
www.nesfejahan.net  روزنامه مستقل استان اصفهان

پنج شنبه1 شهریور ماه 1397 / 23  آگوست  2018 /  11  ذى الحجه 1439
سال پانزدهم / شماره 3299  /8 صفحه  / 2000 تومان

     

درباره ضربه مغزى در کودکان و نوزادانقبل از خرید امالك قولنامه اى از شهردارى استعالم بگیریدازدواج سینمایى سحر قریشى با بازیگر مشهور طنزوزیر دفاع: آمریکا را بى اعتبار کرده ایم منشا به ذوب آهن پیشنهاد شد سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

خوراکى هاى مفید براى افراد عصبى

افزایش غیر واقعى عرضه میلگرد و تیرآهن
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بزرگ ترین اشتباه 
وزیر بهداشت چه بود؟

چاقوکش ورزشگاه آزادى 
شناسایى شد

 گرانفروشى
 در اصفهان نداریم

 ماشین را هم 5
در قوطى کنید!
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افرادى که در مدیریت احساسات خود دچار مشکل بوده و براى رسیدگى 
کارآمدتر به شرایط مختلف، نیازمند تقویت اعصاب خود هستند، همواره 

به درمانى جدى و پیچیده نیاز ندارند، اما بهترین غذاها براى افراد 
عصبى چه چیزهایى هستند؟ 

برخى محصوالت طبیعى ویژگى هایى را ارائه مى کنند که سیستم 
عصبى از آنها سود برده و با آثار استرس نیز مقابله مى کنند.

 زمانى که به همراه یکدیگر استفاده شوند، آنها مى توانند راه حلى 
مناسب و قوى را شکل دهند. 

گسترش فوالد که دیگر با نام ماشین سازى تبریز 
فعالیت مى کند در هفته پنجم رقابت هاى لیگ 
برتر امروز پنج شــنبه در ورزشــگاه بنیان دیزل  

میزبان شاگردان امید نمازى است.
تبریزى ها در چهار هفته گذشته یک رکورد جالب 
از خود به نمایش گذاشــتند و بدون شکست یا 
پیروزى تمام بازى هایشان را با تساوى یک - یک 
به پایان رساندند. نکته جالب این نتایج این است 
که حتى در مقابل تیمى مثــل پیکان که مقابل 

سپاهان و استقالل دروازه اش ...
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بلبشوى هوایى!بلبشوى هوایى!
افزایش عجیب و غریب قیمت بلیت پروازهاى داخلىافزایش عجیب و غریب قیمت بلیت پروازهاى داخلى

2

معاون بازاریابى ذوب آهن اصفهان مطرح کرد؛

اکبر زنجانپور:

بازیگرى امروز رنگ 
پول و بیزینس 
گرفته است

خواهران عزیز!
 در هفته اى که ذوب آهن مهمان ماشــین ســازى تبریز اســت، 
سپاهان اصفهان هم در ورزشــگاه فوالدشهر از دیگر تیم تبریزى 
پذیرایى مى کند. تیم هاى سپاهان و تراکتورسازى که با هم قرارداد 
خواهر خواندگى دارند  و به جز در زمان قهرمانى فصل چهاردهم که 

رابطه شان تیره و تار شد عمومًا مانند  ...
5 3

 سپاهان- تراکتور سازى، فردا در ورزشگاه فوالدشهر

امروز، مصاف ماشین سازى - ذوب آهن
  در هفته پنجم

مدیر بازرسى و نظارت اصناف استان:

زندان؛
پایان آبیارى 

زمین هاى کشاورزى 
با پســـاب 
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نیازى که با نیازمند نیازى که با نیازمند 
برطرف شد!برطرف شد!

راد عصبى
وده و براى رسیدگى 
خود هستند، همواره 

ها براى افراد 

ند که سیستم 
 کنند.

انند راه حلى 

7

رو رى ی روب رى ی ب
بیزیلپپپول و بیزی و بیزیپول و پول
ارگرفته ا ف اگ گرفته
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پس از افزایش جهشــى قیمت بلیت پروازهاى خارجى، 
چند روزى است نوبت به پروازهاى داخلى رسیده است 
که با افزایش نجومى قیمت بلیت، کاهش مسافر را تجربه 
کنند. این اتفاق بعد از آن رخ داد که اعالم شد ایرالین ها 

باید ارز خود را با سیستم آزاد تهیه کنند.
به عنوان مثال اگر کسى امروز قصد ســفر از تهران به 
شیراز را داشته باشد مطابق با نرخ اعالم شده براى پرواز 
ایران ایر باید نفرى 834 هــزار تومان در نوع اکونومى و 

یک میلیون و 200 هزارتومان در نوع بیزنس براى فقط 
براى سفر رفت بپردازد! حال اگر یک خانواده چهار نفره 
قصد سفر به شیراز را داشته باشند براى یک سفر رفت و 
برگشت به این شهر باید شش میلیون و 672 هزار تومان  

فقط براى خرید بلیت -آن هم عادى و اکونومیک و نه 
بیزینس کالس- بپردازند!

 نرخ بلیت هواپیما براى سفر به سایر شهرها نیز به همین 
صورت باال رفته به طورى که براى پرواز تهران به مشهد 
نیز ارقامى شــامل 400 تا 538 هزار تومان و براى سفر 
از تهران به رشــت 428 هزار تومان بایــد براى هر نفر 

پرداخت شود.
طبق گفته دبیر انجمن شــرکت هــاى هواپیمایى در 
یکى دو ماه اخیر بانک مرکزى نــرخ دولتى 4200 را به 
شــرکت هاى هواپیمایى نداده و همین موضوع باعث 
شده که شرکت هاى هواپیمایى براساس نرخ جدید ارز 

بلیت  هاى خود را به فروش برسانند.
در مقابل وزیر راه و شهرسازى با تأیید افزایش قیمت بلیت 
هواپیما حفظ صنعت هوانوردى را مهمتر از قیمت بلیت 
دانسته و افزود: در شرایط فعلى، حفظ صنعت هوانوردى از 
قیمت پروازها براى کشور بسیار مهمتر است و باید بتوانیم 
این صنعت را از گزنــد تحریم ها حفظ کنیم و در حرکت 
نگه داریم. ما از شرکت هاى هواپیمایى خواسته ایم قیمت 
بلیت ها را روى پایگاه هاى اینترنتى خود منتشر کنند و 
در تالش هستیم سهم پروازهاى چارتر را از سبد پروازها 
به شــدت کاهش دهیم و محدود کنیم چراکه افزایش 
قیمت ها در پروازهاى چارتر خیلى بیشتر از قیمت رسمى 

شرکت هاى هواپیمایى است.
مطابق بررسى هاى انجام شــده از سایت هاى فروش 
بلیت، براى مسیر هاى زیر ارقام عجیبى را باید پرداخت.

سفر از اصفهان به شــیراز نفرى 591 هزارتومان، سفر 
تهران به همدان از 260هزار تا 340 هزارتومان، ســفر 
بندرعباس به شیراز از نفرى 327 هزار تومان تا 591 هزار 
تومان، سفر از تبریز به مشهد از نفرى 395 هزار تومان 
تا 439 هزار تومان، سفر از ارومیه به تهران با پرواز ایران 
ایر براى روز 4 شهریور (این تاریخ براى این انتخاب شده 
است که نرخ در زمان تعطیالت افزایش مى یابد) در نوع 
عادى 665 هزار تومان و در  نوع بیزنس 962 هزار تومان.

وزیر بهداشت با اشاره به اینکه بزرگ ترین اشتباه من در 
طرح تحول سالمت اعتماد به سیاسیون بود، گفت: وزارت 
بهداشت این تعرفه گذارى ها را قبول ندارد، طرح پزشکان 
نیز به نظر ما ظالمانه بوده ولى باید توجه داشت که این 
موضوعات در مجلس تصمیم گذارى مى شود، آنها طرح را 
تصویب کرده و ما از این قضیه گالیه مند بودیم اما اکنون 

ما متهم به تخلف هستیم.
هاشــمى اظهار کرد: تعرفه هاى خدمات پ زشکى را ما 
پیشــنهاد مى کنیم و نظرمان با نظام پزشکى یکى بوده 
است ولى ســازمان برنامه و هیئت وزیران پیشنهاد ما را 
قبول نکردند، 5 درصد افزایش تعرفه را قبول نداشــتند 

و این موضوع به دلیل این است که خریدار اصلى دولت 
است. وى افزود: وضع معیشت مردم را باید درست کرد و 
درآمد آنها که افزوده شود آن وقت اندك افزایش تعرفه 
مبلغ زیادى نیســت. نه اینکه برخى به نان شب محتاج 

باشند و بخواهیم تعرفه ها را افزایش دهیم.
وزیر بهداشــت با بیان اینکه بزرگ ترین اشتباه من در 
طرح تحول سالمت فقط اعتماد بود، گفت: من قبًال در 
میان سیاسیون نبوده ام آنها گفتند برو و ما پشتت هستیم. 
اول اجراى طرح مشکلى نداشتیم و تنها فکر کردند این 
طرح یکســال است حاال همه شــما در نظام پزشکى و 

انجمن هاى مختلف مشکالت تان را بیان کنید.

وزیر دفاع و پشــتیبانى نیروهاى مســلح گفت: امروز با 
درایت رهبرى و همت دولتمردان در موقعیتى هســتیم 
که مهمترین مزیت آمریکا که قدرت نظامى اش است را 
بى اعتبار کرده ایم و امروز کسى از تهدید نظامى علیه ما 

صحبت نمى کند.
به گزارش «ایسنا»، امیر حاتمى طى سخنانى در همایش 
روز صنعت دفاعى گفت: با توجــه به تحوالت عمیق و 
گسترده اى که امروز در عرصه بین الملل شاهد آن هستیم 
رقابت هاى بسیار شدیدى بین قدرت هاى جهان به وجود 
آمده که کانون منطقه ماست و مرکز این کانون نیز کشور 
ما بوده و هســت.وى افزود: یکى از دالیل آن موقعیت 

ممتاز ژئوپلیتیک کشور ماست که چه بخواهیم و نخواهیم 
باید در این بازى منطقه حضور داشته باشیم. اگر حضور 
نداشته باشیم براى ما نقشى را طراحى مى کنند که موجب 

از دست رفتن موقعیت ما و فرصت هایمان مى شود.
امیر حاتمى با بیان اینکه«امروز شــاهد تالش گسترده 
آمریکا براى فرسایش قدرت ژئوپلیتیک خودمان هستیم، 
ادامه داد: به لطف الهى، درایت رهبرى و همت دولتمردان 
به ویژه شــخص رئیس جمهورى امــروز در موقعیتى 
هستیم که مهمترین مزیت آمریکا که قدرت نظامى اش 
است را بى اعتبار کرده ایم و امروز کسى از تهدید نظامى 

علیه ما صحبت نمى کند. 

بزرگ ترین اشتباه 
وزیر بهداشت چه بود؟

وزیر دفاع: آمریکا را 
بى اعتبار کرده ایم

مسجدى با 
یک لوستر 75 میلیونى

حجت االسالم و المسلمین   خبرگزارى حوزه |
محمدرضا شمس الدین، رئیس ستاد اقامه نماز استان 
سـمنان گفت: اگر از درى تنگدسـتى و فقر وارد شود، 
ایمان از در دیگر بیرون مى شـود آیا اساسـاً در شرایط 
جنگ اقتصادى، اینکه ما یک مسجد با بناى میلیاردى 
بسازیم و نهایتاً روزى دو ساعت از آن استفاده کنیم و به 
فقر مردم بى توجهى کنیم، مصداق اسراف نیست؟ بنده 
همین چند هفته پیش اطالع پیدا کردم که یک لوستر 
75 میلیون تومانى براى یک مسجد در سمنان خریدارى  
شده است. هزینه هاى سرسـام آور ساخت مساجد باید 
کاهش پیدا کند و مساجد در عین سادگى و بى آالیشى 
مدیریت شوند. برخى از مسـاجدى که «طراحى گران 
و شـلوغ» دارند اساسـاً حـواس انسـان را در نماز پرت 
مى کنند! قالى مسجد باید ساده باشد. چه ایرادى دارد اگر 
کف مسجد را با موکت بپوشانیم؟ اگر این اتفاق بیافتد، 

مردم هم به مسجد شائق و عالقه مند خواهند شد.

این ترامپ عجیب!
  انتخاب| «دونالـد ترامـپ»، رئیـس جمهور 
آمریکا که اخیراً گفته حاضر اسـت بدون پیش شـرط 
با همتـاى ایرانى خـود دیدار کنـد مى گویـد دولتش 
براى بحث درباره چنین گفتگوهایى پا پیش نگذاشته 
است. ترامپ در گفتگو با «رویترز» اظهار کرد: اگر آنها 
بخواهند مالقات کنند مشـکلى نیست و اگر نخواهند 
مالقات کنند، اصًال برایم مهم نیست. رئیس جمهورى 
آمریکا روز 30 ژوئیه گفته بود اگر ایرانى ها بخواهند او 
حاضر به مالقات با آنهاست. ترامپ در آن زمان در پاسخ 
به سـئوالى درباره شـرایطش براى دیدار با مقام هاى 
ایرانى چند بار تأکید کرد که هیچ شـرطى براى چنین 

دیدارى ندارد. 

همچنان ماجراى استخر...
 عصر ایران | آیـت ا... سیدهاشـم بطحایى، 
عضو مجلس خبرگان رهبرى با اشاره به شعار «اى آنکه 
مذاکره شعارت/ اسـتخر فرح درانتظارت» اظهار کرد: 
گردهمایى اخیر در مدرسـه فیضیه جاى تأسف داشت 
که بیایند چنین شعارى بدهند. در حقیقت آن شعار این 
است که یک جریانى ناخواسته بپذیرد اگر رئیس جمهور 
یا کس دیگرى هم کارى کند به اتفاق استخر فرح مبتال 
مى شود. به عبارت دیگر مفهوم این شعار آن است که 
غیرمستقیم بگوییم اتفاقى که براى آقاى هاشمى افتاد، 
ما انجام دادیم و اگر دیگران هم خالف نظر ما حرکت 
کنند به آن سرنوشـت مبتـال مى شـوند بنابراین همه 
مراجع و بزرگان حوزه علمیه همچون حضرت آیت ا... 

مکارم این اقدام را محکوم مى کنند.

احضار داوطلبان کنکور 
کارشناسى ارشد؟

دسـتیار رئیس جمهـور در امـور حقوق    ایلنا|
شـهروندى به خبر احضار تعدادى از داوطلبان کنکور 
کارشناسى ارشد به نهادهاى امنیتى و دریافت تعهدنامه 
از آنها واکنش نشان داد. شهیندخت موالوردى گفت: 
مـن ایـن موضـوع را در اخبار رسـانه ها و شـبکه هاى 
اجتماعى دیده ام و اطالع چندانى از آن ندارم. وى ادامه 
داد:  پیگیرى این موضوع را یادداشـت کرده بودم تا در 
جلسه هیئت دولت با وزیر علوم در این باره صحبت کنم 
که متأسفانه فرصت نشد ولى به ایشان پیام خواهم داد تا 

ببینم داستان چه بوده است.

پا پس نمى کشیم
پروانه سلحشـورى، نماینـده تهران    انتخاب|
در مجلس دربـاره انتقادات خـود از وزیر کشـور که به 
اسـتیضاح او منجر شـده با بیان اینکه استیضاح هاى 
مکرر نباید به منافع ملى آسیب برساند، گفت: معتقدم اگر 
استیضاحى را کلید زدیم، نباید پا پس بکشیم. متأسفانه 
به قدرى استیضاح ها را شروع کرده و پا پس کشیده ایم 
که شأ ن استیضاح زیر سـئوال رفته است. این نماینده 
اصالح طلب مجلس درباره فضـاى مجلس پیرامون 
استیضاح وزیر کشور گفت: همین که استیضاح مطرح 

شود، خودش یک گام رو به جلو است.

خبرخوان
سکه 54000 تومان

 گران شد
قیمت طال، ســکه و انواع ارزها روز   روزنو|
سه شــنبه در بازار افزایش پیدا کرد؛ به طورى که  
طال  2770 تومان و یورو 286 تومان افزایش قیمت 
داشت.  ســکه طرح قدیم در بازار 54 هزار تومان 
و ســکه بهار آزادى 40 هزار تومان افزایش قیمت 
داشت. به این ترتیب، سکه طرح قدیم با قیمت سه 
میلیون و 855 هزار تومان، ســکه بهار آزادى سه 
میلیون و 451 هزار تومان، نیم سکه یک میلیون و 
760 هزار تومان، ربع سکه 910 هزار تومان و سکه 

گرمى 500 هزار تومان به فروش رفت.

محاکمه عضو شوراى شهر
یکــى از اعضاى ســابق    روزنامه ایران |
شوراى شهر ورامین که طى جنایتى هولناك همسر 
دومش را با خودرو زیر گرفته و به قتل رسانده است، 
در دادگاه مدعى شد حاضر است 600 میلیون تومان 
به عنوان دیه او بپردازد. در ابتداى جلسه دادگاه او 
که هفته پیش برگزار شد چند تن از فرزندان مقتول 
از قصاص پدرشان گذشت کردند اما بقیه فرزندان 

خواستار قصاص قاتل مادرشان شدند.

ارشاد نباید تأیید کند
رئیس انجمن واردکنندگان کاغذ    تسنیم|
و مقوا با انتقاد به اینکه نقــش تأییدى در انحصار 
واردات کاغذ در اختیار وزارت ارشــاد است،  گفت: 
در آینده بازار کاغذ دچار بحران اساسى خواهد شد 
چرا که غیرکارشناس ها و غیرمتخصصان وارد این 

کارزار شده اند.

تمدید یک ماهه 
نرخ سود سپرده ها

  مهر | بانک مرکزى اعالم کرد: قراردادهاى 
سپرده سرمایه گذارى که در فاصله زمانى 2 تا 11 
شهریور 1396 افتتاح شده، در صورت در خواست 
ســپرده گذاران به مدت یک ماه قابل تمدید است. 
به گفته این بانک، برنامه  هــا و تدابیر جدید بانک 
مرکزى همگام با سیاســت هاى ارزى اعالم شده 
مبتنى بر روش ها و ابزارهاى نوین نظارتى به شبکه 

بانکى کشور اعالم و مورد اجرا گذاشته مى شود.

افتخار آفرینى عکاس ایرانى 
در نمایشــگاه عکاسى    خبرگزارى حوزه|
«مساجد جهان» که با شــرکت 32 عکاس از 15 
کشــور مختلف در شــهر دبى برگزار شد، عکس 
گرفته شده توســط عکاس ایرانى از مسجد شیخ 
صفى الدین اردبیلى، برنده نخست مسابقه عکاسى 
شد. این عکس که توســط فیاض بهرام، عکاس 
ایرانى گرفته شده است با بیشــترین رأى مردمى 
(6735  الیک) برنده این مسابقه اعالم شد. دیگر 
برندگان عکاسى از کشورهاى عربستان، ترکیه و 

لبنان بودند.

واردات «علف خرس» 
آزاد شد!

