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اعتبارنام پروژهردیف
 (میلیون ریال)

محل اجراي 
پروژه

خانوار
 بهره مند

اشتغالزایی 
(نفر)

15شهرضا500استخره ذخیره آب1
10شهرضا630منابع ذخیره آب2
500شهرضا3500احداث پل3
101دهاقان225استخر ذخیره آب4
3دهاقان40منبع ذخیره آب5
300شهرضا150نگهداري و مرمت6
114شهرضا450روشنایی خورشیدي7
70دهاقان75نگهداري و مرمت8
57دهاقان220روشنایی خورشیدي9

202جرقویه1000مرمت قنات10
90جرقویه360روشنایی خورشیدي11
31جرقویه184استخر ذخیره آب12
285جرقویه184نگهداري و مرمت13
250جرقویه1000حفر و تجهیز چاه14

روابط عمومی اداره کل امور عشایر استان اصفهان اعالم کرد: در هفته دولت تعداد 29 پروژه عمرانی – خدماتی در شش 
شهرستان عشایري (فریدونشهر، سمیرم، چادگان، شهرضا، دهاقان و جرقویه) افتتاح شد. 

در همین راستا این پروژه ها با تأکید و عنایت ویژه استاندار معزز اصفهان و سازمان مدیریت و برنامه ریزي افتتاح شد و 
در جلسه شوراي عشایري استان که در مورخ 1397/4/13 به ریاست استاندار معزز اصفهان و ریاست محترم سازمان 

امور عشایر ایران برگزار شد، 27 مصوبه در راستاي ارائه خدمات بیشتر به این جامعه مولد و زحمتکش به دستگاه هاي 
اجرایی استان ابالغ شد و این مصوبات نقش بسزایی در ارتقاى شاخص هاي توسعه و زندگی عشایر دارند. 

روابط عمومی اداره کل امور عشایر استان اصفهان تشریح کرد 

 پروژه هاي قابل افتتاح اداره کل امور عشایر استان اصفهان در هفته دولت 

102جرقویه300انتقال آب لوله15
201سمیرم790شبکه برق کشاورزي16
4000سمیرم714بازگشایی ایلراه ها17
200سمیرم800روشنایی خورشیدي18
25چادگان500تأمین آب شرب19
30چادگان200احداث منبع آب20
81چادگان130لوله گذاري21
40چادگان1200روشنایی خورشیدي22
50فریدونشهر3000بازگشایی جاده23
150فریدونشهر450اصالح جاده بزمه24
120فریدونشهر350اصالح جاده دره لیز25
50فریدونشهر300حفر و تجهیز چاه26
50فریدونشهر300حفر و تجهیز چاه27
35فریدونشهر100خط انتقال آب28
119فریدونشهر476روشنایی خورشیدي29

پروژه هاي قابل افتتاح در هفته دولت1397

     

هوس هاى غذایى به چه چیزى اشاره دارند؟درآمد 100 میلیاردى شهردارى از دوربین هاى ثبت تخلفشیال خداداد باالخره  جواب «آقازاده» را دادفیروزه ایران همچنان به نام و کام ترك ها! سالمتاستانفرهنگ جهان نما

 انگور براى افراد دیابتى مضر نیست

صادرات، علت گران شدن صیفى جات در اصفهان
3

4

2

2

چرخنده پاسخ 
خواهران منصوریان را داد

ساخت ادامه سریال «پدر» 
قطعى  شد

2 نمونه از مافیا بازى 
در ایران

شروع پروژه با 5
تصدیگرى دولت 
باعث اتالف منابع 

مى شود

3

معموًال افراد مبتال به دیابت در مورد مصرف میوه احتیاط مى کنند. 
به نظر آنها، قند طبیعى موجود در میوه ها مى تواند موجب افزایش 

سطح قندخونشان شود. آنها باید مواد خوراکى و میوه هایى را 
مصرف کنند که داراى شاخص گلوکز پایینى  هستند. یکى از این 

میوه ها انگور است که سرشار از پلى فنول هاست.
در حقیقت مطالعات نشان مى دهند مصرف منظم انگور موجب

 کاهش...

معاون وزیر راه و شهرسازى گفت: انتقاد به طرح 
مسکن مهر باعث مسئولیت پذیرى بیشتر دولت 

در طرح هاى مسکن شده است.
حبیب ا... طاهرخانــى دیروز در آییــن افتتاح و 
بهره بردارى از پروژه هاى عمرانى شرکت عمران 

شهر جدید بهارستان...

7

4

روز اصفهان در روزنامه هاى ایران 
دیروز 4 موضوع با محوریت اصفهان در 5 نشریه سراسرى کشور بازتاب داشت 

2

نرخ سیب زمینى، گوجه و فلفل دلمه نسبت به یک ماه گذشته 80 درصد افزایش یافته است

حضور پررنگ سعید آقاخانى در جشنواره فیلم فجر

بازگشت دوباره 
برنده سیمرغ با 6 فیلم

 ثروت زنوزى مانع تداوم عاشقى  
 همانطور که در خبرهاى دیروز خواندید، احســان حاج صفى که پس از جام جهانى از المپیاکوس جدا شده بود 

و مورد توجه باشگاه سپاهان و تراکتورسازى قرار داشت با عقد قراردادى به تیم تراکتورسازى تبریز پیوست.
 این اتفاق در حالى صورت گرفت که امیر قلعه نویى و باشگاه سپاهان تالش هاى زیادى براى حضور حاج صفى 

در تیمشان انجام دادند اما تابش اعالم کرد که آنها نمى توانند...

5

 حاج صفى بى خیال حرف هاى گذشته شد 

4

م ی 6 ب یمرغ 6بر

ت
 
 

معاون وزیر راه و شهرسازى در اصفهان:

5

تبریزى و تبریزى و 
فشار فشار 33 میلیاردى میلیاردى

نرخ سیب زمینى

 همانط
و مورد
 این اتف
در تیمش
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پس از گذر از تنش هاى آبى تابستان که 334 شهر را 
تحت تنش آبى قرار داد و تأمین آب 33 میلیون نفر از 
جمعیت 80 میلیون نفرى ایران با تنش آبى مواجه بود، 
با کاهش دماى هوا و گذر از روزهاى پیک مصرف، در 
حال بازگشت به شــرایط تقریبًا نرمال از لحاظ میزان 
تقاضاى آب هســتیم. این کاهش تقاضا نســبت به 
دو ماه گرم تیر و مرداد موجب شــده تعداد شهرهاى 
داراى تنش آبــى کاهش یابند امــا در بُعد تأمین آب 
نگرانى هاى جدیدى جاى نگرانى هاى تابســتانى را 

گرفته است.
«پاییِز خشــک» نگرانى جدیدى است که مسئوالن 

بخش آب کشور با آن مواجه شــده اند، به طورى که 
اگر میانه آبان ماه بارش هاى سال آبى 98-97 به طور 
مطلوب آغاز نشود، با تنش هایى حتى شاید به مراتب 

سخت تر از تنش هاى آبى تابستان مواجه شویم.
در حال حاضر از مجموع حجم 50 میلیارد مترمکعبى 
ســدهاى کشــور، تنها 21 میلیارد مترمکعب آب در 
مخازن سدها وجود دارد یعنى در حالى به استقبال پاییز 
مى رویم که بیش از نیمى از ظرفیت ســدهاى کشور 

خالى است.
از میان 177 سد بزرگ موجود، 90 سد بزرگ از جمله 
سد زاینده رود، کمتر از 40 درصد آب ذخیره شده دارند.

رئیس کمیســیون صنایع و معادن مجلس شــوراى 
اسالمى، مشکالت موجود در ترخیص قطعات خودرو، 
مافیاى دالالن و هجوم مــردم براى خرید را از عوامل 
گرانى خودرو دانست و گفت: قیمت کارخانه اى پراید 22 
میلیون تومان است اما پس از ورود به بازار 23 میلیون 
تومان به قیمت آن اضافه مى شود و مافیاى دالالن 23 
میلیون تومان یعنى رقمى بیشتر از کارخانه  با این همه 
کارگر، سود مى برند. عزیر اکبریان افزود: در همه جاى 
دنیا وقتى چیزى گران مى شود مردم آن را نمى خرند اما 

در ایران برعکس است.
اکبریان در خصوص مشکالت ترخیص کاال از گمرك 

هم اظهار کرد: مدیر یک شرکت به بنده مراجعه و اعالم 
کرده که دو هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد؛ هزار 
میلیارد تومــان مواد اولیه هم دارد کــه براى ترخیص 
آن باید 200 میلیارد تومان به گمــرك بپردازد؛ براى 
ترخیص با توجه به طلبى که از دولت دارد از معاون اول 
رئیس جمهور دستور گرفته تا این مواد اولیه وارد شود 
اما گمرك آن را ترخیص نمى کند. وى افزود: این نشان 
مى دهد که در کشور مافیا وجود دارد و الزم است با آن 
برخورد شود. چرا شــرکتى که از دولت دو هزار میلیارد 
تومان طلب دارد گمرك تهاتر 200 میلیاردى را قبول 

نمى کند؟

نگرانى جدیدى
 به نام «پاییز خشک»

2 نمونه از مافیا بازى
 در ایران

باند نیویورك وجود ندارد
   اعتمـاد آنالیـن | محمد جواد ظریف در جلسـه 
علنى دیروز مجلس در پاسـخ به سـئوال جـواد کریمى 
قدوسـى در خصوص ماهیت باند نیویـورك گفت: این 
مفهوم در دهه 70 هجرى در زمـان وزارت جناب آقاى 
خرازى راجع به کسـانى که بـا وى در نیویورك فعالیت 
مى کردند در شب نامه هاى داخلى وزارت خارجه مطرح 
مى شد. بنده نه رئیس باند نیویورك بودم و نه اینکه چنین 
باندى وجود دارد. ظریف گفت: اولین بارى که در صحنه 
علنى اسم باند نیویورك مطرح شـد در مقاله اى بود که 

تیتر روزنامه «کیهان» بوده است.

استیضاح بطحایى منتفى شد
   آنـا | احمد امیرآبادى فراهانى درباره طرح استیضاح 
وزیر آموزش و پـرورش، اظهار کرد: تمام امضاکنندگان 

استیضاح امضاى خود را پس گرفتند. 
طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش روز هفتم شهریور 

اعالم وصول شد.

عمل کرد، عمل نکرد!
   جوان آنالین | براسـاس اسـنادى که همراه یک 
بیمار در اختیـار روزنامـه «باختر» (از نشـریات اسـتان 
کرمانشاه) قرار داده است، دکتر هاشمى، وزیر بهداشت 
باید در صبح روز جمعه اول تیرماه سـال جـارى در اتاق 
عمل جراحى چشم انجام مى داد اما شواهد نشان مى دهد 
جناب وزیر نه تنها در اتاق عمل حضور نداشته بلکه در آن 
روز و آن ساعت همراه با رئیس جمهور مشغول تله کابین 
سـوارى در ارتفاعات توچال بوده است. سـاعتى پس از 
انتشار این خبر و واکنش هاى آن در فضاى مجازى، زارع 
نژاد، مشاور وزیر بهداشت گفت: همراهى وزیر بهداشت 
با رئیس جمهور در پیاده روى توچال در صبح زود روز پنج 

شنبه و نه جمعه صورت گرفته است.

یارانه میلیاردى «همشهرى» 
   فـارس | محسـن هاشـمى، رئیـس شـوراى 
شـهر تهران در جمـع خبرنـگاران اظهار کـرد: موضوع 
«همشـهرى» پیچیده اسـت و دچار چالش هایى شـده 
است. در 12سال گذشـته تعداد نیروهاى «همشهرى» 
به 1100 نفر رسـید و قیمت مجله نیز افزایش یافت. هر 
کسى وارد روزنامه «همشهرى» براى ساماندهى مى شود 
به دنبال این است که بدون تعدیل نیرو اقدامات الزم را 
انجام دهـد و در حال حاضـر 45 میلیارد تومـان ماهیانه 

شهردارى براى روزنامه «همشهرى» یارانه مى دهد.

فعالً منتفى است
   تسـنیم | اسـدا... عباسـى، عضو هیئت رئیسـه 
مجلس شـوراى اسـالمى با اشـاره بـه ارجاع سـؤال از 
رئیس جمهور به قـوه قضائیه گفت: در جلسـه اى که در 
هیئت رئیسه در این باره داشتیم به این جمع بندى رسیدیم 
که رئیس جمهور استنکاف از قانون نداشته و ارجاع سؤال 
از رئیس جمهور به قوه قضائیه فعًال منتفى شده است مگر 
اینکه سـئوال کنندگان مدارکـى را ارائه کننـد که بتوان 
اسـتنکاف از قانون را اثبات کرد و این موضـوع را به قوه 

قضائیه ارجاع داد.

هدایت از تهران، اجرا در قم
   خبرگزارى دانشجو | حسن رحیم پور ازغدى 
درباره جلسه مدرسـه فیضیه گفت:  ده ها پالکارد بود که 
هیچ کدام از این پالکاردها را هیچکس نشان نداد، یک 
پالکارد که نمى دانم چه کسـى بود و اصًال من هم آن را 
ندیدم... شد تمام جلسـه و مابقى جلسه همه حذف شد. 
البته من فهمیدم که این فضاسازى براى چه بوده، یک 
کار رسانه اى بود که از تهران هم هدایت مى شد و در قم 
اجرا شد. آقاى روحانى دو یا سـه بار در مجلس گفت که 
در فیضیه مى خواستند من را بکشند! معلوم بود که اینها 
حاشیه سازى است. آیا آن بچه طلبه اى که آن تابلو را باال 
برده، زده مرحوم هاشـمى را کشـته و آمده آنجا اعتراف 
به قتل کـرده و حـاال هم مى گویـد مى خواهیم شـما را 

هم بکشیم؟!

خبرخوان
قاچاق دام 

به کشورهاى عربى
   ایلنا | در حالى که هر روز از کمبود گوشــت 
قرمز در کشــور صحبت مى  شــود و قیمت این 
محصول روزانــه در حال افزایش اســت اما بى 
توجهى مســئوالن، باعث بروز قاچــاق دام زنده 
شده اســت. این خروج که بیشــتر به کشورهاى 
عربى حاشــیه خلیج فارس انجام مى شود به طبع 
شیوخ عربى خوش آمده و خواهان گوسفند سفید 
ایرانى شده اند. سود حاصل از این فروش دام زنده 
آن هم به کشورهایى که بر روى نفت نشسته اند و 
پول فراوانى را در جیب دارند چشم طمع بسیارى 
از ســودجویان را به خود معطوف کرده اســت و 
باعث شده تا دام زنده بدون هیچ نظارتى از کشور 

خارج شود.

یک درصدى ها
   تســنیم | غالمرضا مصباحى مقدم، عضو 
مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: یک درصد 
سپرده گذاران بزرگ بانک، کسانى هستند که 74 
درصد ســپرده ها را در اختیار دارند که این شکاف 
فقر و غنا را نشــان مى دهد که حاصل سیســتم 

بانکدارى ماست.

کمبود80 قلم دارو در کشور
   ایســنا | محمدنعیم امینى فرد، نایب رئیس 
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه 
بعضًا کمبود دارو وجود دارد، گفت: چهار ماه پیش 
حدود 40 قلم کمبود دارویى داشتیم این میزان دو 
ماه پیش به 80 قلم رسید اکنون110 تا 120 قلم 

کمبود دارو داریم. 

یک گزارش خاص
   ایسنا | مشــکل پیش آمده در حین پخش 
بازى تیم ملى واترپلوى ایران در جریان مسابقات 
آسیایى جاکارتا، با تفسیرى از سوى برخى کاربران 
فضاى مجازى همراه بوده است. در دیدار روز شنبه 
تیم واترپلوى کشورمان مقابل چین، پس از اینکه 
تیم ملى گلى را به حریف مى زند، دوربین در دست 
گزارشگر براى لحظاتى به پایین سقوط مى کند و 
در پخش تصاویر اختالل ایجاد مى شــود که این 
صحنه در فضاى مجازى منتشر شــده و از آن با 
عنوان ممانعت پلیــس از تصویربردارى خبرنگار 
صداوسیما یاد مى شود. حسین رضایى، گزارشگر 
این دیدار اما مطالب منتشر شــده مبنى بر اینکه 
پلیس مانع تصویربردارى خبرنگار صداوسیما شده 

را نادرست خوانده است.

کشف 3000 عقرب!
   تابنــاك | فرمانــده یــگان حفاظت محیط 
زیســت خراســان رضوى گفت: طى گزارشات 
واصله دوستداران محیط زیست مبنى بر نگهدارى 
و پرورش غیر مجاز عقرب در یک منزل مسکونى 
واقع در شهر مشهد، کارشناسان و مأموران یگان 
حفاظت وارد عمل شدند. ابوالفضل شعبانى افزود: 
مأموران یگان حفاظت محیط زیست در یک اقدام 
غافلگیر کننــده وارد عمل شــدند و حدود 3000 
عقرب را که در این منزل مسکونى در حال پرورش 

و نگهدارى بودند کشف و ضبط کردند.

