد و در کادرى کوچک، خبر از درگذشــت

عزت ا... انتظامى داد آن هم با این تیتر: «عزت زیاد!»
روزنامه هــاى اصولگــراى «جمهورى اســالمى»، 
«کیهان» و «رسالت» هم کًال از خبر درگذشت انتظامى 
و درى گذشتند و آن را در صفحه اولشان کار نکردند!        

رفتارشناسى روزنامه ها در قبال درگذشت عزت ا... انتظامى و ضیاء الدین درى

همه چیزمان سیاسى است حتى مرگ و میر!

دزدیدن 90 سکه از خانه یک مدیر!

احتمال جدى افزایش نرخ سود بانکى

گرگ بود نه دایناسور! 
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گره ترافیکى شمال شهر 
باز مى شود

معاون حمل و نقل و ترافیک شـهردارى اصفهان گفت: 
اصالح ورودى تقاطع غیرهمسطح«شهید شاهمرادى»در 
جهت رفع مشـکالت ترافیکى شمال شـهر اصفهان در 
دست بررسى اسـت. علیرضا صلواتى اظهار کرد: تقاطع 
غیرهمسطح شهید شاهمرادى در شـمال اصفهان و در 
انتهاى خیابان کاوه سال ها پیش احداث شد، این در حالى 
اسـت که اکنون حجم ورود خودروها از آن نقطه بسـیار 
باالست و شاهد پس زدگى ترافیک در طول خیابان کاوه 
هستیم. وى افزود: استدالل طراحان تقاطع غیرهمسطح 
شـهید شـاهمرادى بر این بوده که خودروها بـا توجه به 
اینکه از خارج قصد ورود به شهر را دارند و عمده حوادث 
در ورودى شهرها اتفاق مى افتد، باید توقفى داشته باشند 
و بعد از عبور از چراغ راهنمایى وارد شـهر شـوند، اما این 
استدالل به نوعى اشتباه بود، زیرا اکنون با حجم زیادى از 

خودروها در این محور روبه رو هستیم.

رئیس شوراى شهر مبارکه 
ابقا شد

در انتخابات هیئت رئیسه پنجمین دوره شوراى اسالمى 
شهر مبارکه، سجاد خالوزاده با کسب حداکثر آراء براى 

دومین سال پیاپى در سمت ریاست شورا ابقا شد.

مرمت شدن 
خانه تاریخى«توحیدى» 

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دسـتى و گردشگرى 
اسـتان اصفهـان از مرمت خانـه تاریخـى «توحیدى» 
در زواره خبـر داد. فریـدون اللهیارى، مرمـت این خانه 
تاریخى را شـامل شمشـه کشـى، تخریب اندود، گچ و 
خاك ، سـیمگل، کف فرش کردن اتاق ها، سمپاشـى 
علیه آفت موریانه و بازسازى درهاى چوبى عنوان کرد و 
افزود: براى مرمت این بناى تاریخى یک میلیارد و 300 

میلیون ریال هزینه شد. 
گفتنى اسـت؛خانه تاریخى توحیدى بـا 800 متر مربع 
زیربنـا در دوره قاجـار سـاخته شـده و بانـى آن« فناى 

توحیدى» جد «محیط طباطبایى» است. 

برگزارى نخستین دوره 
تربیت مدیران قرآنى بسیج 

مدیر دارالقرآن بسـیج اسـتان اصفهان گفت: نخسـتین 
دوره تربیت مدیران قرآنى رده هاى بسیج استان اصفهان 
با شـرکت صد نفـر از خواهـران و بـرادران بسـیجى در 
شهریورماه امسال برگزار مى شود. عظیم هاشم زاده گفت: 
این دوره از 3 تا 31 شهریور به صورت فشرده و در روزهاى 
زوج، از سـاعت 14 تا 19 در سـاختمان جدیـد دارالقرآن 

بسیج اصفهان واقع در چهارباغ خواجو برگزار مى شود.

افزایش3 برابرى 
تولید گوشت مرغ در نطنز

رئیس شبکه دامپزشکى شهرستان نطنز گفت: در سه ماه 
نخست امسال تولید گوشت مرغ در شهرستان نطنز رشد 
سه برابرى داشته است. محمدمهدى نظام طاهرى افزود: 
صد واحد مرغدارى گوشتى در شهرستان نطنز وجود دارد 
که داراى ظرفیـت یک میلیون و 500 هـزار قطعه جوجه 

ریزى در یک دوره هستند که آمار قابل توجهى است.

کشف 580 ُتن عدس 
احتکار شده در اصفهان

با تالش مأموران انتظامى 585 ُتن عدس احتکار شده 
از یک انبار در اصفهان کشف و توقیف شد.

رئیس پلیس امنیـت عمومی اسـتان اصفهان گفت: 
مأموران پلیس امنیـت عمومى فرماندهـى انتظامى 
اسـتان در پى کسـب خبرى مبنى بر احتکارمحموله 
بـزرگ حبوبـات در یکـى از انبارهاى حاشـیه شـهر 
اصفهان، با حکم قضائى در بازرسـى از این انبار 585 
تن عـدس احتکار شـده بـه ارزش 48 میلیـارد ریال 
کشف کردند. محمد حسن اسماعیلی افزود: یک نفر 

دستگیر و تحویل مراجع قضائى شد.

خبر

مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره)استان اصفهان گفت: 
61 درصد از افراد تحت حمایت کمیته امداد اصفهان در سن 

کار قرار ندارند.
محمدرضا متین پــور بیان کرد: 61درصــد از افراد تحت 
حمایت کمیته امداد اصفهان را افراد زیر 18 سال و باالتر از 

60 سال تشکیل مى دهند.
وى بابیان اینکه تنگناهاى اعتبارى و بودجه اى، این نهاد را 
به حمایت از اورژانسى و اضطرارى ترین موارد، محدود کرده 
است، افزود: قسمت عمده جامعه تحت حمایت کمیته امداد 
اصفهان در سن کار قرار ندارند و برنامه هاى توانمندسازى 
و اشتغال و خودکفایى براى مددجویان را پیچیده و سخت 

مى سازد. متین پور 91 هزار و 678 نفر از مددجویان این نهاد 
را افراد 60 ساله و باالتر و همچنین زیر 18 سال اعالم کرد 
و گفت: این افراد، 61 درصد از جامعه تحت حمایت کمیته 
امداد اصفهان را تشکیل مى دهند و خارج از محدوده سنى 
مطلوب براى ایجاد یک کسب وکار و به کار گرفته شدن در 

مشاغل پایدار قرار دارند.
وى با اشاره به این وضعیت خاص در جامعه تحت حمایت 
این نهاد، اظهار کرد: موفقیت هاى کمیته امداد اصفهان در 
ایجاد اشتغال در سطحى باالتر و با هزینه اى کمتر از متوسط 
کشورى، با توجه به این ویژگى جامعه مددجویى است که 

برجسته  مى شود. 

مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان گفت: امسال شش 
هزار و شش نفر از استان اصفهان به سرزمین وحى اعزام 
شده اند که از این میان، دو هزار و 650 نفر از آنها مرد و سه 

هزار و 356 نفر از آنها زن بوده اند.
غالمعلى زاهدى با بیان اینکه آخرین پرواز در روز یک 
شنبه 21 مردادماه بوده اســت، افزود: این تعداد حاجى 
در قالب 41 کاروان از اســتان اصفهان عازم ســرزمین 
وحى شــده اند که از میان این کاروان هــا، 12 کاروان 

«مدینه قبل» و بقیه کاروان ها «مدینه بعد» هستند.
مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان گفت: زائران خانه 
خدا از 27 تیرماه اعزام شدند که روند اعزام زائران «مدینه 

اول» تا 19 مرداد ادامه داشــت و زائران «مدینه بعد» از 
هشتم مردادماه به سرزمین وحى اعزام شدند.

وى خاطرنشــان کرد: آخرین پروازهــا 24 مردادماه در 
فرودگاه جده نشست که در هر کاروان غیر از حجاج حاضر 
در کاروان، مدیر، معاون، روحانى و تعدادى عوامل اجرایى 

براى خدمت به حجاج حضور داشتند.
زاهدى اذعان کرد: هزینه ها براى سفر حج در کاروان ها 
از 13 میلیون و 500 هزار تومان تــا 17 میلیون و 800 
هزار تومان در اســتان اصفهان بوده است که اختالف 
در انتخاب هتل ها توسط حجاج موجب اختالف قیمت 

کاروان ها شده است.

حضور 6000 اصفهانى
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چرا خودکفایى مددجویان
 کمیته امداد پیچیده است

مدیر کل فرودگاه هاى اســتان اصفهان با اشاره به تعطیل 
شدن خط وین-اصفهان، گفت: ترمینال خارجى فرودگاه 
اصفهان با وجود هزینه باالى نگهدارى، هر ســال شاهد 

کاهش پروازهاى خارجى است.
حســن امجدى با بیان اینکه صنعت گردشــگرى استان 
اصفهان گریبانگیر انســجام معکوس اســت، اظهارکرد: 
متأســفانه هر کســى یک بخش از گردشــگرى را بدون 
هماهنگى با ســایر بخش ها دنبال مى کند و در بسیارى از 
اوقات، بخش ها بر خالف جهت یکدیگر حرکت مى کنند.
وى فرودگاه را دروازه طالیى ورود هر شهر برشمرد و افزود: 
فرودگاه از نظر مسئولیت شهر و استان و بخش خصوصى، 
به عنوان دروازه اصلى ورودى گردشگران خارجى شناخته 

نمى شود و هیچ حمایتى از آن نمى شود.
امجدى تأکید کرد: وظیفه هر سازمان در سند گردشگرى 
اصفهان باید مشخص شــود تا توان و نیروى هر بخش در 
یک هدف متمرکز شود و همدیگر را دفع نکنند. مدیر کل 
فرودگاه هاى استان اصفهان خاطر نشــان کرد: سازهاى 
صنعت گردشگرى اصفهان ناهمگون نواخته مى شود و در 

قالب یک ارکستر منظم و منسجم نواخته نمى شود. 
وى با اشاره به تعطیل شــدن خط وین-اصفهان، گفت: به 
دلیل عدم همکارى آژانس ها و سایر بخش هاى گردشگرى، 
این خط هوایى که قرار بود نقش مهمى در جذب گردشگران 
اروپایى داشته باشد، به دلیل خالى بودن پروازها  تعطیل شد.

ارکستر ناهمگون صنعت گردشگرى اصفهان
مدیرکل فرودگاه هاى استان، تعطیل شدن خط هوایى وین-اصفهان را به دلیل عدم همکارى بخش هاى گردشگرى دانست 

پرواز پروانه ها
 بر فراز چهارباغ

مســئول دبیرخانه جشــنواره بین المللى فیلم  
کودك و نوجــوان گفت: برنامــه هاى جنبى 
جشــنواره ســى و یکم فیلم هاى کودکان و 
نوجوانان با محوریت چهارباغ برگزار مى شود 
و تالش مى کنیم آیین افتتاحیه جشــنواره نیز 
همزمان با افتتاح پیاده روى چهارباغ برگزار شود. 
مهدى سجاد زاده اظهار کرد: امسال جشنواره 
بین المللى فیلم هاى کــودکان و نوجوانان از 
هشتم تا 14 شــهریورماه در پردیس چهارباغ، 

سینما ساحل و سیتى سنتر برگزار مى شود.
وى با اشــاره به آیین افتتاحیه این جشــنواره 
افزود: آیین افتتاحیه این دوره از جشنواره هشتم 
شهریورماه در روز عید غدیر خم برگزار مى شود 
و امســال در نظر داریم که یک آیین مردمى 

داشته باشیم.

توزیع پانل خورشیدى
 بین عشایر

مدیرکل امور عشایر استان اصفهان از توزیع هزار 
و 400 پانل خورشــیدى تولید برق بین عشایر 

استان در سه سال گذشته خبر داد. 
مختار اســفندیارى اظهــار کرد: در راســتاى 
خدمات دهى به عشایر در سطح استان، تعداد هزار 
و 400 پانل خورشیدى تولید برق طى چند سال 
گذشته تاکنون بین عشایر بختیارى عرب جرقویه 
و قشقایى ها در ســمیرم توزیع شده است. وى با 
بیان اینکه این پنل هاى خورشــیدى به صورت 
رایگان بین عشایر توزیع شــده است، افزود: در 
شهرستان سمیرم بین عشایر تاکنون 120 دستگاه 
پانل خورشیدى توزیع شده است. مدیرکل امور 
عشایرى استان اصفهان گفت: ارزش هر کدام از 
این دستگاه ها پنج میلیون ریال است که انرژى 
برق را از خورشید گرفته و در باترى ذخیره مى کند 
و عشایر مى توانند با المپ کم مصرف، روشنایى 

خود را تأمین و گوشى هاى خود را شارژ کنند.

امضاى تفاهمنامه دانشگاه 
کاشان با روزنهایم آلمان

دانشگاه هاى کاشان، روزنهایم آلمان و رئیس گروه 
صنعتى آرین ســعید براى ارتقاى همکارى هاى 
مشترك تفاهمنامه همکارى امضا کردند. انجام طرح 
هاى تحقیقاتى مشــترك، تبادل استاد و دانشجو، 
انجام دوره مشترك آموزشــى در دوره کارشناسى 
ارشد رشــته هاى صنایع چوب، تبادل اطالعات و 
کارگاه هاى مشترك در قراردادهاى جداگانه، از جمله 
محورهاى همکارى این دانشگاه هاست. همچنین 
قرار است بر اساس توافق هاى اولیه، پردیس دانشگاه 
کاشــان با هزینه مجموعه آرین ســعید در استان 
مازندران براى برطرف کردن نیازهاى علمى کشور 

در زمینه صنایع چوب فعال شود.

مدیران دســتگاه هاى اجرایى اســتان و فعاالن اقتصادى 
در نشستى با عنوان نشست بررســى امور اقتصادى استان 
و اقتصاد مقاومتى در تاالر اجتماعات اســتاندارى مسائل، 
مشکالت، انتقادات و پیشنهادات خود در زمینه هاى مختلف 
اقتصادى را با وزیر کشور در میان گذاشــتند و وزیر کشور 
نیز قول پیگیرى و انتقال موضوعات مطرح شــده به هیئت 

دولت و... را داد.
وزیر کشور در این نشســت که حدود چهار ساعت به طول 
انجامید، گفت: مشکالت بیان شــده صنایع، تولید، آب و... 
بیشتر از موضوعات اصلى کشور است، که فعاالن اقتصادى 

در این نشست مصادیق آن را در استان مطرح کردند. 
عبدالرضا رحمانى فضلى اظهار کرد: مســائل مطرح شده 
در این نشست را پیگیرى مى کنیم و به هیئت دولت انتقال 
مى دهیم و اجراى راه حل ها براى رفع مشــکالت را تسریع 

خواهیم کرد.
وى افزود: اگر ستادى در وزارت کشور با حضور نمایندگان 
تام االختیار از دستگاه هاى مختلف تشکیل شود بیش از 70 

درصد مشکالت استان ها قابل حل خواهد بود.
رحمانى فضلى اظهار امیدوارى کرد پرچم اصفهان همواره 
در اهتزاز باشد، تا مردم دیگر استان ها آن را جهت یابى کنند و 

پرچم اقتصاد مقاومتى در این استان برافراشته باشد.
■■■

استاندار اصفهان هم با بیان اینکه این نشست بسیار ارزشمند 
بوده و بیش از 90 درصد مشکالت و راهکارها بیان شد، گفت: 
مسئله آب از اهمیت بسیار باالیى در استان برخوردار بوده و 
آب نیز داراى دو بُعد افزایش آب به حوضه و صرفه جویى و 

استفاده از پساب است.
محســن مهرعلیزاده اظهار کرد: در بُعد اول افزایش آب به 
حوضه در قالب ایجاد تونل، ســد و... بوده که متأسفانه در 
دهه هاى اخیر این کار صورت نگرفت ولى ما کارها را شروع 
کرده و استمرار مى دهیم و امروز کار با سرعت در حال انجام 
است اما در بعد دوم، صرفه جویى در مصرف آب، استفاده از 

پساب، کشت محصوالت کم آب بر و... باید انجام شود.
وى در بخش دیگرى از اظهارات خود به سختگیرى بانک ها 
در پرداخت تسهیالت اشاره کرد و افزود: بانک ها باید روش 
دوران دفاع مقدس را پیش بگیرند و در سیستم داخلى، لباس 
رزم بر تن کنند چرا که اســتان اصفهان به عنوان اســتانى 
صنعتى با دیگر استان ها، متفاوت است و دشمن نیز تولید را 
نشانه رفته و تولید از نقاط آسیب پذیر در جنگ اقتصادى است 
که اگر بتوانیم در سطح ملى این لباس رزم را براى مبارزه با 
جنگ اقتصادى با نگاه ویژه و اختیارات الزم صورت دهیم 
مطلوب خواهد بود و در حقیقت باید اتاق فرماندهى جنگ 
اقتصادى تشــکیل شود و در این راســتا باید به یک استان 
همچون اصفهــان اعتماد و اختیــارات وزارتى بدون هیچ 

محدودیتى داده شود.

■■■
شــهردار اصفهان هم به نمایندگى از شهرداران شهرهاى 
مختلف استان گفت: امروز شهردارى هاى استان اصفهان با 
مشکالت عدیده مالى روبه رو بوده و کانون خدمت به مردم 

نیز، شهردارى ها هستند.
قدرت ا... نوروزى افــزود: امروز با توجه بــه افزایش تورم، 
وابســتگى خدمات به ارز، امــکان اجــراى پروژه ها براى 
شهردارى وجود ندارد و متأســفانه در قانون بودجه هم واژه 
عوارض به مالیات ارزش افزوده تبدیل شد که باعث کاهش 
درآمد شــهردارى ها شده اســت و اگر اصالح نشود امکان 

فعالیت نخواهد بود.
وى اظهار امیدوارى کرد در شرایط فعلى، نیاز جامعه به امید و 
نشاط برقرار و در سطح شهر شاهد نشاط بیشتر مردم باشیم.