طبق نامــه روزهاى     روزنامه خراسان|
اخیر یک مقام مســئول به تعدادى از سازمان ها و 
نهادهاى ذیربط در کار واردات، اعالم شده حسب 
موافقــت وزارت جهاد کشــاورزى، واردات برگ 
خشــک گیاه علف خرس با نام علمى «آربوتین» 
که براى مصارف دارویى استفاده مى شود، از تمام 

کشورها به ایران مجاز است.

رکورد صادرات 
به عراق

  فارس| دبیرکل اتاق مشــترك بازرگانى 
ایران و عراق با اشاره به اینکه روز دوشنبه صادرات 
ایران به عراق شکسته شد، گفت: در این روز بیش از 
8000 ُتن کاال به ارزش 55 میلیون دالر صادر شد.

رئیس پلیس پایتخت در واکنش بــه اقدامات مجرمانه برخى تماشــاگران در دیدار نفت 
مسجدسلیمان و پرسپولیس تهران گفت: تمامى این افراد شناسایى شده اند.

سردار حسین رحیمى در جمع خبرنگاران در پاسخ به ســئوالى درباره اتفاقات پیش آمده 
در ورزشگاه  آزادى و انتشــار عکس هایى از فردى چاقو به دست، اظهار کرد: در این زمینه 
جلسه اى با مسئوالن ورزشى داشــتیم و مقرر شــدن امکانات پلیس براى کنترل اندك 
تماشــاگرانى که مرتکب چنین جرائمى مى شوند بیشتر شــود و برخورد با این متخلفان 

جدى تر شود.
رئیس پلیس پایتخت درباره اینکه چطور برخى از اقالم وارد ورزشــگاه شده است، افزود: 
متأسفانه تعدادى از این وســایل به داخل ورزشگاه برده شــده بود و این موضوع در حال 
بررسى است که چطور این افراد توانسته اند على رغم بازرسى بدنى، این وسایل را به داخل 

ورزشگاه منتقل کنند.
فرمانده انتظامى تهران بزرگ گفت: تمامى این افراد شناسایى شده اند و قطعًا با متخلفان 

برخورد قضائ ى و انتظامى جدى انجام خواهد شد.

قــرار بود روز دوشــنبه 29 مــرداد 97 پیــش فروش 
محصوالت ایران خودرو انجام شود، اما باز هم مشتریان 
موفق به ثبت نام محصوالت ایران خودرو نشدند و سایت 

فروش پس از چند دقیقه از دسترس خارج شد.
طبق بخشنامه ایران خودرو، 15 محصول این شرکت 
با موعد تحویل زمستان 97 به فروش مى رسید و برخى 
از محصوالت نیز با موعد تحویل شــهریور، مهر و آبان 

1398 به مشتریان عرضه مى شد.
اما طبق معمــول و مانند طرح هاى فــروش قبلى، در 
این روز هم ثبــت نام محصوالت ایــران خودرو براى 
مشتریان میسر نشد تا انتقادهاى شدیدى روانه مسئوالن 
این شرکت شــود. طبق اعالم بســیارى از کاربران، 
ســایت فروش ایران خودرو در همان دقایــق اولیه از 
دســترس خارج شــد و به هیچ وجه امکان خرید براى 

مشتریان وجود نداشــت. این اتفاق که براى چندمین 
بار اســت در یکى دو ماه اخیر رخ مى دهد، حتى صداى 
نمایندگان مجلس را نیز درآورده و 16 نماینده در تذکر

 کتبى خود خواستار رسیدگى به نحوه فروش اینترنتى 
خودرو توسط شــرکت هاى خودروســازى کشورمان

 شدند.
شرکت ایران خودرو نیز در واکنش به مشکل پیش آمده 
در فروش اینترنتى محصوالت خــود همان بهانه هاى 
همیشــگى مانند تعداد زیاد مراجعه کنندگان و تکمیل 

شدن ظرفیت ثبت نام را مطرح کرد. 
با وجــود این که ایــن طرح هاى فــروش عجیب براى 
چندمین بار است که توسط خودروسازان داخلى ما تکرار 
مى شــود، اما تاکنون هیچگونه پیگیرى و برخوردى از 

سوى مسئوالن مشاهده نشده است.

آیت ا... فالحتى، نماینــده ولى فقیه در 
گیالن و امام جمعه رشــت بــا حضور 
در روســتاى بیالوا دهســتان جیرده در 
برداشت برنج به کشاورزان کمک کرده 
و به درددل  ها و دغدغه هاى شالیکاران 

منطقه گوش داد.

مسئول نمایندگى ولى فقیه و جمعى از فرماندهان 
سپاه استان قم با آیت ا... مکارم شیرازى دیدار کردند.
در پى حواشى پیش آمده در تجمع جمعى از طالب 
که در مدرسه علمیه فیضیه برگزار شد و درخواست 
پاسخگویى آیت ا... مکارم شیرازى از فرماندهان سپاه 
در مورد حضور احتمالى جمعى از پاسداران در این 
گردهمایى، حجت االسالم و المسلمین سید حسن 
اکبرى مسئول نمایندگى ولى فقیه در سپاه استان، 
حجت االسالم طیبى فر فرمانده تیپ امام صادق(ع) 
و جمعى از فرماندهان سپاه امام على بن ابیطالب(ع) 

با این مرجع تقلید دیدار و گفتگو کردند.
مسئول نمایندگى ولى فقیه در سپاه استان قم گفت: 
سپاه در شکل گیرى و برگزارى این تجمع هیچگونه 
نقشى نداشته و هیچیک از نیروهاى این نهاد در این 
برنامه حضور نداشــتند و تصاویرى که در بعضى 
رســانه ها از حضور اعضاى ســپاه در این برنامه 
منتشرشده مربوط به مراسم دیگرى بوده و انتشار 
این عکس  ها اقدامى ناشیانه در راستاى تخریب نهاد 

مقدس سپاه بوده است. برخى کاربران با انتشار تصویرى مدعى شدند از 
آنجایى که مردم تبریز پول به صندوق صدقات این 
شهر نمى ریزند، مسئوالن ناچار به جمع آورى این 
صندوق هاى صدقه شــدند اما این موضوع چقدر 
واقعیت دارد؟ واقعیت این اســت که این تصاویر، 
عکس هاى چندماه پیش تبریز و در زمان برگزارى 
رویداد «تبریــز 2018» اســت. در همان زمان 
جمع آورى صندوق هاى صدقات حاشــیه هایى را 

در این شهر به وجود آورده بود.
مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینــى(ره) 
آذربایجان شــرقى همــان موقــع در گفتگویى 
انتقادى عنوان کرده بود: شهردارى به بهانه   رویداد 
«تبریز 2018» و بدون هماهنگى با کمیته امداد 
استان اقدام به برش و جمع آورى صندوق هاى این 

کمیته از سطح شهر کرده است.
گفتنى است که از عید فطر امسال جریان خاص 
در بیــن رســانه هاى ضدانقالب و شــبکه هاى 
ماهواره اى این شایعه را منتشر کرد که کمک هاى 
مردم به کمیته امداد به کشــورهاى یمن، لبنان 
و فلسطین ارسال مى شود. پرویز فتاح همان زمان 
تصریح کرد کــه حتى یک ریــال از کمک هاى 
مردم یک شهر در شــهر دیگر خرج نمى شود چه 
برســد به اینکه بخواهد در خارج از کشور هزینه 

شود.

افزایش عجیب و غریب قیمت بلیت پروازهاى داخلى

بلبشوى هوایـــى!

چاقوکش ورزشگاه آزادى شناسایى شد

حواشى تکرارى ثبت نام محصوالت ایران خودرو

اقدام جالب 
امام جمعه رشت

ماجراى جمع آورى 
صندوق هاى صدقات

 در تبریز 

عضو کمیســیون شــوراهاى مجلس گفت: همه 
موضوعات مطرح شــده در سئوال از رئیس جمهور 
نگاه اقتصادى بوده و از گروه هاى مختلفى از مجلس 

هم پاى این سئوال را امضا زده اند.
ابوالفضل ابوترابى، نماینده مردم نجف آباد در گفتگو 
با «فارس»، با اشاره به ســئوال اقتصادى جمعى 
از نمایندگان مجلــس از رئیس جمهور اظهار کرد: 
موضوع ســئواالت از رئیس جمهــور کامًال داراى 

محورهاى مشخصى است.
وى افزود: همه موضوعات مطرح شــده در سئوال 
از رئیس جمهور نگاه اقتصادى بوده و از گروه هاى 
مختلفى از مجلس هم پاى این سئوال را امضا زده اند.
عضو کمیســیون شــوراهاى مجلس ادامه داد: 
مواردى که از رئیس جمهور ســئوال شده درددل 
مــردم و دغدغه هاى آنهاســت فرقــى نمى کند 
اصولگرا باشــیم یــا اصالح طلب؛  اینهــا معنایى 
ندارد. همــه مى خواهند ســکوت رئیس جمهور و 
عدم فعالیــت او و با مردم حرف نزدنــش را بدانند 
و البته پــى ببرند اقداماتى که تاکنــون انجام داده 

چه بوده است.

دیدار جمعى از فرماندهان سپاه 
با آیت ا... مکارم شیرازى

دغدغه هاى مردم 
و یک سئوال
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پایان آبرسانى به
 باغات غرب اصفهان

حسن ساسانى، معاون حفاظت و بهره بردارى شرکت 
سـهامى آب منطقه اى اصفهـان با اعـالم خبر پایان 
توزیع آب بـه باغات غرب اصفهان گفـت: با توجه به 
مصوبات شـوراى هماهنگى حوضه آبریز زاینده رود 
مبنى بر رهاسـازى 30 میلیون متر مکعب آب جهت 
باغـات غـرب اصفهـان، این توزیـع بیسـت و پنجم 

مردادماه پایان یافت.

دیروز در خیابان آزادگان
 هیچ خودرویى تردد نکرد

مدیر منطقه 13 شـهردارى اصفهان از برگزارى روز 
بدون خودرو در خیابان آزادگان همزمان با عید سعید 

قربان(دیروز) خبر داد.
محمد شرفا اظهارداشت: در این طرح، خیابان آزادگان 
واقع در محله دسـتگرد به روى خودروها بسـته و به 

عنوان گذر فرهنگى انتخاب شد.

«از عید تا عید»
 در جزیره بازى

جشنواره « از عید تا عید» به مناسـبت فرارسیدن دو 
عید سعید قربان و غدیر از سوى جزیره بازى، وابسته 
به سـازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى 

اصفهان برگزار شد.
امینه جاللـى، مدیر جزیـره بازى بـا تاکید بـر اینکه 
جزیره بازى فرصت تجربه بازى هاى خالقانه را براى 
کودکان فراهم کرده اسـت، گفت: کودکان امروز به 
انواع بازى هـاى الکترونیک مبتال شـده اند، بنابراین 
در ایـن مجموعـه درصـدد هسـتیم تا ضمـن پرهیز 
جدى از اجراى بازى هاى الکترونیکى، فرصت تجربه 
بازى هـاى دسـتى و ذهنى را بـراى کـودکان فراهم 
کرده و حتى به احیاء بازى هـاى قدیمى همچون لى 
لى، بازى با قایق هاى خاك بازى و ِگل بازى بپردازیم.

بررسى مشکالت شهر
 زاینده رود با حضور استاندار

نشسـتى با حضور اسـتانداراصفهان، نماینـده مردم 
لنجـان درمجلـس شـوراى اسـالمى، فرمانـدار 
لنجـان، شـهردار و رئیـس شـوراى شـهرزاینده رود 
بـا مدیـران کل دفترامـور شـهرى و فنى و سیاسـى 
استاندارى، مدیرعامل آب منطقه اى، رئیس سازمان 
جهادکشـاورزى ومعاون اداره راه وشهرسازى استان 
اصفهان درخصوص بررسـى مشـکالت شهر زاینده 

رود برگزارشد.
دراین جلسه مشکالت شهردارى ها با جهادکشاورزى 
استان بررسـى و درکمیسـیون ماده 5 مطرح و بطور 

ویژه در دستور کار قرار گرفت.
همچنین در این نشست مهرعلیزاده، استاندار اصفهان 
بر حل مشـکالت مردم بخصوص درحـوزه مدیریت 

شهرى و شهردارى ها در زمان کوتاه تاکید کرد.

نظارت بر عرضه کنندگان مواد 
غذایى به اتاق اصناف محول شد
رئیس اتاق اصناف اصفهان گفت: با توافق با تعزیرات 
و سازمان صمت، نظارت سطح بازار عرضه کنندگان 

مواد غذایى به اتاق اصناف محول شد.
رسول جهانگیرى اظهار داشت: فضاى کسب و کار در 
حال تغییر است و  اگر فروشندگان خودشان را با این 
تغییر هماهنگ نکنند و هــر روز به دنبال یک ابتکار 

نباشند، کنار مى روند.

برپایى نماز عید قربان در 
مصالى امام خمینى(ره)

نماز عید سعید قربان به امامت آیت ا... سید ابوالحسن 
مهدوى، نماینده مردم اصفهان در مجلس خبرگان 
رهبـرى و امام جمعـه موقـت اصفهـان و بـا حضور 
پرشـور مردم در مصالى امام خمینـى(ره) اصفهان 

برگزار شد.

خبر

رئیس حوزه هنرى اســتان اصفهان گفت: در حوزه 
تئاتر در را به روى همه گروه هاى نمایش بازکرده ایم 
و از همه هنرمندان تئاتر اصفهان براى ساخت، تمرین 

و اجراى نمایش حمایت مى کنیم.
مهدى احمدى فر با بیان اینکه در عرصه ســینما و 
فیلم چند گام تازه برداشــته ایم، اظهار داشت: براى 
نخستین بار در استان، جلســات نمایش فیلم هاى 
جدید خارجى به همراه نقد و بررســى و روشنگرى 
محتوا توسط اســاتید دانشــگاهى برگزار شد که با 
اســتقبال خــوب عالقه منــدان حوزه ســینما نیز 

مواجه شد.

وى با بیان اینکه در حوزه تئاتر نیز در را به روى همه 
گروه هــاى نمایش بازکرده ایم، گفــت: هم اکنون 
25 گروه خوش ذوق، خوش سلیقه و متبحر و تعداد 
قابل توجهى گروه هاى آماتور زیر چتر حوزه هنرى 

قرار دارند.
وى با بیان اینکه پاتوق یک شــنبه هاى تئاتر از نظر 
تعداد عالقه مندان رکورد شکسته است، گفت: تمامى 
طیف ها و گروه ها از این برنامه مرتبط با هنر نمایش 
استقبال کردند و ما نیز بر این نکته تاکید داریم که نه 
از قشر خاص، بلکه از همه گروه هاى تئاترى اصفهان 

حمایت مى کنیم.

مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشت اصفهان گفت: 
موارد زیادى از آبیارى زمین کشــاورزى با پســاب 
تصفیه نشده داشتیم که با متخلفین برخورد و برخى از 

کشاورزان با یکسال حبس جریمه شدند.
حســین صفارى اظهار داشــت: منکر اســتفاده از 
پساب فاضالب براى آبیارى محصوالت کشاورزى 
نمى شویم و در این سال ها گزارشاتى به ما شده و پس 

از اثبات، با متخلفان برخورد شده است.
وى با بیــان اینکه شــکایات بســیارى بــه ما در 
این ســال ها ابالغ شــده که پــس از بازرســى از 
ســوى ما و محیط زیســت، با متخلفــان برخورد و 

تمام محصوالت آلــوده را نابود کردیــم، ادامه داد: 
گزارشــاتى مبنى بر آبیــارى ذرت، چغنــدر، گندم، 
صیفى جات و سبزیجات هم در ســال هاى گذشته

 اعالم شده است. 
مدیــر  بهداشــت محیط مرکز بهداشــت اســتان 
اصفهــان با اعالم اینکه در ســال گذشــته تعدادى 
از متخلفان نیز به یکســال حبس محکوم شــدند، 
افزود: کشــاورزانى که از پســاب فاضالب تصفیه 
نشده براى آبیارى محصوالت کشــاورزى استفاده 
مى کنند طبق ماده 388 قانون مجازات اسالمى با آنها

 برخورد مى شود.

زندان؛ پایان آبیارى زمین هاى 
کشاورزى با پساب 

چتر حمایتى
 باالى سر گروه هاى تئاتر

معاون بازاریابى و فروش شرکت سهامى ذوب آهن اصفهان 
گفت: آن چه که تقاضــاى کاذب را دامــن زده، حاصل 
فعالیت واسطه هایى است که ضرر همزمان تولیدکننده و 

مصرف کننده نهایى را رقم مى زنند.
احسان دشتیانه اظهارداشت: در شرایط کنونى که با نوسان 
قیمت ها در بازار مواجه هســتیم، بر اساس دستورالعمل 
وزارت صنعت، معدن و تجــارت، محصوالت فوالدى بر 
مبناى دالر چهار هزار و 200 تومانى عرضه مى شود تا از 
مصرف کننده نهایى حمایت شود، اما برخى واسطه ها از این 
شرایط سوءاستفاده کرده و به تفاوت قیمت بازار آزاد و بازار 
رسمى دامن مى زنند تا بیشترین استفاده را برده و موجب 

فشار بر مصرف کننده نهایى شوند. 
وى با تأکید بر این که عرضه میلگرد و تیرآهن در بورس 
کاال در چهار ماهه اول سال جارى نسبت به همین مدت 
در سال گذشته با افزایش مواجه بوده است، گفت: با توجه 
به این که میزان ساخت و ساز در ســال جارى نسبت به 
سال گذشته رشد چشمگیرى ندارد، تقاضاى واقعى براى 
محصوالت فوالدى به ویژه میلگــرد و تیرآهن نیز نباید 

افزایش داشته باشد.
معاون بازاریابى و فروش شرکت سهامى ذوب آهن اصفهان 
ادامه داد: تولیدکننده در شرایط کنونى افزایش قیمت مواد 
اولیه، حمل و نقل، تحریم ها و ســایر مشکالت را تحمل 

مى کند و محصوالت خود را با قیمت هاى دستورى ارائه 
مى دهد، اما حاصل این امر به جیب واسطه ها مى رود. 

وى اظهارداشت: شرایط کنونى بازار محصوالت فوالدى 
ظلم آشکار به ســهامدارانى اســت که در عرصه تولید 

سرمایه گذارى مى کنند. 
وى ذوب آهن اصفهــان را یک صنعت فــوالدى مهم، 
اســتراتژیک و تأثیرگذار در ابعاد سیاســى، اجتماعى و 
اقتصادى در کشــور دانســت و بیان داشت: معیشت 17 
هزار پرسنل به صورت مستقیم، 100 هزار نفر به صورت 
غیرمستقیم و تالشگران بسیارى از معادن کشور به فعالیت 

این شرکت وابسته است. 