درباره گشت ارشاد مردان 
   اینا | على غالمى، عضو هیئت علمى دانشگاه 
امام صادق (ع) در برنامــه تلویزیونى بدون توقف 
گفت: حجاب شــرعى براى آقایان همان شلوار و 
پیراهن اســت، اما اگر بگوییم پوشش فقهى براى 
پوشاندن بخشى از بدن اتفاق افتاده است، پس فرد 
مى تواند با مایو به جامعه بیاید، این درست نیست. اگر 
آقایى لباس غیرمتعارف مى پوشد گشت ارشاد باید او 
را هم راهنمایى کند. البته جذابیت هاى زنانه بیشتر 

است و نیاز است زنان بیشتر از خود مراقبت کنند.

نصف جهــان  اخبار و گزارش هاى اصفهان همیشــه در 
مطبوعات کشور بازتاب دارد اما بعضى روزها تعداد مطالبى 
که درباره این استان در نشریات کشورى منتشر مى شود 

قابل توجه تر است. دیروز هم یکى از همین روزها بود. 
اگر روز یک شنبه سرى به روزنامه هاى کشور مى زدید، 
با چهار موضوع مرتبط با اصفهان مواجه مى شدید که در 
پنج روزنامه بازتاب پیدا کرده اســت. برگزارى جشنواره 
فیلم کودك، ماجراى حضور على مطهرى در گلپایگان، 
کم آبى و خشکسالى و احداث قطار اصفهان« قم» تهران 
موضوعاتى بودند که به ترتیب مورد توجه روزنامه هاى 
«وطن امروز»، «فرهیختگان»، «هفت صبح»، «ایران» 
و «شرق» قرار گرفتند و هر کدام با توجه به خط مشى و 

دیدگاه فکرى خود به آن پرداختند.
یک پرونده براى خشکسالى 

در بین این پنج روزنامه، مفصــل ترین گزارش ها درباره 
اصفهان متعلق بــه روزنامه «ایران» بــود که به عنوان 
عکس بزرگ صفحه اول آن هم انتخاب شــد. روزنامه 
دولت دیروز یک پرونده چهار صفحه اى درباره وضعیت 
آب در اصفهان منتشــر کرد که به نوشــته این روزنامه، 
حاصل سفر خبرنگار «ایران» به شرق و غرب اصفهان و 
چهارمحال و بختیارى است. خبرنگار «ایران» در یکى از 
گزارش هاى این پرونده با کسى که او را یکى از اعضاى 
نظام صنفى کشاورزان خمینى شهر خوانده گفتگو کرده و 
او درباره کم آبى و خشکسالى در غرب اصفهان به روزنامه 
«ایران» گفته است: «شما به من بگو چکار کنم؟ جرأت 
هم نداریم صدامان را بلنــد کنیم؛ یک پرونده زیر بغلمان 
مى دهند و مى شویم مفسد فى االرض، من که سه شهید 
داده ام مى شوم مفسد فى االرض. آقاى فالنى! دو ماه حقوق 
نگیرى استان را خراب مى کنى سر مملکت، بیا ببین چه به 
روز ما آمده، کجا برویم گدایى؟ این حاصل ماست... حق 
من را مى برند یزد و فوالد و کجا و کجا، آقازاده اند، آقازاده.» 
گزارشــگر روزنامه «ایران» همچنین در سفرى که به 
شهرستان سامان در استان چهارمحال و بختیارى داشته، 
گزارش جسورانه اى از برداشت هاى غیر مجاز آب در آن 
خطه را تهیه کرده که به نظر مى رسد با پاسخ مسئوالن 
چهارمحالى مواجه شود. او با اطالق عنوان «آب دزدى» 
به آنچه در باالدست زاینده رود مى گذرد از جمله نوشته: 
«فاجعه در سامان منتظر ماست. این را بگویم که اگر قرار 
اســت براى تعطیالت آخر هفته اینجا را انتخاب کنید، 
حتمًا با خاطره اى خوش برمى گردیــد؛ چون آنهایى که 

دلشان مى خواسته کوهستان این حوالى را شبیه ارتفاعات 
مازندران کنند، کارشان را خوب بلد بوده اند. روستاهاى 
نوساز و انبوه امالکى ها و ویالهاى سر کوه، چیزى کم از 
گیالن و مازندران ندارد. مازندرانى که به محض ورود به 

اصفهان تبدیل به کویر حاشیه طبس مى شود.»        
نگاه میانه به جشنواره فیلم کودك

اما روزنامه دیگرى که آن هم خبرنگارش را به اصفهان 
فرستاده تا از این شهر گزارشى تهیه و به مرکز(!) ارسال 
کند روزنامه «وطن امروز» است. موضوع مورد توجه این 
روزنامه اصولگرا، جشنواره فیلم کودك است که چند روزى 
مى شود در اصفهان در حال برگزارى است. این جشنواره 
سینمایى به محل انتقاد بسیارى از اهالى سینما تبدیل شده 
است چرا که آنها معتقدند وقتى تولید فیلم کودك در ایران 
نزدیک به صفر است، اساسًا برگزارى جشنواره اى به این 
نام آن هم با هزینه هاى کالن اصًال منطقى نیســت. اما 
خبرنگار «وطن امروز» فارغ از این دیدگاه سعى کرده نگاه 
بى طرفانه اى به این جشنواره داشته باشد و از همین رو، 
جشنواره را عصاى سینماى کودك و نوجوان لقب داده که 
فعًال به کمک این سینما که در حال «تاتى تاتى» کردن 
است آمده. نویسنده مقاله البته جشنواره اصفهان را تحت 
تأثیر تفکر غالب مدیران تهرانى دانسته و شیوه برگزارى 
آن در سال جارى را به یک «عقبگرد» تشبیه کرده است. 
«وطن امروز» همچنین به فیلم «آهوى پیشونى سفید 
2» به کارگردانى سیدجواد هاشمى که روز افتتاحیه پخش 
شد هم پرداخته و آن را بخاطر صحنه هاى ترسناکى که 
دارد نه در ژانر کودك که در ژانر وحشت قرار داده است! 
خبرنگار ایــن روزنامه آنگاه نتیجه گرفتــه «الهى هیچ 

کارگردان ایرانى قسمت دومى براى فیلمش نسازد».
در جستجوى «الف.ز»

حاشــیه هاى ســخنرانى على مطهــرى در گلپایگان، 
دیروز براى دو روزنامه «هفت صبح» و «فرهیختگان» 
آنقدر مهم بــود که هر دو روزنامــه آن را عکس صفحه 
اول خودشــان کردنــد. اینکــه چرا «هفــت صبح» و 
«فرهیختگان» چند روز بعد از ماجــراى گلپایگان تازه 
به آن پرداختند، به این برمى گشت که این دو روزنامه در 
صدد پیدا کردن جوانى برآمــده بودند که در گلپایگان به 
بگومگو با على مطهرى پرداخته بود و هر دو روزنامه هم 
او را پیدا کرده اند. روزنامه «فرهیختگان»، این جوان را 
«الف.ز» و «یکى از فعاالن شبکه هاى اجتماعى و از قضا 
فعاالن ستاد حسن روحانى» معرفى کردکه روز سخنرانى 
نایب رئیس مجلس «با هیبتى متفاوت از قبل، با محاسنى 
بلند در جلســه حاضر شــده و به انتقاد از على مطهرى 
مى پردازد». خبرنگار «فرهیختگان» نوشته وى ساکن 
تهران و کارمند وزارت نفت است! همکارانش این جوان را 
«جگردار» خطاب مى کنند اما با این حال به رغم آنکه او 
قول گفتگو با خبرنگار «فرهیختگان» را داده، بعداً از این 
کار سر باز زده است. علتش هم به نقل از خبرنگار مغموم 
روزنامه «فرهیختگان» جالب اســت:« «رئیسم اجازه 

مصاحبه نداده است.»
آقاى «الف. ز» اما در گفتگو با روزنامه «هفت صبح» گفته 
که حاضر است بخاطر باال بردن صدایش عذرخواهى کند. 

به نوشته این روزنامه، او 28 ساله است.
معماى یک قطار

ماجراى تکمیل مسیر قطار سریع السیر اصفهان- قم-

تهران به تدریج در حال تبدیل شــدن به یک معماست. 
ماجرا هم خیلى ساده است: کار از طرف اصفهان و تهران 
در حال پیگیرى است اما قمى ها در این پروژه اخالل به 

وجود آورده اند.
دیروز روزنامه «شرق» اظهارات مهرداد تقى زاده، معاون 
وزیر راه و شهرســازى را منتشــر کرد که در این باره به 
طور کامل شفاف ســازى کرده بود. او البته پیش از این 
هم جزئیات این پروژه جنجالى را رسانه اى کرده بود اما 
گفتگوى دیروز او با «شرق» تقریبًا نقطه ابهامى درباره 
علت تکمیل نشدن خط آهن مزبور باقى نگذاشته است. 
تقى زاده گفته: «مسئله این است که در این استان [قم] 
با پدیده جدیدى مواجه شدیم. شهر قم از طریق مقامات 
محلى به راه آهن اعالم کرد که نمى خواهیم قطار به داخل 
شــهر بیاید که براى ما خیلى تعجب آور بود؛ زیرا در همه 
جاى دنیا 180درجه  برعکس است. در کشورهاى دنیا در 
همه جا بدون استثنا، وقتى قرار است قطار سریع السیر از 
جایى عبور کند، مقامات محلى البى مى کنند که قطار به 
مرکز شهر بیاید و مردم راحت تر استفاده کنند. واقعاً متوجه 
دلیل این کار نشدیم، چون با هیچ منطق حقوق شهروندى 
و حمل ونقلى و عقالیى ســازگارى ندارد. در جلســات 
متعددى که از ســوى راه آهن و معاونــت حمل و نقل در 
جریان بازدید از پیشرفت پروژه انجام شد، فقط مى گفتند 
نمى خواهیم به داخل شهر بیاید و اگر قرار است این اتفاق 
بیافتد و قطار به داخل شهر بیاید، باید به صورت تونل باشد 
و از زیر شــهر عبور کند که کار غیرعقالیى بود و هزینه 
زیادى داشت... درخواستشان غیرمنطقى بود و کار خیلى 

عقب افتاد.»

دیروز 4 موضوع با محوریت اصفهان در 5 نشریه سراسرى کشور بازتاب داشت 

روز اصفهان در روزنامه هاى ایران

نصف جهان  بعد از افشــاگرى الهه و شهربانو منصوریان 
درباره پیشنهاد الهام چرخنده به آنها، حاال چرخنده پاسخ 

این خواهران ورزشکار سمیرمى را داده است.
منصوریان ها در یــک گفتگوى اینترنتــى عنوان کرده 

بودند که وقتى هنوز آنقدرها معروف 
نشــده بودند، الهام چرخنده پیشنهاد 
کرده بود در ازاى سرکردن چادر توسط 
این خواهران، به آنها پول نقد، خانه و 
اتومبیل  خواهد داد و همچنین  استفاده 
از امکانات باشــگاه هاى ورزشى را 
نیز برایشــان مهیا مى کند. خواهران 
منصوریان گفتند که چون در شرایط 
مالى مناســبى نبودند این پیشنهاد را 

قبول کردند اما بعد از چادرى شدنشان به هیچکدام از این 
وعده ها عمل نشد.

الهام چرخنده اما مــى گوید همه این ماجرا یک «ســوء 
تفاهم و بازى رسانه اى» اســت و او به آنها قول چیزى را 
نداده است. چرخنده در صفحه اینستاگرامش نوشت: «... 

طى مصاحبه اى خواهران منصوریان از اینجانب چنین یاد 
کرده اند که بنده با وعده مالى آنها را به حجاب وادار کرده ام 
اما موضوع چیز دیگرى است... تاکنون حتى خود بنده هم 
نمى دانستم که خواهران منصوریان دچار این سوءتفاهم 
که موضوع حجاب با چادر در عوض 
کمک هاى مالى [اســت] شده اند... 
نمى دانم این بازى رسانه اى تا کجا 
قراره کشیده بشــود اما دیگر با این 
قضاوت هاى نادرست کارى نمى شود 
کرد و با این حرفاى متناقض نمى شود 
چادر و حجاب را تخریب کرد... واقعاً با 
عقل جور درمى آید که بنده بخواهم به 
[کسانى] که در آن دوره که خیلى هم 
شناخته شده نبودند بخواهم ماشین و منزل و مبلغ زیادى 
پول و یا رشوه در آن دوره بدهم؟ بنده مگر که بودم در آن 
دوره که بتوانم همچین پیشــنهادهایى دهم، اگر مدرکى 
بابت این موضوع هست بفرمایید وگرنه ادعاى دروغى تاوان 

ناخوشایندى خواهد داشت...» 

قیمت گوشى در ماه هاى اخیر با افزایش نرخ ارز، روندى 
صعودى را در پیش گرفت و در حالى که حتى زمان عرضه 
ارز دولتى به واردکنندگان گوشــى هم شــاهد افزایش 
قیمت گوشى بودیم، به نظر نمى رسد عرضه گوشى هاى 
توقیف شده هم کمکى به کاهش قیمت ها کند. صرف نظر 
از اینکه یکى از فاکتورهاى تثبیت قیمت گوشى، تثبیت 

نرخ ارز است و در شرایط کنونى قیمت نرخ ارز هم شرایط 
خاص خود را دارد، وعده  متعادل شدن بازار گوشى محقق 
نخواهد شد زیرا قیمت گوشى که حتى در زمان عرضه  ارز 
دولتى به واردکنندگان شــاهد افزایش چند برابرى بود، 
اکنون که قرار نیســت ارز دولتى به این کاال تخصیص 

یابد، دیگر طعم ارزانى نخواهد چشید.

گمرك ایران از کشف شش مورد قاچاق انسان در روز هاى 
اخیر خبر داد و اعالم کرد: آمار کشــفیات قاچاق انسان از 

ابتداى امسال تاکنون به 145نفر رسید.
به گزارش روابط عمومى گمــرك ایران، مأموران گمرك 
بازرگان در دو عملیات جداگانه موفق به کشف شش مورد 

قاچاق انسان شدند. 
بر اساس این گزارش، مأموران این گمرك در یکى از این 
عملیات ها، در ســاعات بامدادى با مشکوك شدن به یک 
دســتگاه تریلر حامل بار رول کاغذ به مقصد ترکیه، پس 

از رصد اطالعات و مدارك محموله با اســتفاده از دستگاه 
ایکس رى به بازرسى آن اقدام کردند. مأموران گمرك پس 
از بازرسى این محموله موفق به کشف پنج انسان شدند که 
در میان بار کانتینر مخفى شده بودند. این افراد تبعه یکى از 
کشورهاى همســایه بودند. مأموران گمرك همچنین در 
عملیات جداگانه دیگرى موفق شدند در مسیر دِر صادرات، 
یک نفر ایرانى با هویت نامعلوم را که در زیر یک دســتگاه 
تریلى خروجى مخفى شده بود، شناسایى و کشف کنند. این 

افراد به دستگاه هاى قضائى تحویل داده شدند.

این روز ها مردم زیادتر از هر زمان دیگرى درگیر کمبود آب در 
کشور هستند. این موضوع به قدرى افزایش یافته که حتى در 
برخى از شهر ها آب آشامیدنى جیره بندى شده است. در اتفاقى 
جدید و جالب در شهر بندرانزلى دستگاه خودپرداز آب آشامیدنى 
در برخى از نقاط شهر نصب شده است! سیستم کار این دستگاه 
نیز مشخص است. به این صورت که به هر میزان که شما به 
دســتگاه پول وارد کنید، به میزان تعریف شده اى به شما آب 
آشامیدنى پرداخت خواهد شد. البته مشخص نیست این آب 
آشامیدنى با چه کیفیتى عرضه مى شود. آب لوله کشى شهرى 
است و یا آب معدنى. ولى به هر صورت شاید این قبیل تجهیزات 

تلنگرى به مردم براى مدیریت مصرف آب آشامیدنى بزند.

فیروزه ایران که بهترین نوع این ســنگ قیمتى در جهان 
شناخته شده، به دلیل نداشتن دستگاه هاى مناسب تراش، 
به صورت خام و با ســود اندك به ترکیه مى رود و از آنجا به 
نام این کشور در بازارهاى جهانى عرضه مى شود که ارزش 
افزوده باالیى براى ترك ها ایجادکرده و معدنکاران ایرانى را 

بى نصیب گذاشته است.
پس از ایران، این جواهر آبى رنگ در شمال آفریقا، استرالیا و 
سیبرى یافت مى شود و در جنوب غربى قاره آمریکا نیز معادن 
با ارزشى از این سنگ معدنى زیبا وجود دارد اما فیروزه ایران 
به دلیل درخشندگى و زیبایى خاصى که دارد، متفاوت است.