■■■
در ابتداى نشست بررســى امور اقتصادى استان و اقتصاد 
مقاومتى، معــاون هماهنگى امــور اقتصادى و توســعه 
منابع اســتاندارى اصفهان با ارائه گزارشى از فعالیت هاى 
فرصت هاى سرمایه گذارى ویژه تحول کسب و کار و ارتقاى 
جایگاه بین المللى استان اصفهان، گفت: با تدابیر مدیریت 
استان، در شرایطى که به دلیل تحریم هاى ظالمانه، موضوع 
سرمایه گذارى خارجى با دشوارى روبه رو شده است ما باید 
زمینه هاى مساعد سرمایه گذارى را براى سرمایه هاى داخلى 
در کنار تــالش براى جلب ســرمایه گذارى خارجى فراهم 
سازیم که این امر نیازمند توسعه دانش سرمایه گذارى، ایجاد 
هماهنگى بین سازمان ها و نهادهاى مالى و اعتبارى، تسهیل 

شرایط و تأمین امکانات سخت افزارى و نرم افزارى است.
محمدعلى شجاعى افزود: اهداف اصلى درگاه سرمایه گذارى 
اســتاندارى اصفهــان پوشــش برنامه راهبــردى جلب 
ســرمایه گذارى، زمانبر بودن فرآیندهــاى اخذ مجوزهاى 
دولتى و بانکى و عدم شفافیت فرصت هاى سرمایه گذارى 
بوده است و در این راستا معاونت هماهنگى و امور اقتصادى 
و توسعه منابع استاندارى اصفهان براى اولین بار در کشور بر 
مبناى برنامه اى کالن نگر مبتنى بر اسناد آمایش سرزمینى 
و فرصت ها و مزیت هاى نســبى مناطق مختلف اصفهان، 
پروژه هایى را بررســى و آمــاده کرد، کلیه مســیرها، اخذ 
استعالم ها و مجوزهاى ادارى را به نیابت از سرمایه گذاران 
طى کرده و اطالعات مربوطه را به صورت شفاف و عادالنه 
در اختیار همه سرمایه گذاران قرار مى دهد و تالش خواهد 
شد که سرمایه گذاران با حداکثر سهولت، امکان دسترسى به 
اطالعات پروژه ها را داشته باشند تا به تناسب توانایى مالى 
خود در آنها ســرمایه گذارى کنند و پروژه نیز به سرعت به 

بهره بردارى برسد.
شجاعى از عالقه مندان به ســرمایه گذارى در پروژه هاى 
اســتان خواســت تا براى مشــاهده پروژه هــاى جدید 
به درگاه ســرمایه گذارى اســتاندارى اصفهان به آدرس

 www.isfahanvest.com مراجعه کنند.

اختیارات وزارتى بدون محدودیت
 به اصفهان اعطا شود

ساسان اکبرزاده

مدیر شهرســازى الکترونیک و برون ســپارى معاونت 
شهرســازى و معمارى شــهردارى اصفهان گفت: در 
حال حاضر 75 دفتر پیشخوان که از آنها به عنوان «میز 
خدمت» نام برده مى شود، در سطح مناطق دایر هستند 
و 32 کارشناس شهرسازى، معمارى و عمران به عنوان 

مأموران بازدید در دفاتر حضور دارند.

وحید مهدویان اظهار کرد: فعالیت هاى شــهردارى به 
دو بخش میدانى و حاکمیتى تقســیم مى شــود و دفاتر 
کارگزارى شــهردارى اصفهان نیز بر اســاس مصوبه 
هیئت دولت وظیفه انجام اقدامــات میدانى را بر عهده 
دارد تا شهروندان به جاى مراجعه به شهردارى، به دفاتر 

پیشخوان در قالب «میز خدمت» مراجعه کنند.
مدیر شهرســازى الکترونیک و برون ســپارى معاونت 
شهرسازى و معمارى شــهردارى اصفهان با بیان اینکه 
تشکیل پرونده براى ملک و ثبت درخواست شهروندان 
براى بازدید از ملک، از جمله وظایف این دفاتر اســت، 
گفت: پس از انجام این اقدامات، مشخصات ملک براى 
تأیید نهایى به شهردارى منطقه مربوطه ارسال مى شود و 
موارد مربوطه پیگیرى و پاسخ نهایى از شهردارى دریافت 

مى شود و در اختیار مالک قرار مى گیرد.

نماینده کاشان و آران و بیدگل در مجلس شوراى اسالمى 
با اشاره به کمبود آب و شورى آب هاى زیر زمینى در این 
منطقه گفت: پرورش ماهى«آرتمیا» بهترین جایگزین 
براى کشاورزى در شهرستان آران و بیدگل است که باید 

با برنامه ریزى در این زمینه اقدام شود.
جواد ساداتى نژاد با اشــاره به راه اندازى شهرك ماهیان 
زینتى در راوند کاشان گفت: تولید انبوه آرتمیا به عنوان 
یکى از منبع هاى مهم تغذیه ماهیان زینتى مى تواند نیاز 
این شــهرك را نیز تأمین کند و صرفه اقتصادى باالیى 

داشته باشد.
وى پیش تر نیز از موافقت وزیر جهاد کشــاورزى براى 
راه اندازى شهرك پرورش آرتمیا در دریاچه نمک آران و 

بیدگل خبر داده بود.
گفتنى است؛ آرتمیا نام علمى جاندارى سخت پوست است 
که در آب هاى شور زندگى مى کند و در صنایع پرورش 

میگو و ماهى مورد استفاده قرار مى گیرد.  

کارشناس مسئول طرح سنجش سالمت دانش آموزان مرکز 
بهداشــت اصفهان گفت: اختالل اضطراب و افسردگى و 
همچنین میزان خشونت خانگى و دخانیات در طرح«سنجش 

سالمت دانش آموزان» مورد ارزیابى قرار مى گیرد. 
مژگان امیدى اظهار کرد: هر ساله قبل از رسیدن مهرماه و 
زمان بازگشایى مدرسه ها، طرح سنجش سالمت کودکان 
در زمان ثبت نام دانــش آمــوزان در کالس اول اجرا مى 
شود. وى افزود: طرح سنجش ســالمت کودکان در دوره 

پیش دبســتانى و اول دبســتان با همکارى اداره استثنایى 
آموزش و پــرورش اســتان اصفهان صورت مــى گیرد. 
کارشناس مسئول طرح سنجش سالمت دانش آموزان مرکز 
بهداشت استان اصفهان با بیان اینکه در این طرح معاینات 
روتین از کــودکان هنگام ثبت نام انجام مى شــود، گفت: 
سنجش سالمت دانش آموزان در ســه پایه دیگر به غیر از 
پیش دبستانى و اول دبســتان تنها از طریق مرکز بهداشت 

انجام مى شود.

راه اندازى 75 «میز خدمت» 
در مناطق 15گانه شهردارى

پرورش ماهى «آرتمیا» 
جایگزین کشاورزى در آران 

بررسى اضطراب و افسردگى
 در دانش آموزان 
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بهترین فیلم جشنواره سى و ششــم فیلم فجر، 
میلیاردى شد.

فیلم سینمایى «تنگه ابوقریب» به کارگردانى بهرام 
توکلى و تهیه کنندگى سعید ملکان توانست ظرف 

کمتر از یک هفته به فروش یک میلیاردى برسد.
این فیلم که با استقبال گسترده مردم در اکران هاى 
مردمى و فضاى مجازى مواجه شده، از چهارشنبه 
با سرگروهى سینما اســتقالل به اکران خود ادامه 
مى دهد و پیش بینى مى شود با افزایش سالن هاى 
نمایش فیلم در تهران و شهرستان ها میزان فروش 
فیلم نیز سرعت گیرد.گفتنى است؛ فیلم سینمایى 
«تنگه ابوقریب» برنده شش سیمرغ و بهترین فیلم 
جشنواره فجر است که توانست تحسین مخاطبان، 
منتقدان و اهالى سینما را در جشنواره سى و ششم 
برانگیزد. جــواد عزتى، امیر جدیــدى، حمیدرضا 
آذرنگ، على سلیمانى و مهدى قربانى،  بازیگرانى 
هستند که در این فیلم ســینمایى به ایفاى نقش 
پرداختند. «تنگه ابوقریــب» از نظر صحنه هاى 
اکشــن و جنگى جزو آثار منحصر به فرد سینماى 

دفاع مقدس محسوب مى شود.

پوستر قدیمى فیلم «برادران لومیر» که تصور مى شود نخستین پوســتر مربوط به نمایش عمومى یک فیلم در سینما باشد، نشانه هایى از زندگى 
مردم پاریس در اواخر قرن نوزدهم را در خود دارد. قرار اســت این پوستر تاریخى همراه با 163 پوستر ســینمایى دیگر در حراجى «ساثبیز» لندن 

چوب حراج بخورد.
آنچه در پوستر موســوم به نمایش عمومى فی لم «برادران لومیر» به تصویر کشیده شده، ورود سینمادوستان به سالنى با صد صندلى براى دیدن 

فیلم در روز 28 دسامبر 1895 است.
نمایــش عمومى فیلــم در آن دوران رویــدادى بى بدیل بود که بعدهــا به یکــى از مهمترین تحول هــاى فرهنگى قرن 20 تبدیل شــد. آن 

روز فقط 30 نفر براى دیدن فیلم لومیرها وارد ســالن شــدند و روزنامه ها هــم که به این برنامه دعوت شــده بودند، ترجیح دادند در آن شــرکت 
نکنند.

تماشاگران فیلم 20 دقیقه اى با حسى آمیخته با شگفتى و تردید به آن واکنش نشان دادند. «ویکتور پرو» که شاهد آن ماجرا بود، از فریاد توأم 
با ترس یکى از خانم هاى حاضر در سالن خبر داد و مردى هم از این شاکى بود که چرا مردم را به سخره گرفته اند.

با این حال، گزارش هاى روزنامه هاى پاریسى چنان فضایى به راه انداخت که روزهاى اول و دوم ژانویه 1896 دو هزار نفر هر کدام یک 
فرانک دادند تا شاهد تصاویر متحرك باشند.

آشنایى داریوش اسدزاده و مرحوم عزت ا... انتظامى به دهه 20 برمى گردد، 
زمانى که هر دوى این هنرمندان در تئاتر الله زار به روى صحنه مى رفتند. 

اسدزاده خاطرات مشترکى از مرحوم انتظامى دارد.
داریوش اسدزاده که از پیشکسوتان مطرح تئاتر است به سابقه آشنایى اش 
با مرحوم انتظامى در دهه 20 اشــاره کرد و گفت: «من و مرحوم انتظامى 
تقریبًا هم سن هستیم و یکسال با هم تفاوت سنى داریم. من از آن روزى 
که ایشان را شناختم او جوان بسیار محجوبى بود و مستعد. او ابتدا که وارد 
عرصه بازیگرى شد به آن صورت با تئاتر آشنا نبود، البته آن زمان کالس ها 
و دانشکده ها و این بحث ها وجود نداشت، سال هاى 1320 یا 21 بود که ما با 

هم آشنا شدیم. دوستى ما هم تقریباً از همان سال ها آغاز شد.»
او با اشاره به همکارى هاى مشترکشان با مرحوم انتظامى در دهه 20، افزود: 
«من آن موقع هنرپیشه بودم و آقاى انتظامى هنوز به صورت جدى بازیگرى 
را آغاز نکرده بود اما در یک نمایش با هم حضور داشتیم و ایشان در پشت 

صحنه نمایش فعالیت مى کردند.»
اسدزاده در ادامه به ماجراى بازیگر شدن مرحوم انتظامى اشاره کرد و توضیح 
داد: «در یکى از نمایش ها یکى از هنرپیشه ها نیامد و عزت ا... انتظامى به 
جاى او بازى کرد و از آن همان موقع او درخشید و وارد کار شد. او در ادامه به 

دانشکده رفت، خارج از کشور 
درس خواند و هنرپیشه اى 
بنام شد که تا آخر عمر هم 
کارهاى بسیار جالبى کرد 
و تیپ هاى بسیار قشنگى 

را بازى کرد.»
وى همچنین با اشــاره به 

سابقه دوستى دیرینه اى که 
با مرحوم انتظامى داشــته اما 

دیگر همکارى مشــترکى با هم 
نداشتند نیز گفت: «راه ما بعد از مدتى 

از همدیگر جدا شد، ایشان به کالس هاى 
مرحوم نوشــین رفت و من آن موقــع با مرحوم 

سیدعلى خان نصر مشغول همکارى شدم و به قولى جایمان را 
با هم عوض کردیم. چون من این طرف فعالیت مى کردم و آقاى انتظامى 
آن  طرف. اما دوســتى مان همچنان پابرجا بود و دورادور با هم در ارتباط 

بودیم.»

فصل دوم سریال «ســارق روح» به تهیه کنندگى 
ابوالفضل صفرى این روزها در مرحله نگارش فیلمنامه 
قرار دارد. به گزارش «صبــا»، بعد از اتمام فصل اول 
سریال «سارق روح» به کارگردانى احمد معظمى و 
تهیه کنندگى ابوالفضل صفرى و به دلیل اســتقبال 
مخاطبان و موفقیت این سریال، سازندگان آن به دنبال 

ساخت فصل دوم این سریال رفتند.
ابوالفضل صفرى، تهیه کننده مجموعه «سارق روح» 
در خصوص آخرین وضعیت ساخت فصل جدید این 
مجموعه گفت: در حال حاضر در خصوص وضعیت 
فصل جدید این سریال مى توان گفت که ما مشغول 
نوشتن فیلمنامه آن هســتیم و بعد از اتمام نگارش 
فیلمنامه کارهاى مربوط به پیش تولید، انتخاب بازیگر 

و تصویربردارى را آغاز خواهیم کرد.
گفتنى اســت؛  فصل اول سریال «ســارق روح» به 
کارگردانى احمد معظمى و  تهیه کنندگى ابوالفضل 
صفرى بود که در ژانر معمایــى برگرفته از یک ایده 
پژوهش محور،  به موضوع امنیت نرم و آســیب هاى 
اجتماعى مى پرداخت و بازیگرانى مثل دانیال حکیمى، 
محمود پاك نیت، نگین معتضدى، علیرام نورایى، 
کمند امیر ســلیمانى و... در آن به ایفاى نقش 

پرداختند.

هومن سیدى «قورباغه» را براى شبکه نمایش خانگى 
با بازى نوید محمد زاده مى سازد.

هومن سیدى که فیلم موفق و تحسین شده «مغزهاى 
کوچک زنگ زده» را آماده اکران عمومى دارد به زودى 
ساخت نخستین ســریالش را با نام «قورباغه» براى 

شبکه نمایش خانگى آغاز مى کند.
«قورباغه» مجموعه اى است که با پروداکشن بسیار 
ویژه تولید مى شود و مانند سایر کارهاى سیدى، دنیاى 
جدیدى را پیش چشم مخاطب ترسیم مى کند و نقش 
آفرینى نوید محمدزاده در آن با توجه به پتانسیل این 
بازیگر این دنیاى جدید را به یادماندنى تر خواهد کرد.

«قورباغــه» داســتانى عجیب و بى بدیــل را بازگو 

مى کند که تاکنون دستمایه تولید هیچ فیلم و سریالى 
نشده است.  قسمت هایى از این سریال به دلیل ماهیت 

داستان در خارج ایران فیلمبردارى مى شود.
به گزارش «فیلم نیوز»، تاکنون حضور نوید محمدزاده 
به عنوان بازیگر و پیمان شــادمانفر بــه عنوان مدیر 
فیلمبردارى در این مجموعه قطعى شــده اســت. 
این چهارمین همکارى ســیدى و محمدزاده بعد از 
فیلم هاى «ســیزده»، «خشم و هیاهو» و «مغزهاى 

کوچک زنگ زده» محسوب مى شود.
پیش از این خبر ساخت فیلم سینمایى «جنگ جهانى 
سوم» از این کارگردان اعالم شده بود که پس از این 

سریال ساخته خواهد شد.

دیالو گ هاى ماندگار عزت ا... انتظامىدیالو گ هاى ماندگار عزت ا... انتظامى

حکم
- هى پســر... چهار تا چایى برا آقایون... هشت تا تخم مرغ 
مى ندازى تو کره...محلى... زرده شو بهم نزنیا... مى خوام وقتى 
مى خورم ببینم، رؤیت کنم. زرده شو که بهم مى زنن و جنجال 
تو تابه راه مى ندازن و جنگ بین زرده و سفیده و کره و نمک و دو 
پر هم گوجه فرنگى مغلوبه میشه و مى ذاره جلوت، جیگر مى 

خواد...جیگر مى خواد بگى این محلى نیست.

خانه اى روى آب
1-آقاى دکتر شما خونتون چه بزرگه... قصره... چند طبقه اس؟ 
نوکر دارى... کلفت دارى... منم که هنوز سرپام... برا چى منو 

گذاشتى اینجا؟
2- بخل و حسادت و تنگ نظرى شغل دوم همه مردمه.

گاوخونى
1 -بابا... راسته میگن مادر من از دست تو دق کرد و مرد؟

-نه من از دست مادرت دق کردم.
-ولى وقتى تو مردى مادرم زنده نبود.

-بله زنده نبود ولى هرشب خوابشو مى دیدم.
-منم هرشب خواب تورو مى بینم.

-ههه... پس به پا دق نکنى.
2- دلم مى خواد تریاکو ترکش کنم، صبحا برم زورخونه ورزش 

کنم، عصرا برم چارباغو گردش کنم...

گاو
-حالت خوبه مش حسن؟
-من مش حسن نیستم.

-این حرفو نزن مشتى تو مش حسنى.
-من مش حسن نیستم من گاو مش حسنم.

 ناصرالدین شاه آکتور سینما
-آخر چرا گاو؟ آخر کجاى ما به گاو مى رود؟

-اگر تســت بگیریم همه جایتان... این درس اول بازیگرى 
است.

حاجى واشنگتن
فکر و ذکرمون شــد کســب آبرو... چه آبرویى؟ مملکت رو 
تعطیل کنید داراالیتام دایر کنید درست تره. مردم نان شب 
ندارند. شراب از فرانسه مى آید. قحطى ست. دوا نیست مرض 

بیداد مى کند. نفوس حق النفــس مى دهند. باران رحمت از 
دولتى سر قبله عالم است و ســیل و زلزله از معصیت مردم. 
میر غضب بیشتر داریم تا ســلمانى. ریخت مردم از آدمیزاد 
برگشته. چشم ها خمار از تراخم اســت و چهره  ها تکیده از 
تریاك. اون چهارتا آب انبار زمان شاه عباس هم آبش کرم 

گذاشته.

کمال الملک
فرش عظیمى بدیــن کوچکــى بافتــن از کالف رنگ و 

سرانگشت قلم صنعت سحر مى خواهد.

قیامت عشق
-خیلى سال ها بود که باال اومدن آفتابو ندیده بودم.

-این چه حرفیه پدر. شــما که هرروز برا نماز صبح بلند مى 
شید.

-آره... اما تو این همه سال هیچ وقت نخواستم صبحاى به 
این قشنگى رو ببینم.

-حاال چطور یه دفعه یاد صبح و این جور چیزا افتادید؟ البد برا 
همینم رخت خوابتون رو از وسط باالپشت بوم آوردید جلوش.

-آره خیلى صبح قشنگیه.
-حسابى سرحالید.

-آره خیلى ســرحالم. مدتها بود این همــه زیبایى رو دورم 
ندیده بودم. گل و درخت و حیــاط این خونه خیلى کمه. باید 

به حیاط برسیم.

سایه خیال
-دارى شعر مى نویسى؟

-بله ادامه همون شعره. به وقت گرینویچ.
-نگاه کن نگاه کن... عجب درى ورى هایى گفتى... پسر به 

فکر نون باش آخه شعر و قصه که به درد نمى خوره.

روز فرشته
 ببین خانم من از اون مردا نیستم که گول زنا رو بخورم تا حاال 
زنى نتونسته حتى یه پاپاسى منو تیغ بزنه. دیگه حوصله زنا رو 
ندارم اصن بذار آب پاکى رو رو دستت بریزم... من مرد نیستم. 

من مرد نیستم.
-منم زن نیستم.

-راستشو بخواى چیز دندون  گیرى هم نیستى.