معاون بازاریابى ذوب آهن اصفهان مطرح کرد؛

افزایش غیر واقعى عرضه میلگرد
 و تیرآهن

مدیرکل اداره نظارت بر اجراى ضوابط شهرســازى و 
معمارى شــهردارى اصفهان گفت: شهروندان قبل از 
خرید امالك قولنامه اى باید نسبت به بررسى مشخصات 

ملک و استعالم از شهردارى اقدام کنند.
مهرداد محلوجى اظهارداشت: با توجه به اینکه امالك 
قولنامه اى در بیشتر موارد توســط واسطه ها و دالالن 
زمین، بدون رعایت سرانه ها به قطعات کوچک تفکیک 
و بدون استعالم از شــهردارى خرید و فروش مى شود، 
مشکالت عدیده اى را براى شهروندان ایجاد مى کند، 
بنابراین سرمایه شــهروندان که به سختى جمع  آورى 

شده، نباید توســط تعدادى از دالالن به تاراج رود.وى 
تصریح کرد: در بعضى از موارد نیز امالك تفکیک شده 
خارج از محدوده و در زمین هاى کشاورزى است که عمًال 

امکان صدور پروانه براى آنها وجود ندارد.
وى با تاکید بر اینکه ممکن است زمین هاى قولنامه اى 
از قولنامــه جعلى برخوردار باشــد، افــزود: زمین هاى 
قولنامه اى ممکن اســت به چند نفر فروخته شــود چرا 
که قراردادهاى امالك قولنامه اى بیــن دو نفر امضاء 
مى شود، همچنین ممکن است آن زمین داراى چندین 

وارث و شریک باشد.

قبل از خرید امالك قولنامه اى از شهردارى استعالم بگیرید

مدیر بازرســى و نظارت اصناف استان اصفهان با تاکید 
بر اینکه گرانى داریم، اما گران فروشى نداریم، گفت: در 
حال حاضر مردم درگیر تامین سبد کاالهاى اساسى خود 
هستند، با وجود این هیچ کمبود کاالى اساسى در اصفهان 
نداریم. جواد محمدى فشارکى در خصوص وضعیت بازار 
و گرانى کاالهاى اساسى و کشف انبارهاى احتکارهاى 

کاال اظهارداشت: اصفهان نیز همانند دیگر نقاط کشور 
با موضوع کشــف انبارهاى احتکار کاال مواجه بود، اما 
به دلیل اینکه بازرسان اصفهان بسیار سریع وارد عمل 
شدند، انبارهاى احتکار کاال با پیگیرى تعزیزات حکومتى 
و سازمان صنعت، معدن و تجارت کشف شد و اجناس وارد 
سطح عرضه شد که این اتفاق موجب شد افرادى که انبار 
احتکار کاال داشتند، اجناس خود را به سرعت وارد بازار 
کنند. وى با بیان اینکه از انبارهاى احتکار کاال کاالهایى 
همچون الســتیک، آهن، میلگرد و ورق، حبوبات، آب 
معدنى، انواع مواد غذایى، لوازم خانگى و ... کشف شده 
است، تاکید کرد: بسیارى از انبارهاى احتکار کاال در منازل 
مسکونى بود که کاربرى آنها تغییر یافته بود، اما به دلیل 
سرعت ماموران در کشف و برخورد با محتکران کاال حتى 

چند نفر در اصفهان روانه زندان شدند.

مدیر بازرسى و نظارت اصناف استان:
 گرانفروشى در اصفهان نداریم

معاون اجتماعى فرماندهى انتظامى استان اصفهان از 
کشف 15 تن و 800کیلوگرم مواد مخدر در این استان 
از ابتداى سال جارى تاکنون خبر داد. جهانگیر کریمى با 
بیان اینکه تاکنون 15 تن و 800کیلوگرم مواد مخدر از 
انواع مختلف کشف شده است، گفت: این میزان نسبت 
به ســال گذشــته 42 درصد افزایش پیدا داشته است. 
کریمى با بیان اینکه  بحث دیگــرى که در مواد مخدر 
دنبال مى کنیــم مقابله با توزیع کنندگان خرد اســت، 
اظهار داشت: در بحث مقابله با توزیع کنندگان خرد، با 
اطالعاتى که از مردم مى گیریم، عملیات هایى را با عنوان 

«عملیات هاى محله محور» با هدف جمع آورى توزیع 
کنندگان مختلف انجام مى دهیم. 

کشف بیش از 15 ُتن مواد مخدر در استان 

هفتمین همایش ملى «مهندسى برق» در دانشگاه 
آزاد اسالمى واحد شهر مجلسى برگزار مى شود.

محسن عشوریان، دبیر اجرایى همایش اظهار داشت: 
مخاطبــان و مهمانان این همایش، دانشــگاهیان، 

کارشناســان و مهندســان انرژى، برق و مکانیک 
هســتند. وى گفت: الکترونیک، قــدرت، کنترل و 
مخابرات، مهندسى پزشکى، مکاترونیک و رباتیک، 
سیســتم هاى هوشــمند، انرژى هاى تجدید پذیر، 
اتوماســیون، فوتونیک و مخابرات نــورى و اقتصاد 
مقاومتى در مهندسى برق از محورهاى این همایش 
است. وى افزود: شرکت کنندگان باید تا آخر مردادماه 
رزومه خود را براى شرکت در همایش به آدرس سایت 

MS.iaumajlesi.as.ir ارسال کنند.
هفتمین همایش ملى مهندســى بــرق از 13 تا 15 
شهریور ماه سال جارى در دانشگاه آزاد اسالمى واحد 

مجلسى برگزار مى شود.

«حمید عشقى» شهردار شاهین شهر شد. على فتحى، 

رئیس شوراى اسالمى شهر شاهین شهر گفت: توان 
اجرایى و تجربه مدیریتى از مهم ترین عواملى بوده 
که براى انتخاب شهردار مورد توجه اعضاى شوراى 

اسالمى شاهین شهر قرار داشته است.
وى افزود: حمید عشقى در سمت سرپرستى شهردارى 
شاهین شهر مشــغول به کار بود و پیش از این سابقه 
عضویت شوراى اسالمى شهرخمینى شهر، معاونت 
پشتیبانى و توسعه شهردارى شاهین شهر و شهردار 

در نقاط دیگر استان را در کارنامه خود داشت.

13 تا15 شهریور ماه؛
همایش ملى مهندسى برق

 در دانشگاه آزاد مجلسى برگزار مى شود

«حمید عشقى» 
سکاندار شهردارى شاهین شهر شد

رئیس شوراى اسالمى شــهر چرمهین گفت: امروز 
توســعه همه جانبه شــهر چرمهین در بخش هاى 
مختلف به خصــوص در حوزه گردشــگرى، همت 
شــوراى شــهر را مى طلبد. امیر قدیمى خاطرنشان 
کرد: شهروند مدارى و توسعه متوازن محالت شهر 

چرمهین از محورى ترین سیاســت هاى ما اســت، 
از ســوى دیگر، توجه به وضعیت مبلمان و ســیما 
و منظر شــهرى، توجه به محیط زیســت شهرى و 
بافت فرهنگى تاریخى شــهر چرمهین نیز از دیگر

 برنامه هاى شوراى شهر مى باشد.

توسعه متوازن محالت از مهمترین 
برنامه هاى مدیریت شهرى چرمهین 

آگهى مناقصه عمومىآگهى مناقصه عمومى
مرحله اول- نوبت اولمرحله اول- نوبت اول

سبحان نظرى- شهردار نیاسر

با توجه به اینکه شهردارى نیاسر در نظر دارد نسبت به واگذارى قسمت هاى 
مختلف شهردارى اعم از (خدمات شهرى، فضاى سبز  و   باغ تاریخى تاالر  نیاسر) به 
پیمانکاران و شرکت هاى واجد صالحیت زیر نظر دستگاه نظارت به مدت یکسال با 
اعتبارى بالغ بر 4/500/000/000 ریال اقدام نماید لذا متقاضیان و شرکت هاى واجد 
شرایط مى توانند از تاریخ انتشار آگهى ظرف مدت 10 روز جهت دریافت اسناد و 
مدارك به شهردارى (امور پیمان ها) مراجعه نمایند. ضمناً هزینه آگهى به عهده 

برنده مناقصه خواهد بود.
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اکبر زنجانپور، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون درخصوص کمرنگ شدن نقش بازیگران بزرگى همچون محمدعلى 
کشاورز،  جمشید مشایخى و عزت ا... انتظامى در سال هاى بعد از 70سالگى آنها گفت: اینکه چرا بازیگران بزرگ 

ما بیکار شده اند را باید از تهیه کنندگان و کارگردانان سینما جویا شد چون این کم کارى به بیمارى این 
عزیزان مرتبط نیست بلکه این بزرگان در سال هاى پیش از بیمارى نیز کم کار بودند.
وى در همین راستا ادامه داد: از وقتى که یک عده بازیگر خاص به سینما آمدند جاى 

بزرگان سینما به این تازه واردها رسید اما این بازیگران با یک نوع بازى خاص پا به 
عرصه هنر گذاشتند که به هیچ وجه از جنس مردم نبود، به همین دلیل آنها هنوز 

موفق نشده و محبوبیت بازیگران پیشکسوت را ندارند.
بازیگر سریال «والیت عشق» با اشاره به پختگى بازیگران در سال هاى بعد از 
دهه 50 زندگى اضافه کرد: ســینما و بازیگرى باید عین خود زندگى باشد اما در 
سینماى امروز ما مشخص نیست اساس کار انتخاب بازیگرانى که هیچ سابقه اى 

در این عرصه ندارند از کجا آمده است.
وى در همین راســتا ادامه داد: بازیگرى امروز به طور کامل بیزینس شده است در 

صورتى که بازیگرى به هیچ وجه پول و بیزینس نیســت بلکه هنر است. 
هنر در پى خود خالقیت مى آورد و خالقیت نشان در زندگى 

واقعى مردم دارد.
بازیگر سریال «مختارنامه» وضعیت کنونى سینما 
را ناگوار خواند و اذعان کرد: مــن به آثارى که 
امروز تولید مى شود سینما نمى گویم چون هیچ 
نشانى از جامعه ندارد و شخصیت هاى فیلم ها 

در جامعه حضور ندارند.
وى فیلمنامه هاى امروز سینما را تکرارى و 
ناامید کننده دانســت و افزود: چرا باید روى 
همه چیز سرپوش گذاشته شود؟ این داستان 
تکرارى عشق دختر به پسر و بالعکس تا کى 
مى خواهد ساخته شود؟ من که از وضعیت 
فعلى سینما گیج شده ام و نمى دانم چطور 

مى توان از آن راه به در برد.
زنجانپور با اشــاره به جدایى خود از نمایش 

«شاه لیر» خاطرنشــان کرد: به علت برخى 
مشــکالت نتوانســتم همکارى خود با مسعود 

دلخواه را در پروژه «شــاه لیر» ادامــه دهم و دیگر 
در این نقش بازى نخواهم کــرد. به جاى آن در 

حال حاضر مشــغول آغاز تمرینات نمایشى به 
کارگردانى خودم براى اجرا در سالن قشقایى 

تئاتر شهر تهران هستم.

اکبر زنجانپور:

بازیگرى امروز 
رنگ پول و بیزینس 

گرفته است

نسخه جدید فیلم ســینمایى «پاپیون» بازسازى شده از 
یکى از مهمترین آثار سینمایى جهان، فردا جمعه اکران 
بین المللى خود در ســینماهاى آمریکاى شمالى را آغاز 
خواهد کرد. در بازسازى این فیلم سینمایى «رامى مالک» 
در نقش «لوئیس دگا» و به جاى «داســتین هافمن» به 
ایفاى نقش پرداختــه و «چارلى هونام» در نقش «آنرى 
شاریر» (پاپیون) به جاى «اســتیو مک کوئین» ظاهر 

شده است.
کارگردانى این فیلم سینمایى را «مایکل نوئر» بر عهده 
داشــته و این اکران بین المللى خود را در ســینماهاى 

آمریکاى شمالى از 24 آگوست 2018 آغاز خواهد کرد.
آنرى شاریر با نام مستعار پاپیون، فردى است که به اتهام 
قتل در دادگاهى در فرانسه محاکمه شده و براى گذراندن 

دوران محکومیت باید به گویان فرانسه برود ولى خود او 
منکر هرگونه دخالت در قتل است و مدعى است که براى 

او پاپوش درست کرده اند.
در طول مســیر وى با لوئیس دگا آشــنا مى شود. دگا به 
دلیل جعل کردن اوراق قرضه ملى فرانســه براى دوران 
محکومیت راهى گویان است. دگا به طریقى مقدار زیادى 
پول را با خود حمل مى کند و اکثر زندانیان همراه آنان این 

موضوع را مى دانند.
دگا ناچار مى شود پیشنهاد پاپیون مبنى بر مراقبت از وى را 
بپذیرد و در مقابل هزینه فرار او را متقبل شود. این، سرآغاز 
آشنایى این دو است. در نهایت پس از سال ها تالش و سه 
بار فرار نافرجام پاپیون موفق به فرار مى شود ولى دگا با 

او نمى رود.

تولید سرى جدید برنامه «وقتشه» به تهیه کنندگى ابوالفضل صفرى بعد از محرم و صفر ادامه خواهد داشت. در سرى 
جدید از این برنامه تلویزیونى که با اجراى کامران تفتى مقابل دوربین شبکه نسیم خواهد رفت، تغییراتى در محتوا صورت 
مى گیرد. در سرى جدید قرار اســت تا بخش هایى به این برنامه اضافه شود و سازندگان براى ارتقاى کیفیت محتوایى 

برنامه گام بردارند. 
به تازگى تولید فصل یک این برنامه به پایان رسیده و پخش آن نیز تا نیمه شهریور ادامه خواهد داشت. انتقال مهارت هاى 

اساسى، بهبود سبک زندگى در فضایى شاد و خودمانى در دستور کار تیم برنامه سازى «وقتشه» قرار دارد.
این برنامه به تهیه کنندگى ابوالفضل صفرى و اجراى کامران تفتى با محوریت زندگى بهتر و پیشگیرى از آسیب هاى 

اجتماعى برروى آنتن رفته است.

حسام نواب صفوى در اینستاگرام خود درباره ورود به دنیاى بازیگرى و نقش عزت ا... انتظامى در این باره نوشت: «مرحوم 
انتظامى نقش بسزایى در سرنوشت من داشت.» نواب صفوى مى گوید با وساطت عزت ا... انتظامى توانسته پدرش را متقاعد 

کند و به دنیاى بازیگرى وارد شود.
بازیگر «معماى شاه» نوشت: «مرحوم انتظامى را از سال ها قبل مى شناختم. او دوست بسیار نزدیک عمویم مرحوم نواب 
صفا بود. در ابتدا مى خواســتم وارد دانشگاه هنر شوم که با مخالفت پدرم روبه رو شــدم به عمویم نواب صفا زنگ زدم و 
جلسه اى ترتیب داده شد. مرحوم انتظامى و عمویم، پدرم را متقاعد کردند که ابتدا به دانشگاه هنر بروم بعد به دانشگاه حقوق. 

مرحوم انتظامى نقش بسزایى در سرنوشت من داشت. او واقعاً عزت سینماى ایران بود.»

لطفى که انتظامى در حق نواب صفوى کرد! 

جدیدترین نسخه «پاپیون»
 فردا اکران مى شود

عکسى از صحنه فیلم سینمایى «آپاچى» به کارگردانى 
آرش معیریان که در آن سحر قریشى در لباس عروس و 
رضا شفیعى جم در لباس دامادى دیده مى شوند، منتشر 

شد. فیلمبردارى این فیلم در جزیره کیش ادامه دارد.
بازیگران و گروه ســازنده فیلم ســینمایى «آپاچى» به 
کارگردانى آرش معیریان و تهیه کنندگى حسین زندباف 
این روزها در جزیره کیش مشــغول ادامه فیلمبردارى 
هستند و سحر قریشى و رضا شفیعى جم  جلوى دوربین 

معیریان رفتند.
رضا شفیعى جم، سحر قریشى، یوســف تیمورى، رضا 
ناجى، حمید لوالیى، مهتاج نجومى، نعیمه نظام دوست، 
مریم معصومى، آزاده اسماعیل خانى، علیرضا رئیسى و 
میثم رستگارى از جمله بازیگرانى هستند که براى نقش 

آفرینى شان همراه گروه در جزیره کیش حضور دارند.
درخالصه داســتان «آپاچى» آمده است: «همیشه باید 
براى تاخت و تاز آپاچى ها چاره اندیشى کرد. مگر آنکه...»

ازدواج سینمایى سحر قریشى
 با بازیگر مشهور طنز

فصل جدید «وقتشه»
 تغییر مى کند 

فیلمبردارى «مردى بدون سایه» تازه ترین ساخته  علیرضا رئیسیان در تهران به پایان رسید.
طبق گزارش رسیده،  «مردى بدون ســایه» که همکارى مشترکى با اسپانیا بود، در بیش از ده 
لوکیشن در این کشور مقابل دوربین رفت و شهرهایى همچون ماالگا، ماربیا و الخزیرا از جمله 
مناطقى بودند که صحنه هاى آخرین فیلم از سه گانه عاشقانه رئیسیان در آنها تصویربردارى شد.

پس از پایان سکانس هاى اســپانیا فیلمبردارى در ایران و در 25 لوکیشن مختلف در تهران و 
حومه پیگیرى شد.

در این میان بیمارى ناگهانى علیرضا رئیســیان و عمل و بسترى شــدن او، تأخیر کوتاهى در 
روند تولید ایجاد کرد که بالفاصله پس از مرخص شدن این فیلمساز از بیمارستان از سر گرفته 
شد. رئیسیان بر این باور اســت که بدون حضور عوامل حرفه اى و سختکوش تولید این اثر که 

مشکل ترین تجربه کارگردانى او بوده ممکن نمى شد. 
تم «مردى بدون ســایه» در مورد بحران عاطفى آدم ها و روابط عاشــقانه و زناشویى و نقش 

فضاهاى مجازى در زندگى امروز است.
طبق پیگیرى «ایسنا»، على مصفا در این فیلم با گریم متفاوت حضور دارد. 

 بر اساس این گزارش فهرست بازیگران «مردى بدون ســایه» بدین شرح است: لیال حاتمى، 
على مصفا، فرهاد اصالنى،  امیر آقایى ، گوهر خیر اندیش ، نادر فالح، به آفرید غفاریان، سیامک 

اطلسى، نسیم ادبى، سیمون سیمونیان، پانته آ سیروس، آزاده اسماعیل خانى، شهرام جمشیدى، 
احسان شیخى، عاطفه للهى و با معرفى حسام نورانى و هنرمند خردسال آویسا سجادى با حضور 

بازیگران اسپانیایى:  «النا مارتینز» و «رافائل چاوز مادرا».

گریم متفاوت على مصفا در یک فیلم

بعد از انتشار خبر جایگزینى کمال تبریزى به جاى محمدحسین لطیفى در برنامه «شبى با عبدى»، کمال تبریزى به این خبر واکنش نشان داد.
کمال تبریزى، کارگردان سینما و تلویزیون ایران در واکنش به این خبر به «صبا» گفت: این خبر دروغ است و از جانب من این خبر تکذیب مى شود و صحت ندارد.

گفتنى است؛ برنامه «شبى با عبدى» جمعه ها ساعت 21 به تهیه کنندگى جواد فرحانى و کارگردانى محمدحسین لطیفى روى آنتن شبکه نسیم مى رود.