در ایران قدیمى ترین معدن فیروزه کــه بعضى عمر آن را 

نزدیک به ده هزار ســال مى دانند، معدن نیشــابور است. 
در مناطق دیگرى مثل شــهر بابک، دامغان و مناطقى در 
خراسان جنوبى نیز معادن فیروزه ردیابى شده است. اما در 
حال حاضر فقط معدن فیروزه نیشابور و چند منطقه در شهر 

بابک استخراج مى شوند.
این در حالى است که به گفته بهروز برنا، عضو هیئت مدیره 
شرکت تهیه و تولید مواد معدنى ایران، فیروزه ایران به دلیل 
کمبود امکانات و صادرات این ســنگ  به صورت خام، نه 
تنها سود کمترى نصیب کشور مى کند بلکه این محصول 
ارزشمند ایرانى به نام دیگر کشــورها در بازارهاى جهان 

شناخته مى شود.

قیمت گوشى پایین آمدنى نیست!

کشف 6 مورد قاچاق انسان در گمرك

دستگاه خودپرداز آب آشامیدنى! 

چرخنده پاسخ خواهران منصوریان را داد

فیروزه ایران همچنان به نام و کام ترك ها!
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ایستگاه مترو بهارستان 
کلنگ خورد

صبح دیروز ایستگاه قطار شهرى بهارستان با حضور 
جمعى از مدیران استانى و کشورى کلنگ خورد.

حبیب ا...طاهرخانـى، معاون وزیر راه و شهرسـازى و 
مدیرعامل شرکت عمران شـهرهاى جدید با حضور 
در شـهر جدید بهارسـتان، کلنگ ایسـتگاه مترو این 
شهر، که اتصال حمل و نقل انبوه بر و پاك به اصفهان 

خواهد بود را به زمین زد.

هواى اصفهان 
رو به خنکى مى رود

کارشـناس مسـئول پیش بینى اداره کل هواشناسى 
اسـتان اصفهان گفت: هـواى اصفهـان رو به خنکى 

مى رود و دما بین 2 تا 3 درجه کاهش مى یابد.
حجـت ا... علـى عسـگریان اظهار کـرد: بـراى روز 
دوشـنبه(امروز) هواى صـاف تا کمى ابـرى و گاهى 
وزش باد پیش بینى شده است.وى افزود: اصفهان از 

روز دوشنبه(امروز) وارد هواى ابرى خواهد شد.

افزایش 29درصدى 
تولید شمش طال در موته

تولید شـمش طال در مجتمع طالى موتـه اصفهان 
29درصد افزایش یافت. 

مدیر مجتمع طالى موته گفت: درچهار ماهه امسال 
175کیلوگرم شـمش طال در این مجتمع تولید شده 
که این میزان 29 درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال 
اسـت. علیرضا طاالرى افزود: همچنین با دسـتیابى 
به این میـزان تولید شـمش در این مجتمع، نسـبت 
به برنامـه تولیـد 110کیلوگـرم، 59درصـد افزایش 

یافته است.

انتصاب مدیر جدید 
مرکز اسناد 

دیروز مسـعود کثیرى بـه عنـوان مدیر مرکز اسـناد 
و کتابخانـه ملـى منطقه مرکـزى کشـور (اصفهان) 
منصوب شـد و از خدمـات مختـار باقـرى در دوران 

تصدیگرى این سمت قدردانى شد.

اصفهان، قهرمان تنیس 
روى میز بانوان کارگران 

بانوان کارگر استان اصفهان قهرمان مسابقات تنیس 
روى میز کارگران کشور شدند.

رئیـس هیئـت و اداره امـور ورزش کارگران اسـتان 
اصفهان گفت: در پایـان مرحله اول، چهـار تیم برتر 
اصفهان، تهران، خراسان رضوى و خوزستان به مرحله 
نیمه نهایى این رقابت ها صعود کردند.  شیرانى اظهار 
کرد: در مرحله نیمه نهایى، تیم استان اصفهان 3 بر 2 
خراسان رضوى را شکست داد و در مرحله نهایى، تیم 
اصفهان با شکست 3 بر صفر تیم تهران، قهرمان این 
مسابقات شد. وى افزود: در این مسابقات که در شهر 
بجنورد برگزار شد تهران و خوزستان مقام هاى دوم و 
سوم را کسب کردند. شیرانى گفت: در بخش انفرادى 
این مسابقات که با شرکت 32 ورزشـکار برگزار شد، 
مهسا کردى پور، فاطمه حق شناس و رقیه حق شناس 
هر سه ورزشکار از استان اصفهان به ترتیب مقام  هاى 

اول تا سوم انفرادى را کسب کردند.

پردیس سینمایى ساحل، 2 ماه 
دیگر به بهره بردارى مى رسد

مدیر امور سینمایى حوزه هنرى استان اصفهان گفت: 
پردیس سینمایى ساحل در حال آماده سازى و نصب 

صندلى هاست و تا دو ماه دیگر افتتاح مى شود.
مصطفى حسـینى اظهار کرد: پردیس ساحل در حال 
آماده شـدن نهایى و صندلى هـاى آن در حال نصب 
شـدن اسـت و با این اقـدام، در حوزه فرهنـگ و هنر 
یک گام به جلو مى رویـم. وى افزود: تـا دو ماه دیگر 
این پردیس به ناوگان سینمایى اصفهان مى پیوندد و 

بزرگ ترین سینماى کشور محسوب مى شود.

خبر

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان گفت: از ابتداى طرح 
صدور کارت ملى هوشمند تاکنون، دو میلیون و 979 هزار 

کارت ملى هوشمند در استان اصفهان صادر شده است.
حسین غفرانى با بیان اینکه در مرداد ماه سال جارى 48 
هزار کارت ملى هوشمند صادر شده است، افزود: حدود 75 
درصد مردم استان اصفهان، داراى کارت ملى هوشمند 
هستند. مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان خاطرنشان 
کرد: تا پایان سال جارى زمان براى درخواست کارت ملى 
هوشمند وجود دارد و کارت ملى نمونه قدیم به هیچ وجه 
تمدید نخواهد شد و مالك مراجعه مردم به دستگاه ها در 

سال آینده کارت ملى هوشمند خواهد بود.

وى با اشاره به تنوع و انعطاف اصل کارت ملى هوشمند 
اظهار کرد: کارت ملى هوشــمند، تکمیل کننده چرخه 
دولت الکترونیک است و کشــورهایى که از آن استفاده 
کرده اند، مزایاى بى نظیــرى در متن و عملکرد این کار 

تجربه کرده اند. 
غفرانى با بیان اینکه 75 درصد مردم اصفهان کارت ملى 
هوشمند دریافت کرده اند، گفت: افرادى که تاکنون براى 
تعویض کارت ملى خــود اقدام نکرده انــد، هر چه زودتر 
به مراکز صدور مراجعه کنند، چرا کــه عدم مراجعه آنها، 
نتیجه اى جز تأخیر در کار خدمات رسانى، عدم اجراى کامل 
پروژه و ایجاد مشکل براى خود مردم در بر نخواهد داشت.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره) اســتان اصفهان 
گفت: 15 هزار و 402 بسته لوازم التحریر و کمک هزینه 
خرید کتب درسى با اعتبارى بیش از یک میلیارد و 232 
میلیون تومان در آســتانه مهر به دانش آموزان نیازمند 

تحت حمایت کمیته امداد اصفهان اهدا مى شود.
محمدرضــا متین پور با اشــاره به تکاپــوى خانواده ها 
براى آغاز ســال تحصیلى دانش آمــوزان در روزهاى 
پایانى تابستان، اظهار کرد: کمیته امداد اصفهان، دانش 
آموزان نیازمند تحت حمایت خود را در این شرایط تنها 
نمى گذارد و بــا تهیه و توزیــع بســته لوازم التحریر و 
کمک هزینه خریــد کتاب هاى درســى از آنها حمایت 

مى کند.
وى تعداد دانش آموزان تحت حمایت این نهاد را 15هزار 
و 402 نفر اعالم کرد و افزود: به همه این دانش آموزان 
یک بسته لوازم التحریر با توجه به مقطع تحصیلى و یک 
کمک هزینه خرید کتب درســى با اعتبارى بیش از یک 

میلیارد و 232 میلیون تومان اهدا مى شود.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره) استان اصفهان بیان 
کرد: هزینه پرداخت کمک هزینه تحصیلى به 14 هزار 
نفر از دانش آموزان تحت حمایت کمیته امداد اصفهان 
از منابع دولتى و هزار و 402 نفر نیز از محل کمک هاى 

مردمى تأمین مى شود.

اهداى لوازم تحریر به 
دانش آموزان نیازمند

75 درصد مردم استان داراى 
کارت ملى هوشمند هستند 

رئیس اتحادیه میادین میــوه و تره بار 
اصفهان با اشــاره به صــادرات برخى 
محصوالت کشاورزى به عراق، گفت: 
به دلیل صادرات بى رویه، نرخ ســیب 
زمینى، گوجه و فلفل دلمه نســبت به 
یک ماه گذشته 80 درصد افزایش یافته 

است.
ناصر اطرج در خصوص کمبود و افزایش 
نرخ برخى صیفى و سبزیجات در میدان 
میوه و تره بار اظهارکرد: متأسفانه طى 
یک ماه و نیم گذشته، به دلیل افزایش 

صادرات، نرخ سیب زمینى، فلفل دلمه اى و گوجه افزایش یافته است.
وى افزود: متأسفانه به دلیل صرفه اقتصادى، این سه محصول به عراق، پاکستان و افغانستان صادر مى شوند.

رئیس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان تأکید کرد: متأسفانه کانتینرهاى عراقى بار سیب زمینى را از مزرعه با نرخ 
کیلویى 1700تومان به طور مستقیم از کشاورز و یا دالالن خریدارى کرده و به کشور خود حمل مى کنند. 

وى با بیان اینکه در حال حاضر هرکیلو ســیب زمینى را با نرخ2000 تومان در بازار اصفهان عرضه کرده ایم، افزود: 
اگر صادرات این محصوالت ادامه یابد، به یقین قیمت آنها تا یکى دو هفته آینــده دوباره افزایش خواهد یافت، چرا 
که کرایه مسیر، حق العمل و... به محصول اضافه مى شود و نمى توان با قیمت 2000 تومان در میدان میوه و تره بار 

محصول را عرضه کرد.
اطرج تصریح کرد: دولت باید ابتدا نیاز داخل را تأمین و در صورت مازاد بودن محصول، اقدام به صادرات آن کند.

وى با اشاره به اینکه به دلیل صادرات، گوجه در بازار کم و با نرخ کیلویى 2200 تومان عرضه مى شود، گفت: قیمت 
محصوالت کشاورزى داخل براى کشورهایى چون پاکستان، عراق و افغانستان بسیار ناچیز است اما در ایران به دلیل 

صادرات، با کمبود و افزایش قیمت مواجه مى شویم.

رئیس پلیس آگاهى استان اصفهان گفت: انبار لوازم خانگى 
با اجناسى به ارزش یک میلیارد ریال در اصفهان کشف شد.
سعید سلیمیان با اشاره به اینکه در بازرسى از یک انبار تخلیه 
بار، محموله اى از لوازم خانگى خارجى قاچاق به ارزش یک 
میلیارد ریال  کشف شد، اظهار کرد: در پى دریافت اخبارى 
مبنى بر اینکه فردى اقدام به دپــوى محموله اى کاالى 

قاچاق در انبارى کرده و قصد توزیع دارد بررسى موضوع 
به صورت ویژه در دستور کار مأموران اداره مبارزه با قاچاق 

کاال و ارز پلیس آگاهى اصفهان قرار گرفت.
وى افزود: پــس از هماهنگى با مقــام قضائى یک گروه 
مجرب به محل اعزام شــد که تعداد یک دستگاه ماشین 
لباسشویى،پنج دستگاه ماشین ظرفشویى، یک دستگاه 

 LED پنل و کمپرسور کولر گازى و پنج دستگاه تلویزیون
خارجى کشف شد.

رئیس پلیس آگاهى اســتان اصفهان با اشــاره به اینکه 
مالک انبار مــدارك گمرکــى را ارائه نداد، بیــان کرد: 
محموله کشف شده توسط کارشناسان یک میلیارد ریال 

ارزش گذارى شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازى گفت: انتقاد به طرح مسکن 
مهر باعث مسئولیت پذیرى بیشــتر دولت در طرح هاى 

مسکن شده است.
حبیب ا... طاهرخانى دیروز در آیین افتتاح و بهره بردارى از 
پروژه هاى عمرانى شرکت عمران شهر جدید بهارستان 
اظهار کرد: بهارستان یکى از شهرهاى پیشرو در کشور است 
که از نظر فعالیت هاى عمرانى و جذب جمعیت، بسیار خوب 
عمل کرده است به طورى که جمعیت این شهر نزدیک به 
صدهزار نفر رسیده، البته این افزایش سبب بروز نیازهاى 

متنوعى در آن شده است.
وى با بیان اینکه امکان سرمایه گذارى براى سرمایه گذاران 

در شهر بهارستان فراهم شده است، اظهارداشت: شهر جدید 
بهارستان باید از فضاى کالن سرمایه گذارى استان و ملى 

بهره مند شود.
معاون وزیر راه و شهرسازى با بیان اینکه مجموعه وزارت 
راه و شهرسازى در پنج سال گذشته به شدت درگیر اتمام 
پروژه مسکن مهر بوده اســت، افزود: در دورانى که کشور 
با کمبود شدید منابع مالى مواجه شده، شرکت عمران به 
تنهایى بار کاستى سایر دستگاه ها در ارائه خدمات روبنایى 

مسکن مهر را به دوش مى کشد.
وى اظهار کرد: باید امکان توسعه فعالیت هاى فرهنگى و 
آشنایى مردم با یکدیگر را فراهم کنیم چرا که توجه به این 

مهم قوام دهنده بافت شهر است.
طاهرخانى با بیان اینکه مسکن مهر پروژه اى بر جاى مانده 
از سیاست هاى دولت قبل بوده است، گفت: همه توان خود 
را براى تکمیل مسکن مهر به کار بسته ایم، البته انتقاد به 
طرح مسکن مهر باعث مسئولیت پذیرى بیشتر دولت در 

طرح هاى مسکن شده است.
وى ادامــه داد: گاهى انتقاد مى شــود کــه وزارت راه و 
شهرسازى در دولت یازدهم و دوازدهم پروژه مسکونى را 
شروع نکرده است که در پاسخ باید اعالم کرد ما اعتقادى 
به شروع پروژه با تصدیگرى دولت نداریم، چرا که باعث 

اتالف منابع مى شود.

معاون وزیر راه و شهرسازى در اصفهان:

شروع پروژه با تصدیگرى دولت 
باعث اتالف منابع مى شود 

شهردار اصفهان گفت: درآمد شهردارى اصفهان از 
دوربین هاى ثبت تخلفات رانندگى صد میلیارد تومان 
بوده است، اما باید بررسى شــود چقدر از این پول به 

شهردارى بازگشته است.
قدرت ا... نوروزى اظهار کرد: عدم استفاده درست از 

ظرفیت ها موجب اتالف سرمایه مى شود.
وى افزود: طرح ساماندهى حریم شهرى موضوعى 
است که با همکارى  دســتگاه هاى ذیربط، سریع تر 

انجام خواهد شد.
شــهردار اصفهان با اشــاره به طرح رینگ چهارم 
حفاظتى شــهر اصفهان هم گفت: رینگ چهارم از 
الزامات شهر اصفهان است، اما به آن توجه نمى شود 
که نیاز به همکارى مسئوالن دیگر شهرستان ها دارد.
وى خاطرنشــان کرد: زیرســاخت هاى گذر شرق 
اصفهان فراهم شــده بود، اما به مدت هشــت سال 
این پروژه متوقف شد و اگر مجدد شروع به کار کند، 

بسیارى از مشکالت را حل خواهد کرد.
وى با بیان اینکه در عرصه مســائل فرهنگى هم از 
همه ظرفیت ها به خوبى استفاده شده است، تصریح 
کرد: به جز مناسبت هاى سوگوارى، روزى را نمى توان 
در اصفهان یافــت که برنامه شــاد در محالت اجرا 

نشده باشد.
شهردار اصفهان با دفاع از عملکرد یکساله خود اذعان 
کرد: اگر نظراتى باشــد که به بهبود فضاى شهرى 
کمک کند، از آنها استقبال خواهیم کرد و این آمادگى 

را داریم تا از نظرات سازنده بهره ببریم.
نوروزى با بیان اینکه تکمیل پروژه متروى اصفهان 
طبق زمانبندى ها به 18 ماه نیاز دارد، متذکر شد: در 
دوره جدید شهردارى، ظرف مدت چهار ماه تکمیل 
شد و پروژه پیاده راه ســازى چهارباغ نیز ظرف مدت 
کوتاهى انجام شد، در حالى که بسیارى از کارشناسان 

آن را نشدنى مى دانستند.