«آقاى بازیگر» آنقدر بزرگ است و با تاریخ سینماى ایران عجین شده که هرکدام از دیالوگ هایش بخش مهمى از تاریخ سینماى 
ایران به شمار مى آید حتى اگر امروز در میان ما نباشد:

«قورباغه» با بازى هومن سیدى و نوید محمدزاده 

بهترین فیلم
میلیاردى شد.
فیلم سینمایى
توکلى و تهیه ک
از یک هف کمتر
ا این فیلم که با

مردمىو فضاى
با سرگروهى س
مى دهد و پیش
نمایش فیلم در
فیلم نیز سرعت
«تنگه ابوقریب
جشنواره فجر اس
منتقدان و اهالى
برانگیزد. جــو
آذرنگ، على س
ا هستند که در
پرداختند. «تنگ
اکشــن و جنگ
دفاع مقدس مح

یییییییییسینمسینما باشد، نشانه هایى از زندگى  مومى یک فیلم در 
16 پوستر ســینمایى دیگر در حراجى «ساثبیز» لندن

د سینمادوستان به سالنى با صد صندلى براى دیدن 

رین تحول هــاى فرهنگى قرن 20 تبدیل شــد. آن 
رنامه دعوت شــده بودند، ترجیح دادند در آن شــرکت 

یکتور پرو»که شاهد آن ماجرا بود، از فریاد توأم
 به سخره گرفته اند.

6وم ژانویه 1896 دو هزار نفر هر کدام یک 

ابوالفضل صفرى
در خصوص آخر
مجموعه گفت:
فصل جدید این
نوشتن فیلمنامه
فیلمنامه کارهاى
و تصویربردارى
گفتنى اســت؛
کارگردانى احم
د صفرى بود که
پژوهش محور،
اجتماعى مى پرد
محمود پاك
کمند امیر
پرداختن

سروش جمشیدى، بازیگر نقش 
«قیمــت» در برنامه «دورهمى» 
به جمع بازیگران فیلم سینمایى 

«زیرنظر» اضافه شد. 
فیلــم ســینمایى «زیــر نظر» 
نخستین ساخته سینمایى مجید 
صالحى به تهیه کنندگى محمد 
شایسته با پایان پیش تولید به 
تازگى در تهــران کلید خورده 

است.
قبل از سروش جمشیدى حضور 
بازیگرانى از جمله رضا عطاران 
و امیر جعفــرى در ایــن فیلم 
قطعى شده است. «زیر نظر» که

 فیلمنامه اش توســط ابوالفضل 
کاهانى به نــگارش درآمده یک 
کمدى پر بازیگر است و به زودى 
چند بازیگر مطــرح دیگر نیز به 

فیلم اضافه مى شوند.
«زیر نظــر» بعــد از فیلم هاى 
«قانون مورفى» و «طال» سومین 
فیلمى اســت که رامبــد جوان 
و محمد شایســته بــه صورت 

مشترك تهیه مى  کنند.

بازیگر «دورهمى»
 در «زیر نظر» 

فصل جدید «سارق روح» 
در حال نگارش است

«تنگه ابوقریب» میلیاردى شد

حراج اولین پوستر تاریخ سینما 

نقشى که 70 سال پیش
 اتفاقى به عزت ا... انتظامى رسید

ا
 هم 

ز مدتى 
کالس هاى 

موقــع با مرحوم ن
ا ا ا ل ق کا
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  نصف جهان  یازدهمین ویژه برنامه «فوتبال به وقت اصفهان» 
به همت معاونت فرهنگى شهردارى منطقه 2 اصفهان برگزار 

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

اسوه برپا شده است.
یازدهمین ویژه برنامه این سلســله از همایش ها با محوریت 
پخش شــهرآورد اصفهان و دیدار تیم هاى ســپاهان و ذوب 

آهن همراه بود.
محمد برزمهرى و ناصرنویدنیا (گلرهاى پیشکسوت تیم ملى 
و فوتبال اصفهان)، بابک برزمهــرى و احمدفر (بازیکنان تیم 
پیشکسوتان سپاهان) و ابراهیم لوینیان (بازیکن سابق سپاهان) 

از مهمانان این برنامه بودند.
اما حاشیه هاى جالب این ویژه برنامه:

■ هنگامى که مجرى برنامه از حاضران خواست تا قبل از آغاز 

دربى اصفهان، سپاهانى و ذوب آهنى بودنشان را مشخص کنند 
همه حاضران سپاهان را تشویق کردند و ظاهراً فقط سه هوادار 

ذوب آهن در سالن بودند.
■ خانواده ها و بانوان استقبال خوبى از این ویژه برنامه به عمل 

آورده بودند.
■ قبل از آغاز برنامه، ترانه هایى در وصف تیم هاى سپاهان و 

ذوب آهن پخش شد.
■ مرتضى رمضانى راد، مجرى و مدیر سلسله ویژه برنامه هاى 
«فوتبال به وقت اصفهان» اعالم کرد که در ادامه عمده دیدارهاى 
خارج از خانه سپاهان  و دیدارهاى مهم ذوب آهن از طریق این 
برنامه در فرهنگسراى اسوه پخش مى شود و از حضار خواست در 

ادامه هم از این ویژه برنامه ها استقبال کنند.
■ محمد صلصالى، کاپیتان ســابق ذوب آهن با وجود اعالم 

قبلى، در این برنامه غایب بود.
■ مجرى برنامه در معرفى محمد برزمهرى، گلر اسطوره اى 
فوتبال اصفهان و ایران اعالم کرد که در ســال 85  زنده یاد 
ناصر حجازى در برنامه اى تلویزیونــى اعالم کرد که الگوى 
دروازه بانى و یکى از دالیل عالقه اش به پست گلرى، محمد 
برزمهرى بوده و حاال این اسطوره مهمان ویژه برنامه «فوتبال 

به وقت اصفهان» است.
■ محسن کدخدایى، یکى از خوانندگان جوان اصفهانى در بین 

دو نیمه ترانه اى در وصف فوتبال اصفهان را اجرا کرد.
■ محمد مصطفایى، معاونت فرهنگى شــهردارى منطقه 2 
اصفهان و اسما نکویى، مدیر فرهنگســراى اسوه نیز در این 

برنامه حاضر بودند.
■مجــرى برنامــه از ابراهیم لوینیــان به عنــوان یکى از

 اصفهانى هاى تاریخ ساز سپاهان که با زردپوشان تا فینال آسیا 
و جام باشگاه هاى جهان رفته یاد کرد و در ادامه هواداران حاضر 

در فرهنگسرا به شدت لوینیان را تشویق کردند.
■ در بین دو نیمه ناصر نویدنیا، گلر پیشکسوت فوتبال اصفهان 
در خاطره اى جالب توجه گفت: «یک زمان مسابقات سراسرى 
فوتبال کر و الل ها قرار بود برگزار شود و بنا بود که من به عنوان 
دروازه بان این تیم بازى کنم. حسابى و در طول یک ماه هم با 
ما کار کردند که با اشاره منظور خود را برسانیم و حرف نزنیم که 
معلوم نشود بازیکن تقلبى این تیم هستیم! در یکى از بازى ها 
داورى آنقدر بد بود که ناگهان من به داور اعتراض کردم که این 
چه جور قضاوتى است که انجام مى دهى که ناگهان داور سوت 
زد که این حرف مى زنه و باید اخراج شود. در ادامه سرمربى تیم 
ما وارد زمین شد و گفت: ببین داورى تو چقدر بد و افتضاح است 

که این بازیکن ما هم که الل بوده به حرف آمده!»
■ صحنه هاى گل و موقعیت هاى حساس این دیدار حسابى 
در بین حاضران در فرهنگسرا هیجان ایجاد کرد. پایان بازى و 
پیروزى زردپوشان هم با کرى خوانى هواداران سپاهان براى 
تیم همشــهرى همراه بود تا یازدهمین ویژه برنامه فوتبال به 

وقت اصفهان با خاطراتى جالب به پایان برسد.
■ مجرى برنامه در پایان آرزو کرد با قدرتنمایى ســپاهان و 
ذوب آهن در رقابت هاى امسال، دو جام لیگ برتر و حذفى از 
آن اصفهان شود و خبرى از قهرمانى استقالل و پرسپولیس در 

این جام ها نباشد.

کاپیتان ذوب آهن معتقد است داورى بازى 
با ســپاهان طورى بود کــه روى اعصاب 
بازیکنانشان تأثیر گذاشــته بود. قاسم 
حدادى فر در مورد دیدار ذوب آهن و سپاهان 
گفت: هر دو تیم تالش زیادى کردند ولى 
ما در ده دقیقه غافلگیر شــدیم و روى دو 
ضربه ایستگاهى گل خوردیم. او ادامه داد: 
خیلى تالش کردیم به بازى برگردیم ولى 
شرایط طورى پیش رفت که نتوانستیم، اما 
مستحق باخت به سپاهان نبودیم؛ در کل 
شکست خوردیم و 3 امتیاز خیلى حساس 
از دســت دادیم و باید در هفته هاى آینده 

جبران کنیم.
کاپیتان ذوب آهــن در خصوص صحنه اى 
که به دلیل اعتراض بــه داورى کارت زرد 
گرفت، عنوان کرد: من به داور گفتم کاپیتان 
هستم و بازوبند روى بازوى من است و اگر 
من حرف نزنم، چه کسى صحبت کند ولى 
ایشان سریع کارت را داد؛ اصالً  نباید راجع 
به داورى حرف بزنم اما داور با سوت هاى 
خود خیلى خیلى تیم مــا را عصبى کرد و 

بچه هاى ما عصبانى شدند.

داور، ما را عصبى کرد

بازیکن قالبى ناشنوایان، مهمان ویژه برنامه شهرآورد!
خانواده ها از تماشاى دیدار  سپاهان-ذوب آهن لذت بردند

دیدار تیم هاى سپاهان و ذوب آهن بسیار زیباتر از آنچه تصور 
مى کردیم، بــود. دو تیم بارها و بارهــا روى دروازه یکدیگر 
خطرساز شدند و در این میان سه بار نیز توانستند گلزنى کنند. 
با این حساب حساس ترین بازى هفته را مى توان زیباترین 
دیدار نیز نام گذاشت. دیدارى که تمامى بازیکنان حاضر در آن 

90 دقیقه جنگیدند.
دربى شصت و ســوم فوتبال اصفهان در حالى برگزار مى شد 
که سبک تهاجمى دو تیم در سه هفته اخیر فوتبالدوستان را 
براى یک بازى جذاب امیدوار کــرده بود. همانطور که پیش 
بینى مى شد بازى بســیار جذاب دنبال شد و سبک متفاوت 
هجومى دو تیم در نیمه نخست با دو گلى که سپاهان به ثمر 
رساند به ســود زردها به پایان یافت. در دقیقه 25 روى یک 
ارسال ایستگاهى مهرداد محمدى براى سپاهان گلزنى کرد 
و دو دقیقه بعد روى یک ارسال دیگر عزت ا... پورقاز گل دوم 

را به ثمر رساند.
سپاهان با اداره نیمه نخست با پیروزى دو گله راهى رختکن 
شد اما در نیمه دوم ذوب آهن براى جبران گل هاى خورده به 
زمین آمد و همین امر نیز باعث شد بازى به مراتب جذاب تر 
دنبال شــود. ذوب آهن در دقیقه 65 با اخراج زبیر نیک نفس 
ده نفره شد و از همین لحظه تنش و جنجال در بازى آغاز شد، 
ذوب آهن که پس از ده نفره شدن با آتش بیشترى حمله ور 
شده بود در دقیقه 71 توسط حسینى به گل رسید تا 20 دقیقه 

پایانى بازى با جذابیت هرچه تمام تر دنبال شود.
ذوب آهن در دقایق پایانى بازى خصوصاً روى ضربات عباسى 
بسیار به زدن گل تساوى نزدیک شده بود اما بخت با ذوبى هاى 
میزبان یار نبود تا این سپاهان باشد که مانند فصل گذشته در 
روز 26 مرداد جشن پیروزى در دربى را در فوالدشهر برپا کند.

در این دیدار که یکى از بهترین بازى هاى لیگ محســوب 
مى شد، بازیکنان فراوانى توانستند بدرخشند تا با درخشش 
خود مقدمات زیبایــى این بازى را مهیا کننــد. در میان این 
بازیکنان از جمع ســپاهانى ها مى توان بــه بازیکنانى نظیر 
مهرداد محمدى، پیام نیازمند و مهدى کیانى اشــاره کرد که 

با بازى خوب خود توانستند موجب پیروزى تیمشان شوند. 
در جمع تیم شکست خورده ذوب آهن نیز مى توان سیدمحمد 
حسینى را بهترین بازیکن دانســت. این هافبک مستعد این 
روزها در اوج دوران فوتبال خود قرار دارد. او در این بازى هم 
گل زد و هم بارها شرایط را براى گلزنى تیمش فراهم کرد که 

البته این اتفاق نیافتاد. 
 اما وحید کاظمى، داور این دیدار که نیمه اول ســختى را در 
دربى اصفهان پشــت سرگذاشــته بود، در نیمه دوم شرایط 
بسیار دشوارترى را تجربه کرد. وحید کاظمى، داور دیدار دو 
تیم سپاهان و اصفهان در نیمه اول شرایط بسیار دشوارى را 
تجربه کرد و با توجه به روند بازى نیمه سخت ترى هم براى 
این چهره انتظار مى رفت که خیلى زود رخ داد.کارت زرد به 
میالد فخرالدینى به دلیل تمارض و نشــان دادن یک کارت 
زرد بى مورد دیگر چند دقیقه بعد به ساســان انصارى شروع 
تنش هایى بود که با اخراج مســتقیم زبیر نیک نفس به اوج 

خود رسید و ادامه پیدا کرد. پس از اینکه کاظمى کارت قرمز 
مستقیم را به نیک نفس نشان داد، با اعتراض شدید حدادى فر 
روبه رو شد و بالفاصله به این بازیکن هم کارت زرد نشان داد. 
در ادامه رشید مظاهرى با اشاره هاى خود از بیرون کشیدن 
تیم مى گفت و بازیکنان و کادر فنى ذوب آهن هم هر یک به 

نحوى اعتراض خود را نشان مى دادند.
البته واضح بود که این پایان دشــوارى هاى کاظمى در این 
دیدار سخت نبود. اعتراض هاى پیاپى به عملکرد کاظمى در 
طول بازى ادامه داشــت و این داور هم سعى مى کرد با وارد 
شدن به درگیرى و دادن کارت زرد شرایط را آرام کند؛ تاکتیکى 
که البته در این بازى جواب نداد و در سرتاسر این دیدار شاهد 
بازى بسیار پرتنشــى بودیم؛ دیدارى که هر تصمیم داور با 
اعتراض بازیکنان دو تیم و به خصوص کادر فنى ذوب آهن 
مواجه مى شد. به عقیده دست اندرکاران دو باشگاه، داور این 

مسابقه سوت و البته سوتى هاى زیادى داشت.
اما جمله امید نمازى در مورد این دیدار در مورد اینکه «سپاهان 
را در قوطى کرده بودیم» جالب توجه بود. سرمربى ذوبى ها 
در مورد این دیدار گفت: «دو هفته اســت که مدام مى گوییم 
حیف شــد ولى این حرف ها فایده اى ندارد و باید کارى کنیم 
که آخر بازى نگوییم حیف شد. از بازى بازیکنانم راضى نیستم 
فوتبال را مدرن و کالسیک بازى مى کنیم. برخى به ما تبریک 
مى گویند بابت فوتبال زیبا ولى فوتبال بدون امتیاز فایده  اى 
ندارد. در ده دقیقه بازى را باختیــم در ده دقیقه به دلیل عدم 
تمرکز باختیم. ما ده نفره تیم سپاهان را در قوطى کرده بودیم 
ولى آن ده دقیقه تمرکز را از دست دادیم و 3 امتیازمان از بین 
رفت. روى اشتباهاتى که داشتیم عصبانى و ناراحت بودیم 

و با انرژى مضاعف خواستیم جبران کنیم. بعد از 
ده نفره شدن ما هم سپاهان عقب نشینى کرد. 
نمى دانم چرا سپاهان عقب نشست اما تیم ما 

بعد از ده نفره شــدن به خودش آمــد و با انرژى 
کردیم.»بیشــترى تالش 
هم در مورد این امیرقلعــه نویى 
را بــازى دیــدگاه  هایــش 

ورزشگاه بیان کرد و البته به 
نقــش جهــان و پروژه 

مســکن مهر هم گیر داد. وى در مورد 
شــهرآورد و موضوعات دیگر گفت: «بازى 

خوبى را مشاهده کردیم که باید بابت آن به همه 
عالقه مندان فوتبال اصفهان تبریک بگویم. این بازى 

گل داشت، برد داشت و درگیرى فیزیکى نیز داشت اما نکته 
مهم جّو قشنگى بود که بر ورزشگاه حاکم بود. امیدوارم دربى 
اصفهان الگویى براى فوتبال ایران شود و فضاى قشنگى را 
که بر این مسابقه حاکم بود در جاهاى دیگر نیز مشاهده کنیم. 
همچنین باید از سعید آذرى، مدیرعامل باشگاه ذوب آهن نیز 
تشکر کنم، چراکه فصل گذشته زمانى که هدایت این تیم را 
بر عهده داشتم زحمات زیادى را براى ما متحمل شد. شاید 
به جاى پاداش، بازیکنان خــود را جریمه کنم که آنها متوجه 
شوند اینجا سپاهان است و باید عملکرد بهترى داشته باشند. در 

بازى اى که همه چیز در اختیار ما بود امکان داشت در ده دقیقه 
همه چیز تغییر کند. بازیکنان تعویضى ما بد بودند و نتوانستند 
خواسته هاى من را انجام دهند. باید این معضل از تیم ما دور 
شود. ما شروع بسیار خوبى داشتیم و زود هم به گل رسیدیم 
و حتى مى توانستیم گل هاى بیشترى نیز به ثمر برسانیم، اما 
متأسفانه استفاده نکردیم. قطعاً شرایط ورزشگاه فوالدشهر در 
بازى ما تأثیرگذار است. اگر چمن زیرسازى خوبى نداشته باشد 
در فصل گرما اتفاقات ورزشگاه نقش جهان براى آن مى افتد. 
در ایران همه کارهاى ما مثل هم اســت و فرقى بین ساختن 
مسکن مهر و ورزشگاه وجود ندارد. مراحل کاشت چمن 17 
مرحله اســت اما من نمى دانم در ورزشگاه نقش جهان چند 
مرحله آن انجام نشده است. نمى دانم نقش جهان چه شرایطى 

دارد که در فصل گرما اینگونه مى شود.» 

سوتى و قوطى در شب گیر به مسکن مهر! شهرآورد اصفهان
 زیبا بود و پرحاشیه

 و دادن کارت زرد شرایط را آرام کند؛ تاکتیکى 
زى جواب نداد و در سرتاسر این دیدار شاهد 
شــى بودیم؛ دیدارىکه هر تصمیم داور با 
ن دو تیم و به خصوص کادر فنىذوبآهن

 عقیده دست اندرکاران دو باشگاه، داور این 
بته سوتى هاى زیادى داشت.