اکبر قدمى، بازیگر سینما و تلویزیون درخصوص کم کار شدن اکثریت پیشکسوتان عرصه 
بازیگرى گفت: متأسفانه نمى دانم چه اتفاقى در سینماى امروز افتاده که نسلى که سن 50 

یا 60 سال را پشت سر مى گذارند الجرم خانه نشین مى شوند.
وى درباره سال ها دورى خود از عرصه بازیگرى افزود: من سال هاست خانه نشین شده ام. 
متأسفانه فضاى سینماى امروز به نوعى شده که تمام بازیگران پیشکسوت خواه و یا ناخواه 
بیکار و خانه نشین شده اند. بازیگر سریال «خواب و بیدار» درباره زندگى سخت بازیگران 
پیشکسوت تأکید کرد: وقتى نگاهى به بازیگران پیشکسوت مى اندازیم مى بینیم که اکثریت 
آنها در خانه بیمار شده اند و در پرداخت هزینه هاى بیمارى کامًال با مشکل روبه رو هستند. 
از طرفى برخى دیگر نیز که سال ها بیکار شده اند و در آخر سکته و دق مى کنند و مى میرند.
این بازیگر پیشکسوت، سینما را عرصه اى بى رحم خواند و ادامه داد: سینماى ایران کى و 
چه زمانى تا این حد بى وفا شد که ما از آن، جاماندیم. من 44سال در عرصه بازیگرى حضور 
داشتم و در این سال ها در 80 سریال و 30 اثر سینمایى بازى کرده ام اما از سال 89 به بعد 

هیچ پیشنهادى نداشتم.
وى با اشــاره به حضور خود در ســریال «خواب و بیدار» اضافه کرد: من در زمان دوران 
بازیگرى خود در سریال «خواب و بیدار» به شدت دیده شدم و آن زمان فکر مى کردم که 

بعد از آن سریال زندگى ام عوض مى شــود اما نمى دانم چرا دیگر هیچکس مرا بعد از آن 
بازى که همه آن را تحسین کردند، ندید.

بازیگر فیلم سینمایى «مرد عوضى» درباره وضعیت فعلى خود اذعان کرد: در حال حاضر 
چاره چیســت؟ اگر بخواهم ناراحت این قضیه باشم که ســکته مى کنم و مى میرم پس 
مجبوریم با وضعیت فعلى بسازیم و خدا را شکر کنیم. تنها امید ما به خداست تا بلکه این 

وضع کمى عوض شود.

بعد از سریال «خواب و بیدار» فکر کردم ستاره مى شوم!

یک تکذیب درباره «شبى با عبدى» 

تر و تلویزیون درخصوص کمرنگ شدن نقش بازیگرانبزرگى همچون محمدعلى
0زت ا... انتظامى در سال هاى بعد از 70سالگى آنها گفت: اینکه چرا بازیگران بزرگ 

نندگان و کارگردانانسینما جویا شد چون این کم کارى به بیمارىاین
 بزرگان در سال هاى پیش از بیمارى نیز کم کار بودند.
سینما آمدند جاى  وقتىکه یک عده بازیگر خاص به
ها رسید اما این بازیگران با یک نوع بازى خاص پا به 
چ وجه از جنس مردم نبود، به همین دلیل آنها هنوز

ن پیشکسوت را ندارند.
» با اشاره به پختگى بازیگران در سال هاى بعد از 
ـینما و بازیگرى باید عین خود زندگىباشد اما در 
ت اساس کار انتخاب بازیگرانى که هیچ سابقه اى 

ه است.
: بازیگرى امروز به طور کامل بیزینس شده است در 

بیزینس نیســت بلکه هنر است.  جه پول و
رد و خالقیت نشان در زندگى 

ضعیت کنونى سینما 
ــن به آثارى که 
 گویم چون هیچ 
یت هاى فیلم ها 

ا را تکرارى و 
 چرا باید روى 
؟ این داستان 
لعکس تا کى 
ه از وضعیت 
ى دانم چطور 

خود از نمایش 
به علت برخى

رى خود با مسعود 
» ادامــه دهم و دیگر
ـرد. به جاى آن در 

ینات نمایشى به 
سالن قشقایى 

«طبق گزارش رسیده،
لوکیشن در این کشور
مناطقى بودند که صح
پس از پایان سکانس ه

حومه پیگیرى شد.
در این میانبیمارى نا
روند تولید ایجاد کرد ک
اینباو شد. رئیسیان بر
مشکل ترین تجربه کا
تم «مردى بدون ســا
فضاهاى مجازى در زن
طبق پیگیرى «ایسنا»
بر اساس این گزارش

على مصفا، فرهاد اصال
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نصــف جهــان  در هفتــه اى کــه ذوب آهــن مهمان 
ماشین سازى تبریز است، سپاهان اصفهان هم در ورزشگاه 

فوالدشهر از دیگر تیم تبریزى پذیرایى مى کند.
تیم هاى سپاهان و تراکتورســازى که با هم قرارداد 
خواهر خواندگى دارند  و به جز در زمان قهرمانى فصل 
چهاردهم که رابطه شــان تیره و تار شد عموما مانند 
دو خواهر خوب با هــم رفتار کرده انــد! در چارچوب 
رقابت هاى هفتــه پنجم لیگ برتر فــردا( جمعه) در 
ورزشــگاه فوالدشــهر اصفهان به مصاف یکدیگر 
مى روند. بى تردید در این مســابقه همــه نگاه ها به 
بازیکنان و مربیان سابق تراکتورسازى است که قبال در 

سپاهان توپ مى زدند.
در ســپاهان کنونى عالوه بر امیر قلعه نویى دستیاران 
این مربى نیــز در تراکتورســازى کار کردند و در بین 
بازیکنان نیــز نفراتى مثــل مهدى کیانــى، محمد 
ایرانپوریان، خالد شفیعى و سعید آقایى سابقه سال ها 
بازى در تراکتورسازى را دارند.در این بین تقابل کیانى 
و ایرانپوریان ویژه تر از بقیه خواهد بــود. دو کاپیتان 
تراکتورسازى در سال هاى گذشته امسال با تغییرات 
ایجاد شده در این تیم جدا شدند و راه اصفهان را درپیش 
گرفتند. کیانــى و ایرانپوریان که همــواره محبوبیت 
خاصى نیز نزد هواداران تراکتورســازى داشته اند، بى 
تردید براى بازى روز جمعه حس ویژه اى دارند و انگیزه 

شان هم زیاد است تا مقابل تیمى که سالها در آن توپ 
زدند، بازى خوبى به نمایش بگذارند.کیانى اکنون به 
عنوان کاپیتان سپاهان فعالیت مى کند و ایرانپوریان 
نیز یکى از مهره هاى کلیدى تیم امیر قلعه نویى است. 
حال باید دید آنها مقابل تراکتورسازى چه عملکردى 

خواهند داشت.
همچنیــن از اردوگاه تراکتورى ها خبر مى رســد که 
مهاجم اسکاتلندى جدید تراکتورسازى مشکلى براى 

همراهى تیمش در بازى با سپاهان ندارد.
 هرى اروین مهاجم اســکاتلندى که چنــد روز قبل 
قراردادى 4 ساله را با تراکتورسازى به امضا رساند و رسما 
به جمع شاگردان جان توشاك اضافه شد، مى تواند با 

صالحدید این مربى مقابل سپاهان بازى کند.
آى تى سى اروین  به فدراسیون فوتبال رسید و کارت 
بازى این مهاجم اسکاتلندى نیز صادر شد تا در صورت 
صالحدید جان توشاك این مهاجم راهى اصفهان شود 

و در بازى با سپاهان حضور داشته باشد.
اروین بعد از هرى فورستر، آنتونى استوکس و سوگیتا 
چهارمین و آخرین ســهمیه خارجى تراکتورسازى در 

لیگ هجدهم محسوب مى شود.
 اما در مورد این دیدار که به جاى ورزشگاه نقش جهان 
در فوالدشهر برگزار مى شود حتما در روزهاى قبل در 
خبرها شنیدید که باشگاه  سپاهان اعالم کرده به دلیل 

مشکالت چمن ورزشگاه نقش جهان و شروع پروژه 
اصالح آن، دیدار روز جمعه این تیم مقابل تراکتورسازى 

در ورزشگاه فوالدشهر اصفهان برگزار مى شود.
اگرچه زمان دقیقى براى آماده سازى نقش جهان اعالم 
نشده ولى خبر مى رسد فرصت کافى براى آماده سازى 
چمن ورزشگاه وجود دارد و ســپاهان تنها در دیدار با 

تراکتورسازى در فوالدشهر بازى خواهد کرد.
دیدار هفته ششم سپاهان با پارس جم در بوشهر است 
و پس از آن به مــدت 2 هفته رقابت هاى لیگ تعطیل 
مى شــود و بازى هاى هفته هفتم در روزهاى پایانى 

شهریور برگزار خواهد شد.
بدین ترتیب بازى بعدى که سپاهان میزبان آن است 
روز جمعه 30 شهریور مقابل فوالد است که تا آن زمان 
احتماال و اگر عزم ســپاهانى ها جزم باشد چمن نقش 
جهان درست شــده و بازى در همین ورزشگاه برگزار 

مى شود.
و در پایان هم اضافه کنیم که براى این دیدارحســین 
زرگر بــه همراه کمک هــاى خود رضا ســخندان و 
محمد راهى قضاوت ایــن دیدار را بر عهــده دارند.  
پیش بینى مى شود با توجه به اینکه دیدارهاى سپاهان 
در نقش جهان با استقبال هاى 15 هزار نفرى مواجه 
مى شود، در دیدار روز جمعه ورزشگاه فوالدشهر مملو 

از تماشاگر شود.

خواهران عزیز!
 سپاهان- تراکتور سازى، فردا در ورزشگاه فوالدشهر سپاهان- تراکتور سازى، فردا در ورزشگاه فوالدشهر

نصف جهان  این روزها گلر جوان تیم فوتبال ســپاهان به شــدت مورد 
تمجید هواداران این تیم و رسانه ها قرار گرفته است.

پیام نیازمند گلر تیم فوتبال سپاهان علیرغم اشتباهى که روى گل ذوب آهن 
در دربى اصفهان داشت، در سایر دقایق بازى با تمرکز و مطمئن نشان داد.

فصل گذشته براى تیم فوتبال سپاهان در شرایطى سپرى شد که عدم حضور 
یک دروازه بان مطمئن کار را براى شــاگردان کرانچار ســخت کرده بود و 

امتیازهاى زیادى به همین دلیل از دست رفت. 
البته با پایان نیم فصل ابراهیم عالمه گلر ملى پوش تیم فوتبال سوریه توانست 
با حضور خود این مشکل را رفع کند ولى امیرقلعه نویى پس از اینکه به عنوان 

سرمربى تیم فوتبال سپاهان انتخاب شد، ترجیح داد از پدیده دروازه بانى لیگ 
هفدهم در چارچوب دروازه تیمش استفاده کند و پیام نیازمند به عنوان 

اولین خرید سپاهان معرفى شد.
این دروازه بان 24 ســاله از دیدار ابتدایى فصل 
برابر نفت آبادان در ترکیب ســپاهان قرار گرفت 

و عملکرد خوب او سبب شد تا سرمربى سپاهان هم 
دغدغه اى بابت دروازه تیمش نداشته باشد.

بر بازى اول براى نیازمند با کلین شیت خاتمه یافت و در دیدار دوم  ا بر
سپیدرود که با پیروزى پر گل شاگردان امیرقلعه نویى همراه شد، نیازمند 

تنها روى یک ضربه پنالتى دروازه خود را باز شده دید. در دیدار سوم نیز 
نیازمند مقابل تیم سابق خود قرار گرفت و در روزى که مدافعین سپاهان 
موقعیت چندانى به مهاجمین پیکان ندادند، نیازمند به عملکرد خوب 

خود ادامه داد.
در دربى اصفهان هم پیش از اینکه نیازمند در خروج خود اشتباه کند، 
واکنش هاى خوبى ارائه بود ولى اوج کار او در تیم فوتبال سپاهان 
تاکنون را باید پس از گل اول ذوب آهن دانست؛ جایى که فشار بى 
امان شــاگردان امید نمازى با دو واکنش بسیار خوب از پیام نیازمند 
همراه شد تا ســه امتیاز دربى اصفهان به هر ترتیبى که شده به تیم 

زردپوش دربى اصفهان برسد.
نیازمند در چهار دیدار گذشــته طالیى پوشــان چه روى شوت هاى 
بازیکنان حریف و چه روى خروج از دروازه در مجموع عملکرد خوبى 
داشته و به نظر مى رسد در بازى هاى آینده رفته رفته با افزایش تجربه 

عملکرد او بهتر هم مى شــود. باید دید فردا در مصاف ســپاهان- 
تراکتور، پیام نیازمند چه عملکردى از خود بر جاى مى گذارد.

م فوتبال ســپاهان به شــدت مورد 
 قرار گرفته است.

علیرغم اشتباهى که روى گل ذوب آهن 
یق بازى با تمرکز و مطمئن نشان داد.

ان در شرایطى سپرى شد که عدم حضور 
 شــاگردان کرانچار ســخت کرده بود و

ست رفت. 
ملىپوش تیم فوتبال سوریه توانست  ه گلر
د ولى امیرقلعه نویى پس از اینکه به عنوان
ب شد، ترجیح داد از پدیده دروازه بانى لیگ 

استفاده کند و پیام نیازمند به عنوان

 ابتدایىفصل
ان قرار گرفت 

مربى سپاهان هم 
ته باشد.

بر ت خاتمه یافت و در دیدار دوم  ا بر
شد، نیازمند  امیرقلعه نویى همراه دان

خود را باز شده دید. در دیدار سوم نیز 
فت و در روزى که مدافعین سپاهان 
ن ندادند، نیازمند به عملکرد خوب 

یازمند در خروج خود اشتباه کند، 
کار او در تیم فوتبال سپاهان ج

 آهن دانست؛ جایى که فشار بى 
نیازمند  کنش بسیارخوب از پیام
هان به هر ترتیبى که شده به تیم 

الیى پوشــان چه روى شوت هاى
ز دروازه در مجموع عملکرد خوبى 
ى آینده رفته رفته با افزایش تجربه

 دید فردا در مصاف ســپاهان- 
 زخود بر جاى مى گذارد.

نیازى که با نیازمند 
برطرف شد!

نصف جهان  امیر قلعــه نویى در مصاحبه اى 
حسابى از باشــگاه ذوب آهن  تمجید کرده و 
گفته  اى کاش باشــگاه استقالل هم از ذوب 
آهن یاد مى گرفت. بخشــى از صحبت هاى 

سرمربى سپاهان را با هم مى خوانیم:
 مى خواهم از باشگاه ذوب آهن تشکر 

کنم بابت پالکاردى که قبل ازبازى 
براى من نصــب کردند. من فقط 

یک ســال ســرمربى 
ذوب آهن بودم و وقتى 
این پــالکارد را دیدم، 

نمى دانستم باید خوشحال باشم 
یا ناراحــت! ناراحت به این جهــت که به هر 
حال من سال ها زندگى ام را براى یک باشگاه 
گذاشتم و شاید توقع داشتم این پالکارد را آن 
باشگاه براى من بزند! پالکاردى که ذوب آهن 
برایم به ورزشگاه آورد، من را یاد روزى انداخت 
که به قطر رفتم، همراه افشــین پیروانى به 
باشگاه السد دعوت شــدیم و آن ها چنان به 
من محبت کردند که شــوکه شدم. سالى که 
در الســد بودم، هر دو جام لیــگ و حذفى را 
بردیم و آن ها به من گفتند شما از بنیان گذاران 
باشگاه هستى و همان جام ها را آوردند و گفتند 
افتخارات شما در کلکســیون ماست. رفتار 
خوب سعید آذرى و همکارانش من را یاد همان 
ماجرا انداخت. به هر حال وقتى ما مى گوییم 
چهره هاى ورزشــى باید مدیر باشگاه باشند، 
تفاوتش همین جا معلوم مى شود. سعید آذرى 
در ذوب آهن و تابش در ســپاهان خودشان 
قهرمان ورزشى بودند و شــما رفتار آن ها را 
مقایسه کنید با مدیرانى که از خارج ورزش به 

این حوزه مى آیند.

 از روزى که مسعود شجاعى و اشکان دژاگه 
به تراکتورسازى پیوســتند، آگاهى از رقم 
قرارداد این دو بازیکن تبدیــل به یکى از 
ســوژه هاى جذاب فوتبال کشورمان شد. 
طبیعتا نه تراکتورسازى و نه این دو بازیکن 
عالقه اى بــه صحبت دربــاره این موضوع 
نداشتند با این همه اکثر گمانه زنى ها حاکى 
از قرارداد 850هزار دالرى با مسعود و اشکان 

بود.
حاال  ســایت خبرآنالین جزئیات بیشــترى 
از قــرارداد کاپیتــان اول و دوم تیــم ملى با 
تراکتورسازى منتشــر کرده و نوشته: قرارداد 
هر دو بازیکــن براى یک فصــل، 7 میلیارد 
تومان است که سه میلیارد آن را پیش گرفته اند 
و 4 میلیارد باقى مانده را در قســط هاى بعدى 
دریافت خواهند کرد.تازه این تمام پولى نیست 
که آن دو دریافت خواهند کرد. در قرارداد این 
بازیکنان آپشن هایى گنجانده شده است. مثًال 
اگر گل بزنند و پاس گل بدهند، پاداش خوبى 
دریافــت مى کنند. آن ها آپشــن هاى 
دیگر هم در قراردادشان دارند 
که خالص دریافتى شان در 
آخر فصل بیشتر هم 
خواهد شد.

 

تمجید قلعه نویى از 
ذوب آهن 

قرارداد نجومى 
فاش شد

در حالیکه مدیر روابط عمومى باشــگاه تراکتورسازى در 
گفتگو با خبرگزارى برنا شایعه مذاکره این باشگاه با رامین 
رضاییان را رد کرده و گفته مدافع تیم ملى در فهرست خرید 
تیم محبوب تبریزى نیست اما گویا پشت پرده خبرهاى 
دیگرى است. سایت آى اسپورت جزئیات پیشنهاد جدید 
تراکتورسازى به بازیکن فصل گذشته اوستنده را منتشر 

کرده و نوشته:« این باشــگاه به رامین رضاییان پیشنهاد 
7 میلیاردى داده اســت. این باشــگاه حاضر است مبلغ 
ســه میلیارد در همین اول کار به رامیــن پرداخت کند. 
تبریزى ها به این بازیکن گفته اند مى تواند به ترکیه برود 
و پیش قسط خود را بگیرد و ســپس براى امضاى قرارداد 
به ایران سفر کند. رامین، اما دوســت دارد در اروپا بازى 

کند و هیچ بعید نیســت در صورتى که پیشنهادى از این 
قاره دریافت نکند، به ایــران بازگردد و در لیگ برتر بازى 
کند. شنیده مى  شود باشــگاه تبریزى قصد دارد یکى، دو 
بازیکن خود را از لیســت کنار بگذارد و بازیکنان جدیدى 
را جایگزین کند و این نشــانه اى از اتفاقات پشــت پرده 

است.»