 امام جمعه اصفهان با بیان اینکه شهردارى اصفهان 
نباید مشــوق دوچرخه ســوارى بانوان باشد، گفت: 
دوچرخه ســوارى بانوان طبق نظر اکثر مراجع تقلید 
در فضــاى عمومى صحیح نیســت و شــهردارى 
مى تواند مکان هایــى همچون باغ بانــوان را براى 

دوچرخه سوارى بانوان فراهم کند.
آیت ا... سید یوسف طباطبایى نژاد در دیدار با معاونت 
سازمان فرهنگى شــهردارى اصفهان با توصیه به 
مســئوالن شــهردارى مبنى بر توجه به دو مسئله 
موسیقى حرام و دوچرخه سوارى بانوان در فضاهاى 
عمومى اظهار کرد: همه مراجع عظام تقلید نســبت 
به برخى از موســیقى ها که ویژگى مشخصى دارد و 
مناسب مجالس گناه اســت، نظر داده و آن را حرام 
مى دانند و شــهردارى اصفهان باید نســبت به این 
موضوع توجه داشته باشد و به گونه اى فعالیت کند که 

کار غیر خدایى در مراسم ها انجام نشود.
وى در رابطه با دوچرخه ســوارى بانوان افزود: بنده 
حدود ده ســال قبل گفتم دوچرخه ســوارى بانوان 
طبق نظــر اکثر مراجــع تقلید در فضــاى عمومى 
صحیح نیســت و رهبــر معظم انقالب اســالمى 
نســبت به این موضوع فتواى صریح دارند؛ ایشان 
مى فرمایند«دوچرخه سوارى بانوان در مجامع عمومى 
و در جایى کــه در معرض دید نامحرم باشــد حرام 

است».
امام جمعــه اصفهان گفت: ایشــان مى فرمایند«در 
صورتى کــه در منظر نامحرم نباشــد، فى نفســه 
اشــکال نــدارد» بنابرایــن شــهردارى اصفهان 
مى تواند مکان هایــى همچون باغ بانــوان را براى 
دوچرخه سوارى بانوان فراهم کند و شهردارى نباید 

مشوق دوچرخه سوارى بانوان باشد.

همزمان با هفته گرامیداشــت تعاون، ســیزدهمین 
جشنواره تعاونى هاى  برتر در  شهرستان خمینى شهر 

برگزار مى شود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان اصفهان 
گفت: سیزدهمین جشنواره تعاونى هاى برتر استان  
اصفهان دوشــنبه(امروز)  با حضور معاون توســعه 

مدیریت و منابع وزارت متبوع برگزار  مى شود. 
  محســن نیرومند با بیان اینکه24 اتحادیه و شرکت 
تعاونى در رتبه هاى اول تا ســوم در این جشــنواره 
تجلیل مى شوند، اظهار کرد: امسال 16 تعاونى دیگر 
نیز به عنوان تعاونى الگو موفق تجلیل خواهند شد.وى 

با اشــاره به افتتاح متمرکز 67 طرح تعاونى اســتان 
در این جشــنواره عنوان کرد: از مجموع طرح هاى 
افتتاحیه، 18 طرح در بخش مسکن و عمران ، 16طرح 
در بخش خدمات، 11طرح در بخــش صنعت، 11 
طرح تعاونى در بخش کشاورزى و 11 طرح در سایر 

بخش ها فعالیت مى کنند.
نیرومند با بیــان اینکه 8873 نفر فرصت شــغلى با 
افتتــاح این طرح هــا ایجــاد خواهد شــد، افزود: 
این طرح ها با مشــارکت 12 هــزار و 855 نفر و با 
سرمایه گذارى مستقیم 241 میلیارد تومانى اعضا به 

بهره بردارى رسیده است.

مدیر اداره برق شهرضا گفت: طرح خرید انرژى برق 
تولیدى توسط سلول خورشیدى در شهرضا اجرایى شد.
مجتبى باقى اظهار کرد: توســعه و بهینه سازى معابر 
شهرستان شهرضا با اختصاص اعتبارى بالغ بر شش 
هزار و 640 میلیون ریال در سال گذشته و از ابتداى سال 

جارى انجام شده است.
وى از اجراى طرح خرید انرژى برق تولیدى توســط 
سلول خورشــیدى در شهرستان شــهرضا خبر داد و 
افزود: تاکنون 32 قرارداد براى تولید 383 کیلووات برق 

با متقاضیان منعقد شده که 61کیلووات آن به مرحله 
اجرایى رسیده است.

مدیر اداره برق شهرضا با اشــاره به اینکه 81 هزار و 
247 مشترك از خدمات اداره برق شهرستان شهرضا 
اســتفاده مى کنند، گفت: از این تعداد 64 هزار و 727 
مشترك بخش خانگى، هزار و 732 مشترك عمومى، 
هزار و 409 مشترك کشاورزى، هزار و 250 مشترك 
صنعتى و 12 هزار و 229 مشــترك در سایر مصارف 

هستند.

درآمد 100 میلیاردى شهردارى از 
دوربین هاى ثبت تخلف

شهردارى نباید مشوق دوچرخه سوارى بانوان باشد 

امروز؛
 برگزارى سیزدهمین جشنواره تعاونى هاى برتر  

 اجراى طرح خرید برق از مردم در شهرضا

شهردار اصفهان خبر داد؛

امام جمعه اصفهان:

دپوى یک میلیارد ریالى لوازم خانگى

صادرات، علت گران شدن صیفى جات در اصفهان
نرخ سیب زمینى، گوجه و فلفل دلمه نسبت به یک ماه گذشته 80 درصد افزایش یافته است

شبکه فاضالب شــهر بافران در نایین به بهره بردارى 
رسید.

با حضور مهرعلیزاده، استاندار اصفهان شبکه فاضالب 
شهر بافران به طول 11هزار و 400متر با اعتبارى بالغ بر 

دو میلیارد تومان به بهره بردارى رسید.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در 
مراســم افتتاح این پروژه گفت: توپوگرافى شهرستان 
بافران به گونه اى است که شیب زمین بسیار زیاد است 
و جنس خاك هــم رس مى  باشــد، بنابراین به منظور 
جلوگیرى از آلودگى زیســت محیطى، اجراى شــبکه 

فاضالب در این شهر ضرورى بود.
هاشم امینى با اشاره به ضرورت اجراى شبکه فاضالب 
در شهربافران گفت:  بافران شهرى است از توابع بخش 
مرکزى شهرستان نایین است که هنوز مردم این شهر، 
بخشى از آب شرب خود را از طریق آب انبار و قنوات تأمین 
مى کنند و بر این اساس، جلوگیرى از آلودگى آب هاى 
زیرزمینى در این منطقه بســیار حائز اهمیت است. وى 
ادامه داد: البته شبکه توزیع آب این شهر به خط آبرسانى 
اصفهان بزرگ متصل است و آب شرب مردم این منطقه 

از طریق این طرح تأمین مى شود.
وى افزود: با اجراى شبکه فاضالب در شهر بافران بیش 
از هزار و 152 نفر تحت پوشش خدمات شبکه فاضالب 
قرار مى گیرند که این امر ارتقاى سطح بهداشت عمومى 

را به دنبال دارد.

شبکه فاضالب بافران
به بهره بردارى رسید

 روابط عمومى شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر 
از بهره بردارى از پنج باب مرکز آموزشى خبر داد. این 
مدارس15 و 12 کالســه در مرکز برزن فرهنگ و 

درمحله فرهنگ 6 واقع شده اند.
همچنین بهره بردارى از دو باب زمین ورزشى روباز در 
محله ایثار یک و 2 و بهره بردارى از یک باب مسجد 
در محله استاد شهریار از دیگر طرح هایى است که به 

زودى در فوالدشهر به بهره بردارى مى رسد.
همچنین بهــره بــردارى از پایگاه بســیج حمزه 
سیدالشــهدا(ع) واقع در محله اســتاد شــهریار و 
بهره بردارى از دو مخزن  ذخیره آب شرب مسکن مهر 
و  تکمیل عملیات پیاده روسازى در شمال برزن ایثار 
از جمله طرح هاى آماده بهره بردارى شرکت عمران 

فوالدشهر است.

پروژه هاى عمرانى فوالدشهر
 آماده بهره بردارى است
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فیلم «سپید و 
سیاه»، هشتمین ساخته قاسم جعفرى رفع 

توقیف شده است و بعد از ماه هاى محرم و صفر اکران مى شود.
«سپید و سیاه» در ســال 88 ساخته شــد و تاکنون موفق به دریافت پروانه 

نمایش نشــده بود. این فیلم در دولت قبلى و زمان ریاست جواد شمقدرى در سازمان 
سینمایى توقیف و در اوایل سال 92 در وزارت ارشــاد در یک سانس ویژه براى اهالى رسانه و 

منتقدان اکران شد.
قرار است به زودى و بعد از طبق برنامه ریزى هاى انجام شده، پروانه نمایش این فیلم صادر شده و 

ماه محرم و صفر، مقدمات اکران عمومى این فیلم فراهم شود.
فیلمنامه این فیلم به طور مشترك توسط قاسم جعفرى و پریسا شمس 
به نگارش درآمده است و موضوع ملتهبى دارد که به مسئله جوانان در 

سن بلوغ و نوجوانى مى پردازد.
در خالصه داستان این فیلم آمده است: «جوانى 22 ساله به نام "فرید"، 

پیش از مهاجرت همیشگى اش از ایران، براى وداع با هفت دختر که هر 
یک نشانه اى از عشق گم شده او را دارند، در آخرین روز سال، سفرى را از 

جنوبى ترین تا شمالى ترین نقطه تهران آغاز مى کند.»
مهرداد صدیقیان، مهشید افشارزاده، زنده یاد صدرالدین شجره، شهرزاد کمال زاده، 

حنانه شهشــهانى، نگین معتضدى، آزاده مهدیــزاده و ... بازیگرانى 
هستند که در این فیلم به ایفاى نقش مى پردازند.

نگرانت شده بودیم، جوابى ندادم. مى خواستم این تجربه حسى را تنها براى خودم دهى در بویین زهرا (نزدیک قزوین) بود برگشتم و هر که پرسید کجا رفته بودى، تنها باشم و آرامش پیدا کنم. بعد از یک شب و یک روز به محل اتراق گروه که در اینکه به کسى بگویم سوار ماشین شدم و به شــمال رفتم. مى خواستم با خودم کل منقلب شده بودم. نمى توانستم ســر صحنه فیلمبردارى باقى بمانم. بدون  مهرجویى (کارگردان فیلم "گاو") از ضبط فیلم آن صحنه راضى شدیم، من به احساسى بســیار ســخت بود. پس از پایان کار، وقتى که هم من و هم داریوشپرداخت و  نوشت: «اجراى صحنه اى که "مش حسن"، گاو مى شود برایم از نظر نقل خاطره اى از زبان مرحوم عزت ا... انتظامى درباره روند ســاخت فیلم «گاو» این ســاخته داریوش مهرجویى را در یادها کمرنگ کند. روزنامه «اعتماد» به 49 سال از ســاخت فیلم «گاو» گذشته اســت ولى این زمان دراز هم نتوانسته 
داشته باشم.»

فصل دوم سریال «پدر» به نویســندگى و تهیه کنندگى حامد عنقا ساخته 
خواهد شد.

حامد عنقــا درباره ســریال «پدر» بیان کرد: ســریال «پدر» بــا پخش از 
شــبکه 2 ســیما در بازه زمانى 25 تیر تا 7 شــهریور خیلــى زود به یکى از
پرمخاطب ترین ســریال هاى تلویزیون تبدیل شد و استقبال بسیارى از آن 
شکل گرفت که این موضوع باعث خرسندى تیم سازنده و همچنین مدیران 

رسانه  ملى شد.
وى افزود: پیرو همین اســتقبال مدیران شبکه 2 سیما به ما پیشنهاد داده اند 
ادامه سریال «پدر» با محوریت نقش پدر در جامعه امروز ایرانى ساخته شود و 

ما هم براى نگارش و آماده کردن مقدمات ساخت فصل دوم آمادگى داریم.
تهیه کننده و نویسنده «پدر» یادآور شد: فصل جدید بر نقش شخصیت پدر 
با حضور مهدى سلطانى تأکید خواهد داشت و قصه اى که نوشته شده است 
هیچ وابستگى به دیگر بازیگرها به جز این شخصیت و کاراکتر مادر با بازى 
لعیا زنگنه ندارد و قصه به شــکل دیگرى از نگاه یک پدر در جریان دیگرى 

اتفاق مى افتد.
«پدر» به کارگردانى بهرنگ توفیقى در ابتدا قرار بود در ماه مبارك رمضان 
روى آنتن برود و روایتگر زندگى «حامد تهرانى»  پسر جوانى بود که اتفاقاتى 

سرنوشت ساز برایش رخ مى دهد.

«روآن اتکینسون»، بازیگر انگلیسى 
که شهرت جهانى خود را مدیون بازى 
در نقش «مستربین» کاراکتر کمدى 
مجموعه تلویزیونى با همین نام است، 
بار دیگر با فیلــم «جانى انگلیش» به 

سینماها باز خواهد گشت.
مجموعه فیلم هاى «جانى انگلیش»، در 
سال 2003 و با بازى روآن اتکینسون 
در نقش مأمور مخفى بریتانیایى به نام 

«جانى انگلیش» آغاز شد.
کاراکتر «جانى انگلیش» به شدت از 
کاراکتر دلنــواز، خوش پوش و ماهر 
«جیمز باند» فاصلــه دارد. فیلم اول 
در کنار حضــور چهره هایى همچون 
«ناتالــى ایمبرولیا» و «جان 
یک  مالکویــچ»، 

موفقیت تجارى بود اما 
ســاخت دنباله آن تا سال 

2011 به انجام نرسید. فیلم 
دوم با عنوان «تولد دوباره 
جانى انگلیش» همراه با 

شیرینکارى هاى جاسوسى 
و شوخ طبعى بیشترى بود.

سومین فیلم این مجموعه، فیلم 
«جانى انگلیش بار دیگر ضربه 
مى زند» اســت. داستان فیلم 
بدین شرح است که یک هکر 
مرموز، هویت تمام مأمورهاى 
مخفى بریتانیایى را آشکار 
مى کند و همین، مقامات را 
مجبور مى کند 

تا به «جانى انگلیــش» و روش هاى 
قدیمى و ازکارافتاده اش براى گرفتن 
این تهدید تازه دیجیتالى روى بیاورند. 

محسن کیایى در دومین قسمت از برنامه «من و شما» در فصل سوم مهمان آرش ظلى پور، مجرى این برنامه بود. در بخشى از این 
برنامه، ظلى پور از محسن کیایى صراحتاً پرسید که آیا صحت دارد که از بازى در فیلم «ماجراى نیمروز 2» انصراف داده و بعد دوباره به 
گروه برگشته است؟ کیایى با رد این موضوع اظهار کرد: من انصراف ندادم. جالب است بدانید که من براى بازى در 
«ماجراى نیمروز 1» هم پیشنهاد داشتم اما چون سر یک کار دیگر بودم نمى توانستم بروم. براى «ماجراى 
نیمروز 2» که پیشنهاد شد خیلى خوشحال شدم و البته خوشحال تر شدم که در «ماجراى نیمروز 1» 

بازى نکردم چون آن نقش در قسمت یک با این نقشى که االن پیشنهاد شده متفاوت است.
ظلى پور با اشاره به این خبر درگوشى که عنوان شده کیایى با پیامک از این پروژه انصراف داده 
و حتى با دو بازیگر دیگر هم براى جایگزینى وى صحبت شده، صحت این موضوع را جویا شد 
که در پاسخ کیایى گفت: نه این اتفاق نیافتاده و این شیطنت است و کار کسانى است که فضا را ملتهب 

مى کنند چون به هرحال مهدویان کارگردانى است که خیلى ها دوست دارند با او کار کنند. 

حضور پررنگ سعید آقاخانى در جشنواره فیلم فجر

بازگشت دوباره برنده سیمرغ با 6 فیلم
سعید آقاخانى، بازیگر ســینما و تلویزیون که هم اکنون 
سابقه کسب سیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر را به دلیل 
بازى در فیلم سینمایى «خداحافظى طوالنى» در کارنامه 
مى بیند امسال دست پر راهى ســى و هفتمین دوره از 

جشنواره فیلم فجر خواهد شد.
آقاخانى امسال تاکنون در پنج اثر سینمایى به ایفاى نقش 
پرداخته که از این حیث یک رکورد خوب در سابقه کار این 
بازیگر محسوب مى شود و باید دید در ادامه حضور در چند 
کار دیگر را تجربه خواهد کرد و اینکه کدامیک از این آثار 
از سوى هیئت انتخاب جشنواره فیلم فجر براى حضور در 

جشنواره تأیید مى شوند. 
وى دو فیلم را از سال گذشته در کارنامه دارد که با توجه 
به عدم حضور در ســى و ششمین جشــنواره فیلم فجر 
و اکران نشــدن به احتمال فراوان به دنبــال حضور در 
جشنواره امسال هستند. این دو فیلم با توجه به مضمون و 
موضوعیت شان مى توانند براى آقاخانى شانس کسب 

سیمرغ را به همراه داشته باشند. 
آقاخانى پارســال در یکى از پرحاشیه ترین ساخته هاى 
ســینمایى ســال 96 به ایفاى نقش پرداخت. فیلم «دو 
طبقه روى پیلوت» به کارگردانــى ابراهیم ابراهیمیان 
نام اثرى است که به واسطه مشکالت فراوانى که براى 
الناز شاکردوســت به وجود آمد پارســال در صدر اخبار 

رسانه ها بود. 