ى در مورد این دیدار در مورد اینکه «سپاهان 
بود. سرمربىذوبى ها   بودیم» جالب توجه
 گفت: «دو هفته اســت که مدام مى گوییم 
ین حرف ها فایده اى ندارد و باید کارى کنیم 
ییم حیف شد. از بازى بازیکنانم راضى نیستم 
 کالسیک بازى مى کنیم. برخى به ما تبریک 
وتبال زیبا ولى فوتبال بدون امتیاز فایده  اى 
در ده دقیقه به دلیل عدم ه بازى را باختیــم

 ده نفره تیم سپاهان را در قوطى کرده بودیم 
3تمرکز را از دست دادیم و 3 امتیازمان از بین 
هاتى که داشتیم عصبانى و ناراحت بودیم

ز از ف خواستیم جبران کنیم. بعد
هم سپاهان عقب نشینى کرد. 
هان عقب نشست اما تیم ما 

ـدن به خودش آمــد و با انرژى 
کردیم.»شش
در مورد این   هم
را  هایــش

ورزشگاه ه 
و پروژه 

م گیر داد. وى در مورد 
ضوعات دیگر گفت: «بازى 

 کردیم که باید بابت آن به همه 
ال اصفهان تبریک بگویم. این بازى 

شت ودرگیرى فیزیکى نیز داشت اما نکته 
بود که بر ورزشگاه حاکم بود. امیدوارم دربى 
براى فوتبال ایران شود و فضاى قشنگى را 
حاکم بود در جاهاى دیگر نیز مشاهده کنیم. 
سعید آذرى، مدیرعامل باشگاه ذوب آهن نیز 
ه فصل گذشته زمانى که هدایت این تیم را 
حمات زیادى را براى ما متحمل شد. شاید 
زیکنان خــود را جریمه کنم که آنها متوجه 
تو باید عملکرد بهترى داشته باشند. در 

7مسکن مهر و وورزشگاه وجود ندارد. مراحل کاشت چمن 17
من نمى دانم در ورزشگاه نقش جهان چند  مرحله اســتااما
مرحله آنانجامم نشده است. نمى دانم نقش جهان چه شرایطى 

دارد که در فصلل گرما اینگونه مى شود.» 

یکى از دو ستاره ملى پوش المپیاکوس از فهرست اروپایى این 
باشگاه کنار گذاشته شد تا عمًال درهاى خروج به روى او باز شود.

 احســان حاج صفى، مدافع چپ تیم ملى ایران در جام جهانى 
2018 روسیه که بازوبند کاپیتانى را نیز بر بازو بست در بازگشت 
به تمرینات پیــش فصل المپیاکوس چنــدان مورد توجه 
سرمربى پرتغالى و جدید این تیم قرار نگرفت تا 
جایى که «پدرو مارتینز» تنها در یکى دو 
بازى تدارکاتى از این بازیکن در ترکیب 

بهره برد.
غیبت هــاى مداوم احســان در 
بازى هاى رسمى المپیاکوس 
به مقدماتى یورولیگ نیز ختم 
شــد تا جایى که برخالف 
کریم انصارى فرد طلســم 
این بازیکن مقابل لوســرن 
ســوئیس شکســته نشد تا 
بعــد از قطعى شــدن حضور 
یونانى هــا در مرحله پلى آف 
یورولیگ با عبور از سد حریف 
سوئیسى پدرو مارتینز رسمًا 
نام حاج صفى را از فهرســت 

اروپایى خود کنار بگذارد.
با این تصمیم عمًال سرمربى پرتغالى درهاى خروج 
را به روى ملى پوش ایرانى باز کرد تا حاج صفى باز هم 
بعد از نیم فصل پوشیدن پیراهن المپیاکوس با تردیدهاى 
فراوانى براى آینده فوتبالى خود در اروپا روبه  رو شــود. 
ستاره ایرانى که قراردادى تا سال 2020 با المپیاکوس 
دارد حاال در فاصله دو هفته تا پایان نقل و انتقاالت 
چاره اى ندارد تا به تیم جدیدى برود چون 
ماندن در المپیاکوس تبعاتى همچون 
سکونشــینى براى او در 
پى خواهد داشت.

ن استشوند اینجا سپاهانتنش هایى بود که با اخراج مســتقیم زبیر نیک نفس به اوج 

یکى از دو ستاره ملى پوش المپیاکوس از فهرست اروپای
باشگاه کنار گذاشته شد تا عمًال درهاى خروج به روى او با
ج  احســان حاج صفى، مدافع چپ تیم ملى ایران در جام
2018 روسیه که بازوبند کاپیتانى را نیز بر بازو بست در باز
به تمرینات پیــش فصل المپیاکوس چنــدان مورد
سرمربى پرتغالى و جدید این تیم قرار نگر
جایى که «پدرو مارتینز» تنها در یک
بازى تدارکاتى از این بازیکن درت

بهره برد.
غیبت هــاى مداوم احســ
بازى هاى رسمى المپیا
بهمقدماتىیورولیگنی
شــد تا جایى که برخ
کریم انصارى فرد طل
این بازیکن مقابل لوس
ســوئیس شکســته
بعــد از قطعى شــدن
یونانى هــا در مرحله پل
عبور ازسد یورولیگ با
سوئیسى پدرو مارتینز
نام حاج صفى را از فهرس
اروپایى خود کنار بگذارد
این تصمیم عمًال سرمربى پرتغالى درهاى با
به روى ملى پوش ایرانى باز کرد تا حاج صفى را
بعد از نیم فصل پوشیدن پیراهن المپیاکوس با تردی
فراوانى براى آینده فوتبالى خود در اروپا روبه  رو ش
0ستاره ایرانى که قراردادى تا سال 2020 با المپیا
دارد حاال در فاصله دو هفته تا پایان نقل و انت
چاره اى ندارد تا به تیم جدیدى برو
ماندن در المپیاکوس تبعاتى هم
سکونشــینى براى
پى خواهدد

احسان دیپورت مى شود؟

محسن کدخدایى

دربى 
شصت و سوم فوتبال 

اصفهان در حالى برگزار 
مى شد که سبک تهاجمى دو تیم 

در سه هفته اخیر فوتبالدوستان 
را براى یک بازى جذاب امیدوار 

کرده بود. همانطور که 
پیش بینى مى شد بازى 

بسیار جذاب دنبال 
شد
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مفاد آرا
برابرآراءصادره هیئتهاى اول ودوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى تصرفات مالکانه وبالمعارض 
متقاضیان محرزگردیده اســت. لذا مشــخصات متقاضیان وامالك موردتقاضا به شرح زیربه منظوراطالع 
عموم دردونوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود درصورتى که اشخاص نســبت به صدور سندمالکیت 
متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانندازتاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خودرادراداره 
ثبت اسنادوامالك محل تسلیم وپس ازاخذ رســید،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست 

خودرابه مرجع قضایى تقدیم نمایند
1- رأى شماره 4044 مورخه 1397/4/21 آقاى سید حمید نوریان نجف آبادى به شناسنامه شماره 4608 
کدملى 1092130616 صادره نجف آباد  فرزند ســیداحمد در چهاردانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه 
به مســاحت 216/77 مترمربع قســمتى ازپالك 174 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد 
2- رأى شماره 4043 مورخه 1397/4/21 خانم پریسا شــفیعیان نجف آبادى به شماره شناسنامه وکدملى 
1080391118 صادره نجف آباد فرزند على دردودانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 216/77 
مترمربع قسمتى ازپالك 174 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

3- رأى شــماره 2562 مورخه 1397/3/8 آقــاى ذبیح اله بهارلوئى به شناســنامه شــماره 141 کدملى 
4622892758 صادره شــهرکرد فرزند حسن درششدانگ یک باب خانه به مســاحت 300 مترمربع واقع 
دریزدانشــهر قســمتى ازپالك 87 اصلى بخش 12 ثبت اصفهــان – انتقال ملک ازمالک رســمى ورثه 

غالمحسین معینى به صورت عادى ومع الواسطه مى باشد 
4- رأى شماره 4049 مورخه 1397/4/21آقاى سیدمجتبى کافى موسوى به شناسنامه شماره 848 کدملى 
1091551669 صادره نجف آباد فرزند سید على درســه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
162/45 مترمربع قسمتى ازپالك 47/2 قطعه 9 بخش 11 ثبت اصفهان –که درراستاى استانداردسازى به 
پالك 47/25 قطعه 9 بخش 11 ثبت اصفهان تبدیل شده است – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 

5- رأى شــماره 4050 مورخــه 1397/4/21 خانم راضیه مهرجو به شناســنامه شــماره 29252 کدملى 
1090290594 صادره نجف آباد فرزند عباســعلى  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
162/45 مترمربع قسمتى ازپالك 47/2 قطعه 9 بخش 11 ثبت اصفهان –که درراستاى استانداردسازى به 
پالك 47/25 قطعه 9 بخش 11 ثبت اصفهان تبدیل شده است – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

6- رأى شــماره 3889 مورخه 1397/4/17 خانم فاطمه على بیگى بنى به شناسنامه شماره 1567 کدملى 
1091202265 صادره نجف آباد فرزند عماد درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 152/70 
مترمربع قســمتى از پالك 878 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان که درراســتاى استانداردسازى به پالك 

878/21 تبدیل شده است - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
7- رأى شــماره 3888 مورخــه 1397/4/17 آقاى کیوان محمودى  به شناســنامه شــماره 49 کدملى 
1091543674 صادره نجف آباد فرزند محمدعلى  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
152/70 مترمربع قســمتى از پالك 878 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان که درراستاى استانداردسازى به 

پالك 878/21 تبدیل شده است- متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
8- رأى شماره 3521 مورخه 1397/4/5 خانم مریم حمیدى نجف آبادى به شناسنامه شماره 576 کدملى 
1091529841 صادره نجف آباد فرزند حســینعلى دردو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
310/51 مترمربع برروى پــالك هاى97 و 98 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد
9- رأى شماره 3519 مورخه 1397/4/5 آقاى منصور شــریفى نژادیان  به شناسنامه شماره 338 کدملى 
1141543672 صادره نجف آباد فرزند على محمد  درچهار دانگ مشــاع از ششــدانگ یک باب خانه به 
مســاحت 310/51 مترمربع برروى پالك هاى 97 و 98 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان  - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
10- رأى شماره 3855 مورخه 1397/4/16 آقاى ابراهیم ســعیدیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 406 
کدملى 1091128669 صادره نجف آباد فرزند اســماعیل در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 173/70 

مترمربع قسمتى ازپالك 967 قطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
11- رأى شــماره 3853 مورخه 1397/4/16 خانم نصرت حبیب الهى نجف آبادى به شناسنامه شماره 26 
کدملى 1091642613 صادره نجف آباد فرزند عبداله درششدانگ یک باب مغازه به مساحت 39/92 مترمربع 

قسمتى ازپالك 967 قطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
12- رأى شــماره 3647 مورخه 1397/4/10 خانم طیبه حســینخانى به شناســنامه شــماره 10 کدملى 
5759727656 صادره چادگان فرزند عوضعلى درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 191/19 مترمربع 

قسمتى ازپالك 492/1 قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
13- رأى شــماره 3655 مورخه 1397/4/10 آقاى عشــقعلى صفرى به شناســنامه شــماره 15 کدملى 
5499699194 صادره تیران وکرون فرزند بمانعلى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 123/17 مترمربع 

قسمتى ازپالك 518 قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان -  متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
14- رأى شماره 3772 مورخه 1397/4/14 خانم افسانه صحرانشین سامانى به شناسنامه شماره 89 کدملى 
1819494926 صادره آبادان فرزند یحیى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 100/02 مترمربع واقع در 
یزدانشهر قسمتى ازپالك 87 اصلى بخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى ورثه غالمحسین 

معینى به صورت عادى و مع الواسطه به متقاضى مى باشد 
15- رأى شماره 3650 مورخه 1397/4/10 آقاى غالمعباس رضائى میرقاید به شناسنامه شماره 656 کدملى 
5559016411 صادره فارسان فرزند مراد درششــدانگ یک باب خانه و مغازه متصله به مساحت 103/08 
مترمربع واقع دریزدانشهر قسمتى ازپالك 87 اصلى بخش 12 ثبت اصفهان - انتقال ملک ازمالک رسمى 

ورثه غالمحسین معینى به صورت عادى و مع الواسطه به متقاضى مى باشد 
16- رأى شــماره 4046 مورخه 1397/4/21 خانم زهرا محمدى الورى به شناســنامه شــماره 3 کدملى 
5499821089 صادره نجف آباد فرزند اسداله دردو دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 144/30 
مترمربع قسمتى ازپالك 410/2قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

17- رأى شــماره 4045 مورخه 1397/4/21 آقاى حســن باقرى  به شناســنامه شــماره 954 کدملى 
1091091382 صادره نجــف آباد فرزند عبدالرحیم  درچهار دانگ مشــاع ازششــدانگ یک باب خانه به 
مساحت 144/30 مترمربع قسمتى ازپالك 410/2قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
18- رأى شــماره 4041 مورخه 1397/4/21 آقاى على اصغر وحیدخو به شناسنامه شماره 1119 کدملى 
0491284330 صادره شهر رى فرزند عزت اله درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 166/02 مترمربع 

قسمتى ازپالك 683 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
19- رأى شماره 3517 مورخه 1397/4/5 آقاى هادى قائدى به شناسنامه شماره 25 کدملى 4623228940 
صادره فریدن فرزند رمضانعلى درششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 125/83 مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 3045 فرعى از391 اصلى واقع دربخش 9 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
20- رأى شــماره 3175 مورخه 1397/3/24 آقاى رضا خلیلى ده کلبعلى به شناســنامه شماره 37 کدملى 
5499748721 صادره نجف آباد فرزند اسداله درششدانگ یک باب خانه به مساحت 63/16 مترمربع قسمتى 
ازپالك شماره 87 اصلى واقع دربخش 12 حوزه ثبت ملک اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى غالمحسین 

معینى باواسطه وبه صورت عادى مى باشد 
21- رأى شماره 3651 مورخه 1397/4/10 آقاى اکبرعابدینى نجف آبادى به شناسنامه شماره 369 کدملى 
1091047715 صادره نجف آباد فرزند اسحق در ششدانگ یک باب کارگاه به مساحت 312/38 مترمربع 

قسمتى از پالك 1517 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
22- رأى شــماره 2642 مورخه 1397/3/10 آقاى رسول شــفیعى نجف آبادى به شناسنامه شماره 730 
کدملى 1091157588 صادره نجف آباد فرزند محمود درســه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به 
مساحت 150/69 مترمربع قسمتى ازپالك 905/1 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
23- رأى شماره 2644 مورخه 1397/3/10 خانم آزاده قائدى حیدرى به شناسنامه شماره 29504 کدملى 
1090293127 صادره نجف آباد فرزند عباســعلى  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
150/69 مترمربع قسمتى ازپالك 905/1 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
24- رأى شــماره 3774 مورخه 1397/4/14 خانم زهره حاجى صادقى نجف آبادى به شناســنامه شماره 
22909 کدملى 1090227019 صادره نجف آباد فرزند اسداله درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 99 
مترمربع قسمتى ازپالك 22/21 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

25- رأى شــماره 3773 مورخه 1397/4/14 خانم زهره حاجى صادقى نجف آبادى به شناســنامه شماره 
22909 کدملى 1090227019 صادره نجف آباد فرزند اسداله درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 99 
مترمربع قسمتى ازپالك 22/21 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

26- رأى شماره 11588 مورخه 1396/12/02 خانم عفت ابوطالبى نجف آبادى به شناسنامه شماره 482 
کدملى 1091467341 صادره نجف آباد فرزند محمد درششدانگ یک باب خانه به مساحت 135 مترمربع 
قسمتى ازپالك 1820 اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى 

باشد
27- رأى شــماره 1684 مورخه 1397/2/23 آقاى حســین نکویار به شناســنامه شــماره 1196 کدملى 
5759472089 صادره چادگان فرزند محمدرضا درششدانگ یک باب خانه به مساحت 222/30 مترمربع واقع 
دریزدانشهر قسمتى ازپالك 87 اصلى بخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى ورثه غالمحسین 

معینى به صورت عادى و مع الواسطه مى باشد 
28- رأى شــماره 4048 مورخه 1397/4/21 آقاى عبدالمحمود محمدى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
24821 کدملى 1090246137 صادره نجف آباد فرزند محمد على درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 143/75 مترمربع قســمتى ازپالك 980/2 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
29- رأى شماره 4047 مورخه 1397/4/21 آقاى عبدالحســین محمدى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
106 کدملى 1091115028 صادره نجف آباد فرزند محمد على درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 143/75 مترمربع قســمتى ازپالك 980/2 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
30- رأى شماره 3660 مورخه 1397/4/10 خانم مریم انتشــارى نجف آبادى به شناسنامه شماره 1324 
کدملى 1091275319 صادره نجف آباد فرزند حسن درششدانگ یک باب خانه به مساحت 180 مترمربع 

قسمتى ازپالك 843/1 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
31- رأى شــماره 2684 مورخه 1397/3/12 آقاى محمد فروزنده به شناســنامه شــماره 4491 کدملى 
1091437556 صادره نجف آباد فرزند مهدى دردو دانگ مشــاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
112/33 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1789 اصلى واقع درقطعه 10بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
32- رأى شــماره 2685 مورخه 1397/3/12 خانم معصومه عادل نیا  به شناســنامه شماره 9140 کدملى 
1092175970 صادره نجف آباد فرزند احمد درچهار دانگ مشــاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
112/33 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1789 اصلى واقع درقطعه 10بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
33- رأى اصالحى شماره 4267 مورخه 1397/4/27 رأى شــماره 3404 مورخه 1397/3/31 خانم مریم 
صحراگرد به شناسنامه شماره 1294 کدملى 1091406057 صادره نجف آباد فرزند فتح اله در ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 135/85 مترمربع قسمتى ازپالك 418/1 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد 
34- رأى شــماره 4224 مورخه 1397/4/26 آقاى عبداله منتظرى به شناســنامه شــماره 671 کدملى 
1091219001 صادره نجف آباد فرزند محمد تقى درششدانگ یک باب مغازه به مساحت 57/29 مترمربع 

قسمتى ازپالك 280 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
35- رأى شماره 3402 مورخه 1397/3/31 خانم زهره خدادادئى نجف آبادى به شناسنامه شماره 25869 
کدملى 1090256639 صادره نجف آباد فرزند براتعلى در ششدانگ یکباب خانه به استثناء بهاء ثمنیه اعیانى 
به مساحت 163/93 مترمربع قســمتى ازپالك 664/1 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
36- رأى شــماره 4226 مورخــه 1397/4/26 خانــم مریم دلیرى به شناســنامه شــماره 923 کدملى 
1288312474 صادره اصفهان فرزند على دریک دانگ ونیم مشاع ازششدانگ یک باب مغازه به مساحت 
243/30 مترمربع قســمتى ازپالك 303 قطعه 9 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
37- رأى شــماره 4225 مورخه 1397/4/26 آقاى سید مهدى نوریان  شناســنامه شماره 27282 کدملى 
1090270828 صادره نجف آباد  فرزند سیدحسین  در چهار دانگ ونیم مشاع ازششدانگ یک باب مغازه به 
مساحت 243/30 مترمربع قســمتى ازپالك 303 قطعه 9 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
38- رأى شــماره 3858 مورخه 1397/4/16 آقاى ابول محمد رحمانى بیرگانى به شناسنامه شماره 2488 
کدملى 5559034721 صادره فارسان فرزند غفار درششدانگ یک باب خانه به مساحت 151/77 مترمربع 
واقع دریزدانشهر قســمتى از پالك 87 اصلى بخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک از مالک رسمى ورثه 