وسوسه هاى وحشتناك

نصف جهــان گسترش فوالد که دیگر با نام ماشین سازى 
تبریز فعالیت مى کند در هفته پنجم رقابت هاى لیگ برتر 
امروز پنجشنبه در ورزشگاه بنیان دیزل  میزبان شاگردان 

امید نمازى است.
تبریزى هــا در 4 هفته گذشــته یک رکــورد جالب از 
خود به نمایش گذاشــتند و بدون شکســت یا پیروزى 
تمام بازى هایشــان را با تســاوى یک - یــک به پایان

 رساندند.
نکته جالب این نتایج این اســت که حتى در مقابل تیمى 

مثل پیکان که مقابل سپاهان و اســتقالل دروازه اش را 
بسته نگه داشته بود گلزنى کرد تا رکورد یک - یک هایش 

خراب نشود.
بازى مقابــل ذوب آهــن یکــى از دیدارهاى دشــوار 
تبریزى ها در فصل است و باید دید شاگردان کریمى موفق 
به کسب نتیجه در این دیدار خواهند بود یا امید نمازى پس 
از شکست در دربى اصفهان به دنبال آن است که تیمش 

دوباره اوج بگیرد.
ذوبى ها هم از 4 دیدار قبلى خودشان 2 تساوى کسب کرده 

و احتمال تکرار نتیجه مشابه در هفته پنجم براى  شاگردان 
کریمى وجود دارد.

باید دید امید نمازى کــه در شــهرآورد اصفهان اعتقاد 
داشــت در بیشــتر دقایق بازى، ســپاهان را در قوطى 
کرده بود مى تواند این کار را در تبریــز هم تکرار کند یا 

خیر!
 گفتنى است یاســر همرنگ به همراه کمک هاى خود ، 
فرزاد بهرامى و یعقوب حجتى  قضــاوت این دیدار را بر 

عهده دارد.

امروز مصاف ماشین سازى - 
ذوب آهن  در هفته پنجم

 ماشین را هم 
در قوطى کنید!

منشا به ذوب آهن 
پیشنهاد شد

از مدتهــا قبل شــایعه حضــور رشــید مظاهرى در 
پرسپولیس به گوش مى رسد و اینکه برانکو فقط گلر 
ذوب آهن را به عنوان جانشین علیرضا بیرانوند قبول 
دارد. اگر فرض بگیریم که بیرانوند در نیم فصل لژیونر 
خواهد شــد قرمزها امیدوارند بتواننــد مظاهرى را از 
اصفهان به تهران بیاورند و از االن بسته پیشنهادى شان 
را براى ذوب آهن آماده کردند. آنطور که ایران ورزشى 
آنالین نوشته پرسپولیس قصد دارد گادوین منشا را به 
ذوب آهن بدهد و مظاهرى را از این تیم بگیرد. منشــا 
امسال جایى در تفکرات تاکتیکى برانکو نداشته و به 
عنوان بازیکن ذخیره وارد میدان مى شــود و به همین 
دلیل مدیران پرسپولیس مى خواهند او را به ذوب آهن 
بدهند تا بتوانند مظاهرى را از این تیم بگیرند. البته هنوز 
قرمزها پیشنهاد رسمى به مدیران ذوب آهن نداده اند تا 
ببینیم سعید آذرى چه واکنشى به این پیشنهاد خواهد 

داشت.

 رحمانى فضلى وزیر کشور نســبت اتفاقات رخ داده در 
ورزشگاه هاى فوتبال واکنش نشــان داد و اعالم کرد 
که در صورت ادامه دار شدن این اتفاقات برخى دیدارها 

بدون تماشاگر خواهد شد.
رحمانى فضل در گفت و گو بــا ایران در این باره گفت: 
زمینه رویدادهایى که در ورزشگاه ها رخ داد، نارضایتى 
بود. درست است تماشــاگران به برخى مسائل فوتبال 
اعتراض داشتند اما شعارها با جنس اعتراض هماهنگى 
نداشت. خواهش ما در شوراى امنیت این بود که نگذاریم 
این اتفاقات در ورزشگاه ها بیفتد، چون تکرار این حوادث 
مى تواند شرایطى را ایجاد کند که براى حفظ امنیت مردم 
و حتى بازیکنان به  عنوان شوراى امنیت تصمیم گرفته 

شود تا برخى بازى ها بدون تماشاگر برگزار شود.
وى همچنین در ادامه خبر از برگزارى جلســه با وزیر 
ورزش داد و اعالم کرد: قرار است با وزیر ورزش جلسه 
بگذاریم. فضا بایــد کنترل و مدیریت شــود، براى ما 
امنیت مهم است. اگر احســاس کنیم گروه هایى وارد 
شده و انتظامات را دچار خدشــه مى کنند، این تصمیم 

را خواهیم گرفت.
اتفاقات هفته هــاى ابتدایى لیگ  در ورزشــگاه هاى 
مختلف باعث شده تا حساســیت هاى زیادى پیرامون 
این موضوع ایجاد شود و حاال با ورود وزیز کشور به نظر 
مى رســد نهادهــاى غیــر فوتبالــى نیز بــه دنبال 

تصمیم گیرى درباره این اتفاقات هستند.

  لوسیانو پریرا بازیکن برزیلى فوالد خوزستان با گلى که 
مقابل نســاجى مازندران به ثمررساند به رکورد آدریانو 
آلوز در لیگ برتر ایران نزدیک شــد. آدریانو آلوز پیش 
از این با پیراهن تیم هاى استقالل اهواز، مس کرمان، 
ســایپا، داماش گیالن و ملوان هشــت فصل متوالى 
گلزنى کرده بود. پریرا حاال به همراه عمادرضا و ادینهو 
بازیکنانى هستند که این عدد را به 7 رسانده اند و البته 
پریرا این شانس را دارد که با یک فصل دیگر حضور در 

لیگ برتر به رکورد آدریانو آلوز برسد.
پریرا البته با تعداد گل هایى که در این فصل وارد دروازه 
حریفان کــرده در میــان بازیکنان داخلــى و خارجى 
رکورددار است. این بازیکن برزیلى در این 7 فصل، 59 
گل زده و هیچ بازیکن ایرانى و خارجى نتوانسته است 

در این 7 فصل اخیر به این تعداد گل زده برســد. حتى 
طارمى، علیپور، ادینیو و انصارى فرد که در این سال ها 
آقاى گل شده اند اما بر خالف شیمبا، حضور مداومى در 

لیگ برتر نداشتند.
مهاجم فوالد در بین خارجى هاى لیگ، توانسته رکورد 
آلوز را با 46 گل زده بشــکند اما هنوز به آمار عمادرضا 
و ادینیو نرسیده است. عمادرضا در لیگ برتر ایران 70 
و ادینیو 82 گل زده اند و پریرا اگــر بتواند روند خوبش 
را ادامه بدهد شــاید رکورددار تعداد گل هاى زده میان 
بازیکنان خارجى شود. دروازه بان مورد عالقه پریرا در 
لیگ برتر حامد لک اســت. او 7 گل از گل هایش را به 
حامد لک زده و لک هم از هیچ مهاجمى بیشــتر از این 

یکــن  ز برزیلى گل نخورده است.با

تهدید وزیر کشور

سلطنت شیمبا ادامه دارد!
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بموجب ماده 11 قانون ثبت اســناد و امالك و ماده 59 اصالحى آئین نامه مربوطه 
امالکى که در سه ماهه اول سال 1397  تقاضاى ثبت آنها پذیرفته شده و همچنین 
شــماره هاى از قلم افتاده و نیز آنچه طبق آراء هیأت نظــارت ثبت آگهى آنها باید 

تجدید شود مربوط به بخش نه را آگهى مى نماید : 
الف ) شــماره پالك و مشــخصات مالک و نوع ملک و محل وقــوع امالکى که 
اظهارنامه آنها در سه ماهه مربوطه قبل تنظیم و جهت انتشار آگهى در ردیف منظور 

گردیده اند: 
اول : ابنیه و امالك واقع در مهرنجان 397 اصلى و فرعى زیر :

238 فرعى : خانم لیال عشورى مهرنجانى  فرزند حسین ششدانگ  یک بابخانه نیمه 
ساز منتزع شده از پالك یک فرعى بمساحت 262/61 متر مربع 

دوم: ابنیه و امالك واقع در شرودان 414 اصلى و فرعى زیر : 

410 و 127 فرعى : آقاى اکبر عبادى شــرودانى  فرزند قدیرعلى ششــدانگ یک 
بابخانه (پالك 410 فرعى منتزع شــده از پالك 128 فرعى) بمساحت 181/70 

متر مربع 
سوم : ابنیه و امالك واقع در مینادشت 430 اصلى و فرعى زیر :

1637 فرعى : آقاى علیرضا رحیمى فرزند على ششدانگ یک بابخانه منتزع شده از 
پالك 196 فرعى بمساحت 175/25 متر مربع 

چهارم : ابنیه و امالك واقع در اشترجان 448 اصلى و فرعى زیر :
869 فرعى : آقاى مجتبى کیانى اشــترجانى فرزند صادق ششدانگ یک بابخانه 

منتزع شده از پالك 234 فرعى بمساحت 102/22 متر مربع 
پنجم : ابنیه و امالك واقع در سهروفیروزان 474 اصلى و فرعى زیر :

966 فرعى : آقاى محسن ابراهیمى سهروفیروزانى فرزند اسفندیار ششدانگ یک 

بابخانه منتزع شده از پالك 188 فرعى بمساحت 108/85 متر مربع 
بموجب ماده 16 قانون ثبت امالك چنانچه کســى نسبت به امالك مندرج در این 
آگهى واخواهى داشته باشد باید از تاریخ انتشــار اولین نوبت  نسبت به آنهائى که 
تقاضاى ثبت شــده  ظرف مدت 90 روز دادخواســت واخواهى خود را به این اداره 
تســلیم و طبق تبصره دو ماده واحده قانون تعیین تکلیــف پرونده هاى معترضى 
ثبت معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره بایســتى
 با تقدیم دادخواســت بمرجع ذیصالح قضائى گواهى تقدیم دادخواست را اخذ و به 
این اداره تسلیم نماید و در صورتیکه قبل از انتشــار این آگهى دعوائى اقامه شده 
باشــد طرف دعوى باید گواهى دادگاه را مشعر بر جریان دعوى ظرف مدت مرقوم 
تسلیم نماید . اعتراضات یا گواهى طرع دعوى که بعد از انقضاء مدت مرقوم واصل 
شود بالاثر است و مطابق قســمت اخیر ماده 16 و تبصره ماده 17 قانون ثبت رفتار 

خواهد شد . 
ضمنًا طبق ماده 56 آئین نامه قانون ثبت حقــوق ارتفاقى در موقع تعیین حدود در 
صورتمجلس قید و واخواهى صاحبان امالك و مجاورین نسبت به حدود و حقوق 
ارتفاقى مطابق ماده 20 قانون ثبت و تبصره 2 ماده واحد قانون تعیین تکلیف پرونده 

هاى معترضى ثبت پذیرفته خواهد شد .
این آگهى   در دو نوبت بفاصله 30 روز از تاریخ انتشــار نوبت اول در روزنامه نصف 

جهان  چاپ اصفهان درج و منتشر میگردد . 
تاریخ انتشار نوبت اول  دوشنبه 1397/5/1 

تاریخ انتشار نوبت دوم  پنجشنبه 1396/6/1   
  م الف:203566
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آگهی نوبتی سه ماهه اول 1397 مربوط به قسمتی از امالك نجف آباد بخش 11 
ثبت اصفهان که بموجب ماده 11 قانون ثبت و ماده 59 اصالحی آئین نامه مربوط 
به امالکی است که در سه ماهه اول امسال تقاضاي ثبت آن پذیرفته شده و یا قبًال 
از قلم افتاده و یا طبق آراء هیئت نظارت ثبت اصفهان باید آگهی آن تجدید شود و 

در ردیف الف 90 روز و ردیف ب 30 روز مهلت اعتراض دارد .

آگهی نوبتی ردیف الف :
بخش 11 ثبت اصفهان

قطعه 3 نجف آباد
پالك 500/2-  حیدرعلى جوشیرى فرزند محمد باقر ششدانگ یک قطعه زمین 

محصور به مساحت 139 متر مربع .  
پالك 518/8 – مسعود زواران حسینى  فرزند عبدالحسین  ششدانگ یک قطعه 

زمین محصور بمساحت 174/80 متر مربع . 
پالك 785/4 – مجید یوســفان نجف آبــادى فرزند محمد رضا ششــدانگ 

یکبابخانه بمساحت 157/20 متر مربع . 
پالك 785/6 – علیرضا شــریفیان نجف آبادى فرزند حســینعلى ششــدانگ 

یکبابخانه بمساحت 109/60 متر مربع . 
پالك 1189 – محمــود احمدیان نجف آبادى فرزند مصطفــى و مریم نادرى 
نجف آبادى فرزند على بالسویه ششدانگ قسمتى از کوچه متروکه پالك 1189  
بمساحت 21/60 متر مربع که با پالك 783 توام شــده و بصورت یکبابخانه در 

آمده است . 

قطعه 4 نجف آباد 
پالك 915/874– محمد میرزایــى فرزند ابوذر ششــدانگ  یکبابخانه پالك 

915/874 قسمتى از پالك 915/470  بمساحت 83/5 متر مربع .
پالك 1018/1– غالمرضا شــریفیانا نجف آبادى و مصطفى شریفیانا و احمد 
شریفیانا  فرزندان اسماعیل هر کدام یکدانگ و نیم مشاع از ششدانگ و رمضانعلى 
حشمتى فرزند نعمت اله و سید محمد حسنى نجف آبادى فرزند سید جعفر هرکدام 
سه چهارم دانگ مشاع از  ششــدانگ یک قطعه زمین محصور بمساحت1606 

متر  مربع .

قطعه 5 نجف آباد 
پالك 314/10- یحیى معین نجف آبادى فرزند رضا ششدانگ یک قطعه زمین 

بمساحت 206/40 متر مربع.
پالك 1307-  غالمرضا ابوطالبى  نجف آبادى  فرزند عباس  به نســبت چهار 
دانگ مشاع و جواهر مرادى نجف آبادى فرزند مرتضى به نسبت دو دانگ مشاع 

از ششدانگ قسمتى از یکباب دکان  بمساحت 2/60 متر مربع که قبًال قسمتى از 
خیابان متروکه بوده است . 

  قطعه 6 نجف آباد 
پالك 1014/779- عبدالکریم اسماعیلى نجف آبادى فرزند على ششدانگ یک 

قطعه زمین محصور  بمساحت 2708/24 متر مربع.
پالك 1014/782- عبدالکریم اسماعیلى نجف آبادى فرزند على ششدانگ یک 

قطعه زمین محصور  بمساحت 1273/85 متر مربع.
پالك 1014/840- قربانعلى نعمتى  فرزند غالمعلى  ششدانگ یک قطعه زمین   

بمساحت 1428/20 متر مربع.
پالك 1014/869- ابراهیم شاهپورى ارانى فرزند محمد  ششدانگ یکدرب باغ 

محصور و مشجر   بمساحت 1003/86 متر مربع.
پالك 1014/870- ابراهیم شاهپورى ارانى فرزند محمد  ششدانگ یکدرب باغ 

محصور و مشجر   بمساحت 497/10 متر مربع.
پالك 1014/882- مهدى یوســفان  نجف آبادى فرزند حســنعلى ششدانگ 

یکدرب باغ نیمه محصور بمساحت 2648/85 متر مربع.

قطعه 7 نجف آباد
پالك 798/3- عباسعلى مختارى فرزند حســینعلى ششدانگ یک قطعه زمین 

غیرمحصور  بمساحت 309/95 متر مربع .
پالك 2529- فرخنده فاضل نجف آبادى فرزند جعفر ششدانگ یک باب کارگاه  

تولیدى و باغ محصور و مشجر متصله بمساحت 1905/50 متر مربع.
پالك 2587- محترم طاهرى نجف آبادى فرزنداســداله ششدانگ یک قطعه 

زمین مشجر و محصور بمساحت 3137/40 متر مربع.
پالك 2603- بهرام علوى  فرزند کمال ششدانگ یک درب باغ و زمین متصله   

بمساحت 3953/58 متر مربع.
پالك 2668- ملیحه غیور نجف آبادى فرزند ناصرقلى ششــدانگ یکدرب باغ 

بمساحت 1208/50 متر مربع.
پالك 2669- منیژه غیور نجف آبادى فرزند ناصرقلى ششــدانگ یکدرب باغ 

بمساحت 1208/5 متر مربع.

قطعه 8 نجف آباد
پالك 147/13- شهین شــاه محمدى حیدرى فرزند سوارعلى ششدانگ یک 

درب باغ مشجر محصور بمساحت 740 متر مربع.
پالك 588/3- محمدعلى افالکیان نجف آبادى  فرزند نصراله ششــدانگ یک 

درب باغ بمساحت 903/80 متر مربع.
پالك 1338- زهره ایرانژاد  فرزند عباس ششــدانگ یک قطعه زمین محصور  

بمساحت 1637/90 متر مربع.

قطعه 9 نجف آباد
پالك 327/5 – مهرداد کرداریان نجف آبادى فرزند کریم  ششدانگ یک قطعه 

زمین محصور  بمساحت 493/50 متر مربع. 
پالك 597 – محمد  بابلخانى فرزند مرتضى  ششدانگ یک درب باغ   بمساحت 

1328/90 متر مربع .
پالك 935- محمد حسن و حکمت و فایضه شهرت هر ســه عادلنیا  فرزندان 
حسینعلى ششدانگ یک قطعه زمین مشجر نیمه محصور  بمساحت 1859/34 

متر مربع سهم آنها طبق قانون ارث 

قطعه 10 نجف آباد
پالك 1019/10 – علیرضا ابراهیمى فرزند حسین  ششدانگ 1019/10 مجزى 
شــده از 1019/2 که با پالکهاى دیگر توام و بصورت یکباب گاراژ مى باشــد  

بمساحت 216/90 متر مربع .
پالك 1482/6 – منوچهر هارونى  فرزند شــکراله  ششدانگ یکبابخانه و چهار 

باب مغازه متصله و فوقانى آن  بمساحت 336/50 متر مربع .
پالك 1482/7 – نامدار دواشى فرزند ابراهیم ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 

205/2 متر مربع .
پالك 1482/8 – قدمعلى دهباشى فرزند قربانعلى ششدانگ یکبابخانه بمساحت 

276/5 متر مربع .
پالك 1482/9 – عبدالرضا سبحانى فرزند حسین ششدانگ یکبابخانه بمساحت 

145/90 متر مربع .
پالك 1482/10 – صفر مهرنیا فرزند عزت و ســرور مشــایخى فرزند حسن  

بالسویه  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 174/20 متر مربع.
پــالك 1482/11 – اکبر رحیمى فرزند عیدى محمد ششــدانگ یکباب مغازه 

بمساحت 28/9 متر مربع  
پالك 1482/12 – اکبــر رحیمى فرزند عیدى محمــد و معصومه غالم  فرزند 

حسین بالسویه ششدانگ یکبابخانه بمساحت 149/9 متر مربع 
پــالك 1482/13 – عبدالغفار ســوارى فرزند حیاتقلى ششــدانگ یکبابخانه 

بمساحت 204/70 متر مربع   
پالك 1482/14 – بهرام داوشى فرزند محمدششــدانگ یکبابخانه  بمساحت 

201/40 متر مربع.
پالك 1482/15 – حســن آقا مشــایخى جمالوئى  فرزند میرزا محمود و منور 
هارونى جمالوئى فرزند کریم بالسویه  ششــدانگ یکبابخانه  بمساحت 225/3 

متر مربع.