شاکردوســت در این فیلم ســینمایى بر اثر آنچه سهل 
انگارى خوانده دچار مصدومیت شــدید شد و چند ماه در 
بیمارستان بســترى بود تا اینکه بعد از بهبودى در فیلم 
نرگس آبیار به ایفاى نقش پرداخت. وى اما جایگاه خود 
در فیلم «دو طبقه روى پیلوت» را به بهدخت ولیان داد و 

همین امر باعث گالیه شاکردوست شد. 
«بنفشــه آفریقایى» دیگر فیلمى بود که سعید آقاخانى 
پارسال در آن به ایفاى نقش پرداخت اما امسال مى تواند 
شانس حضور در جشنواره فیلم فجر را داشته باشد. این 
فیلم که دومین تجربه ســینمایى مونا زندى محسوب 
مى شود تهیه کنندگى علیرضا شجاع نورى را پشت سر 

خود مى بیند. 
آقاخانــى در این فیلم نقــش متفاوتى را ایفــا کرده و با 
بازیگرانى همچون رضا بابــک، رؤیا جاویدنیا و برخى از 
بازیگران جوان تئاتر همراه شده است. در خالصه داستان 
این فیلم آمده است: «شوکو به همراه همسر دومش رضا 
تصمیم مى گیرد تا فریدون همســر سابقش که توسط 
فرزندانشان به خانه سالمندان راهى شده را به خانه خود 
بیاورند این تصمیم اتفاقات جدیدى را در زندگى هر سه 

به وجود مى آورد.»
ســه فیلم حاصل فعالیت آقاخانى در سال 1397 است. 
«ماهى برکه»، «رحمان 1400» و «حباب زر» نام ســه 
فیلمى هستند که آقاخانى در آنها به ایفاى نقش پرداخته 
اســت. عالوه بر اینها وى یک فیلم اکران نشده از سال 
95 را در کارنامه مى بیند که براى جشنواره امسال آماده 

شده است. 
فیلم سینمایى «رحمان 1400» نام فیلمى به کارگردانى 
منوچهر هادى است. این فیلم با توجه به فهرست بازیگران 
تکرارى خود به احتمال فراوان بیش از جشــنواره براى 
گیشه و فروش ساخته شده است. آقاخانى در این فیلم با 
ساره بیات، بهرام افشارى، محمدرضا گلزار، یکتا ناصر و 

مهران مدیرى همبازى شده است.
وى همچنین در تــازه ترین فیلم تــورج اصالنى به نام 
«حباب زر» نیز بازى کرده که این فیلم مقصد اصلى اش 
جشنواره فیلم فجر است و شانس باالیى را براى آقاخانى 
به همراه دارد. این فیلم نیز همکارى مشترك بازیگران 
سینما و تئاتر محسوب مى شود که آقاخانى در آن نقش 

یک را ایفا مى کند. 
حال باید دید آقاخانى با این شــش فیلم مى تواند تجربه 
موفقیت آمیــز خداحافظى طوالنى از فــرزاد مؤ تمن را 
تجربه کند یا همچون ســال گذشــته و فیلم نه چندان 
موفق «کامیون» دســت خالى از جشنواره فیلم فجر به 

خانه مى رود. 

جش

«مستربین»
  اسلحه به دست مى گیرد

فرى رفع 
فر اکران مى شود.

ن موفق به دریافت پروانه 
ست جواد شمقدرى در سازمان 

ک سانس ویژه براى اهالى رسانه و 

قرار است به زودى و بعد از  شده و 

س 
در 

ید"، 
ر که هر 

 سفرى را از 

نشجره، شهرزاد کمال زاده، 
یــزاده و ... بازیگرانى 

ى پردازند.

 نتوانسته 
تماد» به 
لم «گاو» 
رایم از نظر 
م داریوش

دیم، من به 
مانم. بدون 
ستم با خودم 
ق گروه که در 
جا رفته بودى، 
ها براى خودم 

مسرنوشت ساز برایش رخ مى دهد.رى  ن ى و ز و و
بار دیگر با فیلــم «جانى انگلیش» به 

سینماها باز خواهد گشت.
مجموعه فیلمهاى «جانى انگلیش»، در 
3سال2003 و با بازى روآن اتکینسون 
در نقش مأمور مخفى بریتانیایى به نام 

«جانى انگلیش» آغاز شد.
کاراکتر «جانى انگلیش» به شدت از 
کاراکتر دلنــواز، خوشپوش و ماهر 
«جیمز باند» فاصلــه دارد. فیلم اول 
در کنار حضــور چهرههایى همچون 
«ناتالــى ایمبرولیا» و «جان 
یک  مالکویــچ»، 

بود اما  موفقیت تجارى
ســاخت دنباله آن تا سال 
2011 به انجامنرسید. فیلم
دوم با عنوان «تولد دوباره 
جانى انگلیش» همراه با 

شیرینکارىهاى جاسوسى 
و شوخطبعى بیشترى بود.

سومین فیلم این مجموعه، فیلم 
«جانى انگلیش بار دیگر ضربه 
مىزند» اســت. داستان فیلم 
بدین شرح است که یک هکر 
مرموز، هویت تمام مأمورهاى 
مخفى بریتانیایى را آشکار 
مىکند و همین، مقامات را 
مجبور مىکند

تا به «جانى انگلیــش» و روش هاى 
قدیمى و ازکارافتادهاش براى گرفتن 
این تهدید تازه دیجیتالى روى بیاورند. 

محسن کیایى در دومین قسمت از برنام
برنامه، ظلى پور از محسن کیایى صراحت
گروه برگشته است؟
«ماجراى نیمر
نیمروز
با
ظ
و حت
که در پاس
مى کنند چونب

ساخت ادامه سریال «پدر» قطعى  شد

«سپید و سیاه» رفع توقیف شد

خاطره ناشنیده از ساخت «گاو»

ویدئوهاى پسر  در روزهــاى اخیــر، 
در ونزوئال که سفیر سابق ایران 

توســط خود او 
منتشر مى شــود، بسیار 
جنجال برانگیز شده است. صفحه 
اینستاى این «آقازاده»، پر است از عکس ها و فیلم هاى وى در 
ویالهاى باشکوه، خودروهاى فوق لوکس و پارتى هاى آنچنانى 
در محل زندگى کنونى اش در اســتانبول. او چند روز پیش به 
منتقدانش گفت که یا بروید و پول دربیاورید یا بمیرید. البته پس از 
چند روز ساشا سبحانى پس از واکنش کاربران فضاى مجازى از 
مردم ایران عذرخواهى کرد و صحبت هاى خود را به افرادى که 

در زندگى شخصى اش سرك مى کشند نسبت داد.
زمان زیادى از ویدئوهاى جنجالى وى نگذشته بود که یک الیو 
دو نفره از او پخش شد که در آن مى گوید: «به من بگید ساعتتو 
80 میلیون خریدى ناراحت مى شــم چون 180 میلیون پولشو 
دادم خریدم. ادا ندارم در بیارم بگم کفشمو500 تومن خریدم من 

کفشمو هفت میلیون خریدم.»
این در حالى است که شیال خداداد، بازیگر سینما و تلویزیون در

 تازه ترین مصاحبه خود با یکى از رســانه ها، به صحبت هاى 
اخیر ساشا ســبحانى، فردى که این روزها در صفحات مختلف 
شبکه هاى اجتماعى از وى به عنوان آقازاده یاد مى شود، واکنش 
نشان داده و گفته است: «ما نباید در کشورمان آقازاده داشته باشیم، 
تو اصًال خودت تعجب کرده اى که کفش هفت میلیون تومانى به 

پا کرده اى بدبخت بیچاره.»
به دنبال صحبت هــاى تند و کنایه آمیز  این بازیگر ســینما در  
خصوص پسر سفیر سابق ایران در ونزوئال، او با انتشار چند استورى 
در صفحه اینستاگرام خود، این بازیگر را به افشا کردن خاطرات 
پیش از ازدواجش تهدید کرد و گفت: «خانم شیال خداداد! بهتر 
است سرت تو زندگى خودت باشد، در غیر این صورت مجبورم 

ت  ا طر خا
قبــل از ازدواجت را 

افشــا کنم. تو خودت عاشق پولى 
چون با یک مرد پولدار ازدواج کردى.» خداداد در 

ابتدا واکنشى به این تهدید ها نشان نداد، تا اینکه در پى حمله تند 
این آقازاده جنجالى به بازیگر سینما، بهاره رهنما از حمایت نکردن 
از شیال خداداد در مقابل توهین هاى ساشا سبحانى انتقاد کرد و 
تأکید کرد باید از آبروى مادران ایران دفاع شود. رهنما با انتشار 
تصویرى از خود و شیال خداداد در اینستاگرام، نوشت: «متأسفم 
براى مقامات مربوطه که هیچ حمایتى از بانو شیال خداداد که با 
همســر و دو فرزند مورد هتک حرمت یک بیمار عقده اى قرار 
گرفت نکردند. اما با خندیدن ما در قاب تلویزیون یا به قول میترا 
حجار عزیز با معلوم شــدن دو تار موى ما هزار داستان برایمان 
مى سازید؟ شــما که دم از دیانت مى زنید این حق بر گردنتان 

هست که دفاع کنید از آبروى مادران ایران.»
ساشا سبحانى نیز پس از واکنش بهاره رهنما با انتشار ویدئویى در 
صفحه اینستاگرام خود با استفاده از الفاظى زشت و زننده خطاب 
به این دو بازیگر، از فرصت 24 ساعته اى به این دو بازیگر صحبت 
کرد که در این مهلت تعیین شده از وى عذرخواهى کنند در غیر 

این صورت ویدئو جدیدى علیه آنها منتشر خواهد کرد.
همه اینها در حالى است که باالخره شیال خداداد هم جواب ساشا 
ســبحانى را داد. خداداد در استورى اینستاگرامش با انتشار یک 
شعر از موالنا نوشت: «مه فشاند نو و سگ عو عو کند، هر کسى 
بر طینت خود مى تند، چون تو خفاشان بسى بینند خواب، کاین 
جهان ماند یتیم از آفتاب، حکم بر ظاهر اگر هم مى کنى، چیست 
ظاهرتر بگو زین روشنى، شمع حق را پف کنى تو اى عجوز، هم 

تو سوزى هم سرت اى [...] »
و البد حاال باید در انتظار پاســخ تندتر ساشا به شیال خداداد هم 

باشیم!

شیال خدادادمحیا حمزه

» را داد
«آقازاده

االخره  جواب 
 ب

فیلم فجر به  جشنواره موفق «کامیون» دســت خالى از
خانه مى رود. 

ویدئوهاى پسر در روزهــاى اخیــر،
در ونزوئال کهسفیر سابق ایران 

توســط خود او
منتششر مى شــود، بسیار
جنجال برانگگیز شده است. صفحه
اینستاى این «آقازاده»، پر است از عکسس ها و فیلم هاى وى در

آ

ت  ا طر خا
قبــل از ازدواجت را 

افشــا کنم. تو خودت عاشق پولى 
چون با یک مرد پولدار ازدواج کردى.» خداداد در 

ابتدا واکنشى بهاین تهدید ها نشان نداد، تا اینکه درپى حمله
این آقازاده جنجالى به بازیگر سینما، بهاره رهنما از حمایت نکر

ا ا ا ا

شیال خدادادمحیا حمزه

» را داد
«آقازاده

ااالخره  جواب 
بب ب

ماجراى محسن کیایى و «ماجراى نیمروز»
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نصف جهان  همانطور که در خبرهاى دیروز خواندید، احسان حاج صفى که پس از جام جهانى از المپیاکوس جدا شده بود و 
مورد توجه باشگاه سپاهان و تراکتورسازى قرار داشت با عقد قراردادى به تیم تراکتورسازى تبریز پیوست.

 این اتفاق در حالى صورت گرفت که امیر قلعه نویى و باشگاه سپاهان تالش هاى زیادى براى حضور حاج صفى 
در تیمشان انجام دادند اما تابش اعالم کرد که آنها نمى توانند هزینه رضایتنامه این بازى را پرداخت 

کنند. در نامه باشگاه المپیاکوس، هزینه رضایتنامه حاج صفى 500 هزار دالر قید شده بود.
تراکتورى ها این فصل رضا شربتى و محمد مسلمى پور را در پست دفاع چپ داشتند و حاال 
«جان توشاك» مى تواند از حاج صفى در این پست استفاده کند. البته احسان در فصول 
اخیر در پست هافبک میانى و دفاعى هم بازى کرده و احتماًال رقابت جذابى با نقى زاده، 

طاهران و مهدى پور براى این پست خواهد داشت.
 اکنون با حضور احســان حاج صفى، تراکتور بدون شک پرستاره ترین تیم لیگ 
هجدهم و البته یکى از کهکشانى ترین تیم هاى تاریخ فوتبال ایران است. آنها 
اشکان دژآگه، مسعود شجاعى و احسان حاج صفى را به عنوان ستاره هاى ملى 
پوش در اختیار دارند و امثال اسماعیلى فر، پهلوان و... نیز در قامت بازیکنانى 
فوق العاده براى تراکتور بازى خواهند کرد. همچنین نباید فراموش کرد 
که زنوزى سهمیه بازیکنان خارجى تراکتور را با بازیکنان توانمندى چون 
«استوکس»، «ســوگیتا» و »اروین» پرکرده که هر یک مى توانند 

سرنوشت یک بازى را عوض کنند.
 حاج صفى پیش تر سربازى خود را در تبریز سپرى کرده بود و حاال بار 
دیگر به این تیم بازگشته تا کار ناتمامش که قهرمانى در لیگ برتر 

بود را به سرانجام برساند.
وى که همیشه در مصاحبه هاى خود اعالم مى کرد که در ایران 
فقط براى سپاهان بازى مى کند حاال شرایطى را فراهم کرد که 
هواداران سپاهان حســابى از او دلخورند. شاید توجیه حاج صفى 
این باشد که تراکتورسازى توانست پول رضایتنامه او را پرداخت 
کند، اما فراموش نکنیم که او عالوه بر پول رضایتنامه مبلغ زیادى از 
سپاهان مطالبه کرده بود که عملیات بازگشت او به اصفهان را غیر ممکن 
کرده بود. هواداران سپاهان در کامنت هایى به او گفتند اگر خواهان پول بود 
براى پایبندى به شعار «در ایران فقط براى سپاهان» مى توانست راهى کشورى مثل 
قطر شود که باشگاه هاى متعددى در آن مشترى حاج صفى هستند. هرچه هست ثروت 

زنوزى مانع تداوم عاشقى حاج صفى در اصفهان شد.

نصف جهان  همانطور که در خبرهاى دیروز خواندید، احسان حاجص
مورد توجه باشگاه سپاهان و تراکتورسازى قرار داشت با عقد قرارد
 این اتفاقدر حالى صورت گرفت که امیر قلعه نویى و باش
در تیمشان انجام دادند اما تابش اعالم کرد ک
کنند. در نامه باشگاه المپیاکوس، هزینه
تراکتورى ها این فصل رضا شربتى
«جان توشاك» مى تواند از حاج
اخیر در پست هافبک میانى ود
طاهران و مهدى پور براى ای
 اکنون با حضور احســان
هجدهم و البته یکى از
اشکان دژآگه، مسعود
پوش در اختیار دارند
فوق العاده براى
که زنوزى سهم
«استوکس»

سرنوشتیک
 حاج صفى
دیگر به ای
بود را بهس
وى که
فقط برا
هواداران
این باش
کند، اما ف
سپاهان مطال
کرده بود. هواداران
براىپایبندى به شعار «در
قطر شود که باشگاه هاى مت
زنوزى مانع تداوم عاشقى حا

 حاج صفى بى خیال حرف هاى گذشته شد 

 ثروت زنوزى
سایت کنفدراســیون فوتبال آســیا رده بندى جدید لیگ هاى  مانع تداوم عاشقى  

برتر قاره کهن را اعالم کرد که لیگ برتر فوتبال ایران با دو پله 
صعود در رده پنجم لیگ هاى برتر قاره کهن قرار گرفت. در این 
رنکینگ سوپر لیگ چین در رده اول قرار گرفت و  کشورهاى 
قطر، کره جنوبى و امارات بــه ترتیب در رده هاى دوم تا چهارم 

قرار گرفتند.
در رده بندى جدید ، لیگ ایران با کسب 78/983 امتیاز در بین 
تیم  هاى غرب آسیا با یک پله صعود به رده سوم رسید. این بدان 
معناست که در صورت توزیع ســهمیه هاى جدید براى فصل 
بعدى لیگ قهرمانان آسیا طبق این رده بندى سهمیه  کشورمان 

همچنان 2+2 باقى خواهد ماند.
بنا به قوانین لیگ قهرمانان آسیا تیم هاى اول و دوم رده بندى 
در هر منطقه سهمیه 1+3 خواهند داشت. یعنى با توجه به رده 
بندى جدید ، در منطقه غرب قطر و امارات با داشتن رده اول و 
دوم سهمیه 1+3 دارند و ایران با قرارگرفتن در رده سوم سهمیه 

2+2 خواهد داشت.
سال گذشته شاهین رحمانى، عضو ایرانى کنفدراسیون فوتبال 
آســیا گفته بود: هنوز رده بندى جدید اعالم نشــده است ولى 
پارســال با رده بندى که AFC اعالم کرد ایران در رده هفتم 
ایستاد و ســهمیه 2+2 گرفت و عراق با توجه به اینکه مجوز 
حضور در لیگ قهرمانان آسیا را کسب نکرد، سهمیه عراق به 
ایران رسید تا سهمیه ایران 3+1 شــود. اگر ایران در رده بندى 
جدید در رده هفتم بماند مثل سال گذشته سهمیه 2+2 خواهد 
داشت و اگر کســب مجوز عراق اثبات شود ســهمیه ایران در 

مسابقات لیگ قهرمانان آسیا 2+2 مى شود.
حاال با توجه به این حرف هاى عضو ایرانى کنفدراسیون فوتبال 
آســیا على رغم اینکه لیگ برتر فوتبال ایران صعود دو پله اى 
داشته است اما در ســهمیه بندى ما تأثیرى نداشته است. نیم 
سهمیه عراق امسال از سوى AFC تأیید شد در نتیجه ما در 
فصل 2019-2018 در صورت عدم تغییر رده بندیمان سهمیه 
2+2 خواهیم داشت. با این رده بندى سرخابى ها مستقیم به لیگ 
قهرمانان آسیا راه پیدا مى کنند و ذوب آهن و سایپا راهى مرحله 

پلى آف مى شوند.