غالمحسین معینى به صورت عادى ومع الواسطه مى باشد 
39- رأى شماره 4135 مورخه 1397/4/24 آقاى مجتبى حشــمى نجف آبادى به شناسنامه شماره 609 
کدملى 1091559627 صادره نجف آباد فرزند اسفندیار درششدانگ یک باب مجتمع آموزشى به مساحت 
247/02 مترمربع برروى قســمتى ازپالك 906/40 و 1001 قطعه 6 بخــش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
40- رأى شــماره 4349 مورخه 1397/4/30 آقاى ابراهیم جعفرى حاجى آبادى به شناسنامه شماره 608 
کدملى 1091079269 صادره نجف آباد فرزند فتح اله درششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 107/47 

مترمربع قسمتى ازپالك 179 قطعه 9 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد   
41- رأى شــماره 3951 مورخه 1397/4/19 آقاى مصطفى امیرپور به شناســنامه شــماره 499 کدملى 
1091476799 صادره نجف آباد فزند غالمرضا درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 127/73 مترمربع 

قسمتى از پالك 238/39 قطعه 8 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد  
42- رأى شــماره 4136مورخــه 1397/4/24 خانم عصمت غزنوى به شناســنامه شــماره 483 کدملى 
1091467358 صادره نجف آباد فرزند حیدرعلى در49 سهم مشاع از 85 سهم ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 71/25 مترمربع قسمتى ازپالك 430/5 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد 
43- رأى شــماره 4139مورخــه 1397/4/24 خانم زهــرا  غزنوى به شناســنامه شــماره 965 کدملى 
1091134261 صادره نجف آباد فرزند حیدرعلى که به موجب قیم نامه 17/89 مورخ 89/4/6 دادســراى 
عمومى وانقالب شهرســتان نجف آباد آقاى محمود غزنوى فرزند حیدرعلى قیم وى مى باشد در36 سهم 
مشاع از 85 سهم ششدانگ یک باب خانه به مساحت 71/25 مترمربع قسمتى ازپالك 430/5 قطعه 4 بخش 

11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
44- رأى شــماره 4222 مورخه 1397/4/26 آقاى مهدى عبداللهى نجف آبادى به شناسنامه شماره 509 
کدملى 1090957025 صادره نجف آباد   فرزند احمد درششدانگ یک باب خانه به مساحت 202/25 مترمربع 
قسمتى ازپالك 965/2 و964/2 قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
45- رأى شماره 4122 مورخه 1397/4/24 آقاى حســین غالمى قراتپه به شناسنامه شماره 900 کدملى 
1091003874 صادره نجف آباد فرزند امیر درششدانگ یک باب خانه به مساحت 96/70 مترمربع قسمتى 
از پالك شماره 192/2 واقع درقطعه 11 بخش 11 ثبت اصفهان -  متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

46- رأى شــماره 4210 مورخــه 1397/4/26 خانم فاطمه برخوردارنجف آبادى به شناســنامه شــماره 
1080056572 صادره نجف آباد فرزند حسین درششدانگ یک باب خانه به مساحت 153/63 مترمربع آن 
ازپالك 1159 و مقدار 89/70 متر مربع آن از پالك 1158 واقع در قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
47- رأى شــماره 4068 مورخه 1397/4/23 آقــاى حمید کریمى به شناســنامه شــماره 703 کدملى 
1090339992 صادره نجف آباد فرزند فتح اهللا درسه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
184/11 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 785 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
48- رأى شــماره 4067 مورخــه 1397/4/23 خانم هاجر زمانى  به شناســنامه شــماره 1831 کدملى 
1090351275 صادره نجف آباد فرزند احمد درســه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
184/11 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 785 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
49- رأى شــماره 4132 مورخه 1397/4/24 آقاى مرتضى فرقانیان به شناسنامه  شماره 24208 کدملى 
1090240007 صادره نجف آباد فرزند یداله درششدانگ یک باب خانه به مساحت 192/60 مترمربع قسمتى 
ازپالك شماره 973 اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

50- رأى شماره 3813 مورخه 1397/4/16 آقاى محسن سلطانى به شناسنامه 758 کدملى 1091269637 
صادره نجف آباد فرزند مهدى درسه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 151/20 مترمربع 
قسمتى از پالك 408/1 واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان  - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

51- رأى شــماره 3814 مورخه 1397/4/16 خانم ناهیــد مروى اصفهانى  به شناســنامه 2730 کدملى 
1091377979 صادره نجف آباد فرزند اسداله  درسه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
151/20 مترمربع قسمتى از پالك 408/1 واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان  - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
52- رأى شماره 4036 مورخه 1397/4/20 خانم مهناز نوراله نجف آبادى به شناسنامه شماره 197 کدملى 
1091016399 صادره نجف آباد فرزند احمد درششدانگ یک باب خانه به مساحت 126 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 889/4 واقع درقطعه 9 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
53- رأى شــماره 4236 مورخه 1397/4/27 آقاى فضل اله کریمى حسن آبادى به شناسنامه شماره 338 
کدملى 1091451656 صادره نجف آباد فرزند احمد درچهاردانگ مشــاع ازششــدانگ یک باب خانه به 
مساحت 161/08 مترمربع قسمتى از پالك شماره 2 فرعى از 1164 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
54- رأى شــماره 4239 مورخــه 1397/4/27 خانــم زهره صافى  به شناســنامه شــماره 666 کدملى 
1091462021 صادره نجف آباد فرزند عبداهللا  دردودانگ مشــاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
161/08 مترمربع قسمتى از پالك شماره 2 فرعى از 1164 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان 

- متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
55- رأى شــماره 4227 مورخه 1397/4/27 آقاى سید احمد شــریعتى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
1080072780 کدملى 1080072780 صادره نجف آباد فرزند سید عطاء اله درششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 138 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 966 اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
56- رأى شماره 3733 مورخه 1397/4/12 آقاى محمدرضا کاظمى نجف آبادى به شناسنامه شماره 892 
کدملى 1091092710 صادره نجف اباد فرزند مصطفى درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 106/50 
مترمربع قســمتى ازپالك شــماره 376  اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
57- رأى شماره 4075 مورخه 1397/4/23 خانم بتول عمید به شناسنامه شماره 413 کدملى 1091521451 
صادره نجف آباد فرزند کاظم در سه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 114/85 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 619 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
58- رأى شماره 4076 مورخه 1397/4/23 آقاى احمد رجائى نجف آبادى به شناسنامه شماره 88 کدملى 
1091472688 صادره نجف آباد فرزند حیدرعلى  در سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
114/85 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 619 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
59- رأى شماره 4186 مورخه 1397/4/25 خانم مرضیه دادخواه تهرانى به شناسنامه شماره 602 کدملى 
1091050041 صادره نجف آباد فرزند یداله درششدانگ یک باب خانه به مساحت 101/71 مترمربع قسمتى 
ازپالك شماره 253 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

60- رأى شماره 8910 مورخه 1396/10/3 و رأى اصالحى شماره 4569 مورخه 1397/5/4 آقاى غالمرضا 
قائمى به شناسنامه شماره 24743 کدملى 1090245351 صادره نجف آباد فرزند على در ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 186 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 382 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان – 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
61- رأى شماره 3735 مورخه 1397/4/12 خانم محترم دواشى جمالوئى به شناسنامه شماره 1292 کدملى 
صادره شهرکرد فرزند ابراهیم درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 141/80 مترمربع   4621160001
قسمتى از پالك شماره 87 اصلى واقع دربخش 12 حوزه ثبت ملک اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى 

غالمحسین معینى باواسطه وبه صورت عادى مى باشد 
62- رأى شــماره 3890 مورخه 1397/4/17 خانم طاهره رحیمى حاجى آبادى به شناســنامه شماره 730  
کدملى 1091051321 صادره نجف آباد فرزند محمد جعفر در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 246/77 
مترمربع قسمتى از پالك 791 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
63- رأى شــماره 3407 مورخه 1397/3/31 آقاى احمد منتظرى نجف آبادى به شناســنامه شماره 389 
کدملى 1091557421 صادره نجف آباد فرزند کرمعلى درســه دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب مغازه به 
مساحت 146/69 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 6 اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
64- رأى شــماره 3408 مورخه 1397/3/31 آقاى على  منتظرى نجف آبادى به شناسنامه شماره 1890 
کدملى 1090351860 صادره نجف آباد فرزند کرمعلى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب مغازه به مساحت 
146/69 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 6 اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 
مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 97/5/28 تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/6/12  م الف:228465 حسین 

زمانى- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/ 5/710 
بند الف آگهى موضوع ماده 3 قانون  و ماده 13 آیین نامه تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتى  و اراضى  و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
برار آرائ صادره هیات هاى اول و دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى بخش 16 ثبت اصفهان 
تصرفات مالکانه  و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است  . لذا مشخصات متقاضیان   امالك مورد تقاضا 
به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که شخص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اداره اسناد  و امالك محل تسلیم  و پس از اخذ رسید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 

دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند  . آرائ صادره از هیات : 
1- راى شــماره 0576 مــورخ 96/12/14 مالکیت آقاى قاســمعلى تقیان جزى بــه ش ش 44 کد ملى 
5110662630 صادره اصفهان فرزند حسن بصورت سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه ششدانگ به 
مساحت 205/03 متر مربع پالك شماره 484 فرعى از 440 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 حوزه ثبت ملک 
شاهین شهر استان اصفهان تایید که در ازائ خریدارى مشاعى به صورت مع الواسطه از مالک رسمى آقاى 

مرتضى مظفرى محرز گردیده است . 
2- راى شــماره 0579 مــورخ 96/12/21 مالکیت آقــاى حجت الــه ابدالى بــه ش ش : 442 کد ملى 
1291066136 صادره اصفهان فرزند حیدر بصورت ششــدانگ یکباب مغازه به مساحت 42/90 متر مربع 
پالك شــماره 301 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 حوزه ثبت ملک شاهین شهر استان اصفهان تائید که 
در ازائ خریدارى مشاعى به صورت مع الواسطه از مالک رســمى آقاى محمود ابدالى حاجى آبادى محرز 

گردیده است . 
3- راى شــماره 0036 مورخه 97/2/25 مالکیت آقاى غالمحسین جعفریان جزى به شناسنامه شماره 30 
کد ملى 5110517134 صادره میمه فرزند محمد رحیم بصورت ســه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
ششدانگ به مساحت 352/28 متر مربع پالك شماره 677 فرعى از 437 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 
حوزه ثبت ملک شاهین شهر اســتان اصفهان که در ازائ خریدارى مشاعى به صورت مع الواسطه از مالک 

رسمى خانم اقدس عرفانى محرز گردیده است . 
4- راى شماره 0512 مورخه 96/10/5 مالکیت آقاى سید مجید هاشمى جزى به شناسنامه شماره 453 کد 
ملى 5110653380 صادره اصفهان فرزند سید على بصورت ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 36/28 متر 
مربع پالك شماره 392 فرعى از 321 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 حوزه ثبت ملک شاهین شهر استان 

اصفهان که در ازائ مالکیت رسمى مشاعى اولیه مفروض گردیده است . 
5- راى شماره 0577 مورخ 96/12/15 مالکیت آقاى مجتبى ابدالى ش ش : 1645 کد ملى : 1285865642 
صادره اصفهان ف : حیدر بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 200 متر مربع پالك شماره 301 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 16 حوزه ثبت ملک شاهین شهر استان اصفهان تایید که در ازائ خریدارى مشاعى به 

صورت مع الواسطه از مالک رسمى آقاى غالمرضا ابدالى حاجى آبادى محرز گردیده است . 
6- راى شماره 0510 مورخ 96/10/4 مالکیت آقاى حسین رحمانى ش ش : 1157 کد ملى : 1290545936 
صادره اصفهان فرزند تقى بصورت یکباب مغازه  و زمین متصله ششــدانگ به مساحت 161/36 متر مربع 
شماره 116 فرعى از 301 اصلى در اصفهان بخش 16 حوزه ثبت ملک شاهین شهر استان اصفهان تایید که 

در ازائ مالکیت رسمى مشاعى اولیه مفروض گردیده است . 
7- راى شماره 0547 مورخ 96/11/11 مالکیت آقاى مجید ابدالى  ش ش : 174 کد ملى : 5110300216 
صادره اصفهان فرزند حسن  بصورت یکباب ســاختمان مسکونى  ششدانگ به مساحت 217/69 متر مربع 
پالك  شماره 301  اصلى واقع در  اصفهان بخش 16 حوزه ثبت ملک شاهین شهر استان اصفهان تایید که 
در ازائ خریدارذى مشاعى به صورت مع الواسطه از مالک رســمى آقاى محمود ابدالى حاجى آبادى محرز 

گردیده است.
8- راى شماره 0511 مورخ 05 / 10 / 96 مالکیت خانم ثریا شیرانى نسب به شناسنامه شماره 1006 کدملى 
4668967572 صادره لردگان فرزند  قربانعلى بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 15 /55 متر مربع 
پالك شماره 301 اصلى واقع در اصفهان  بخش 16 حوزه ثبت ملک شاهین شهر استان اصفهان تایید که در 
ازائ خریدارذى مشاعى به صورت مع الواسطه از مالک رسمى آقاى حسین قمى حاجى آبادى 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 : 97/5/28 تاریخ انتشــار نوبت دوم : 97/6/12 م الف :229979 ناصر 

صیادى صومعه - رئیس ثبت اسناد و امالك شاهین شهر /5/725 

ابالغ اجراییه
شــماره پرونده: 1/139604002003002275 شــماره بایگانى پرونده: 1/9603928 شــماره ابالغیه: 
139705102003001555 تاریخ صــدور: 1397/02/11 ابالغ اجرائیه قرارداد بانکى- بدین وســیله به 
جاسم اوشائى نام پدر: حسن تاریخ تولد: 1333/04/04 شماره ملى: 1817799304 شماره شناسنامه: 919 
به نشانى: شاهین شهر خیابان فردوسى فرعى ابالغ مى شود که بانک ملى شعبه بلوار رزمندگان به استناد 
قرارداد بانکى شماره 94006978، تاریخ سند: 1394/12/16 جهت وصول مبلغ 33/289/615 ریال بابت 
اصل طلب و مبلغ 9/064/743 ریال خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ 1396/12/05 و خسارت روزانه به ازاى 
هر سه هزار ریال مبلغ 2/30 ریال تا روز تسویه کامل بدهى بانضمام کلیه هزینه هاى قانونى و اجرایى و حق 
الوکاله طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده طبق مقررات علیه شــما اجرائیه صادر نموده و پرونده 
اجرائى به کالسه 9603928 در این اداره تشکیل شــده و طبق گزارش مورخ 1396/12/24 مامور پست، 
محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشــده، لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا 
مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکى از روزنامه نصف جهان  آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از 
تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائى 

جریان خواهد یافت. م الف: 210284 رییس اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /5/636
مزایده اموال منقول نوبت اول 

صورتجلسه - در پرونده 970057ح1 اجرا از شعبه اول دادگاه عمومى (حقوقى) شاهین شهر محکوم علیه 
شرکت پوشینگر به پرداخت 56/358/520 ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم له آقاى ایمان صابرى و 
مبلغ 1/000/000 ریال بابت نیم عشر دولتى محکوم گردیده است که محکوم له در قبال خواسته خود اقدام 
به توقیف اموال محکوم علیه که به شرح ذیل توســط کارشناس رسمى دادگسترى کارشناسى شده است، 
نموده است. صورت اموال مورد مزایده: 1- یک عدد درب تمام فلزى به ابعاد 2/3 * 7/5 متر- مستعمل- 
داراى دو عدد چرخ جهت سهولت در جابجایى همراه با یک عدد قفل کامل به مبلغ 12/000/000 ریال (یک 
میلیون و دویست هزار تومان) 2- یک عدد درب تمام فلزى به ابعاد 2/3 * 7/5 متر- مستعمل- همراه با یک 
عدد قفل کامل- به مبلغ 11/500/000 ریال (یک میلیون و یکصد و پنجاه هزار تومان) 3- یک عدد درب 
کوره تمام فلزى به قطر 50 سانت- دوالیه (داراى آبگرد) مستعمل- به مبلغ 1/000/000 ریال (یکصد هزار 
تومان) 4- دو عدد درب کوره تمام فلزى به ابعاد 40*40 سانت- دو الیه (داراى آبگرد)- مستعمل- مجموعا 
به مبلغ 300/000 ریال (سى هزار تومان) 5- دستگاه خردکن سرباره به ابعاد 1/8 * 3/5متر- اسقاط فاقد 
موتور و متعلقات- ساخته شده از ناودانى، ورق، نبشى - به مبلغ 27/000/000 ریال (دو میلیون و هفتصد 
هزار تومان) مجموع 5 ردیف فوق که شامل 6 عدد تجهیز توقیفى مى باشد به ارزش 51/800/000 ریال 
(پنج میلیون و یکصد و هشــتاد هزار تومان) تعیین و اعالم مى گردد. با توجه به اینکه نظریه کارشناسى به 
محکوم علیه ابالغ و در مهلت مقرر مصون از اعتراض مانده است این اجرا قصد فروش اموال از طریق مزایده 
را دارد. زمان: 97/6/14 ساعت 8:00 صبح الى 8:30 مکان: شعبه اول اجراى احکام مدنى دادگسترى شاهین 
شهر محل بازدید: مزایده از قیمت کارشناسى شروع و به کسى که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته 
خواهد شد برنده مزایده مى بایست 10 درصد از ثمن معامله را فى المجلس به همراه داشته باشد تا به حساب 
سپرده دادگسترى به شماره  2171290277002 واریز و حداکثر تا یک ماه فرصت دارد مابقى ثمن معامله 
را به حساب ســپرده واریز نماید و اال ضمن ابطال مزایده 10 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 شعبه اول مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شود و در روز مزایده 
درخواست کتبى خود را جهت شرکت در مزایده ارائه دهند. م الف: 224213 کرباسى دادورز اجراى احکام 

شعبه اول دادگاه عمومى (حقوقى) شاهین شهر /5/649
اخطار اجرایى

شماره: 122/97 به موجب رأى شماره 392 تاریخ 97/4/24 حوزه مبارکه شوراى حل اختالف شهرستان 
شعبه 2 که قطعیت یافته است. محکوم علیه بهرام غالمى فرزند محمدرضا شغل: آزاد نشانى: مبارکه دهنو 
بلوار شهید نصوحى ك شاهد ك 11 پ 35 محکوم اســت به: پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت دو 
فقره سفته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 97/3/6 لغایت اجراى حکم که توسط 
دایره اجراى احکام محاسبه مى گردد و پرداخت مبلغ 1/600/000 ریال هزینه دادرسى در حق محکوم له 
مجید حبیبى فرزند صفرعلى شغل: آزاد نشانى: فوالدشهر محله B 1 ساختمان رسالت مشاور امالك سعدى 
و پرداخت نیم عشــر در حق صندوق دولت. ماده 34 قانون اجراى احکام: همینکه اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود 
را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 226377 موسوى پور- قاضى شعبه 2 شوراى حل اختالف 

شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک)  /5/695
مزایده اموال منقول

شماره درخواست: 9710463723400029 شماره پرونده: 9609983723101107 شماره بایگانى شعبه: 
970177 این اجراى احکام در نظر دارد در خصوص پرونده 970177 اجراى احکام حقوقى شعبه اول اموال 
محکوم علیه شرکت پلى اکریل ایران را در قبال مطالبات جمعى از شکات (فرزاد باریک رو- سید محسن 
حسینى- عبدالرضا اله دادى و...) به مشــخصات زیر را از طریق مزایده به تاریخ روز یک شنبه 97/6/25 
ساعت 10 صبح به فروش برساند شــرکت کنندگان موظف به پرداخت ده درصد قیمت پایه به صورت فى 
المجلس به حساب سپرده شــماره 2171290299008 نزد بانک ملى مرکزى مبارکه مى باشند و چنانچه 
برنده مزایده ظرف مهلت 30 روز مابقى قیمت مورد مزایده را به حساب مذکور واریز و قبوض آن را تقدیم این 
اجرا ننماید و یا از  مزایده انصراف دهد ده درصد تودیع شده وى پس از کسر هزینه هاى مزایده به نفع دولت 
ضبط خواهد شد براى بازدید از اموال شرکت کنندگان تا پنج روز قبل از مزایده مى توانند به این اجراى احکام 
مراجعه نمایند. محل انجام مزایده: اجراى احکام حقوقى شعبه اول دادگسترى مبارکه (مجتمع ادارات- جنب 
بانک ملى- ساختمان شماره 2- طبقه اول) مال مورد مزایده عبارت است از یک دستگاه کامیون کمپرسى 
سیستم بنز تیپ ال کا 42/1921 مدل 1365 نارنجى رنگ به شــماره انتظامى 984ع19 ایران 23 شماره 
موتور 33591010050373 و شماره شاسى 34932316570636 به ظرفیت 19 تن و 6 سیلندر گازوئیل 
سوز- اطاق و بدنه درب موتور: سمت راســت صافکارى و رنگ شدگى و درب جلو راست پوسیدگى دارد- 
داشبورد و تودوزى: مستعمل و بدون نقص- موتور و گیربکس و دیفرانسیل: مستعمل و فاقد عیب و نقص 
فنى- الستیک ها با 90 درصد کارکرد- باك بر اثر تصادف دفرمه شده است- فاقد بیمه شخص ثالث (خودرو 
تا تاریخ 96/11/18 نزد شرکت بیمه ایران با 9 سال سابقه عدم خسارت بیمه بوده است) – کارکرد کیلومتر: 
199000 که ارزش کامیون به مشخصات فوق الذکر توســط هیئت 7 نفره کارشناسان رسمى دادگسترى 
جمعا به مبلغ 1/000/000/000 ریال ارزیابى و به باالترین قیمت پیشــنهادى فروخته خواهد شد. م الف: 

226379 اجراى احکام حقوقى شعبه اول دادگسترى مبارکه /5/697
ابالغ اجرائیه

683/96- نظر به اینکه در پرونده کالسه 683/96 شــوراهاى حل اختالف شهرستان لنجان حسب مفاد 
دادنامه شماره 66_97/02/22 صادره از شعبه یک حقوقى محکوم علیه منصور فدایى ف فرج اله محکوم به 
پرداخت ماهیانه به طور مستمر به مبلغ 3,900,000 ریال از تاریخ 96/09/22 بابت نفقه نگین و پرداخت مبلغ 
3,600,000 ریال به طور مستمر از تاریخ 96/09/22 بابت نفقه علیرضا و با افزایش تورم 15 درصد افزایش 
یابد بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1,500,000 ریال بابت هزینه کارشناس و مبلغ 1,000,000 ریال 
بابت هزینه دادرسى در حق محکوم له زهرا رضایى اشیانى گردیده است.و حسب محتویات پرونده محکوم 
علیه مذکور مجهول المکان مى باشد.  علیهذا مراتب یک نوبت آگهى مى گردد تا نامبرده ظرف مدت ده روز 
پس از انتشار آگهى نسبت به اجراء مفاد حکم اقدام نماید و اال وفق مقررات اقدام مى گردد. م.الف 223979 

قاضى اجراى احکام شوراهاى حل اختالف لنجان/ 5/691 
ابالغ رأى

کالسه پرونده :105/96 شماره دادنامه:156 تاریخ :97/2/26 مرجع رسیدگى : شوراى حل اختالف باغبادران 
خواهان :على مرادحقانى فرزندعلى آقا _کرچگان سعید آباد خوانده: ســید اسماعیل میرخانى فرزند سید 
عزیز-کرچگان محله چم تقى فعال مجهول المکان خواسته : مطالبه وجه گردشکار :خواهان دادخواستى به 
خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم این شورا داشته که پس از ثبت به کالسه فوق شورا در وقت مقرر 
مبادرت به صدور راى مى نماید: « راى قاضى شورا» در خصوص دعوى على مراد حقانى فرزند على آقا به 
طرفیت سید اسماعیل میرخانى فرزند سید عزیزبه خواسته مطالبه مبلغ 82/000/000ریال بابت وجه یک 
فقره چک به شماره 260401مورخ 93/5/12 عهده بانک سپه شعبه باغبادران با احتساب خسارت تاخیر تادیه 
وهزینه دادرسى،با توجه به محتویات پرونده و گواهى نامه عدم پرداخت وجه چک از ناحیه بانک محال علیه 
وبا توجه  به  اظهارات خواهان در جلسه رسیدگى مورخ 97/2/24و نظر به اینکه خوانده در جلسه رسیدگى 
شورا حاضر نشده و الیحه اى نیزارســال ننموده ونظر به اینکه اصل سندتجارى در ید دارنده چک حکایت 
از مدیونیت صادر کننده وظهور دراشــتغال ذمه وى دارد ونظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلى که حکایت از 
پرداخت وجه چک نماید ارائه نداده لذا با توجه به نظریه مشــورتى اعضاءشورا به شرح صورتجلسه مورخ 
97/2/24وبا احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب دین و مســتندا به ماده 9قانون شوراهاى حل اختالف 
و مواد 198و519و522قانون تجارت و آئین دادرسى مدنى و مواد 310و311و313قانون تجارت وتبصره 
الحاقى مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام به ماده 2قانون صدور چک حکم برمحکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 82/000/000ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/050/000ریال بابت هزینه دادرسى 
در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید.وخســارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت اجراى حکم 
براساس شاخص قیمتهاى اعالمى از ناحیه بانک مرکزى درشعبه اجراى احکام محاسبه ودر حق خواهان 
اعالم مى گردد.راى صادره غیابى بوده وظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا وپس از 
انقضاى مهلت وا خواهى ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در دادگاه عمومى باغبادران مى باشد./ م : الف 

224088 صابریان- قاضى شعبه 1حقوقى شوراى حل اختالف باغبادران /5/692 
احضار متهم

شماره نامه :9710113642200698 شماره پرونده : 960998342200444 شماره بایگانى شعبه :960470 
شعبه چهارم دادیارى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان لنجان (زرین شهر ) نامه صادره - اگهى احضار 
متهم جواد القاصى - به این وســیله به جنابعالى ابالغ مى گردد آقاى /خانــم صابر خدادادى فرزند جالل 
شــکایتى علیه شــما دایر بر ورود به عنف وایرادضرب وجرح عمدى با چاقو مطرح نموده که پس از ارجاع 
در شعبه چهارم دادیارى دادســراى عمومى و انقالب لنجان به کالســه ثبت و تحت رسیدگى است بنابر 
اعالم ودرخواست شاکى لحاظ مجهول المکان بودن شما با اســتناد ماده 115قانون آئین دادرسى دادگاه 
هاى عمومى و انقالب در امــور کیفرى مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیر االنتشــار آگهى مى گردد 
تا جهت رسیدگى به اتهام و دفاع ظرف مهلت یکماه از تاریخ نشــر آگهى در این شعبه حاضر شوید ضمن 
اعالم آدرس جدید خوداز موضوع شــکایت بطور کامل مطلع شــده در صورت عدم حضور به موقع اقدام 
قانونى به عمل خواهد آمد./م:الف 226339 حمید خدایى- دادیار شعبه چهارم دادسراى عمومى وانقالب 

لنجان /5/693 
ابالغ رأى

شعبه 4دادگاه عمومى حقوقى شهرستان لنجان (زرین شــهر) شماره ابالغنامه: 9710103640704048 
شــماره پرونده:9709983640700107 شــماره بایگانى:970111 تاریخ تنظیم :97/05/17 متن آگهى 
دادگسترى کل اصفهان ابالغ دادنامه به خواند تیمور کارگر «رأى دادگاه» در خصوص دعواى آقاى غالمرضا 
سهرابى زاده فرزند بهرام به طرفیت آقایان افسر لشگرى – تیمور کارگر به خواسته صدور حکم بر اعسار از 
پرداخت هزینه دادرسى در دعوى وى بطرفیت خوانده فوق به خواسته مطالبه نظر به اینکه مدعى اعسار از 
پرداخت هزینه دادرسى در جهت اثبات ادعاى خود به گواهى گواهان استناد نموده ودر اجراى دستور دادگاه 
گواهان را حاضرنموده ونظربه اینکه گواهان به اتفاق واتحاد ضمن اعالم آگاهى از وضعیت مالى و زندگانى 
خواهان برعدم تمکن مالى او براى تادیه هزینه دادرسى در دعواى موصوف گواهى داده اند ونظر به اینکه 
خوانده دعوى در جلسه رسیدگى در مقام دفاع دلیل موجهى در جهت رد ادعاى خواهان ارائه ننموده است 
،ونظر به اینکه دادگاه موجبى براى عدم پذیرش گواهى گواهــان مالحظه نمى کند ،بنابراین ضمن قبول 
مؤادى گواهى گواهى ودر نتیجه ثابت دانستن ادعاى خواهان ،مستندا به مواد (2) ،(198) ،(504)،(506)و 
(513)قانون آئین دادرسى مدنى خواهان را به نحو موقت ازابطال تمامى تمبر هزینه دادرسى در دعواى وى 
به طر فیت خوانده به خواسته مطالبه موضوع پرونده کالسه 970111معاف مى دارد و مقرر مى دارد چنانچه 
خواهان به موجب رأى قطعى در دعواى اصلى محکوم له واقع شودواز اعسار خارج گردد،هزینه دادرسى از 
او دریافت خواهدشد.رأى صادره حضورى و مستندا به مالك رأى وحدت رویه شماره 662-29/7/82دیوان 
کشور ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان قابل تجدید نظر خواهى 

است./م م:الف226355 اصغر شمس - رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومى حقوقى لنجان /5/694 
مزایده نوبت اول

واحد اجراى احکام مدنى در نظر دارد در خصوص پرونده اجرایى کالسه 962227 جلسه مزایده اى در روز 
شنبه مورخ 1397/06/17 از ساعت 9 لغایت 10:30 صبح و به منظور وصول محکوم به در حق محکوم له 
و به جهت فروش امتیاز یک واحد آپارتمان فاقد سابقه ثبتى، دوخوابه داراى انشعاب آب، برق گاز به متراژ 
83 متر مربع داراى انبارى و بدون پارکینگ و آسانسور واقع در فوالدشهر، مسکن مهر، محله E1 ، مجتمع 
آریامهر، طبقه پنجم، واحد 14 به مالکیت آقاى ایمان صادقى که توســط کارشناس رسمى دادگسترى به 
مبلغ 350,000,000 ریال ارزیابى گردیده است در محل اجراى احکام مدنى دادگسترى لنجان برگزار نماید. 
طالبین خرید مى توانند به مدت 5 روز قبل از موعد مزایده از ملک مورد نظر دیدن فرمایند. مزایده  از ملک 
مورد نظر دیدن فرمایند. مزایده از قیمت کارشناسى شروع و برنده مزایده فرد یا افرادى مى باشند که باالترین 
قیمت را پیشنهاد نمایند. کسانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که 10 درصد قیمت کارشناسى 

را نقداً پرداخت و در صورت برنده شدن الباقى را ظرف مدت 20 روز پرداخت نمایند. م.الف 224209 اجراى 
احکام مدنى دادگسترى لنجان/ 5/698 

مزایده نوبت اول
واحد اجراى احکام مدنى در نظر در خصوص پرونده اجرائیه کالســه ى 962142 جلسه مزایده اى در روز 
دوشنبه مورخه 1397/06/19 ساعت 9:30 الى 10:30 صبح و به منظور وصول محکوم به در حق محکوم 
له و به جهت فروش شش دانگ پالك هاى تجمیع شده به شماره هاى 22،23 و 24 به مساحت 924/127  
 ، A2 متر مربع تحت پالك ثبتى 20924 فرعى از پالك 17970 از 582 اصلى واقع در فوالدشــهر، محله
یال جنوبى بازرا کوثر، داراى انشعبات برق و گاز مجزا و آب مشترك و داراى کوب خاورمیانه و حفاظ استیل 
و درب اتوماتیک شیشه اى که توسط هیات کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 15,452,766,000 ریال 
ارزیابى گردیده است در محل اجراى احکام مدنى دادگسترى لنجان برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند 
به مدت 5 روز قبل از موعد مزایده از ملک مورد نظر دیدن نموده و سپس در صورت تمایل در جلسه مزایده 
شرکت نمایند. مزایده از قیمت کارشناسى شروع و برنده مزایده فرد یا افرادى مى باشند که باالترین قیمت 
را پیشنهاد نمایند. کسانى مى توانند در جلسه مزایده شــرکت نمایند که ده درصد قیمت کارشناسى را نقداً 
پرداخت و در صورت برنده شدن الباقى را ظرف مدت 20 روز پرداخت نمایند. م.الف 224407 اجراى احکام 

مدنى دادگسترى لنجان  /5/699
حصر وراثت

شماره : 250/97 خانم فاطمه سلیمانى ریزى به شناسنامه شماره 583 به شرح دادخواست به کالسه 250/97 
از این شورا درخ.است گوهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده اند که شادروان فاطمه عابدینى ریزى 
بشناسنامه 333 در تاریخ 95/09/23 اقامتگاه دائمى خود را بدورود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: 1-فاطمه سلیمانى ریزى فرزند خدا رحم 583 ت.ت 1345 صادره از لنجان (دختر متوفى) 
2- زهرا سلیمانى ریزى فرزند خدا رحم ش.ش  523 ت.ت 1349 صادره  از لنجان (دختر متوفى) و ال غیر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد و یا وصیتنامه اى از متوفى نزد او مى باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد  و 
اال گوهى صادر خواهد شد. م.الف 225855 رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان/5/700 

ابالغ اخطاریه ماده 101
شماره بایگانى پرونده : 9600154 آگهى اخطاریه ماده 101 مورد وثیقه پرونده اجرائى کالسه 9600154 
اجراى ثبت لنجان و کالسه 9501899  اجراى ثبت اصفهان بدنوسیله به آقایان سید حسین عطایى کچوئى 
وسید حسن عطایى کچوئى  و خانم ها بهجت ســادات عطائى کچوئى و عصمت سادات عطائى کچویى و 
نجمه سادات عطایى کچوئى و کبرى بیگم نظام الدینى کچوئى و فاطمه کبرى عطائى کچوئى وراث مرحوم 
سید حسام الدین عطائى کچوئى  (راهن پرونده) ساکنین : زرین شهر – خ باهنر- خ شهید مراد ملکى پالك 
48 ابالغ مى گردد. طبق گزارش وارده مورخ 1397/02/01 کارشناس رسمى دادگسترى مورد وثیقه سند 
رهنى شماره 8654 تنظیمى دفترخانه اسناد رسمى شماره 252 شهر اصفهان استان اصفهان که عبارت است 
از شش دنگ یک باب خانه با شــماره پالك ثبتى 10 فرعى از 2816 اصلى واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
متعلق به مرحوم سید حسام الدین عطائى کچوئى (نامبرده) به ملبغ 36,200,000,000 (سى و شش میلیارد 
و دویست میلیون) ریال ارزیابى گردیده است. لذا چنانچه به مبلغ ارزیابى پالك مذکور معترض مى باشید، 
اعتراض کتبى خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ درج این آگهى به ضمیمه فیش بانکى دستمزد کارشناس 
تجدید نظر به مبلغ 28,000,000 (بیست و هشت میلیون ) ریال به اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان تسلیم 
نمایید و در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر، مبلغ ارزیابى مذکور قطعى و پایه مزایده قرار خواهد گرفت. 
ضمنًا  به اعتراضى که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکى دســتمزد کارشــناس تجدیدنظر باشد ترتیب اثر 

داده نخواهد شد. م.الف 225863  محمدرضا ابراهیمى- مسؤل واحد اجراى اسناد رسمى لنجان /5/701 
ابالغ رأى

شماره پرونده: 42/97 مرجع رسیدگى: شــعبه هشتم حقوقى شــوراى حل اختالف لنجان خواهان: اکبر 
شجاعى پور فرزند سبزوار- نشانى: فوالدشهر- محله ســى 7- بلوك 20- واحد 6 خوانده: بهروز ترنگان 
فرزند حسین – نشانى : مجهول المکان خواسته: استرداد الشه چک گردشکار: شورا با بررسى جمیع اوراق و 
محتویات پرونده و با توجه به نظریه مشورتى اعضاء ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور 
راى مى نماید. «راى قاضى شورا» در خصوص دادخواست آقاى اکبر شجاعى پور فرزند سبزوار به طرفیت 
آقاى بهروز ترنگان فرزند حسین مبنى بر استرداد الشه یک فقره چک به شماره 4203/942914 به مبلغ 
92,000,000 ریال صادره بر عهده بانک تجارت ، شــورا با عنایت به محتویات پرونده وشهادت شهود که 
مؤید آنســت که خواهان وجه چک مذکور را به خوانده پرداخت نموده است ولیکن خوانده از اعاده ى چک 
خوددارى نموده است و نظر به اینکه خوانده در جلسه رسیدگى شورا حضور نیافته و الیحه اى از جانب ایشان 
واصل نگردیده است خواسته خواهان را محرز تشخیص داده، لذا مســتندا به مواد 198 و 230 قانون آیین 
دادرسى تشــکیل دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى حکم به الزام خوانده به استرداد الشه چک 
شماره 4203/942914 به خواهان صادر و اعالم مى نماید. قرار صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه از شورا و سپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظر خواهى در محاکم 
عمومى و حقوقى شهرستان لنجان مى باشــد./د م.الف225951 زیبا یوسفى- قاضى شعبه هشتم حقوقى 

شوراى حل اختالف لنجان/5/702 
ابالغ اجرائیه

شماره:298/97 نظر به اینکه در پرونده کالســه 298/97 اجراى احکام شورا هاى حل اختالف شهرستان 
لنجان حسب مفاد دادنامه شماره صادره از شعبه هفتم حقوقى محکوم علیه ملک حسن رحیمى گل سفیدى 
فرزند سلطانمراد محکوم به تامین مبلغ 200,000,000 ریال  در حق محکوم له فرحناز شیخ آرپناهى گردیده 
است و حســب محتویات پرونده محکوم علیه مذکور مجهول المکان مى باشد على هذا مراتب یک نوبت 
آگهى مى گردد تا نامبرده ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهى نسبت به اجرا مفاد حکم اقدام نماید و اال 