پالك 1482/16 – ابراهیم رجبى  فرزند ذبیح اله ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 
119/9 متر مربع. 

پالك 1482/17 – ذبیح اله رجبى  فرزند قربان ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 
168/3 متر مربع.

پالك 1482/18 – محمــد على امیدى فرزند صفرعلى ششــدانگ یکبابخانه  
بمساحت 329/3 متر مربع.

پالك 1482/19 – على سوارى فرزند حاجى ششــدانگ یکبابخانه  بمساحت 
197/80 متر مربع.

پالك 1482/20 – روز على صابرى فرزند غفور و کبرى سرافراز فرزند عباسعلى  
ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 102/50 متر مربع.

پالك 1482/21 – مظفر رجبى فرزند رجبعلى ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 
202/90 متر مربع.

پالك 1482/22 – فضل اله ده باشى جمالوئى فرزند على ششدانگ یکبابخانه  
بمساحت 282/20 متر مربع.

پالك 1482/23 – یداله ده باشى فرزند على ششــدانگ یکبابخانه  بمساحت 
141/90 متر مربع.

پالك 1482/24 – یداله ده باشى فرزند على ششــدانگ یکبابخانه  بمساحت 
275/30 متر مربع.

پالك 2006 – بهروز شــجاعى برجوئــى فرزند نامدار ششــدانگ یکبابخانه  
بمساحت 174/06 متر مربع.

پالك 2007 – محمد حسن نوروزى درکانى فرزند عباسقلى ششدانگ یکبابخانه  
بمساحت 156/60 متر مربع.

پالك 2009 – على اکبرنــوروزى درکانى فرزند یداله ششــدانگ یکبابخانه 
بمساحت 155 متر مربع.

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

به ردیف ب فقط یک نوبت در روزنامه منتشر خواهد شد  .
تاریخ انتشار نوبت اول:97/5/1
تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/6/1

شماره  م . الف: 204784
             حسین زمانى -ریئس ثبت اسناد و امالك نجف آباد

4/622 /

آگهى نوبتى سه ماهه اول  سال 1397 قسمتى از امالك بخش نه ثبت اصفهان شهرستان فالورجان 

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

بموجب ماده 11 قانون ثبت اســناد و امالك و ماده 59 - اصالحی آئین نامه مربوطه 
امالکی که در سه ماهه اول ســال 1397 تقاضاي ثبت آنها پذیرفته شده و همچنین 
شماره هاي از قلم افتاده و نیز آنچه طبق آراء هیئت نظارت ثبت آگهی آنها باید تجدید 

شود مربوط به بخش 9  و 10 ثبت اصفهان را به شرح زیر آگهی می نماید :
الف ) شماره پالك و مشخصات مالک و نوع ملک و محل وقوع امالکی که اظهارنامه 
آنها در سه ماهه مربوطه قبل تنظیم و جهت انتشار آگهی در ردیف منظور گردیده اند .

اول : بخش 9  ثبت اصفهان
1 - ابنیه و امالك واقع در سده لنجان به شماره 73 - اصلی و فرعی هاى ذیل :

1748 فرعى – فاطمه اســدى فرد فرزند على نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به 
مساحت 231,30 مترمربع .

2190 فرعى – محمد رضا زمانى بختیاروند فرزند میرزاعلى نسبت به ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 230,15 مترمربع .

2191 فرعى – ماهى جان زمانى بختیاروند فرزند سلطانعلى نسبت به ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 194,82 مترمربع .

2 - ابنیه و امالك واقع در چمگردان به شماره 103- اصلی و فرعی هاى ذیل :
1326 فرعى – على مردان ده محسنى فرزند مهراب نسبت به ششدانگ یکبابخانه به 

مساحت 182,77 مترمربع .
2801 فرعى – غالمرضا نوروزیان فرزند رمضانعلى نســبت به ششدانگ یک قطعه 

زمین محصور به مساحت 260,11 مترمربع .
3 - ابنیه و امالك واقع در باغبهادران به شماره 131- اصلی و فرعی هاى ذیل :

517 فرعى – غالمحسین شکرچى باغبادرانى فرزند عبدالکریم نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 44,38 مترمربع .

2536 فرعى – مهرانگیز ده کامه فرزند عباس نســبت به ششــدانگ یکبابخانه به 
مساحت 282,87 مترمربع .

2537 فرعى – مهدى براتى باغبادرانى فرزند نعمت اله نسبت به ششدانگ یکبابخانه 

به مساحت 210,50 مترمربع.
4- ابنیه و امالك واقع در همام به شماره 158- اصلی و فرعى ذیل :

12 فرعى – شاهرخ مختارى همامى فرزند امیرقلى نسبت به ششدانگ یک بابخانه 
به مساحت 279,34 مترمربع .

5-  امالك واقع در چم کوچک مورکان به شماره 165- اصلی و فرعى ذیل :
1328 فرعى – احمد صابریان سیچانى فرزند رجبعلى نسبت به 837,87 سهم مشاع 
و محمد کیهان فر فرزند رحمت اله نسبت به 884,48 سهم مشاع و احسان متین فرد 
فرزند اکبر نسبت به 870,23 سهم مشاع از 2592,58 سهم ششدانگ یک قطعه زمین 

مزروعى به مساحت 2592,58 مترمربع .
1329 فرعى – حســن امامى فر فرزند محمد نسبت به 618,54 سهم مشاع و سهیل 
بهادران باغبادرانى فرزند مجید نسبت به 786,06 سهم و رجبعلى رمضانیان چرمهینى 
فرزند حسن نسبت به 325,98 سهم مشاع  و فرهاد کاویانى باغبادرانى فرزند محسن 
نسبت به 832,65 سهم مشاع و بابک زمانى باغبادرانى فرزند رضا نسبت به 284,50 
سهم مشاع  و عبداله بگلرى امینه فرزند اسداله نسبت به 248,60 سهم مشاع و ابراهیم 
ترکى باغبادرانى فرزند سیف اله نســبت به 658 سهم مشاع و مهدى رضائى حسین 
آبادى فرزند حسین نسبت به 319,40 سهم مشاع و رضا باغ بهادرانى فرزند حفیظ اله 
نسبت به 564,80 سهم مشاع و اسداله کاویانى باغبادرانى فرزند عبدالحسین نسبت 
به 1005,44 سهم مشاع از 5643,97 سهم ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعى به 

مساحت 5643,97 مترمربع .
6- امالك واقع در وشمندجان باغبادران به شماره 168- اصلی و فرعى ذیل :

284 فرعى – خداداد کاوه باغبادرانى فرزند محمد حسین و پروین سماعى باغبادرانى 
فرزند مرتضى بالسویه نســبت به ششــدانگ یک قطعه باغ به مساحت 3575,47 

مترمربع .
7- امالك واقع در مزرعه هالبى باغبادران به شماره 187- اصلی و فرعى ذیل :

61 فرعى – محمود جنتى پور فرزند غالمحسین نســبت به تمامت 1014,20 سهم 

مشاع از 3030 سهم ششدانگ قســمتى از یک درب باغ به مساحت 3030 مترمربع 
مجزى شده از 32 فرعى .

8- امالك واقع در مزرعه دره سنگ آب کرچگان به شماره 225- اصلی و فرعى ذیل :
31 فرعى – مجتبى رحمانى فرزند رضا نسبت به ششدانگ قسمتى از یک درب باغ به 

مساحت 4409,28 مترمربع .
9- ابنیه و امالك واقع در بیستجان به شماره 339- اصلی و فرعى ذیل :

425 فرعى – مجید موذنى بیستگانى فرزند بخشعلى نسبت به ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 151 مترمربع مجزى شده از 77 فرعى .

دوم : بخش 10  ثبت اصفهان
1 - ابنیه و امالك واقع در چرمهین به شماره 366- اصلی و فرعی ذیل :

468 فرعى – رضا خدابخشى چرمهینى فرزند عباس نسبت به 4,5 دانگ مشاع و زهرا 
قادرى چرمهینى فرزند لطف اله نسبت به 1,5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به 

مساحت 231,97 مترمربع مجزى شده از 270 فرعى .
2 - ابنیه و امالك واقع در سوره چرمهین به شماره 367- اصلی و فرعی ذیل :

964 فرعى – عباس ابراهیمیان چرمهینى فرزند محمد نسبت به ششدانگ یک درب 
باغ به مساحت 1086,43 مترمربع .

3 - ابنیه و امالك واقع در مریم بیگم چرمهین به شــماره 370- اصلی و فرعی هاى 
ذیل :

266 فرعى – محسن رضائى چرمهینى فرزند على داد نسبت به ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 428,19 مترمربع .

267 فرعى – دولت جمهورى اســالمى ایران به نمایندگى وزارت آموزش و پرورش 
نسبت به ششدانگ یکباب مدرسه (مدرسه شهید یعقوبى و بهار چرمهین) به مساحت 

14083,76 مترمربع .
268 فرعى – على بخشــى چرمهینى فرزند عباس نسبت به ششدانگ یکبابخانه به 

مساحت 535,02 مترمربع .

4 - ابنیه و امالك واقع در مزرعه خشک آباد چرمهین به شماره 371- اصلی و فرعی 
ذیل :

146 فرعى – سمیه بیســتیار چرمهینى فرزند ناصر نسبت به ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 286 مترمربع .

بموجب ماده 16 قانون ثبت امالك چنانچه کســی نســبت به امالك مندرج در این 
آگهی اعتراض داشته باشد باید از تاریخ انتشار اولین نوبت نسبت به آنهایی که تقاضاي 
ثبت شده به شرح ردیف الف ظرف مدت 90 روز و نسبت به ردیف ب در مدت 30 روز 
دادخواست اعتراض خود را به این اداره تسلیم نماید و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون 
تعیین تکلیف پرونده هاي معترضی ثبت ، معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواســت به مرجع ذیصالح قضایی گواهی 
تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید و در صورتی که قبل از انتشار این 
آگهی دعوائی اقامه شده باشد طرف دعوي باید گواهی دادگاه را مشعر بر جریان دعوي 
ظرف مدت مرقوم تســلیم نماید . اعتراضات یا گواهی طرح دعوي که بعد از انقضاي 
مدت مرقوم واصل شود بال اثر است و مطابق قسمت اخیر ماده 16 و تبصره ماده 17 
قانون ثبت رفتار خواهد شد . ضمناً طبق ماده 56 - آیین نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقی 
در موقع تعیین حدود در صورت مجلس قید و اعتــراض صاحبان امالك و مجاورین 
نســبت به حدود و حقوق ارتفاقی مطابق ماده 20 قانون ثبت و تبصره 2 ماده واحده 
قانون تعیین تکلیف پرونده هاي معترضی ثبت پذیرفته خواهد شد. این آگهی نسبت 
به ردیف( الف )در دو نوبت به فاصله 30 روز و نسبت به ردیف ( ب ) فقط یک نوبت از 

تاریخ انتشار نوبت اول در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان درج و منتشر می گردد .
تاریخ انتشار نوبت اول : روز دوشنبه  مورخ 1397/05/01

تاریخ انتشار نوبت دوم : روز پنجشنبه مورخ 1397/06/01 
(توضیحاً روز 97/05/31 تعطیل مى باشد)

م الف:207897
محمد رضا رئیسى زاده - رئیس ثبت اسناد و امالك لنجان/4/621

آگهی نوبتی سه ماهه اول سال 1397 مربوط به ابنیه و امالك واقعات در حوزه ثبتی شهرستان لنجان قسمتی از بخش  9 و 10 ثبت اصفهان
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ابالغ وقت رسیدگى
شماره درخواست: 9710460358300012 شــماره پرونده: 9609983728600013 شماره بایگانى 
شعبه: 970003 در پرونده کالسه 970003 ب 4 دادسراى عمومى و انقالب هفتم تیر اصفهان آقاى احمد 
امید بخشى شکایتى علیه عباس حسینى تودشکى دایر بر خیانت در امانت مطرح نموده است که جهت 
رسیدگى به این شعبه ارجاع گرده است نظر به مجهول االمکان بودن متهم حسب ماده 174 آ.د.ك مراتب 
یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود تا متهم از تاریخ نشر آگهى به مدت یکماه 
به شعبه مربوطه تا ضمن اعالم نشانى کامل خود جهت پاسخگویى به اتهام وارده و دفاع از خود حاضر 
گردد، در صورت عدم حضور دادسرا تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد کرد. اصفهان- خیابان معراج- نبش 
خیابان آیت.  م الف: 230486 عبادى- بازپرس شعبه 4 بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان 

اصفهان (مجتمع شهداى هفتم تیر) /5/797
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710100350606772 شماره پرونده: 9709980350600437 شماره بایگانى شعبه: 
970491 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواســت و ضمائم به آقایان امیر آگاهى و مهدى رضائى- خواهان 
آقاى مهدى عزیزى فرزند ابراهیم با وکالت آقاى ناصر آیتى دادخواســتى به طرفیت خواندگان آقایان 
امیر آگاهى و مهدى رضائى و احمد زرگو به خواســته مطالبه وجه و مطالبه خســارت دادرسى و مطالبه 
خسارت تاخیر تادیه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شــماره پرونده کالسه 9709980350600437 
شعبه 6 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان ثبت و وقت رســیدگى مورخ 1397/07/04 ساعت 
9:00 تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول 
المکان بودن خواندگان مهدى رضائى و امیر آگاهى و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکى از 
جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خواندگان ظرف یک ماه  پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشــانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رســیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان 
دادگسترى کل استان اصفهان- طبقه 2- اتاق شــماره 214. م الف: 230483 شعبه 6 دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان اصفهان /5/780
حصر وراثت

آقاى جعفر شجاعى فرزند منوچهر داراى شماره شناسنامه 3 بشرح دادخواست مطروحه به کالسه پرونده 
97/425 این شــورا، درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان منوچهر 
شجاعى فرزند خان باز به شماره ملى/ شناسنامه 2 در تاریخ 1387/02/01 در اقامتگاه دائمى خود بدرود 
زندگى گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به ردیف هاى جدول ذیل: 1- جعفر شجاعى 
فرزند منوچهر شماره شناسنامه 3 نسبت به متوفى فرزند 2- اکبر شجاعى فرزند منوچهر شماره شناسنامه 
388 نسبت به متوفى فرزند 3- عبدالمطلب شجاعى فرزند منوچهر شماره شناسنامه 15 نسبت به متوفى 
فرزند 4- موسى شجاعى فرزند منوچهر شماره شناسنامه 8 نسبت به متوفى فرزند 5- فاطمه شجاعى 
فرزند منوچهر شماره شناســنامه 12 نسبت به متوفى فرزند 6- فرحناز شــجاعى فرزند منوچهر شماره 
شناسنامه 4 نسبت به متوفى فرزند 7- سلطنت آقامحمدى فرزند میرزامحمد شماره شناسنامه 7 نسبت به 
متوفى همسر اینک با انجام تشریفات مقدماتى، درخواست مزبور را 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 این 
شورا تقدیم دارد، در غیر این صورت گواهى صادر خواهد شد. م الف : 228232 علیرضائى- رئیس شعبه 

اول حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک) /5/783
حصر وراثت

اقاى سید محمود امیرى ر فرزند سید رضا به شماره شناسنامه 282 بشرح دادخواست مطروحه به کالسه 
پرونده 436- 97 این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید 
رضا امیرى سرارودى فرزند: سید کمال به شماره شناسنامه 73 در تاریخ 1397/03/2 بدرود زندگى گفته 
و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ردیف هاى جدول ذیل: 1- سید محمود امیرى فرزند رضا 
شماره شناسنامه 282 نسبت به متوفى فرزند 2- جمیله یزدانى باغملکى فرزند على شماره شناسنامه 1 
نسبت به متوفى همسر 3- سید حمید امیرى فرزند سید رضا شماره شناسنامه 6 نسبت به متوفى فرزند 
4- سید محمد امیرى ســرارودى فرزند سید رضا شــماره ملى 5410043251 نسبت به متوفى فرزند 
5- مجتبى امیرى سرارودى فرزند رضا شماره شناسنامه 160 نسبت به متوفى فرزند 6- مونس امیرى 
سرارودى فرزند رضا شماره شناسنامه 12 نسبت به متوفى فرزند 7- راحله امیرى سرارودى فرزند رضا 
شماره شناسنامه 3 نسبت به متوفى فرزند 8- زهرا امیرى ســرارودى فرزند رضا شماره شناسنامه 123 
نسبت به متوفى فرزند 9- انیس امیرى سرارودى فرزند رضا شماره شناسنامه 13 نسبت به متوفى فرزند 
10- سمیه امیرى سرارودى فرزند رضا شماره شناسنامه 50 نسبت به متوفى فرزند اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى، درخواســت مزبور را 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 این شورا تقدیم دارد، در غیر این صورت 
گواهى صادر خواهد شد. م الف: 230170 علیرضائى- رئیس شــعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک) /5/784 
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710103759203973 شماره پرونده: 9709983759200231 شماره بایگانى شعبه: 
970241 تاریخ تنظیم: 1397/05/24 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به امید قنواتى فرزند 
خدر- خواهان شهردارى شاهین شهر دادخواســتى به طرفیت خوانده امید قنواتى فرزند خدر مطرح که 
به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالســه 9709983759200231 شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى 
شهرستان شاهین شهر ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/07/24 ساعت 10:30 تعیین که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از 
تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل  خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. استان اصفهان- شهرستان شاهین 
شهر- میدان امام حسین (ع)- خیابان شهید منتظرى- خیابان شهید توالیى- دادگسترى شاهین شهر. 