هافبک تهاجمى استقالل براى فرار از انتقاد کارشناسان باید درخشش خود در ترکیب 
آبى ها را آغاز کند.

مرتضى تبریزى در اولین بازى که در ترکیب استقالل به میدان رفت نمایش خوبى داشت 
و موفق شد در بازى با تراکتورسازى گل دوم آبى ها را بزند اما این بازیکن در سه بازى 

بعدى برابر فوالد، پارس جم و السد نتوانست به درخشش خود ادامه بدهد.
تبریزى در بازى با فوالد بهترین فرصت استقالل را در دو قدمى دروازه به دست مرادیان 

کوبید و در بازى با السد هم نتوانست نقشى در روند تهاجمى تیمش داشته باشد.
تبریزى براى فرار از فشــار انتقادها باید از بازى با نفت مسجد سلیمان درخشش خود 
در ترکیب اســتقالل را آغاز کند تا ثابت کند ارزش هزینه اى که برایش شده را داشته 
است. قرارداد تبریزى با اســتقالل به علت رقم باالى رضایتنامه اى حدود سه میلیارد 

براى استقالل هزینه داشت اما او هنوز نتوانسته رضایت هواداران این تیم را جلب کند.
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نصف جهان  از سرى رقابت هاى جام حذفى فوتبال و از مرحله یک هشتم نهایى این 
مسابقات، دو تیم خونه به  خونه بابل و شاهین شهردارى بوشهر به دلیل آماده نشدن 
استادیوم شهداى هفتم تیر بابل، در شــهر همسایه و در استادیوم شهداى شهرستان 
سیمرغ به مصاف هم رفتند اما اتفاقاتى در ورزشگاه رخ داد که همه چیز این مسابقه 

را تحت تأثیر قرار داد.
به  دلیل مشاجراتى که فصل گذشته در برنامه «فوتبال یک» شبکه ورزش میان محمود 
فکرى سرمربى وقت تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان و قاسم حسن زاده مالک باشگاه 
خونه به خونه در خصوص اســتفاده تیم بابلى از جادوگر اتفــاق افتاده بود، پیش بینى  

مى شد این دیدار حواشى را در پى داشته باشد.
 طبق گزارشــى که در خبرگزارى «فارس» و چند رســانه دیگر منتشر شده است، 
هواداران خونه به خونه بابل که تعدادشان به حدود 150 نفر مى رسید، از یک  ساعت 

قبل از آغاز بازى، زمانى که دو تیم مشــغول گــرم کردن بودند، 
رکیک ترین فحش ها و ناسزاها را نثار محمود فکرى و مرتضى غالمعلى تبار بازیکن 
تیم شاهین شهردارى بوشهر (کاپیتان فصل گذشته نساجى مازندران) کردند. برخى از 
هواداران در ورزشگاه در حالى که لباس هاى خود را از تن خارج کرده به صورت واضح 

به پشت نیمکت تیم شهردارى رفتند و اقدام به فحاشى کردند.
محمود فکرى که به شدت از این رفتار هواداران خونه به خونه عصبانى بود، در گفتگو 
با خبرنگاران، با بیان اینکه نیروهاى تأمین امنیت استادیوم به  راحتى این صحنه ها را 
مشاهده مى کنند و واکنشى نشان نمى دهند، اظهار کرد: «کادر فنى خونه به خونه هم 

هیچ اراده اى براى آرام کردن این چند هوادار از خود نشان نداد.»
فحاشــى ها و حرکات عجیب و غریب زمانى اتفاق افتاد کــه نیروهاى تأمین امنیت 
استادیوم در پشــت فنس ها و در میان هواداران حضور نداشــتند، یکى از هواداران 
خونه به خونه که گویا حالت طبیعى نیز نداشت، به پشت نیمکت تیم شاهین شهردارى 
بوشــهر آمده و مجدداً با رکیک ترین فحش ها به فکرى، در مقابل او لباســش را از 
تن درآورد اما باز هم این رفتار با خویشتندارى مســئوالن برگزارى این بازى مواجه 

شد! بخش ورزشــى خبرگزارى 
«فارس» همچنان در مورد این اتفاقات نوشته است: تصویر کامل  رفتار غیر قابل باور 
هوادار خونه به خونه در مقابل چشمان فکرى در اختیار این خبرگزارى هست اما واقعًا 

به صورت کامل قابل انتشار نیست.
فرجى ناظر این مسابقه که سن و سالى از او مى گذرد، گویا از انرژى مضاعف براى سر 
و سامان دادن این اوضاع تأسفبار برخوردار نبوده است وگرنه مدیریت کردن این قلیل 
تماشاگران با وجود تعداد زیاد نیروهاى امنیتى، کار چندان سخت و طاقت فرسایى نبود. 
شاید نتوان چند هزار هوادار را مدیریت کرد اما ناظر بازى با همکارى نیروهاى تأمین 
امنیت استادیوم مى توانست این چند هوادار فحاش را دستگیر کند و یا حداقل اینکه 
آنها را از استادیوم  بیرون کند. لیدرها و هواداران خونه به خونه هنگام ورود و خروج تیم 
شاهین شهردارى بوشهر به راحتى از فنس ها باال مى رفتند و از بازیکنان و سرمربى تیم 
مهمان با فحاشى پذیرایى مى کردند. در بین دو نیمه و در زمانى که تیم بوشهرى زمین 
را ترك مى کرد هواداران آزادانه در ورودى رختکن حاضر شدند و باز هم به فکرى و 

غالمعلى تبار هتاکى کردند.

شاهکار جدید هواداران

فحاشى با آپشن عریانى!

    

نصف جهان گزارش هاى جداگانه دیروز «ورزش سه» و «خبر آنالین» نشان 
مى دهند که قوانین مجلس در حوزه ورزش تا چه حد بعضًا عجیب و نیازمند 

بازنگرى هاى فورى است. 

همانطور که در خبرها پیش تر خواندید تیم امید اگر قهرمان بازى هاى آسیایى 
جاکارتا مى شــد همه بازیکنانش از گذراندن دوران خدمت ســربازى معاف 
مى شدند.  این خبر را سردار موســى کمالى، رئیس اداره سرمایه انسانى ستاد 
کل نیروهاى مسلح اعالم کرده بود و اذعان داشت قهرمانى در جام ملت هاى 
آسیا معافیت را براى بازیکنان تیم ملى به همراه نخواهد آورد چون بازى هاى 
آسیایى زیر نظر کمیته ملى المپیک برگزار مى شود اما برگزار کننده جام ملت ها 

کنفدراسیون فوتبال آسیاست.
بله درســت حدس زده اید. از نگاه قانونگذار، بازى هاى آسیایى مهمتر از جام 
ملت هاست و به همین دلیل چنین قانونى را تدوین کرد! این در حالى است که 
از نگاه فوتبالى ها قهرمانى در جام ملت ها ارزشــمندتر از قهرمانى در فوتبال 
بازى هاى آسیایى است و اگر قرار به ایجاد معافیت براى بازیکنان تیم ملى بود 

باید قهرمانى در جام ملت ها مالك معافیت قرار مى گرفت.
همانطور که هیچکس نمى تواند منکر شود که قهرمانى در جام جهانى مهمتر از 
قهرمانى در فوتبال المپیک است. از سویى مسابقاتى از درجه اهمیتى باالترى 
برخوردار است که زیر نظر فیفا برگزار شود. مسابقاتى که زیر نظر کمیته ملى 

المپیک برگزار مى شود از نظر اولویت در درجه دوم است.

ستاد کل نیروهاى مسلح از قانونى تبعیت مى کند که توسط نمایندگان مجلس 
شوراى اسالمى وضع شده است. از سویى ستاد کل نیروهاى مسلح به تازگى 
و براى کمک به فوتبالیســت ها اعالم کرده بازیکنانى که در لیگ برتر بازى 
مى کنند تا سن 28 ســالگى الزامى براى گذراندن دوران خدمت ندارند و این 
معافیت براى ملى پوشان هم تا 30 ســالگى خواهد بود. این قانون قرار است 
در ماه هاى آتى و با اضافه شدن بندهایى از سوى سازمان لیگ برتر به تیم ها 

ابالغ شود.
متأســفانه قوانین فوتبالى که در ســال هاى اخیر از ســوى مجلس شوراى 
اسالمى وضع شده بیشتر به ضرر فوتبال بوده تا اینکه به فوتبال کمک کند. 
نمونه اش اینکه وزارت نفت از هزینه براى تیم هاى لیگ برترى منع شده است 
و این قانون منجر به نابودى نفت تهران شــده است و تیم هاى پارس جنوبى 
جم و نفت مسجد سلیمان به همین علت در وضعیت بحرانى به سر مى برند. 
از سویى مجلس نتوانســته براى احقاق حق پخش کار مثبتى انجام دهد. اما 
در آســتانه جام ملت ها اصالح این قانون مى تواند روحیــه تیم ملى را براى

 قهرمانى باال ببرد.

ذوب آهن
 به پلى آف مى رود؟

تبریزى و فشار 3 میلیاردى

نصف جهــان  سپاهانى ها پس از سه فصل پرفراز و نشیب 
به ســراغ امیر قلعه نویى رفتند و این چهــره تا پایان هفته 
ششم موفق شده پرافتخاترین تیم لیگ برتر را بار دیگر به 
جایگاهى در جدول بازگرداند کــه هواداران این تیم خود را 

مستحق آن مى دانند.
در این مسیر امیرقلعه نویى بازیکنانى را به خدمت گرفته تا 
توانایى پیاده کردن سیستم مورد نظر او را در زمین مسابقه 
داشته باشند و حاال او خطرناك ترین خط تهاجمى لیگ را 

با حضور بازیکنانى با توانایى هاى مختلف در اختیار دارد.
عالوه بر شیوه هاى معمولى که امیرقلعه نویى براى رسیدن 
به گل براى تیمش در نظر مى گیرد، سپاهانى ها دو شیوه 

دیگر هم براى ایجاد موقعیت گلزنى دارند که در شش 
دیدار گذشته نقش پررنگى در ایجاد موقعیت هاى 

گلزنى براى آنها داشته است؛ پرتاب هاى پورقاز 
و ارسال هاى محمد کریمى.

پورقاز در این فصل وظیفه پرتاب هاى بلند روى 
دروازه تیم هاى حریف را عهده دار بوده است و 

اگرچه شاگردان قلعه نویى به صورت مستقیم روى این 
حربه به گل نرســیده اند ولى به خوبى توانسته اند موج 
حمله را با رســاندن توپ به محوطه جریمه و دستپاچه 

شکل و ادامه دهند. کــردن حریف 
اسلحه  خطرناك و زهردار دیگر 

ســپاهانى ها در لیگ هجدهم مهندس جدیــد لیگ برتر 
محمد کریمى اســت که تاکنون چهار بار با پاس هاى خود

 هم تیمى هایش را در موقعیت گلزنى قرار داده است. کریمى 
جوان در شش دیدار گذشته رفته رفته جاى مهدى کیانى که 
ارسال هاى پشت محوطه جریمه و کرنر را در اختیار داشت 
گرفته و حاال هر کرنر و ارسال طالیى پوشان بوى موقعیت 
و گل مى دهد؛ اتفاقى که آخرین گل طالیى پوشــان را در 
دقیقه 95 دیدار برابر پارس جنوبى جم هم رقم زد.

 لیگ هجدهــم که حاال هفته ششــم را 
پشت سر گذاشــته کم کم به روزهاى 
بسیار حســاس خود نزدیک مى شود؛ 
جایى کــه مدعیــان قهرمانى 
مى توانند خود را از سایر تیم 
ها جدا کنند. به نظر مى رسد 
ســپاهان با نمایش هایى 
که تاکنــون ارائه کرده و 
همینطور تبحرى که روى 
بازى هوایى دارد، با آتشبار 
فــوق العاده خــود مدعى 
جدى قهرمانــى خواهد بود 
و براى بازگشت به روزهاى اوج آماده

 مى شود.

   خبر آنالیــن | در فوتبال ایران انگار باب شده است هر بازیکن و مسئولى براى 
توجیه درستى انتخابش از «کارلوس کى روش» فکت بیاورد!

 در یکى دو سال گذشته اگر فوتبال ایران را ببینید، تقریباً همه اهالى فوتبالمان براى 
توجیه تصمیمات درست یا غلط خود از جمله کلیشه اى «نظر کارلوس کى روش را 
پرسیدم» اســتفاده مى کنند. در همین چند هفته اخیر به خبرهاى نقل و انتقاالت 
بازیکنان تیم ملى نگاه کنید. تقریبًا همه از این گفته اند که نظر کارلوس کى روش 
در انتخاب هاى شان نقش داشته است. آنها سال قبل هم همین را گفتند و مثًال سال 
قبل اصًال فرصت بازى هم نداشتند. این بار این جمله را سعید عزت اللهى گفته. قبل 

از او هم تقریباً همه لژیونرهاى دیگرمان این جمله را گفته بودند!

مدافع سابق تراکتورسازى هنوز نتوانسته مطالباتش را از تى تى ها را دریافت کند و از 
طریق AFC و فیفا پیگیر این موضوع است.

پس از ضرب االجلى که کنفدراسیون فوتبال آســیا براى باشگاه هاى ایرانى براى 
پرداخت بدهى هایشان و صدور مجوز حرفه اى تا تاریخ 9 شهریور تعیین کرده بود 
باشگاه استقالل و پرسپولیس با بســیارى از بازیکنان و مربیان پیشین خود تسویه 
حساب کرد اما باشگاه تراکتورسازى تبریز حسب ادعاى خالد شفیعى، مدافع سابق 
خود که اکنون در سپاهان توپ مى زند، هیچگونه اقدامى به منظور پرداخت حق و 

حقوق وى انجام نداده است.
وکیل خالد شفیعى در این زمینه گفت: بعد از اینکه از مسئولین تراکتور و شخص آقاى 
آجورلو تقاضا کردیم که حق و حقوق مــوکل را پرداخت کنند و هیچگونه اعتنایى 
نکردند، به ناچار گزارش بدهى باشــگاه تراکتور را به AFC دادیم و AFC به ما 
پاسخ داد که در این زمینه تحقیق مى کنیم. و حتى مدتى قبل نمایندگان AFC که 

به تهران آمده بودند راجع به این موضوع از موکلم تحقیق کرده بودند که آیا باشگاه 
تراکتور اقدامى براى پرداخت حق و حقوقش یا جلب رضایتش کرده یا خیر ؟ که پاسخ 

موکل منفى بوده است.
وى ادامه داد: حتى بعد از رفتن آقاى آجورلو از تراکتور، صحبت ها و مذاکراتى با آقاى 

الیاسى داشتیم که متأسفانه به سرانجام نرسید و جز خلف وعده چیزى ندیدیم!
ناصر محزوم همچنین گفت: با این حال و به علت تکلیف اخالقى مجدداً در چند روز 
اخیر هم به آقایان اسدى و الیاســى پیغام دادیم و اتمام حجت کردیم ولیکن باز هم 
متأسفانه هیچگونه پاسخى از جانب آنها داده نشد. مسئولین تراکتور و فدراسیون 

خصوصاً مسئول محترم کمیته صدور مجوز حرفه اى جناب آقاى سهیل مهدى 
نیک بدانند قبًال این موضوع را کتباً، به اطالع فدراسیون رسانده و با اتمام 
مهلت کنفدراسیون آسیا، نتیجه کار آنها در هنگام راستى آزمایى توسط 

مسئولین کمیته مجوز حرفه اى AFC معلوم و مشخص خواهد شد.