وفق مقررات اقدام مى گردد./ه م.الف 225972 مدیر اجراى احکام شوراهاى حل اختالف لنجان/ 5/703 
ابالغ وقت رسیدگى

373/97 آقاى غالمرضا صابونى ریزى فرزند رجبعلى درخواســتى به مبلغ 98,000,000 ریال به طرفیت 
خانم مهدخت سادات موسوى که اعالم شده مجهول المکان است تقدیم و به کالسه 373/97 در شعبه سوم 
حقوقى شوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى 
دفتر شورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى 
از روزنامه هاى کثیرالننتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در روز مورخ 1397/07/02 ساعت 4:30 عصر 
در جلسه شــورا حاضر  و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت 
نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ تلقى  و شورا غیابًا رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م.الف 

226231 دبیر شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان/5/704 
مزایده نوبت اول

واحد اجراى مدنى در نظر دارد در خصوص پرونده اجرایى کالسه 962227 جلسه مزایده اى در روز  شنبه 
مورخ 1397/06/17 از ساعت 11 لغایت 12:30 صبح و به منظور وصول محکوم به در حق محکوم له و به 
جهت  فروش یک قبضه اسلحه تک لول  ساچمه زنى ته پر کالیبر 12 نیمه خودکار ساخت کشور ترکیه به 
شماره ســریال 52312 داراى مجوز به نام آقاى ایمان صادقى به شماره شناسنامه 013217829219 که 
توسط کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 60,000,000 ریال ارزیابى گردیده است در محل اجراى احکام 
مدنى دادگســترى لنجان برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند به مدت 5 روز قبل از موعد مزایده از مال 
مورد نظر به آدرس فوالدشهر، محله سى 1، دهالویه 8، پالك 261 دیدن نموده و سپس در صورت تمایل 
در جلسه  مزایده شرکت نمایند. مزایده از قیمت کارشناسى شــروع و برنده مزایده فرد یا افرادى مى باشند 
که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند. کسانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت کنند نمایند که 10 درصد 
قیمت کارشناسى را نقداً پرداخت و در صورت برنده شدن الباقى را ظرف مدت 20 روز پرداخت نمایند. م.الف 

224210 اجراى احکام مدنى دادگسترى لنجان/5/705 
ابالغ تجدیدنظر خواهى

شــماره دادنامــه: 9709970376600539 تاریــخ تنظیــم: 1397/04/23 شــماره پرونــده: 
9509983640800739 شماره بایگانى شــعبه: 960241 شــعبه 26 دادگاه تجدید نظر استان اصفهان 
دادنامه- پرونده کالسه 9509983640800739 شعبه 26 دادگاه تجدید نظر استان اصفهان تصمیم نهایى 
شماره 9709970376600539 تجدید نظر خواه: آقاى حســین اله یارى صادق آباى فرزند رضا به نشانى 
زرین شهر چهارصد دستگاه خ مدرس ستار خان کوچه تعلیم غربى پ 14 تجدید نظر خواندگان: 1.آقاى داود 
مصطفایى فرزند ید اهللا 2.آقاى على مصطفایى فرزند حسین همگى به نشانى تجدید نظر خواسته: تجدید 
نظر خواهى نسبت به دادنامه شماره 1190 مورخ 95/12/21 صادره از شعبه 5 دادگاه حقوقى زرین شهر به 
تاریخ 1397/04/14 در وقت فوق العاده جلسه رسیدگى شعبه 26 دادگاه تجدید نظر استان اصفهان به تصدى 
امضا کنندگان ذیل تشکیل است و پرونده کالســه 960241 تحت نظر است. با بررسى اوراق و محتویات 
پرونده و انجام مشاوره، ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صودر راى مى نماید: راى دادگاه 
در خصوص تجدید نظر خواهى آقاى حسین اله یارى صادق آبادى به طرفیت آقایان على مصطفایى- داود 
مصطفایى نسبت به دادنامه شماره 1190 مورخ 95/12/21 صادره از شعبه 5 دادگاه  حقوقى زرینشهر که 
متضمن  حکم به بطالن دعواى ابطال قرارداد شماره 180 مورخ 1385/03/20 و مطالبه مبلغ 204000000 
ریال مى باشد، نظر به اینکه مفاد توافق طرفین عقد مضاربه بوده و بعد از انجام اولین فروش روغن و عدم  
امکان ادامه تجارت مذکور  مســتندا به بند 4 ماده 551 قانون مدنى منفسخ شده است، طرح دعواى ابطال 
ضرورتى نداشته و آن قسمت از دادنامه که متضمن حکم به بطالن دعواى ابطال مى باشد، به لحاظ اینکه 
رسیدگى مطابق موازین بوده اســت و دلیلى که موجبات نقض آن فراهم شود ارائه نشده است. مستندا به 
ماده 358 قانون آیین دادرسى مدنى تایید مى گردد لکن در خصوص خواسته دوم تجدید نظر خواه نظر به 
لزوم استرداد سرمایه وفق توافق صورت گرفته و عدم ارائه دلیل بر تلف آن، ادعا را ثابت و مسلم تشخیص 
و مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسى مدنى ضمن نقض دادنامه در این قسمت ، تجدید نظر خواندگان 
را به تســاوى به پرداخت مبلغ 204000000 ریال به عنوان اصل خواسته و همچنین خسارت دادرسى بر 
همین مبنا و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان وصول و وفق شاخص بانک 
مرکزى و در حق تجدید نظر خواه محکوم مى نماید. راى صادره در مــورد تجدیدنظر خواه قطعى ولى در 
مورد تجدیدنظرخواندگان ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ واقعى قابل اعتراض در این دادگاه مى باشــد. 
م.الف 226362 مستشاران دادگاه: امیر مهربان شیرانى محمدرضا محمدى- شعبه پنجم دادگاه عمومى 

حقوقى لنجان/ 5/706 
ابالغ وقت رسیدگى

493/97 شوراى حل اختالف شهرستان لنجان آقاى امیر فرهمند درخواستى به مبلغ  50,000,000 ریال 
پنج میلیون تومان به طرفیت آقاى بهزاد غالمى – ابراهیم طاهرى که اعالم شــده مجهول المکان است 
تقدیم و به کالسه 493/97 در شــعبه چهارم حقوقى شــوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت 
مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شــورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یک نوبت در یکى لز روزنامه هاى کثیر االنتشار نشر و از نامبرده دعوت 
مى شود در روز دوشنبه مورخ 97/07/02 ساعت 9 صبح در جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه 
به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دریافت نماید در غیر اینصورت وقت رسیدگى ابالغ شده 
تلقى و شورا غیابًا رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م.الف 226385 دبیر شعبه چهارم حقوقى شوراى 

حل اختالف لنجان/5/707 
فقدان سند مالکیت

شماره نامه: 139785602015001446 سازمان ثبت اسناد و امالك کشور (حوزه ثبت ملک زرین شهر) 
آگهى فقدان سند مالکیت؛ نظر به اینکه آقاى محمد مختاریان ریزى فرزند على به استناد 2 برگ استشهادیه 
محلى که هویت و امضاء شهود رسمًا گواهى شده، مدعى است که سند مالکیت ششدانگ یک باب عمارت 
سه طبقه پالك 603 فرعى از 107 اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان که سند مالکیت که در 
صفحه 567 دفتر 9-امالك به نام وى، ثبت و سند مالکیت به شماره چاپى 832665 صادر و تسلیم گردیده و 
معامله دیگرى انجام نشده و بهعلت جابجایى مفقود شده است ال چون نامبرده درخواست صدور سند مالکیت 
المثنى نموده، طبق ماده 120 اصالحى آئین نامه قانون ثبت، مراتب آگهى مى شود که هر کس مدعى انجام 
معامله نسبت به ملک موصوف یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا 10 روز 
پس از آن به این دایره مراجعه و اعتراض خود را کتباً با مدارك مثبت تسلیم نماید و چنانچه ظرف مهلت مقرر 
اعتراضى نرسد و یا در صورت اعتراض، اصل سند یا سند معامله ارائه نشود، اداره ثبت، المثناى سند مالکیت 
را طبق مقررات صادر و به متقاضى تســلیم خواهد کرد/. رونوشت به ستاد اجرایى فرمان حضرت امام (ره) 
در استانهاى اصفهان، قم و چهارمحال بختیارى م.الف 224249 محمدرضا رئیسى زاده - مدیر واحد ثبتى 

حوزه ثبت ملک زرین شهر ( لنجان) از طرف مصطفى شمس/5/709 
ابالغ وقت رسیدگى

شماره 477/97 آگهى ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم- خانم فاطمه احمدى درخواستى 
به مبلغ 20,000,000 ریال به طرفیت آقاى اسماعیل رحمانى که اعالم شده مجهول المکان است تقدیم 
و به کالسه 477/97 در شعبه چهارم  حقوقى شوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص 
نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرســى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیرالنتشــار نشــر و از نامبرده دعوت مى شود 
در روز شنبه مورخ 97/06/31 ســاعت 9 در جلسه شــورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا 
نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دریافت نماید در غیر اینصورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و شورا 
غیابًا رســیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م.الف 224147 دبیر شعبه چهارم حقوق شوراى حل اختالف 

لنجان/ 5/696 
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اکثر مردم، مسواك زدن دندان هاى خود را یک راه براى مقابله در برابر کرم 
خوردگى دندان مى دانند و همچنین به دست آوردن نتایج دلپذیرى مانند 
یک لبخند روشن و نفس تازه. اما همه ما گاه به گاه این کار را تا قبل خواب به 
تأخیر مى اندازیم، چه از سر تنبلى محض و یا ازخستگى مفرط. این موضوع 

چقدر بد است، واقعاً؟
مهم نیست که شما دندان هاى خود را درست قبل از خواب مسواك بزنید. 
مهمترین چیز این است که شــما دندان هاى خود را دو بار در روز مسواك 
کنید. یک غشــا از پالك دندانى به طور مداوم به لطف باکترى هایى که 
آنجا زندگى مى کنند ایجاد مى شود و حدود 24 ساعت طول مى کشد، تا به 
بلوغ برسد. (دلیل احساس بدى که در دهان خود صبح روز بعد از اینکه شما 

فراموش کرده اید مسواك بزنید، دارید.)
این باکترى ها در طول روز اســید تولید مى کنند، حتى بیشتر از زمانى که 
شما غذا مى خورید، به همین دلیل است که شما مى خواهید از شر این غشا 
حداقل دو بار در روز خالص شــوید و هرچه تعداد مسواك زدن هاى شما 
کمتر از این باشد تولید اسید ممکن است بیشتر میناى دندانتان را بخورد و 

باعث کرم خوردگى شود.
هرچه بیشتر این غشا بر روى دندان هاى شما بنشیند و مواد غذایى بیشترى 
این باکترى را تغذیه کنند، زمان بیشترى را صرف نشستن مظلومانه روى 

صندلى دندانپزشکى خواهید کرد.
دندانپزشکان توصیه مى کنند وقتى از خواب بیدار مى شوید و قبل از رفتن به 
رختخواب مسواك بزنید. به عالوه، اگر شب مسواك نکنید نفس شما براى 

گفتن صبح به خیر اصًال خوشبو و خوشایند نیست.
همانطور که معلوم است، مسواك زدن در زمان بین شام و قبل از خواب از 
لحاظ فنى حتى از اینکه دندان هاى خود را درست قبل از خواب مسواك 
کنید بهتر است. دلیلش این اســت که فلوراید خمیر دندان زمان بیشترى 

براى تقویت دندان هاى شــما و ساختن مانعى 
براى اســیدى شدن دهان شــما قبل از به 

خواب رفتن دارد.
شــام زمان قرار گرفتــن در معرض 

اوج اسید اســت، که الیه بیرونى 
میناى دندان شما را نرم مى کند،. 
بالفاصله بعد از شام مسواك زدن، 
میناى دندان نرم شــده را حذف 
مى کند و باعث ســایش دندان 
مى شود، پس حداقل 30 دقیقه 
بعد از شام خوردن براى مسواك 

زدن صبر کنید.
فقدان بزاق ضــد باکترى دهان در 

شب به معنى این اســت که ما فوق 
العاده نســبت به عوامل خرابى دندان و 

بیمارى هاى لثه آســیب پذیریم. اما استرس 
نداشته باشید اگر شــما گاهى مســواك زدن را 

فراموش کردید. پالك به زمان طوالنى براى آهکى 
شدن نیاز دارد و مسواك زدن به اندازه کافى مى تواند 

پالك هاى تشکیل شده در طول روز را 
حذف کند، فقط زمان مســواك 

زدن خود را از دو دقیقه به 
چهار دقیقه ارتقا دهید 

و صحیح مسواك 
بزنید.

مهم نیســت که دقیقًا کى دندان هــاى خود را 
مســواك مى زنید مهم این است که شما 
بدون باکترى در دهان وارد رختخواب 
شوید. فقط مطمئن شوید که دوباره 
در صبح مسواك مى زنید و براى 
بیرون کشــیدن باکترى از بین 
دندان هایتان نخ بکشید. سعى 
کنیــد در روز غذاهــاى آماده 

کمترى میل کنید.

  

قبل از خواب مسواك بزنیم یا صبح؟
حوله آشپزخانه به صورت مداوم مورد استفاده افراد خانواده 
قرار مى گیرد همین امر باعث بــه وجود آمدن آلودگى و 

بیمارى در آشپزخانه مى شود. 
حوله هاى آشــپزخانه، یکى از لوازم پرکاربرد در آشپزى 
و... که مدام براى تمیز کردن دســت هــا و لکه ها مورد 
استفاده قرار مى گیرند مى توانند یکى از علل اصلى ابتال 
به بیمارى ها و گسترش آن باشند، آلودگى حوله آشپزخانه 
یک خطر رایجش، این است که ممکن است باعث ایجاد 
مسمومیت غذایى شود، مطالعات اخیر نشان مى دهد که 
چطور شما ندانســته در زمان پخت و پز میکروب ها را 

گسترش مى دهید.
چگونه این تهدید سالمتى را متوقف کنیم؟ ما مى دانیم که 
شستن لباس ها، ممکن نیست کار روزمره مورد عالقه شما 
باشد اما مطالعه اخیر نشان داد که حوله هاى آشپزخانه شما 

ممکن اســت به باکترى 

هایى مانند E. coli آلوده باشند، که منجر به مسمومیت 
غذایى مى شوند. محققان صد مورد از حوله هاى آشپزخانه 
را بعد از یک ماه استفاده آزمایش کردند؛ شما ممکن است 
شگفت زده شوید: 49 تاى آنها رشد باکتریایى خطرناك را 
نشان دادند. اینکه آیا شما به تنهایى یا با خانواده بزرگ زندگى 
مى کنید و تعداد افراد خانه شــما قطعًا بر روى حوله ها 
تأثیر مى گذارد (افراد بیشــتر به این معنى اســت که 
احتمال بیشترى براى داشتن باکترى ها در آشپزخانه 
شما وجود دارد). شما موظفید در طول روز در تماس با 
میکروارگانیسم هاى خطرناك قرار بگیرید، اگر کسى 
در خانه شما گوشــت خرد کرده و بعد بدون شستشو 
دستانش را با حوله پاك کند، حوله هاى دست احتمال 
زیاد در معرض باکترى هاى بد هستند. گوشت و مرغ 
معموًال آلوده هســتند، مخصوصًا قبــل از اینکه آنها 

پخته شوند.

حوله آشپزخانه هم شما را
 بیمار مى کند!

تأثیر شگفت انگیز سیر
 براى پرپشت شدن مو

ســیر داراى خواص شگفت انگیزى اســت. سیر براى 
پرپشت شدن مو، رشد و تقویت آن مؤثر است. سیر حاوى 
سولفور و سلنیوم است که باعث تقویت ساختار ساقه مو 
شده و به رشد و تقویت موها کمک مى کند و حتى باعث 

رشد مو در نواحى ریخته مى شود.
مطالعات زیادى درباره خواص سیر، انجام شده است. در 
پژوهشى که توسط متخصصان پوست دانشگاه مازندران 
انجام شده، گزارش کردند که استفاده موضعى از ژل سیر 
در افرادى که دچار طاسى شده اند، باعث کاهش نواحى 
طاس و افزایش تراکم مو شده است. سیر حاوى مقادیر 
زیادى گوگرد است که باعث اســتحکام موها مى شود. 
گوگرد یک ماده ضرورى در ساخت کراتین است؛ کراتین 
در رشد موها و ناخن ها نقش دارد. سیر خاصیت ضد قارچى 
و ضد میکروبى دارد و از ایجاد شوره سر جلوگیرى مى کند 
و باعث حفظ سالمت موها مى شود. سیر حاوى سلنیوم 

است که ویتامین E الزم براى سالمت و تقویت موها را 
تأمین کرده و از آســیب احتمالى موها و شکنندگى آنها 
جلوگیرى مى کند. مصرف سیر باعث تأمین ویتامین هاى 
ضرورى در تقویت مو، مثل ویتامین C، ویتامین  B۲و 
ویتامین  B۱مى شــود؛ همچنین به دلیــل تأمین این 
ویتامین ها باعث تقویت جریان خون در کف سر مى شود 
و از ریزش مو و طاســى جلوگیرى مى کند. سیر، حاوى 
مقادیر فراوانى مس و آهن و مواد معدنى است؛ به همین 
دلیل باعث تسریع رشد موها مى شود. سیر، عناصر اصلى 
تشکیل دهنده مو، مثل کلسیم الزم را تأمین مى کند و 
باعث تقویت و استحکام موها مى شود. سیر به دلیل دارا 
بودن مواد ضرورى مثل منگنز، براى ســالمت تارهاى 
مو، موها را مثل ابریشــم، نرم مى کند. منگنز مانند یک 
اســفنج اســت که باعث جذب مواد مغذى براى رشد 

موها مى شود.