م الف: 229772 شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر /5/786
ابالغ وقت دادرسى

شماره: 285/97 ش 9 ح تاریخ: 97/5/24 ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به بهروز رضائى قهدریجانى- 
خواهان مجید شاه نظرى دادخواستى با موضوع مطالبه به طرفیت شما به شوراى حل اختالف شاهین 
شهر تقدیم نموده که به کالسه 285/97 ش 9ح ثبت و براى روز چهارشــنبه مورخ 97/7/4 ساعت 5 
عصر تعین وقت گردیده اســت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده و به درخواســت خواهان و به 
دستور شورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى  مراتب یک نوبت آگهى در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ مى گردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه 
نهم حقوقى مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر شوید، در غیر این صورت وفق 
مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 229926 شعبه نهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر 

(مجتمع شماره یک) /5/789
ابالغ وقت رسیدگى

شماره درخواست: 9710460359800009 شماره پرونده: 9709980359800027 شماره بایگانى شعبه: 
970028 در پرونده کالسه 970028 شعبه 19 بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان 
شکایتى علیه آقایان فرشاد امینى و محمدجواد پوســتى و سعید جلیلى به اتهام اخالل در نظم و آسایش 
عمومى و تمرد نسبت به مامورین در حین انجام وظیفه و تخریب عمدى خودرو سازمانى و قدرت نمایى 
با چاقو جهت رسیدگى به این شعبه ارجاع گردید. نظر به این که متهم مجهول المکان مى باشند حسب 
ماده ى 174 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمو مى و انقالب در امور کیفرى مراتب یک نوبت در یکى 
از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا متهمین از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یکماه به شعبه مربوطه 
مراجعه تا ضمن اعالم نشانى کامل خود جهت پاســخ گویى به اتهام وارد و دفاع از خود حاضرگردند. در 
صورت عدم حضور دادســرا تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد نمود. الزم به ذکر است هزینه انتشار آگهى بر 
عهده امور مالى دادگسترى کل استان اصفهان مى باشد. م الف: 230528 رزاززاده- بازپرس شعبه 19 

بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /5/796
احضار متهم

شــماره نامه :9710113641700880 شــماره پرونــده:9609983641701081 شــماره بایگانى 
شعبه:961126 آگهى احضار متهم آقاى سید جالل سجاد و عرفان مجبدى نژاد پمیان کار شرکت پارس 
گرما بدین وســیله به جناب عالى ابالغ مى گردد که بر اساس شکایت آقاى سید شهاب دادور علیه شما 
مبنى بر ایراد صدمه بدنى غیر عمدى بر اثر حوادث کار که پس از ارجاع در شعبه اول دادیارى دلدسراى 
عمومى و انقالب لنجان به کالسه 961126ثبت و تحت رسیدگى اســت بنا به لحاظ مجهول  المکان 
بودن شما به استناد ماده 115قانون آیین دادرسى در امور کیفرى مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیر 
االنتشار آگهى مى گردد تا جهت رسیدگى به اتهام وارده و دفاع از آن ظرف مهلت یک ماه از تاریخ نشر 
آگهى در این شعبه حاضر شوید ،ضمن اعالم آدرذس جدید خود از موضوع شکایت بطور مطلع شوید در 
صورت عدم حضور به موقع اقدام قانونى به عمل خواهد آمد.ضمنا مى توانید یک نفر و کیل دادگسترى به 
همراه خود داشته باشید.م. الف228346 نرجس بهمن پور - دادیار شعبه اول دادیارى دادسراى عمومى 

و انقالب شهرستان لنجان /5/763
ابالغ وقت دادرسى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به آقاى فرشاد على عسکرى فرزند احمد کالسه پرونده:2464/96 
وقت رســیدگى:97/7/4 ســاعت 11:30 خواهان :محمد مهدیان فرزند مرتضى  خوانده: فرشاد على 
عسکرى فرزند احمد خواسته:مطالبه طلب خواهان دادخواستى تسلیم دادگاه عمومى باغبهادران  نموده 
و جهت رسیدگى به شــعبه 1حقوقى ارجاع گردیده و وقت رسیدگى تعیین شده به علت مجهول المکان 
بودن خوانده به در خواست  خواهان و دســتور دادگاه و به تجویز ماده73آئین دادرسى مدنى مراتب یک 
نوبت در روزنامه هاى کثیر االنتشار ایران آگهى مى شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهى ظرف  مدت 

ده روز به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 
نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگى حضور بهم رساند ضمنا چنانچه بعدا ابالغى بوسیله آگهى الزم 
شود در یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود بدیهى است در صورت عدم حضور در جلسه دادرسى 
دادگاه غیابا رسیدگى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى نماید./م.الف228373 فاطمه ایزدى - مدیریت دادگاه 

عمومى بخش باغبهادران/  5/764
مزایده اموال غیر منقول

شماره : 970237 اجراى احکام حقوقى فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره اجرائى 970237 موضوع 
علیه سید رسول شاهچرا سودرجانى وله رسول میرباقرى آجرپز در تاریخ 1397/06/21 به منظور فروش 
6/47 حبه از 72 حبه یک باب منزل مسکونى با حدود 245/4 متر عرصه و 300 متر مربع اعیان قدمت 
باالى 5 سال به مقدار 2 واحد اسکلت بتنى نماى سنگى داراى انشــعابات آب و برق و گاز – آقاى سید 
رسول شاهچرا واقع در کلیشاد – خیابان بهاران – کوچه بوستان – کدپستى 8456181154 که داراى 
سابقه ثبتى به شماره 53413 - 21 اصلى مى باشد و ملک مذکور مشاع /مفروز مى باشد و متعلق حق غیر 
مى باشد/نمى باشد از ساعت 10 الى 11 صبح جلسه مزایده در دفتر اجراى احکام حقوقى فالورجان اطاق 
318  برگزار نماید . ملک موضوع مزایده توسط کارشــناس رسمى دادگسترى به مبلغ 332/528/515 
ریال ارزیابى شده اســت . متقاضیان خرید مى توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل این اجرا از 
موقعیت اموال مطلع شوند . مزایده از قیمت ارزیابى شــده شروع و برنده کسى است که باالترین قیمت 
را پیشــنهاد نماید. ضمنًا کلیه هزینه هاى مزایده برعهده برنده خواهد بود و کسانى مى توانند در جلسه 
مزایده شرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت ارزیابى شده را  به حساب سپرده دادگسترى به شماره  
2171290288005  واریز و فیش آن را ارائه و در صــورت انصراف برنده ده درصد ایداعى به نفع دولت 

ضبط خواهد شد. م/الف : 641 اجراى احکام شعبه اول حقوقى فالورجان/ 5/805 
مزایده اموال غیر منقول

شماره :960002 –- اجراى احکام دادگاه حقوقى شهرســتان فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره 
960002  اجرائى موضوع علیه آقاى محمدحسین محمدى پاوائى وله آقاى حسن قربانى کهریزسنگى 
درتاریخ  1397/06/24   به منظور فروش 50/01 حبه از 72 حبه از 6 دانگ یک واحد منزل مســکونى 
دوطبقه داراى 157 مترمربع عرصه و 220 مترمربع ســاختمان در دوطبقه واقع در پیربکران خ مطهرى 
روبروى کوچه پزشک پالك 43 کدپســتى 8454139471 فاقد سند ثبتى ملک مذکور مشاع مى باشد 
و متعلف به حق غیر نمى باشــد از ساعت 10 الى 11 صبح جلســه مزایده در دفتر اجراى احکام حقوقى 
فالورجان اتاق 315 برگزار نماید . ملک موضوع مزایده توسط کارشــناس رسمى دادگسترى به مبلغ 
1/671/200/000 ریال ارزیابى شده اســت . متقاضیان خرید مى توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور 
در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شــوند . مزایده از قیمت ارزیابى شده شروع و برنده کسى است 
که باالترین قیمت را پیشــنهاد نماید. ضمنًا کلیه هزینه هاى مزایده برعهده برنده خواهد بود و کسانى 
مى توانند در جلسه مزایده شــرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت ارزیابى شده را  به حساب سپرده 
دادگسترى به شماره 2171290288005  ایداع و فیش آن را ارائه نمایند و در صورت انصراف برنده مزایده 

ده درصد ایداعى به نفع دولت ضبط خواهد شد. م/الف : 632 اجراى احکام حقوقى فالورجان  /5/806
تبصره 3 ماده 120

((آگهى موضوع تبصره 3 ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت))- شماره: 139785602030002864، 
وراث ابراهیم خشاوى نجف ابادى اعالم نموده که سند مالکیت ششدانگ پالك شماره 1255 واقع در 
قطعه دو نجف اباد بخش یازده ثبت اصفهان مورد ثبت صفحات 101، 104، 107 و 110 دفتر 44 وصفحه 
519 دفتر 33 متعلق به موروث او آقاى ابراهیم خشاوى نجف آبادى نزد احمد خشاوى نجف آبادى مى 
باشد. چون اخطار به نامبرده شده و سند تسلیم ننموده مراتب بدستور آگهى موضوع تبصره 3 ذیل ماده 
120 آئین نامه قانون ثبت اگهى میشود که دارنده سند مالکیت مذکور از تاریخ انتشار این گواهى ظرف 
مدت ده روز سند نامبرده را تسلیم نماید و یا آنکه مجوز قانونى نگاهداشتن آنرا ظرف مدت مرقوم به اداره 
ثبت اسناد و امالك شهرستان نجف آباد اعالم نماید. درصورت انقضاء مدت و عدم وصول اعتراض موجه 
نسبت به صدور سند مالکیت وارث/وراث که بموجب گواهى حصر وراثت شماره 1363/07/26-392 
و گواهى دارائى شماره 24034-2082 مورخ 1381/03/19 وراث/وارث  مرحوم آقاى ابراهیم خشاوى 
نجف آبادى شناخته شده اند طبق مقررات اقدام خواهد شد. تاریخ انتشار: 1397/06/01 – 228077/م 

الف- حسین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نجف آباد  /5/807
تبصره 3 ماده 120

 ((آگهى موضوع تبصره 3 ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت))- شماره: 139785602030002864، 
وراث ابراهیم خشاوى نجف ابادى اعالم نموده که سند مالکیت ششدانگ پالك شماره 1256 واقع در 
قطعه دو نجف اباد بخش یازده ثبت اصفهان مــورد ثبت صفحات 71، 74، 77، 80 و 83 دفتر 44 متعلق 
به موروث او آقاى ابراهیم خشاوى نجف آبادى نزد احمد خشاوى نجف آبادى مى باشد. چون اخطار به 
نامبرده شده و سند تسلیم ننموده مراتب بدستور آگهى موضوع تبصره 3 ذیل ماده 120 آئین نامه قانون 
ثبت اگهى میشود که دارنده سند مالکیت مذکور از تاریخ انتشار این گواهى ظرف مدت ده روز سند نامبرده 

را تســلیم نماید و یا آنکه مجوز قانونى نگاهداشــتن آنرا ظرف مدت مرقوم به اداره ثبت اسناد و امالك 
شهرستان نجف آباد اعالم نماید. درصورت انقضاء مدت و عدم وصول اعتراض موجه نسبت به صدور سند 
مالکیت وارث/وراث که به موجب گواهى حصر وراثت شماره 392-1363/07/26 و گواهى دارائى شماره 
24034-2082 مورخ 1381/03/19 وراث/وارث  مرحوم آقاى ابراهیم خشاوى نجف آبادى شناخته شده 
اند طبق مقررات اقدام خواهد شد. تاریخ انتشار: 1397/06/01 – 228079/م الف- حسین زمانى رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نجف آباد/5/808
مفاد آرا

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى آگهى موضوع 
ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامــه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ســاختمان هاى فاقد 

سند رسمى 
برابر راى شــماره 139660302007004283 هیئت دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضى آقاى محمدحسین جعفرى فشارکى فرزند محمدحسن به شماره شناسنامه 613 در 
یک باب کارگاه به مســاحت 491/08 مترمربع پالك 4 اصلى واقع در یزدآباد خریدارى از مالک رسمى 
آقاى جواد بهجتى اردکانى فرزند محمد محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى 
داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 97/5/17 تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/06/1 م الف: 552 پورمقدم 

رئیس ثبت اسناد و امالك فالورجان /5/417
ابالغ وقت دادرسى

خواهان محمد ملک محمدى دادخواستى به خواسته مطالبه و خسارت تاخیر در تادیه از زمان سررسید 
لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خسارات ناشى از دادرسى و حق الوکاله وکیل به طرفیت آقایان 1.بهزاد 
مختارى 2.حسین مختارى 3.محمد مختارى به شــوراى حل اختالف شعبه 5 امیرآباد شهرستان نجف 
آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شــماره 623/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/07/03 
ســاعت 9صبح تعیین گردیده. لذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد 
به تقاضاى خواهان به دستور شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى 
رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه  
از تاریخ نشر آگهى به دبیرخانه شورا مراجعه و نســبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام 
نماید و در جلسه تعیین شده حضور یابد. بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده 
و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد 

شد. 229995/ م الف شعبه 5 امیرآباد حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/5/823
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان محمد ملک محمدى دادخواستى به خواسته مطالبه و خسارت تاخیر در تادیه از زمان سررسید 
لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خسارات ناشى از دادرسى و حق الوکاله وکیل به طرفیت اکبر پاکار به 
شوراى حل اختالف شعبه 5 امیرآباد شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 624/97 
ثبت گردیده و وقت دادرســى به تاریخ 97/07/03 ســاعت 9:30صبح تعیین گردیده. لذا چون خوانده 
مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور شورا برابر ماده 73 
قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به 
خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه  از تاریخ نشر آگهى به دبیرخانه شورا مراجعه و 
نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه تعیین شده حضور یابد. بدیهى 
است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه 
نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 229999/ م الف شعبه 5 امیرآباد حقوقى 

شوراى حل اختالف نجف آباد/5/824
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به آقاى على هادى فرزند حســن در خواستى به مبلغ 80/000/000ریال 
بطرفیت آقاى حســین جواد پور فرزنــد فضل اهللا که اعالم شــده مجهول المکان اســت تقدیم و به 
کالسه87/97در شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشخصص نبودن 
آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شــورا و بنا به تقاضاى خواهان و  به تجویز ماده73آئین دادرسى 
مدنى مراتب یک نوبت در روزنامه هاى کثیر االنتشارنشر و از نامبره دعوت مى شود در روز  مورخ 97/7/2 
ساعت 5:30عصر در جلسه شورا حاضر و درهمین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیابا رسیدگى و اتخاذ 

تصمیم  خواهد نمود. م.الف229753دبیر شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان/5/825 

بموجب ماده 11 قانون ثبت اسناد و امالك و ماده 59 اصالحی آیین نامه مربوط به امالك 
که در سه ماهه اول سال 1397  تقاضاي ثبت آنها پذیرفته شده و همچنین شماره هایی 
که از قلم افتاده آگهی نوبتی آنها منتشر نشده  و یا طبق آراء هیات نظارت ثبت  اصفهان 

آگهی آنها باید تجدید شود به شرح ذیل آگهی می گردد :

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

50- غالمرضا خادم آقا فرزند ناصر بیست و هشت حبه و چهار-پنجم حبه مشاع از 72 حبه 
ششدانگ یکباب خانه پالك شماره 50 واقع در بخش چهار ثبت اصفهان که آگهى نوبتى 

بنام مستدعى ثبت اولیه منتشر نشده است.
بموجب ماده 16 قانون ثبت و ماده 86 آیین نامه چنانچه کســی  نسبت به امالك مندرج 
در این آگهی اعتراضی دارد از تاریخ اولین روز انتشار به شرح ردیف (الف )نود روز و نسبت 
به ردیف ( ب) ســی روز اعتراض خود را کتبًا به این واحد ثبتی ارســال و ظرف یک ماه 
دادخواست واخواهی تقدیم دادگاه صالحه نماید و در صورتی که قبل از انتشار این آگهی 

دعوي اقامه شده باشد معترض باید گواهی دادگاه را مشعر به جریان دعوي ظرف مدت 
مرقوم تسلیم نماید و اعتراضات و گواهی هاي دعوي مطروحه بعد از وقت مرقوم بال اثر 
و مطابق ماده 16 و تبصره ذیل ماده 17 قانون ثبت عمل خواهد شد ضمنًا طبق ماده 56 
آیین نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقی در موقع تحدیــد حدود تعیین می گردد و در صورت 
مجلس قید می گردد .همچنین نسبت به ردیف (ج)اشخاصى که به ماهیت ملک معترضند 
ظرف مدت نود روز واشخاصى که به حدود وحقوق ارتفاقى معترضند ظرف مدت 30روز 
ازتاریخ انتشار آگهى مطابق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت اعتراض خودرا کتبا به این واحد 

ثبتى تسلیم نمایند. این آگهی نســبت به ردیف (( الف))و ((ج)) در دو نوبت به فاصله سی 
روز و نسبت به ردیف ((ب)) در یک نوبت در روزنامه نصف جهان درج و منتشر می گردد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 97/05/01
تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/06/01

م الف:203966  
 امیر حسین صفائى نائینى- رئیس منطقه ثبت اسناد وامالك  مرکزى 

اصفهان/4/623

                                                آگهى نوبتى سه ماهه اول سال 1397

یک متخصص غدد با اشاره به عالیم ابتال به پرکارى 
و کم کارى تیروئید گفت: درمان بــه موقع، از ایجاد 

عوارض این بیمارى  ها جلوگیرى مى کند.
مجتبى ملک، دیابت و بیمارى تیروئید را دو بیمارى 
شــایع غدد عنوان کرد و اظهار داشــت: 10 درصد 
بالغین در کشــور مبتال به بیمارى دیابت هســتند و 
پس از دیابت، شــایع ترین بیمارى غــدد کم کارى 
تیروئید است. وى افزود: استفاده از ید رادیواکتیو و... 
از علل کم کارى تیروئید اســت کــه درمان به موقع 
این بیمارى براى پیشــگیرى از عوارض بسیار حائز 

اهمیت است.
ملک بیان کرد: عالیــم کم کارى تیروئید شــامل 

خستگى، افزایش حساسیت به سرما، یبوست، خشکى 
پوســت، افزایش وزن غیرقابل توجیــه، پف کردن 
صورت، خشن شدن صدا، ضعف ماهیچه هاى بدن، 
افزایش کلسترول خون، درد، خشکى و یا ورم مفاصل، 
ریزش مو، کاهش ضربان قلب، افسردگى و اختالل 

حافظه است.
این متخصص غدد گفت: کاهش وزن، ضربان سریع 
قلب، فشــارخون باال، بیرون زدگى چشم ها، متورم 
شــدن غده  تیروئید نیز از عالیم پرکارى تیروئید به 
شــمار مى رود که همه این عالیم باید توســط افراد 
جدى گرفته و هرچه زودتر براى درمان به پزشــک 

غدد مراجعه شود. 

ضربه مغزى، صدمه اى است که معموًال با ضربه به سر 
رخ مى دهد. مغز کودکان در حال رشــد است، بنابراین 
ضربه مغزى، آنها را بیش از بزرگســاالن در خطر قرار 
مى دهد. بنابراین والدین و مراقبان کودکان باید عالیم 
ضربه هاى مغزى را بشناســند تا بــراى درمان کودك 

صدمه دیده، به موقع اقدام کنند.
  زمانى که به سر ضربه اى وارد مى شود، مغز درون مایع 
اطراف خود تــکان مى خورد و فرد دچــار ضربه مغزى 
مى شود. در این حالت، مغز یا پیچ مى خورد یا به جمجمه 
برخورد مى کند و روى تفکر و عمــل فرد صدمه دیده، 

موقتًا اثر منفى مى گذارد. 
بیشتر ضربات مغزى مالیم هستند و کودك هوشیارى 
خود را از دســت نمى دهد. ممکن اســت عالیم ضربه 
مغزى، واضح نباشد و خود را در حد یک سردرد معمولى 
نشــان دهند. اما در همان حال کودك رفتار و حرکاتى 
غیرعادى خواهد داشت. به طور کل، والدین باید مراقب 
عالیم پس از هر ضربه به سر کودك خود باشند. سردرد، 
خواب آلودگى، احســاس اینکه انگار در فضاى مه آلود 
است، احساس تهوع یا استفراغ، حساسیت به نور یا صدا، 
زودرنجى، خوابیدن کم و بیش از حد معمول، احساس 
افســردگى و اندوه کردن، گیجى و اشــکال در تعادل، 

ناتوانى در درست فکر کردن یا تمرکز داشتن.
عالیم ضربه مغزى بالفاصله پس از ضربه مشــاهده 
نمى شود و گاهى اوقات چند ســاعت یا حتى چند روز 
طول مى کشــد تا بروز کننــد. خود کــودکان متوجه 
عالیم نمى شــوند، بنابراین والدین باید کامًال هوشیار 
باشــند. کودکى که ضربه مغزى دیده باشد، گیج است 
و نمى تواند به سئوال ها به درســتى پاسخ دهد و گاهى

 اوقات خاطرات قبل و بعد از ضربه را فراموش مى کند. 
ضربه مغــزى در نوزادان و کودکان نوپــا از آنجایى که 
نوزادان نمى تواننــد از احساساتشــان بگویند، هنگام 
ضربه به ســر آنها، عالوه بر عالیم فوق به عالیم زیر 

هم توجه کنید: 
ناتوانــى در غذا خوردن و یا نداشــتن تمایــل به غذا، 
گریه مدام و ناراحتى بى وقفه، از دســت دادن عالقه به 
اسباب بازى ها،  فراموشى مهارت هایى که تازه یاد گرفته 
است مانند هشدار هنگام دستشویى رفتن. وقتى کودکان 
عالیم فوق را دارند، حتمًا او را به بیمارســتان برسانید. 
همچنین اگر کودك پس از ضربه به ســر بیهوش شد 
یا حافظه خود را بیش از 24 ســاعت از دست داد، یک 
مردمک چشم او از دیگرى بزرگ تر بود و مدام استفراغ 

مى کرد، باید فوراً او را به بیمارستان برسانید. 