خالد، موى دماغ تى تى ها!

رى
ته ملى 

الح این قانون مى تواند روحیــه تیم ملى را براى م ج ر
 قهرمانى باال ببرد.

ودند که آیا باشگاه 
ه یا خیر ؟که پاسخ

 و مذاکراتى با آقاى 
زى ندیدیم!

 مجدداً در چند روز 
دیم ولیکن باز هم
کتور و فدراسیون 

هیل مهدى 
و با اتمام 
 توسط 

شد.

به استناد قوانین عجیب ورزشى مجلس شوراى اسالمى

قهرمانى در فوتبال المپیک، مهمتر از فتح جام جهانى!
آتشبار فوق العاده براى بازگشت

تا کى هزینه از کى روش؟

زمین مسابقه ر
هاجمى لیگ را 

اختیار دارد.
ى براى رسیدن 
نى ها دو شیوه 

ه در شش 
تهاى 

رقاز 

ى
ت و

روىاین 
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 مىشود.

و وبى ىب و ی ر ل ب رب
حمله را با رســاندن توپ به محوطه جریمه

شکل وکــردن حریف 
اسلحه  خطرناكدیگر 
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مفاد آرا
شماره: 974202511736945- 97/5/22 آگهى موضوع ماده ســه قانون و ماده 13 آیین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد سند رسمى نظر به صدور آراى صادره هیئت 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشــد مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
1- راى شماره 139760302210000670 مورخ 1397/05/22 هیئت اول آقاى سعادت خانمحمدى 
خشوئى به شناسنامه شماره 26 کدملى 6209885063 صادره از باغ بهادران فرزند بهرام بر ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 64/40 مترمربع مفروزى از پالك شماره 310 فرعى از 2248 اصلى واقع 
در بخش شش حوزه ثبت ملک جنوب شــرق اصفهان. انتقال عادى مع الواسطه از طرف آقاى مسعود 
فرهمند. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/5/27 تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1397/6/12 م الف: 227808 

میرمحمدى رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /5/671
مفاد آرا

برابرآراءصــادره هیئتهــاى اول ودوم موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــى تصرفات مالکانه 
وبالمعارض متقاضیان محرزگردیده اســت. لذا مشــخصات متقاضیان وامالك موردتقاضا به شــرح 
زیربه منظوراطالع عموم دردونوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود درصورتى که اشخاص نسبت به 
صدور سندمالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشــند مى توانندازتاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو 
ماه اعتراض خودرادراداره ثبت اسنادوامالك محل تسلیم وپس ازاخذ رسید،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ 

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

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

رسمى مشاعى مى باشد
3- رأى شــماره 2562 مورخه 1397/3/8 آقاى ذبیح اله بهارلوئى به شناســنامه شماره 141 کدملى 
4622892758 صادره شهرکرد فرزند حسن درششدانگ یک باب خانه به مساحت 300 مترمربع واقع 
دریزدانشــهر قســمتى ازپالك 87 اصلى بخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى ورثه 

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

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

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

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

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

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

مالک رسمى مشاعى مى باشد
10- رأى شماره 3855 مورخه 1397/4/16 آقاى ابراهیم سعیدیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 406 
کدملى 1091128669 صادره نجف آباد فرزند اسماعیل در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 173/70 
مترمربع قسمتى ازپالك 967 قطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
11- رأى شماره 3853 مورخه 1397/4/16 خانم نصرت حبیب الهى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
26 کدملى 1091642613 صادره نجف آباد فرزند عبداله درششدانگ یک باب مغازه به مساحت 39/92 
مترمربع قسمتى ازپالك 967 قطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

12- رأى شــماره 3647 مورخه 1397/4/10 خانم طیبه حسینخانى به شناســنامه شماره 10 کدملى 
5759727656 صادره چادگان فرزند عوضعلى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 191/19 مترمربع 

قسمتى ازپالك 492/1 قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
13- رأى شــماره 3655 مورخه 1397/4/10 آقاى عشقعلى صفرى به شناســنامه شماره 15 کدملى 
5499699194 صادره تیران وکرون فرزند بمانعلى درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 123/17 
مترمربع قسمتى ازپالك 518 قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان -  متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

14- رأى شــماره 3772 مورخه 1397/4/14 خانم افسانه صحرانشین ســامانى به شناسنامه شماره 
89 کدملى 1819494926 صادره آبادان فرزند یحیى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 100/02 
مترمربع واقع در یزدانشهر قســمتى ازپالك 87 اصلى بخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک 

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

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

مشاعى مى باشد
17- رأى شــماره 4045 مورخه 1397/4/21 آقاى حســن باقرى  به شناسنامه شــماره 954 کدملى 
1091091382 صادره نجف آباد فرزند عبدالرحیم  درچهار دانگ مشــاع ازششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 144/30 مترمربع قســمتى ازپالك 410/2قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

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

قسمتى ازپالك 683 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
19- رأى شــماره 3517 مورخــه 1397/4/5 آقاى هادى قائدى به شناســنامه شــماره 25 کدملى 
4623228940 صادره فریدن فرزند رمضانعلى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 125/83 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 3045 فرعى از391 اصلى واقع دربخش 9 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

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

غالمحسین معینى باواسطه وبه صورت عادى مى باشد 
21- رأى شــماره 3651 مورخه 1397/4/10 آقاى اکبرعابدینى نجف آبادى به شناســنامه شــماره 
369 کدملى 1091047715 صادره نجف آباد فرزند اسحق در ششــدانگ یک باب کارگاه به مساحت 
312/38 مترمربع قســمتى از پالك 1517 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
22- رأى شماره 2642 مورخه 1397/3/10 آقاى رسول شفیعى نجف آبادى به شناسنامه شماره 730 
کدملى 1091157588 صادره نجف آباد فرزند محمود درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 150/69 مترمربع قســمتى ازپالك 905/1 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
34- رأى شــماره 4224 مورخه 1397/4/26 آقاى عبداله منتظرى به شناســنامه شماره 671 کدملى 
1091219001 صادره نجف آباد فرزند محمد تقى درششــدانگ یک باب مغازه به مســاحت 57/29 
مترمربع قســمتى ازپالك 280 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رســمى مشاعى 

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

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

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

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

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

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
40- رأى شماره 4349 مورخه 1397/4/30 آقاى ابراهیم جعفرى حاجى آبادى به شناسنامه شماره 608 
کدملى 1091079269 صادره نجف آباد فرزند فتح اله درششدانگ یک باب خانه به مساحت 107/47 
مترمربع قسمتى ازپالك 179 قطعه 9 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد   
41- رأى شــماره 3951 مورخه 1397/4/19 آقاى مصطفى امیرپور به شناسنامه شماره 499 کدملى 
1091476799 صادره نجف آباد فزند غالمرضا درششدانگ یک باب خانه به مساحت 127/73 مترمربع 

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

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

بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
44- رأى شماره 4222 مورخه 1397/4/26 آقاى مهدى عبداللهى نجف آبادى به شناسنامه شماره 509 
کدملى 1090957025 صادره نجف آباد   فرزند احمد درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 202/25 
مترمربع قســمتى ازپالك 965/2 و964/2 قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد 
45- رأى شماره 4122 مورخه 1397/4/24 آقاى حسین غالمى قراتپه به شناسنامه شماره 900 کدملى 
1091003874 صادره نجف آباد فرزند امیر درششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 96/70 مترمربع 
قســمتى از پالك شــماره 192/2 واقع درقطعه 11 بخش 11 ثبت اصفهان -  متقاضى مالک رسمى 

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

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

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

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

مشاعى مى باشد
50- رأى شــماره 3813 مورخه 1397/4/16 آقاى محســن ســلطانى به شناســنامه 758 کدملى 
1091269637 صادره نجف آباد فرزند مهدى درسه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
151/20 مترمربع قســمتى از پالك 408/1 واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان  - متقاضى مالک 

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

رسمى مشاعى مى باشد
52- رأى شــماره 4036 مورخه 1397/4/20 خانم مهناز نوراله نجف آبادى به شناسنامه شماره 197 
کدملــى 1091016399 صادره نجف آباد فرزند احمد درششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 126 
مترمربع قســمتى ازپالك شــماره 889/4 واقع درقطعه 9 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

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

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

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

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

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

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

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

رسمى مشاعى مى باشد
60- رأى شماره 8910 مورخه 1396/10/3 و رأى اصالحى شــماره 4569 مورخه 1397/5/4 آقاى 
غالمرضا قائمى به شناسنامه شــماره 24743 کدملى 1090245351 صادره نجف آباد فرزند على در 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 186 مترمربع قســمتى ازپالك شماره 382 اصلى واقع درقطعه 6 

بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
61- رأى شــماره 3735 مورخه 1397/4/12 خانم محترم دواشى جمالوئى به شناسنامه شماره 1292 
صادره شهرکرد فرزند ابراهیم درششدانگ یک باب خانه به مساحت  کدملــى 4621160001 
141/80 مترمربع قسمتى از پالك شماره 87 اصلى واقع دربخش 12 حوزه ثبت ملک اصفهان – انتقال 

ملک ازمالک رسمى غالمحسین معینى باواسطه وبه صورت عادى مى باشد 
62- رأى شماره 3890 مورخه 1397/4/17 خانم طاهره رحیمى حاجى آبادى به شناسنامه شماره 730  
کدملى 1091051321 صادره نجف آباد فرزند محمد جعفر در ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 
246/77 مترمربع قســمتى از پالك 791 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد 
63- رأى شماره 3407 مورخه 1397/3/31 آقاى احمد منتظرى نجف آبادى به شناسنامه شماره 389 
کدملى 1091557421 صادره نجف آباد فرزند کرمعلى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب مغازه به 
مساحت 146/69 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 6 اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان - متقاضى 

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

الف:228467 حسین زمانى- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/ 5/711 
بند الف آگهى موضوع ماده 3 قانون  و ماده 13 آیین نامه تعیین تکلیف 

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

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

رسمى آقاى مرتضى مظفرى محرز گردیده است . 
2- راى شــماره 0579 مورخ 96/12/21 مالکیت آقــاى حجت اله ابدالى بــه ش ش : 442 کد ملى 
1291066136 صادره اصفهان فرزند حیدر بصورت ششــدانگ یکباب مغازه به مساحت 42/90 متر 
مربع پالك شماره 301 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 حوزه ثبت ملک شاهین شهر استان اصفهان 

تائید که در ازائ خریدارى مشاعى به صورت مع الواسطه از مالک رســمى آقاى محمود ابدالى حاجى 
آبادى محرز گردیده است . 

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

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

شاهین شهر استان اصفهان که در ازائ مالکیت رسمى مشاعى اولیه مفروض گردیده است . 
5- راى شــماره 0577 مــورخ 96/12/15 مالکیت آقاى مجتبــى ابدالــى ش ش : 1645 کد ملى : 
1285865642 صادره اصفهان ف : حیدر بصورت ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 200 متر مربع 
پالك شماره 301 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 حوزه ثبت ملک شاهین شهر استان اصفهان تایید 
که در ازائ خریدارى مشاعى به صورت مع الواسطه از مالک رسمى آقاى غالمرضا ابدالى حاجى آبادى 

محرز گردیده است . 
6- راى شــماره 0510 مــورخ 96/10/4 مالکیت آقاى حســین رحمانــى ش ش : 1157 کد ملى : 
1290545936 صادره اصفهان فرزند تقى بصورت یکباب مغازه  و زمین متصله ششدانگ به مساحت 
161/36 متر مربع شماره 116 فرعى از 301 اصلى در اصفهان بخش 16 حوزه ثبت ملک شاهین شهر 

استان اصفهان تایید که در ازائ مالکیت رسمى مشاعى اولیه مفروض گردیده است . 
7- راى شــماره 0547 مــورخ 96/11/11 مالکیت آقــاى مجیــد ابدالــى  ش ش : 174 کد ملى : 
5110300216 صادره اصفهان فرزند حسن  بصورت یکباب ساختمان مسکونى  ششدانگ به مساحت 
217/69 متر مربع پالك  شــماره 301  اصلى واقع در  اصفهان بخش 16 حوزه ثبت ملک شاهین شهر 
استان اصفهان تایید که در ازائ خریدارذى مشاعى به صورت مع الواسطه از مالک رسمى آقاى محمود 

ابدالى حاجى آبادى محرز گردیده است.
8- راى شماره 0511 مورخ 05 / 10 / 96 مالکیت خانم ثریا شــیرانى نسب به شناسنامه شماره 1006 
کدملى 4668967572 صادره لردگان فرزند  قربانعلى بصورت ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 15 
/55 متر مربع پالك شماره 301 اصلى واقع در اصفهان  بخش 16 حوزه ثبت ملک شاهین شهر استان 
اصفهان تایید که در ازائ خریدارذى مشــاعى به صورت مع الواسطه از مالک رسمى آقاى حسین قمى 
حاجى آبادى محرز گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور  و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد  . تاریخ انتشار نوبت اول : 97/5/28 تاریخ انتشار نوبت دوم: 

97/6/12 م الف :229985 ناصر صیادى صومعه - رئیس ثبت اسناد و امالك شاهین شهر /5/726 
مزایده اموال منقول

اجراى احکام حقوقى شعبه دوم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى درخصوص پرونده اجرایى کالسه 
962478 ج/2 له آقاى جعفر ساطع با وکالت خانم اعظم ابراهیمى و علیه آقاى عباس صمیعى نژاد مبنى 
بر مطالبه مبلــغ 1/277/399/072 ریال بابت محکوم به و هزینه هــاى اجرایى و حق االجراى دولتى 
درتاریخ 1397/7/10 ساعت 8/30 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 
15 جهت فروش یکدستگاه کامیون کشنده به شماره انتظامى 727 ع 14 ایران 13 که توسط کارشناس 
رسمى به شرح ذیل ارزیابى شده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین 
خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى اصفهان پارکینگ امین (کالنترى 24 امیرکبیر 
اصفهان) مراجعه و از اموال بازدید و با همراه داشتن 10٪ درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده 
بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاددهنده باالترین قیمت 
برنده مزایده خواهد بود. تســلیم مال  مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد گرفت 
و هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد. لیســت اموال مورد مزایده: یک دستگاه کامیون 
کشنده ولوو اف اچ 12 نارنجى مدل 86 به شماره انتظامى 727 ع 14 ایران 13 به شماره موتور 570239 
و شماره شاســى 867692 به همراه تانکر کاالبرین فابریک آلمانى داراى اتاق اسکان و رنگ فابریک 
بوده و تنها از ناحیه الستیکها مســتهلک مى باشــد که نظر اینجانب برآورد و قیمت براساس شرایط 
خودرو و عرف بازار به مبلغ سیصد و شــصت میلیون تومان ارزیابى گردیده ضمنًا با توجه به قرار داشتن 
تحت پیمان شرکت نفت و دارا بودن عضویت و دفترچه بارگیرى (سوخت) ارزش تقریبى امتیاز به مبلغ 
یکصد و پنجاه میلیون تومان به مبلغ قیمت گذارى کامیون اضافه مى گردد که در نتیجه ارزش کامیون 
به مبلغ پانصد و ده میلیون تومان ارزیابى میگردد. م الــف: 223722 مدیر و دادورز اجراى احکام مدنى 

دادگسترى اصفهان /6/110
اخطار اجرایى

شماره: 971/95 به موجب رأى شماره 881 تاریخ 96/10/14 حوزه مرکزى مبارکه شوراى حل اختالف 
شهرستان شــعبه 2 که قطعیت یافته است. محکوم علیه پیمان بیابان گشــت فرزند علیرضا شغل: آزاد 
نشانى: مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ 45/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 
مبلغ 637/500 ریال هزینه دادرسى و پرداخت خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ 95/3/30 لغایت زمان 
اجراى حکم که توسط دایره اجراى احکام محاسبه مى گردد در حق محکوم له محمدرضا باقریان فرزند 
مرتضى شغل: وکالت نشانى: مبارکه ابتداى خ مشتاق ساختمان ماهان طبقه اول دفتر وکالت و پرداخت 
نیم عشر در حق صندوق دولت. ماده 34 قانون اجراى احکام: همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، 
محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم 
به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود 
را قادر به اجراى مفاد اجرائیه ندانــد، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را قســمت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 224278 شعبه دوم حقوقى  شوراى حل اختالف 