 براى پرپشت شدن مو
یکى از شایع ترین اشتباهاتى که در هنگام حمام کردن 
مرتکب آن مى شویم شســتن صورت در حمام است 
که به مرور زمان مشــکالتى را براى صورت به وجود 
مى آورد. با چهار اشــتباه رایج کــه در حمام انجام مى 

دهیم آشنا شوید:
1. شستن صورت در حمام

شایع ترین اشتباهى که در هنگام حمام کردن مرتکب آن 
مى شویم شستن صورت در حمام است که به مرور زمان 
صورت را دچار چین و چروك هاى شدید مى کند. به گفته 
یک متخصص پوست، شستن صورت با آب داغ و فشار 

زیاد یکى از عمده اشــتباهات 
افراد در حمام اســت. آب داغ 
باعث شکنندگى مویرگ هاى 
گونه شده و کم کم پوست به 
سمت ویرانى کشیده مى شود 
عالوه بر آن روغن هاى طبیعى 
که در پوست وجود دارد خشک 
شده و چین و چروك زودتر از 
زمان مقرر پدید مى آید. بهترین 
گزینه براى شستشوى پوست 

صورت، آب ولرم است.
2. استفاده از لیف

اشتباه رایج دیگر در هنگام شستشوى بدن استفاده از 
لیف است. کشیدن لیف به سطح پوست باعث انتشار 
سلول هاى مرده در سطح پوســت مى شود که زمینه 
مناسبى براى پیدایش و تکثیر باکترى ها فراهم مى کند 

و خطرات بهداشتى نگران کننده اى را به دنبال دارد.
3. استحمام با آب سخت

شستن بدن حین استحمام با آب سخت سبب مى شود 
قشرى از نمک هاى نامحلول روى پوست و موهاى بدن 
رسوب کند که همین امر سبب مسدود شدن روزنه ها 
و خارش و سوزش پوست مى شــود. همچنین موها 

را رنگ پریده مى کند و شــانه کردن و برس کشیدن 
موها دشوار مى شود. این رسوبات رشد باکترى ها را نیز 

تسهیل مى کند.
براى کاهش سختى آب مى توانید از فیلترهاى تصفیه 
کننده آب خانگى اســتفاده کنید که داراى سختى گیر 
باشند. سختى گیرها با تبادل یون هاى کلسیم و منیزیم 
با یون هاى سدیم و پتاســیم غلظت امالح سخت را 

کاهش مى دهند.
4. ایستادن در کف آب و صابون

شــاید فکر کنید اگر روى حجمى از کف آب و صابون 

بایســتید پاهایتان تمیز مى شــود اما تأثیر آن تقریبًا 
برعکس اســت. استفاده مشــترك از دوش (یا حمام 
مشترك) مى تواند به ایجاد قارچ منتهى شود. قارچ هایى 
که به طور نامحسوس در حمام رشد مى کنند کرم ها را 
دوست دارند. بنابر این ایســتادن در حجم آب و کف با 
توجه به اینکه قارچ ها در رطوبت رشــد مى کنند کار 

عاقالنه اى نیست.
بهتر است براى شستشــوى پایتان از محلول روغنى 
درخت چاى استفاده کنید. حتمًا پس از خروج از حمام 

به دقت الى انگشتان پاى تان را تمیز و خشک کنید.

براى تقویت دندان هاى شــما و ساختن مانعى
براى اســیدى شدن دهان شــما قبل از به 

خواب رفتن دارد.
شــام زمان قرار گرفتــن در معرض 

اوج اسید اســت، که الیه بیرونى 
میناى دندان شما را نرم مى کند،. 
بالفاصله بعد از شام مسواك زدن،

میناى دندان نرم شــده را حذف 
مى کند و باعث ســایش دندان

مى شود، پس حداقل 30 دقیقه 
بعد از شام خوردن براى مسواك

زدن صبر کنید.
فقدان بزاق ضــد باکترى دهان در 
اســت که ما فوق این شببه معنى

العاده نســبت به عوامل خرابى دندان و 
بیمارى هاى لثه آســیب پذیریم. اما استرس 

نداشته باشید اگر شــما گاهى مســواك زدن را 
فراموش کردید. پالك به زمان طوالنى براى آهکى 
شدن نیاز دارد و مسواك زدن به اندازه کافى مى تواند 

تشکیل شده در طول روز را پالكهاى
حذف کند، فقط زمان مســواك 

دو دقیقه به  زدن خود را از
چهار دقیقه ارتقا دهید 

و صحیح مسواك
بزنید.

مهم نیســت که دقیقًا کى دندان هــاى خود را 
مســواك مى زنید مهم این است که شما 
رختخواب باکترى در دهان وارد بدون

شوید. فقط مطمئن شوید که دوباره 
در صبح مسواك مى زنید و براى 
بیرون کشــیدن باکترى از بین 
دندان هایتان نخ بکشید. سعى

کنیــد در روز غذاهــاى آماده 
کمترى میل کنید.

 

چرا نباید صورت  را در حمام شست؟

احساس تشنگى در روزهاى گرم تابستان مسئله عجیبى 
نیست و عمدتاً بعد از نوشیدن آب برطرف مى شود. اما اگر 
همیشه احساس تشنگى مى کنید و هر قدر آب مى خورید 
تشنگى تان برطرف نمى شود، این مسئله علت دیگرى 

دارد که از آن بى خبر هستید.
1- نمک رژیم غذایى تان زیاد است

نمک، آب درون سلول هاى بدن را به خود جذب مى کند و 
بدن را مجبور مى کند تا جایى که ممکن است آب بیشترى 
را در خود ذخیره کند، به همین دلیل است که وقتى نمک 
خیلى زیادى مى خورید ادرارتان کم مى شــود. در این 
شرایط، سلول هایى که آب خود را از دست داده اند یک پیام 
شیمیایى به مغز ارسال مى کنند تا آب بیشترى درخواست 

کند، از اینجا احساس تشنگى شما شروع مى شود. 
2- پیاده روى صبحگاهى داشته اید

روزهایى که تعریق بیشــترى دارید، نیاز بیشــترى به 
نوشــیدن آب پیدا مى کنید. وقتــى ورزش مى کنید، با 
شــروع تعریق رطوبت بدنتان را از دست مى دهید و اگر 
این رطوبت از دست رفته را با مصرف آب جایگزین نکنید، 
در نهایت آب بدنتان از بین مى رود. فرمول دقیقى وجود 
ندارد که در روزهــاى ورزش کردنتان چه مقدار باید آب 
بنوشید اما کارشناسان معتقدند باید به نیاز بدنتان به دقت 

گوش دهید.
3- بیش از اندازه در معرض آفتاب بوده اید

تابستان فصل سفر و گردش است و با فرا رسیدن آن، زمان 
بیشترى را در فضاى آزاد سپرى مى کنیم. حتى اگر فعالیت 

بدنى زیادى مثل ورزش کردن در فضاى آزاد نداشــته 
باشید، باز هم خطر از دست رفتن آب بدن شما را تهدید 
مى کند، به ویژه زمانى که مستقیمًا در معرض نور شدید 

خورشید قرار داشته باشید.
4- ممکن است مبتال به دیابت باشید

بعضى افراد مبتال به دیابت که از بیمارى خود بى خبرند، 
عالیم دیابت را با نشانه هاى از دست رفتن آب بدن اشتباه 
مى گیرند. بدن وقتى آب خود را از دست مى دهد، سعى 
مى کند مایعات خود را حفظ کنــد، در نتیجه کمتر ادرار 
مى کنیم اما در بیمارى دیابت، قند بــاال مى رود و ما را 
مجبور مى کند تا بیشتر ادرار کنیم. سه نشانه عمده بیمارى 

دیابت، تشنگى مفرط، تکرر ادرار و تارى دید است. 
5- دچار سندروم خشکى دهان هستید

بعضى بیمارى هاى نادر باعث خشــک شــدن دهان 
مى شوند. وقتى غدد بزاق درون دهان، بزاق کافى تولید 
نکنند، احساس مى کنید به آب بیشــترى نیاز دارید تا از 
خشکى ناخوشــایند دهانتان خالص شوید. اگر خشکى 

دهانتان به درازا کشید، به پزشک مراجعه کنید.
6- کم خون هستید

بــدن بــراى انتقــال خــون بــه سرتاســر بــدن از 
ســلول هاى خونى ســالم خود اســتفاده مــى کند. 
کم خونى خفیف معموًال باعث تشنگى مفرط نمى شود 
اما اگر کم خونى شــدت پیدا کند، عالوه بر خســتگى 
شــدید، احســاس تشــنگى هم از عالیم این بیمارى 

خواهد بود.

همیشه احساس 
تشنگى مى کنید؟

پخته شوند.ممکن اســت به باکترى

کله پاچه خور هســتید؟ قصد خرید دارید و نمى توانید خوب یا بــد بودن کیفیت آن را 
تشخیص دهید؟  کله پاچه خورها باید بدانند که عالوه بر پختن حرفه اى کله 

پاچه به مسائل دیگر هم مانند خرید آن توجه کنند تا کله پاچه نامرغوب 
نخرند، زیرا هم در طعم و هم سالمتى آن، اثر منفى مى گذارد.

کله  پاچه  هاى ارزان در واقع کله گوسفند نیستند، بلکه کله میش و 
بز هستند که بسیار دیرپزند و نسبت به کله گوسفند طعم چندان 

مطبوعى ندارند.
براى خرید مغز حیوان حواستان باشد که رنگ مغز اصًال نشان  
دهنده سالمت یا عدم سالمت آن نیست، زیرا رنگ آن به نژاد دام 

و تغذیه آن بستگى دارد. اما نکته قابل توجه آنکه اگر مغز مانده باشد 
ظاهرى وارفته، خشک و متالشى دارد. براى خرید کله پاچه خام حتمًا 

انواعى را که داراى بســته  بندى بهداشتى، تاریخ مصرف و مجوز بهداشت 
هستند، انتخاب کنید.

اگر حیوانى بیمار یــا مبتال به بیمــارى جنون گاوى باشــد این بیمارى 
مى  تواند از فرآورده  هاى آن به مصرف  کننده منتقل شود و کشنده باشد. 

بر این اســاس از خرید کله  پاچه  اى که به صورت غیرمجاز در شرایط 
غیربهداشــتى، خارج از یخچــال و به صورت روبــاز در مجاورت 
حشرات موذى و کنار خیابان  هاى ُپررفت و آمد عرضه مى  شوند، 

اجتناب کنید.
استشمام هر نوع بوى غیرطبیعى و نامطبوع مانند ترشیدگى، عفونت، گندیدگى، 

تعفن یا هرگونه تغییر رنگ، عالمت فساد این فرآورده است و از خرید آن پرهیز کنید.

بــد بودن کیفیت آن را 
حرفه اى کله 

مرغوب 

و

د
 حتمًا 

وز بهداشت 

ین بیمارى 
شنده باشد. 

شرایط 
رت
وند،

عفونت، گندیدگى، 
خرید آن پرهیز کنید.

کله پاچه خورها بدانند!
عضو هیئت علمى دانشکده تغذیه و رژیم شناسى دانشگاه علوم پزشکى تهران 
گفت: متأســفانه فروش فله اى آجیل ها، عرضه آجیل هاى کهنه را راحت تر 
مى کند. اینگونه آجیل ها ســمومى دارند که برخى از این ســم ها سرطان زا 
هستند. کوروش جعفریان اظهار کرد: براى اســتفاده از نمک و رنگ دهنده 
و طعم دهنده ها در آجیل ها از مغزهاى کهنه تر اســتفاده مى شود چراکه این 
افزودنى ها، مزه و مشکالت کهنگى آجیل را پوشش مى دهد. وى ادامه داد: 

اگر سّم آجیل هاى کهنه از نوع آفالتوکسین باشد سرطان زا بوده و میزان بروز 
سرطان کبد را افزایش مى دهد.

جعفریان تصریح کرد: بسیارى از مغزهایى که استفاده مى شوند متأسفانه از نوع 
نامرغوب هستند و توصیه اکید مى شود که مردم از مغزهاى خام استفاده کنند. 
عضو هیئت علمى دانشکده تغذیه و رژیم شناسى دانشگاه علوم پزشکى تهران 
گفت: ترد بودن مغزها تا حدودى نشــان دهنده تازگى آن است گرچه گاهى 

برخى سودجویان، آجیل ها را حرارت مى دهند تا ترد شود.
 جعفریان افزود: عرضه مغزها به صورت فله اى موجب مى شــود که 
تاریخ تولید و عرضه مغزها معلوم نباشــد و برخى سودجویان 
محصوالت سال گذشته را در کنار محصوالت نوبرانه به مردم 
عرضه مى کنند. وى یادآور شــد: آجیل هاى شور نیز براى 
سالمتى مضر هستند و مبتالیان به فشار خون باال، بیمارى 
هاى قلبى و عروقى و دیابت باید مراقب دریافت 
نمک از طریــق آجیل ها باشــند. جعفریان 
اضافه کرد: نمک، خطر سرطان معده، دیابت 
و پوکى اســتخوان را افزایــش مى دهد و 
مى تواند تأثیرات منفى روى حوزه شناختى افراد 
داشته باشد. وى تأکید کرد: رنگ افزوده شده 
به مغزها خطر بیمارى هــاى مزمن را افزایش 

مى دهد.

خطرات مصرف آجیل هاى کهنه

گفت: ترد بودن مغزها تا حدودى نشـافزودنى ها، مزه و مشکالت کهنگى آجیل را پوشش مى دهد. وى ادامه داد: 
برخى سودجویان، آجیل ها را حرارت
 جعفریان افزود: عرضه مغزها
تاریخ تولید و عرضه م
محصوالت سال گذش
عرضه مى کنند. وى
سالمتى مضر هست
هاى قلبى
نمک
اضا
و پو
مى تواند
داشته
به مغز
مى ده
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اى مردم! باید خدا شــما را به هنگام نعمت همانند هنگامه کیفر، 
ترسان بنگرد، زیرا کسى که رفاه و گشایش را زمینه گرفتار 
شــدن خویش نداند، پــس خــود را از حــوادث ترســناك ایمن 
مى پندارد و آنکس که تنگدستى را آزمایش الهى نداند پاداشى را 

که امیدى به آن بود از دست خواهد داد.
موال على (ع)

آگهى مزایده (مرحله دوم)

بدینوسیله شهردارى دستگرد به استناد مصوبه شوراى اسالمى در نظر دارد نسبت به فروش
 2 قطعه زمین با کاربرى مسکونى و تجارى اقدام نماید. لذا شرکت کنندگان در مزایده جهت اخذ 
اوراق مزایده حداکثر تا تاریخ 1397/6/6 به واحد مالى شهردارى مراجعه و پیشنهادات خود را 

تا پایان وقت ادارى مورخ 1397/6/7 به دبیرخانه حراست شهردارى تحویل نمایند. 
مشخصات پالك هاى مورد مزایده: 

موقعیتمدركکاربرىمساحت مترمربعشماره پالك

واقع در طرح تفکیکى منطقه مسکونى شمال شرقعادىمسکونى254 مترمربع245

واقع در طرح تفکیکى تجارى بعد از پمپ بنزینعادىتجارى50 مترمربع21

آگهى مزایده عمومى مرحله پنجمنوبت دوم

سیدعلى مرتضوى سیدعلى مرتضوى –– شهردار منظریه شهردار منظریه

نوبت اول

شهردارى منظریه در نظر دارد به استناد مصوبه 1 صورتجلسه شماره 34 مورخ 97/1/20 
شوراى اسالمى شــهر منظریه تعدادى از پالك هاى کارگاهى و تجارى واقع در مجتمع 
کارگاهى شیخ بهائى را از طریق مزایده عمومى به فروش برسا ند. لذا متقاضیان مى توانند 
جهت دریافت اسناد مزایده همه روزه در ساعات ادارى به امور مالى شهردارى مراجعه 

فرمایند. 
آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد: روز پنج شنبه 97/6/15 

محل دریافت اسناد مزایده: واحد مالى شهردارى منظریه 
محل تحویل اسناد مزایده: دبیرخانه محرمانه شهردارى منظریه 

تاریخ بازگشایى اسناد: 97/6/15 ساعت 18 
 03153282028
 03153282131

آگهى فراخوان ارزیابى کیفى شماره 970/6006
(شماره 200971188000050 در سامانه ستاد)

روابط عمومى شرکت برق منطقه اى اصفهان روابط عمومى شرکت برق منطقه اى اصفهان 

نحوه دریافت استعالم هاى ارزیابى کیفى: کلیه مراحل برگزارى فراخوان ارزیابى کیفى از دریافت و تحویل 
اسناد استعالم ارزیابى کیفى تا تهیه لیست کوتاه، با مراجعه به "ســامانه تدارکات الکترونیکى دولت 
(ســتاد)" به آدرس www.setadiran.ir امکان پذیر خواهد بود. (اطالعات تماس" سامانه تدارکات 
الکترونیکى دولت (ستاد)" جهت انجام مراحل عضویت در سامانه و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى 
(توکن): مرکز تماس: 41934- 021، دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768- 021 تماس با کارفرما، در 

صورت لزوم در ساعات ادارى روزهاى کارى با شماره 031-36270820) 
مهلت دریافت استعالم هاى ارزیابى کیفى: از ســاعت 09:00 صبح روز دوشنبه مورخ 97/05/22 لغایت 

ساعت: 16:00 روز شنبه مورخ 97/06/03 
مهلت و محل تحویل استعالم هاى ارزیابى کیفى: نسخه الکترونیکى کلیه مدارك و مستندات استعالم 
ارزیابى کیفى بایستى حداکثر تا ساعت 10:00 صبح روز یک شنبه مورخ 97/06/18 در "سامانه تدارکات 
الکترونیکى دولت (ستاد) بارگذارى و نسخه فیزیکى آن نیز در موعد مذکور به آدرس: اصفهان، خیابان 

چهارباغ باال، دبیرخانه شرکت برق منطقه اى اصفهان تحویل گردد. 
شرایط فراخوان: 

1- پس از بررسى اسناد و مدارك واصله فراخوان در چهارچوب ضوابط و مقررات از شرکت هاى واجد شرایط 
براى دریافت اسناد و مدارك مناقصه دعوت به عمل خواهد آمد. 

2- شرکت برق منطقه اى اصفهان مى تواند تا 2 سال آینده از نتایج این فراخوان جهت اجراى پروژه هاى 
مشابه استفاده نماید.

3- سایر شرایط و اطالعات مربوط به فراخوان در استعالم ارزیابى کیفى، موجود مى باشد. 
ضمناً مى توانید این آگهى را در سایت هاى اینترنتى زیر مشاهده کنید. 

 http://iets.mporg.ir    www.setadiran.ir          www.erec.co.ir        www.tavanir.org.ir

شرایط و الزامات ورود به فراخوانموضوع فراخوانشماره فراخوان

970/6006
ارزیابى کیفى توان نگهدارى و تعمیرات 
سیستم هاى مخابراتى و تله مترى تحت 
پوشش شرکت برق منطقه اى اصفهان 

دارا بودن گواهینامه صالحیت پیمانکارى با حداقل 
رتبه 5 ارتباطات از سازمان مدیریت و 

برنامه ریزى کشور 

م الف: 223812 در ساعات اوج مصرف حتى االمکان از وسایل برقى پرمصرف استفاده نکنیم. 

شرکت فراخواننده: شرکت برق منطقه اى اصفهان

نوبت دوم

آگهى مزایده نوبت دوم

حسین ناظم الرعایا- شهردار سده لنجان حسین ناظم الرعایا- شهردار سده لنجان 

چاپ اول

شهردارى سده لنجان باستناد مصوبه شماره 203/ش/97 مورخ 97/03/30 شوراى 
اسالمى شهر در نظر دارد یک دســتگاه اتوبوس درون شهرى متعلق به شهردارى 
با قیمت پایه کارشناســى و با احتســاب 9٪ مالیات بر ارزش افزوده به مبلغ کل 

1/760/000/000 ریال به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.
لذا کلیه متقاضیان حداکثر تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 97/06/12 مهلت 
دارند جهت بازدید دستگاه به آدرس: ســده لنجان بلوار دانشجو واحد موتورى 
شهردارى واسناد مزایده به ساختمان شهردارى و نیز جهت کسب اطالعات بیشتر 

به سایت شهردارى به نشانى www.sh-sedehlenjan.ir مراجعه نمایند.

سیدمحسن تجویدى- شهردار دستگردسیدمحسن تجویدى- شهردار دستگرد