افرادى که در مدیریت احساسات خود دچار مشکل بوده 
و براى رسیدگى کارآمدتر به شرایط مختلف، نیازمند 
تقویت اعصاب خود هستند، همواره به درمانى جدى و 
پیچیده نیاز ندارند، اما بهترین غذاها براى افراد عصبى 

چه چیزهایى هستند؟ 
برخى محصوالت طبیعى ویژگى هایى را ارائه مى کنند 
که سیستم عصبى از آنها سود برده و با آثار استرس نیز 

مقابله مى کنند.
 زمانى کــه به همراه یکدیگر اســتفاده شــوند، آنها 

مى توانند راه حلى مناسب و قوى را شکل دهند. 
براى پیشگیرى و کمک به درمان اضطراب، افسردگى 
یا اختــالالت تحریک پذیرى مى توانیــد این قبیل 
محصــوالت را در رژیــم غذایــى روزانــه خــود 

جاى دهید.
 افراد بســیارى بر این باورند که یک فرد عصبى قابل 

تغییر نبوده، اما الزاماً این گونه نیست.

ریحان
ویژگى اصلى ریحان ضد اســترس بودن آن اســت. 
همچنین این ماده غذایى به درمان مشکالت معده، 
ناشى از وضعیت احساسى فرد کمک مى کند. ریحان از 
ویژگى هاى ضد التهابى و ضد باکترى نیز سود مى برد. 

کلم قرمز
مشابه با بیشتر میوه جات و سبزیجات بنفش رنگ، کلم 
قرمز حاوى آنتوسیانین هاست. آنتوسیانین ها از بدن 
در برابر بیمارى قلبى محافظت مى کنند.کلم ذهن را 
پاکسازى مى کند که به کسب آرامش و حالت آسودگى 
کمک مى کند. همچنین کلم قرمز از ویژگى هاى ضد 

سرطان برخوردار است و با استرس مقابله مى کند.

به لیمو
این گیاه یک آرامش بخش طبیعى است. به لیمو استرس 

را تســکین مى دهد و به مبارزه با بى خوابى و اضطراب 
کمک مى کند. به طور سنتى، افراد از این گیاه براى کمک 
به بهبود شــرایط گوارش و دفع گاز استفاده مى کنند. با 
ترکیب به لیمو با ســنبل الطیب مى توانید از اثرات بهتر و 

تقویت شده برخوردار شوید.

شکالت
در این مورد، روى سخن ما متوجه شکالت تلخ با درصد 
کاکائوى بیش از 70 درصد است. شکالت تلخ چیزى فراتر 
از یک شیرینى است و مى توان آن را یک غذا محسوب 
کرد. شــکالت تلخ از ویژگى هاى آنتى اکسیدانى بهره 
مى برد که اثرات استرس را کاهش مى دهد. افزون بر این، 

شکالت تلخ براى سیستم عصبى نیز مفید است.

گردو
گردو یکى از مغزهاى خوراکى خوشمزه و مقوى است 

که از ویژگى ضد افسردگى بهره مى برد. این اثر از مقدار 
قابل توجه اســیدهاى چرب موجود در گردو که به تولید 
سروتونین کمک مى کنند، سرچشمه مى گیرد. سروتونین 
یک انتقال دهنده عصبى است که سیگنال هاى شادى و 

رضایت را در بدن منتشر مى کند.

سبزیجات
ســبزیجات به طور عمده انواع برگدار ســبز تیره، فواید 
بسیارى براى سیســتم عصبى دارند. سبزیجات برگدار 
سرشــار از ویتامین ها، مواد معدنى و فیبر هستند. به دو 
روش مى توانید استفاده از این سبزیجات را در رژیم غذایى 
خود افزایش دهید. یک روش ساده و محبوب ترکیب آنها 
در ساالدهاى مختلف است. روش ساده دیگر مصرف آنها 
به صورت اسموتى در وعده غذایى صبحانه است. کاهو و 
شاهى آبى گزینه هاى خوبى هستند. اسفناج نیز سرشار 

از ویتامین هاست و به سیستم عصبى کمک مى کند. 

خوراکى هاى مفید براى افراد عصبى

درباره ضربه مغزى در کودکان و نوزادان

عالیم پرکارى 
و کم کارى 
تیروئید
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ســر آغاز دین، خداشناسی است و کمال شــناخت خدا، باور 
داشــتن او و کمال باور داشــتن خدا، شــهادت به یگانگی او 
اســت و کمال توحید (شــهادت بر یگانگی خــدا)، اخالص 
و کمال اخالص، خــدا را از صفــات مخلوقات جــدا کردن 

موال على (ع)است.

آگهى فروش امالك بصورت مزایده                                سازمان اموال و امالك ستاد                                                
برگزاري هشتادوپنجمین مزایده کتبی سراسري امالك و مستغالت سازمان اموال و امالك ستاد با شرایط و تسهیالت مناسب به شرح جداول ذیل اعالم می گردد؛ لذا متقاضیان محترم  خرید امالك می توانند از روز دوشنبه  مورخ 97/05/29 تا  پایان  روز شنبه مورخ97/06/10 همه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 8  

صبح الی 17 و  روز یکشنبه مورخ 97/06/11 از ساعت 8 الی 10/45صبح (صرفاً در محل بازگشایی پاکتها به شرح توضیحات ذیل) جهت اطالع از شرایط و دریافت اوراق شرکت در مزایده به محلهاي ذیل و نیز  (وب سایت به نشانى www.ssa-s.ir)مراجعه نمایند.
مالحظات:

3-مطالعه و رعایت دقیق مفاد فرم شرکت در مزایده و نمونه فرم مبایعه نامه الزامی می باشد.
4-پیشنهادات فاقد سپرده ، مخدوش ، مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط می باشد.

5-شایان ذکر است کلیه امالك عرضه شده به استثناء مواردي که سهم عرضه شده در ستون مالحظات قید گردیده ششدانگ می باشد .(متراژ مندرج در ستون عرصه و اعیان ،مساحت کل شش دانگ است)
6-بازگشایی پاکتهاي ارائه شده در روز یک شنبه   مورخ 97/06/11 رأس ساعت 11 در دفتر فروش اداره کل اصفهان واقع در  خیابان حکیم نظامى –خیابان حسین آباد –پالك 40 ، به طورهمزمان در سراسر کشور انجام خواهد شد.

        1-    کلیه امالك عرضه شده با وضعیت موجود به فروش می رسند و بازدید از ملک مورد درخواست الزامی است.
        2- شایان ذکر است مهلت تهیه اوراق شرکت درمزایده صرفاً تا ساعت 10/45صبح روز یکشنبه   مورخ 97/06/11 درمحلهاي تعیین شده می باشد.

        3- اخذ فرم الحاقیه پیرامون اطالعات تکمیلى امالك و امضاء و تحویل آن به همراه فرم تقاضاى شرکت در مزایده الزامى است. بدیهى است هر گونه ادعایى مبنى بر عدم اطالع یا عدم قرائت یا عدم امضاء این فرم الحاقیه و یا عدم ارایه آن از سوى حوزه هاى اجرایى قابلیت استماع ندارد.
        4- ودیعه شرکت در مزایده نفرات چهارم و بعد از آن در اولین روز اداري پس از اعالم نتایج (دو شنبه  مورخ 97/06/12) در محلهاي تعیین شده با در دست داشتن اصل رسید و به شخص متقاضی مسترد خواهد شد.

1- اخذ درخواستهاي پیشنهادي به همراه فرم شرکت در مزایده و اصل یک فقره چک تضمینی در وجه متقاضی به میزان 5٪ قیمت پایه ملک در روزهاي   دوشنبه مورخ  97/05/29 الی شنبه  مورخ  97/06/10    و در ساعات تعیین شده صورت می پذیرد؛ شایان ذکر است اخذ درخواستهاي پیشنهادي در روز  یکشنبه 
مورخ 97/06/11  از ساعت 8 الی 11 صرفاً در محل بازگشایی پاکتها صورت می پذیرد.

2- نحوه دریافت ثمن معامله و شرایط اقساط ( بدون کارمزد) جهت تنظیم مبایعه نامه به شرح جدول روبرو  می باشد:
تبصره 1:در خصوص امالك و اراضی که در زمان تنظیم مبایعه نامه آماده تحویل می باشند و یا امالك و اراضی که مسئولیت رفع تصرف 
و اعمال ید مالکانه و تحویل ملک به عهده خریدار اســت، هنگام تنظیم مبایعه نامه مبلغ 10٪ زمان تحویل ملک به حصه نقدي (پیش 

پرداخت) اضافه خواهد شد.
تبصره2:پرداخت تتمه ثمن معامله ( حصه غیر نقدي) به صورت نقد از تاریخ تنظیم مبایعه نامه به مدت سه ماه  (سررسید اولین قسط) 

موجب برخورداري از تخفیف پرداخت نقدي به شرح جدول روبرو  می گردد.

مهلت شرکت در مزایده از روز دوشنبه  مورخ 97/05/29 تا ساعت 11 روز یکشنبه مورخ  97/06/11 مى باشدلیست امالك ( به شرح ذیل )

روزنامه
دو شنبه:   مورخ 1397/05/29 روزنامه جام جم           سه شنبه مورخ 1397/05/30 روزنامه ایران         شنبه  مورخ 1397/06/03 روزنامه جام جم                          دوشنبه  مورخ 1397/06/5 روزنامه ایرانسراسرى
پنج شنبه:  مورخ 1397/06/01 نصف جهان                                    یکشنبه :  مورخ 97/06/04 روزنامه اصفهان امروز                              چهارشنبه  97/06/07 روزنامه   نسل فردااستانى

اصفهان –خیابان حکیم نظامى –خیابان حسین آباد –پالك 40                                         تلفن :3-36283540                   نمابر :36283544دفتر فروش

تخفیف پرداخت نقديحصه غیر نقدي(باقیمانده در اقساط ....)زمان تحویل ملکحصه نقدي (پیش پرداخت)شرایط پرداخت (گروه)
12 ٪45 ٪ در اقساط 15 ماهه10 ٪45 ٪الف
14 ٪50 ٪ در اقساط 21 ماهه10 ٪40 ٪ب
16 ٪60 ٪ دراقساط 27 ماهه10 ٪30 ٪ج
17 ٪ 70 ٪ در اقساط30 ماهه10 ٪20 ٪د

توضیحات شرایط پرداخت مبلغ پایه (ریال) متراژ اعیان 
(ششدانگ)

متراژ عرصه 
(ششدانگ) کاربرى نوع ملک شماره 

پرونده آدرس ردیف 
روزنامه

میزان 75 متر مربع ملک در مسیر می باشد و عبور یک رشته قنات در ظهر سند گواهی گردیده است و اخذ استعالمات الزم و رفع 
موانع آن و توافق با شهرداري ،اصالح سند و پرداخت هزینه هاي خدمات بر عهده خریدار است .ضمناً داراى دستور تهیه نقشه به 

تاریخ 97/05/27 با اعتبار 6 ماهه مى باشد.
د 7/500/000/000 - 750 مسکونى زمین 1210 شاهین شهر -بلوار طالقانی -فرعی 12 - جنب پالك 58 1

مورد واگذاري ششدانگ ملکیت و سرقفلی ، داراي کاربري تفریحی ، گردشگري پذیرایی و ملک داراي عقب نشینی و با اعیانی 
مخروبه می باشد که هرگونه توافق با شهرداري به عهده خریدار میباشد. د 2/000/000/000 28/10 28/10 جهانگردى – تفریحى – پذیرائى مغازه 551 اصفهان - خیابان نشاط -ابتداي کوچه شیروانی 2

ملک در حریم شهر، فاقد گذر بندي و تامین آب بر عهده خریدار می باشد . ج 1/531/000/000 - 4028,90 کشاورزى زمین 518 اصفهان - فلکه دانشگاه صنعتیـ  جاده امین آبادـ  روبروي 
کارخانه آرد اطلس - قطعه 4 3

ملک در حریم شهر، فاقد گذر بندي و تامین آب بر عهده خریدار می باشد . ج 1/500/000/000 - 4151,30 کشاورزى زمین 511 اصفهان - فلکه دانشگاه صنعتیـ  جاده امین آبادـ  روبروي 
کارخانه آرد اطلس - قطعه 5 4

ملک در حریم شهر، فاقد گذر بندي و تامین آب بر عهده خریدار می باشد . ج 1/500/000/000 - 3905,90 کشاورزى زمین 510 اصفهان - فلکه دانشگاه صنعتیـ  جاده امین آبادـ  روبروي 
کارخانه آرد اطلس - قطعه 3 5

ملک در حریم شهر، فاقد گذر بندي و تامین آب بر عهده خریدار می باشد . ج 1/465/000/000 - 3658 کشاورزى زمین 513 اصفهان - فلکه دانشگاه صنعتیـ  جاده امین آبادـ  روبروي 
کارخانه آرد اطلس - قطعه 1 6

ملک در حریم شهر، فاقد گذر بندي و تامین آب بر عهده خریدار می باشد . ج 1/440/000/000 - 3782,30 کشاورزى زمین 512 اصفهان - فلکه دانشگاه صنعتیـ  جاده امین آبادـ  روبروي 
کارخانه آرد اطلس - قطعه 2 7

داراي کاربري باغ ویال پهنه c1 در حریم شهر می باشد که اخذ کلیه مجوزات از ادارات ورعایت عقب نشینی و توافق با شهرداري و 
تامین آب بر عهده خریدارمى باشد. د 1/100/000/000 - 441 باغ زمین 1493 اصفهان - اتوبان اصفهان شیراز-بعد از روستاي مرغ-کوچه 

نوید-قطعه دو 8

آگهى مزایدهآگهى مزایده

محمدرضا مجلسى -  شهردار تودشک

شهردارى تودشــک در نظر دارد نســبت به واگذارى بهره بردارى جایگاه 
CNG شهر تودشــک از طریق آگهى مزایده به شرکت هاى واجدالشرایط 
به مدت یک سال شمسى اقدام نماید. کلیه شــرکت کنندگان باید داراى 
صالحیت، دانش فنــى، تجربه و داراى تأییدیه از شــرکت پاالیش و پخش

 مواد نفتى ایران در رابطه با موضوع فعالیت «صنایع نفت و گاز، سازنده تجهیزات 
CNG، قرارداد نگهدارى و تعمیرات و یا نمایندگى مجاز از سازندگان مجاز 
CNG» بوده و همچنین داراى توان مالى و ظرفیت مناسب جهت اجراى موضوع 

قرارداد باشند. 

متقاضیان مى توانند جهت دریافت مدارك و بازدید مشخصات فنى پروژه از 
تاریخ 97/05/25 تا 97/06/07 به شهردارى مراجعه نمایند. 

«الزم به ذکر است هزینه هاى انتشار آگهى، کارشناسى و... به عهده برندگان 
مزایده مى باشد.»

چاپ دوم

آگهى مزایده شماره آگهى مزایده شماره 23692369 مورخ  مورخ 3030//0505//13971397

مجید صفارى- شهردار بادرود

شهردارى بادرود در نظر دارد براساس مصوبه شوراى اسالمى شهر طى تشریفات مزایده عمومى و حسب ضوابط و 
مقررات آیین نامه مالى شهردارى ها، بخشى از ضایعات فلزى، آهن آالت، اجناس و لوازم مستعمل و مازاد خود را به 
فروش برساند. لذا از کلیه متقاضیان اشخاص حقیقى و حقوقى درخواست مى گردد از تاریخ نشر اولین آگهى جهت 

بازدید از محل موردنظر و دریافت اسناد شرکت در مزایده به واحد حقوقى شهردارى مراجعه نمایند.
1- مدت قبول پیشنهادها از تاریخ انتشار آخرین آگهى حداکثر به مدت 10 روز مى باشد.

2- هزینه انتشار آگهى و هزینه کارشناسى بر عهده برنده مزایده م ى باشد.
3- شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

4- برندگان اول و دوم و سوم مزایده چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
5- پیشنهاددهندگان مى بایست 5 درصد کل مبلغ پیشنهادى خود را تحت عنوان سپرده شرکت در مزایده به 
صورت ضمانت نامه بانکى یا اسناد خزانه و یا فیش نقدى به حساب شماره 106682190001 نزد بانک ملى بادرود واریز 

و ضمیمه پیشنهاد خویش نمایند.
6- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است.

چاپ اول      فراخوان مناقصه عمومى یک مرحله اى     فراخوان مناقصه عمومى یک مرحله اى

اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان

اداره کل ورزش و جوانــان اســتان اصفهــان در نظــر دارد مناقصــه عمومى پروژه تکمیل ســالن ورزشــى باســتانى اردســتان 
را از طریق ســامانه تــدارکات الکترونیکــى دولت برگــزار نماید. کلیــه مراحل برگــزارى مناقصــه از دریافت اســناد مناقصه تا 
ارائه پیشــنهاد مناقصه گــران و بازگشــایى پاکت هــا از طریق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــى دولت (ســتاد) به آدرس
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امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 97/06/01 مى باشد. 
شایان ذکر است هر گونه اطالع رسانى یا اصالح از طریق سامانه انجام مى گیرد و متقاضیان شرکت در مناقصه موظف مى باشند تا آخرین روز 
مهلت به سامانه مراجعه و از آخرین اطالعات و اصالحات آگاه گردند. بدیهى است عواقب عدم اطالع از آخرین تغییرات به عهده ایشان مى باشد. 

مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 12:00 سه شنبه 97/06/06 
مهلت زمانى ارائه پیشنهاد: ساعت 12:00 روز شنبه 97/06/17 

زمان بازگشایى پاکت ها: ساعت 09:00 صبح روز یک شنبه تاریخ 97/06/18 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت هاى الف 

آدرس: اصفهان، خیابان آبشار، بعد از پل غدیر، اداره کل ورزش و جوانان اصفهان، تلفن 03136308212 
اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: 

مرکز تماس: 27313131 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768 
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سایت (www.setadiran.ir) بخش ثبت نام/ پروفایل تأمین کننده/ مناقصه گزار موجود است. 

چاپ دوم

م الف: 231060