شهرستان مبارکه /6/259
اخطار اجرایى

شــماره: 971/95 به موجب رأى شــماره 881 تاریخ 96/10/14 حوزه مبارکه شــوراى حل اختالف 
شهرستان شعبه 2 مبارکه که قطعیت یافته است. محکوم علیه سید مهدى افضلى قمى نشانى: مجهول 
المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ 45/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 637/500 
ریال هزینه دادرسى و پرداخت خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ 95/3/30 لغایت زمان اجراى حکم که 
توسط دایره اجراى احکام محاسبه مى گردد در حق محکوم له محمدرضا باقریان فرزند مرتضى شغل: 
وکیل نشانى: مبارکه ابتداى خ مشتاق ســاختمان ماهان طبقه اول و پرداخت نیم عشر در حق صندوق 
دولت. ماده 34 قانون اجراى احکام: همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند 
که اجراى حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه 
نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا 

اعالم نماید. م الف: 224277 شعبه دو حقوقى  شوراى حل اختالف شهرستان مبارکه /6/260
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710106836204037 شماره پرونده: 9709986836200493 شماره بایگانى شعبه: 
970559 خواهان بى بى ساره محمدى  به طرفیت خوانده سید على امیرى به خواسته ثبت واقعه طالق به 
شماره بایگانى 970559 خ 2 دادخواستى تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان اصفهان نموده که وقت 
رسیدگى 97/7/11 ساعت 10 تعیین شده اســت به علت مجهول المکان بودن خوانده آقاى سید على 
امیرى و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور 
مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر 
آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه نماید. اصفهان- خ میرفندرسکى خ میر- حدفاصل چهارباغ 
باال و پل میر- مجتمع قضایى شهید قدوسى- طبقه 4 اتاق 402. م الف: 235335 شعبه 2 دادگاه خانواده 

شهرستان اصفهان (مجتمع شهید قدوسى) /6/263
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710106805203029 شــماره پرونده: 9709986805200645 شماره بایگانى 
شــعبه: 970645 خواهان علیرضا هژبرپور دادخواســتى به طرفیت خوانده محمدرضا میرزایى و ژیال 
امیر داور به دادخواسته الزام به تنظیم  ســند مطرح که به این شعبه ارجاع و به شــماره پرونده کالسه 
9709986805200645 شــعبه 52 شــوراى حــل اختالف اصفهــان ثبت و وقت رســیدگى مورخ 
1397/07/19 ساعت 8:00 تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى 
مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب یــک نوبت در یکى از جراید 
کثیراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- کنارگذر اتوبان شــهید خرازى- حدفاصل خیابان آتشگاه و 
میرزا طاهر- مجتمع شماره سه شــوراى حل اختالف. م الف: 235223 شعبه 52 شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /6/264
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710106793502820 شــماره پرونده: 9709986793500429 شماره بایگانى 
شــعبه: 970433 خواهان آقاى افشــین گیو دادخواســتى به طرفیت خوانده خانم لیــال نقدى فرزند 
شــهوه رضا به خواســته مطالبه وجه ســفته مطرح که به این شعبه ارجاع و به شــماره پرونده کالسه 
9709986793500429 شــعبه 5 حقوقى شــوراى حل اختالف اصفهان ثبت و وقت رسیدگى مورخ 
1397/07/23 ساعت 8:30 تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى 
مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب یــک نوبت در یکى از جراید 
کثیراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- چهارراه شیخ صدوق- چهارراه وکال- مجتمع شهداى مدافع 
ح رم شــوراى حل اختالف. م الف: 235234 شعبه 5 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو) /6/265
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710106796101494 شــماره پرونده: 9709986796100416 شماره بایگانى 
شعبه: 970417 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به حشمت اله خواجه طالخونچه فرزند نعمت 
اله- خواهان آقاى عبداله خندستانى دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى حشمت اله خواجه طالخونچه 
به خواسته انتقال سند مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709986796100416 
شعبه 31 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/07/17 ساعت 16:00 
تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا 
خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، 
نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. 
اصفهان- چهارراه شیخ صدوق- چهارراه وکال- مجتمع  شــهداى مدافع حرم شوراى حل اختالف. م 

الف: 235248 شعبه 31 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /6/266
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710106793903115 شــماره پرونده: 9709986793900703 شماره بایگانى 
شعبه: 970711 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به معصومه نجفى- خواهان محمود عنایتى 
دادخواســتى به طرفیت خوانده منیره آقایى و معصومه نجفى به خواسته مطالبه مطرح که به این شعبه 
ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709986793900703 شعبه 9 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان 
(مجتمع شهید حججى) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/07/30 ساعت 8:00 تعیین که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس 
از تاریخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- خیابان سجاد- 
خیابان آیت اله ارباب- روبروى مدرسه نیلى پور- جنب ساختمان صبا- پالك 57. م الف: 235249 شعبه 

9  حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /6/267
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710106794203078 شــماره پرونده: 9709986794200190 شماره بایگانى 
شعبه: 970191 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به حمید یحیى دائى- خواهان قاسم قاسمى 
قلعه شاهرخى با وکالت مهرداد یوسفیان دادخواســتى به طرفیت خوانده شقایق ناطقى و حمید یحیى 
دائى به خواسته مطالبه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709986794200190 
شعبه 12 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/07/26 ساعت 11:00 
تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا 
خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود،  
نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. 

اصفهان- چهارراه شیخ صدوق- چهارراه وکال- مجتمع شــهداى مدافع حرم شوراى حل اختالف. م 
الف: 235290 شعبه 12 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /6/268

ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغنامه: 9710106836304671 شــماره پرونده: 9609986836301661 شماره بایگانى 
شــعبه: 961842 مشــخصات ابالغ شــونده حقیقى: على منصفى اصفهانى فرزند امیرحسین نشانى: 
اصفهان- مجهول المکان تاریخ حضور: 1397/07/17 سه شنبه ساعت: 10:30 محل حضور: ا صفهان- 
خ میرفندرسکى (خ میر)- حدفاصل چهارباغ باال و پل میر- مجتمع قضایى شهید قدوسى- طبقه 3- اتاق 
303 درخصوص دعوى نرگس اساسى به طرفیت على، حمیدرضا، اصغر همگى به فامیلى منصفى و خانم 
عزت الماسى در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى و اســتماع گواهى گواهان در این شعبه حاضر شوید. م 

الف: 235331 شعبه 3 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع شهید قدوسى) /6/269
وقت اجراى قرار تحریر ترکه

بدینوســیله اعالم مى نماید به موجب درخواســت مهر و موم و تحریر ترکه طرفیت مهدى عمرانى- 
همایون عمرانى و فریده عمرانى قــرار تحریر ترکه مرحوم پوراندخت عمرانى طى شــماره 970174 
در شوراى حل اختالف شــهید حججى صادر و وقت اجراى قرار ساعت 17 روز 2شنبه مورخ 97/7/23 
تعیین گردیده است لذا از ورثه یا نماینده قانونى آن ها، بستانکاران و مدیونین به متوفى و کسان دیگرى 
که حقى بر ترکه متوفى دارند دعوت مى شــود در موعد مذکور در محل این شــورا واق ع در شهرستان 
اصفهان با آدرس خ ارباب- شوراى حل اختالف شهید حججى حاضر شوند. عدم حضور مدعوین مانع 
اجراى قرار نخواهد بود. م الف: 235220 شعبه 20 شــوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره یک) /6/270
حصر وراثت

آقاى مســعود بهادرى بشناسنامه شماره 165 به شرح دادخواست  به کالســه 271/97 از این شورا  در  
خواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان داود بهادرى به شناسنامه 629در 
تاریــخ 97/5/19اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگــى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به: 1-فاطمه اشــرفى فرزند بیگلر ش.ش185صــادره از کوهرنگ (مادرمتوفى) 2-مســعود بهادرى 
فرزند منصور ش.ش165ت.ت 1335صادره از فارســان (پدر متوفى) والغیر اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد.م. 

الف235303رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان/ 6/271 
مزایده

در پرونده کالسه 970970 م 2 اجرا و به موجب دادنامه 292-96 صادره از شعبه 1 دادگاه خانواده نجف 
آباد محکوم علیه اجرایى آقاى محمدرضا عابدینى فرزند حســنعلى محکوم اســت به پرداخت 14 عدد 
سکه تمام بهارآزادى و 80 مثقال طالى ساخته شده و یک تخته فرش به مبلغ 21/000/000 ریال که از 
طریق اجراى احکام مدنى دادگسترى شهرستان نجف آباد آموال ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمى 
دادگسترى منتخب آقاى نیکخو به شرح ذیل ارزیابى گردیده اســت: یک دستگاه خودرو وانت پیکان 
سفید رنگ به شماره انتظامى 486ج91ایران23- الستیکها و باطرى خراب مى باشد، یگانه سوز بوده و 
اطراف خودرو به غیر از گلگیر جلو سمت شاگرد سالم و فاقد خط وخش مى باشد به مبلغ100/000/000 
ریال ارزیابى وبرآورد گردیده است. بنا به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى 
اموال توقیف شده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 1397/07/01 ساعت 10 صبح و در 
محل اجراى احکام به فروش میرسد. برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت 
را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى المجلس به حساب شماره 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف 
مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط 
و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمنًا خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از مال/اموال/ملک 
موردنظر بازدید به عمل آورد. 234891/م الف اجراى احکام شعبه دوم مدنى شهرستان نجف آباد/ 6/272

ابالغ رأى
 راى شورا- بتاریخ 96/06/22  شماره پرونده: 423/96 خواهان: حسین یزدانى کهریزسنگى فرزند عباس 
نشانى: کهریزسنگ-خیابان ولیعصر-خیابان 12-بن بست دلگشا، خوانده:امیر بابا فرزند محرم نشانى: 
تهران-قصرالدشت- سوپر مارکت قصرالدشت- کد پستى: 3455179386 ؛ جلسه حوزه هفتم شوراى 
حل اختالف شهرستان نجف آباد تشکیل است شورا با بررســى محتویات پرونده به شرح ذیل مبادرت 
به  صدور راى مى نماید: راى شورا درخصوص دعوى  حسین یزدانى بطرفیت امیر بابا بخواسته مطالبه 
مبلغ بیســت میلیون ریال بابت وجه یک فقره چک مورخ 95/09/20  و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و 
هزینه دادرسى، با توجه به محتویات پرونده رونوشــت چک و گواهى نامه عدم پرداخت صادره از ناحیه 
بانک محال علیه و نظر به اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونى درجلسه رسیدگى شورا حاضر نشده و دفاع 
و انکارى ننموده لذا شورا دعوى خواهان را وارد دانسته و مستنداً به مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین 
دادرسى مدنى و مواد 307 و 309 و 310 و 313 قانون تجارى خوانده را به پرداخت مبلغ بیست میلیون 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و بیست هزار ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیرتادیه 
ازتاریخ سررســید چک 1395/09/20 لغایت اجراى حکم طبق شاخص قیمت ها درحق خواهان که در 
اجراى احکام محاسبه خواهد شــد محکوم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهى دراین شورا و سپس ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى 
در دادگاه هاى عمومى شهرستان نجف آباد مى باشــد. 234901/م الف جعفرى - قاضى شوراى حل 

اختالف گلدشت/6/273
 حصروراثت 

بیژن سلحشورى داراى شناســنامه شماره 154 به شرح دادخواست به کالســه 703/97 از این دادگاه 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان گل بى بى سلحشورى دشتمال 
بشناســنامه 69 در تاریخ 1396/05/25 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به : 1. ماه بى بى سلحشورى ش ش 241 ، 2. بیژن سلحشورى  ش ش 154 ، 3. 
فاطمه سلحشورى ش ش 221 ، 4. مهربانو سلحشورى ش ش 242 (فرزندان متوفى)، متوفى به غیر از 
نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى 
مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 234910/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى 

حل اختالف نجف آباد/ 6/274
 اخطار اجرائیه

مشخصات محکوم علیه : غالمرضا شاه محمدى فرزند رحمان مجهول المکان – مشخصات محکوم 
له : رضا شاه محمدى فرزند تراب به نشانى فالورجان روستاى ریاخون خ مسجد روبروى مدرسه قاضى 
طباطبائى محکوم به : بموجب رأى شماره  53187 تاریخ 97/04/02 حوزه فالورجان شوراى حقوقى 
شوراى حل اختالف شهرستان فالورجان راى غیابى که قطعیت یافته است محکوم علیه محکوم است 
به پرداخت مبلغ 126/974/592 ریال به پرداخت مبلغ صد و نود و شش هزار تومان بابت هزینه دادرسى 
و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ 97/02/15 تا زمان اجراى حکم و نیم عشر در حق صندوق دولت. ماده 
34 قانون اجراى احکام : همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى 
حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجرائیه نداند باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد صریحًا اعالم نماید.  م الف 

678  قاضى شوراى حل اختالف فالورجان شعبه دوم فالورجان/ 6/275
 حصر وراثت

خانم سمیه اسحقى حسن آبادى بشناسنامه شماره  108  به شرح دادخواست کالسه 97/1055  از این 
دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین اشعار داشته که شادروان قاسم اسحقى حسن آبادى  
بشناسنامه شماره 545  در تاریخ 11/ 1397/03  درگذشــته و ورثه وى درهنگام درگذشت عبارتند از 
:  1- مهدى اسحقى حسن آبادى شماره شناسنامه 241 نســبت فرزند 2- مریم اسحقى حسن آبادى 
شماره شناسنامه 1100296131 نسبت فرزند 3- زهره اسحقى حسن آبادى شماره شناسنامه 13 نسبت 
فرزند 4- سمیه اسحقى حسن آبادى شماره شناسنامه 108 نسبت فرزند 5- زهرا اسحقى حسن آبادى 
شماره شناسنامه 48 نسبت فرزند 6- بتول کاظمى حسن آبادى شماره شناسنامه 8 نسبت همسر ، پس از 
تشریفات قانونى درخواست مزبور را یکمرتبه آگهى مى نماید تا هرکسى هر اعتراضى دارد و یا وصیتنامه 
از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهى 

حصر وراثت صادر خواهد شد م الف 679 دبیرخانه شوراى حل اختالف شعبه اول فالورجان/ 6/276 
احضار متهم

 970082 ك 101 – مــورخ 97/06/06 – در خصوص شــکایت هادى پاپى علیه علــى بختیاروند 
فرزند گودرز به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدى با چاقو تحت کالســه 970082 وقت رسیدگى مورخه 
1397/08/05 ســاعت 8:30 صبح تعیین گردیده اســت لذا با توجه به مجهول المکان بودن متهم در 
راستاى ماده 115 قانون آیین دادرسى کیفرى بموجب این آگهى به کتهم فوق الذکر ابالغ مى گردد که 
در تاریخ تعیین شده  در شعبه 101 دادگاه عمومى جزائى فالورجان حاضر و در برابر اتهام منتسبه از خود 
دفاع نموده یا نسبت به معرفى وکیل قانونى اقدام نماید بدیهى است در صورت عدم حضور یا عدم معرفى 
وکیل این آگهى بمنزله ابالغ قانونى محســوب و دادگاه وفق مقررات قانونى مبادرت به اتخاذ تصمیم 

خواد نمود . م الف 674 مدیر دفتر شعبه 101 دادگاه جزایى فالورجان/ 6/277 
احضار متهم

شماره نامه : 1397009000819250 – شــماره پرونده : 9709983652700855 – شماره بایگانى 
شــعبه 970890 – تاریخ تنظیم : 1397/06/06  نظر به اینکه در پرونده کالســه 970890 د 1 متهم 
فرزانه حسینى فرزند على اصغر به اتهام  توهین تهمت و افترا و هتک حیثیت موضوع شکایت صفرعلى 
جوانمردى مجهول المکان اعالم گردیده اســت . لذا در اجراى ماده 115 قانون آیین دادرسى کیفرى 
مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار درج و آگهى و بدینوسیله به نامبرده ابالغ مى 
گردد ظرف مهلت یکماه از تاریخ انتشــار آگهى ساعات ادارى صبح جهت رســیدگى به اتهام خود در 
شعبه اول دادیارى دادســراى عمومى و انقالب فالورجان حاضر و از خود دفاع نماید . در صورت عدم 
حضور یا عدم ارســال الیحه دفاعیه و عدم معرفى وکیل خود آگهى فوق به منزله ابالغ محســوب و 
مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد شــد . م / الف /  673 دادیار شــعبه اول دادســراى  عمومى و انقالب 

فالورجان/ 6/278 
مزایده اموال غیرمنقول (سند رهنى)

شــماره آگهــى: 139703902004000216 تاریــخ آگهــى: 1397/06/05 شــماره پرونــده: 
139404002004000219 آگهى مزایده پرونده اجرایى شماره بایگانى: 9400535 ششدانگ عرصه 
و اعیان یکباب خانه پالك 194 فرعى مجزى شــده از 113 اصلى به مساحت 131/74 مترمربع واقع 
در بخش 6 ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان- آبشار ســوم- ردان خیابان امام- محله فیزدان- کوچه 
نبوت- بن بست شهید دهقانى، که ســند مالکیت آن در صفحه 116 دفتر 243 امالك به شماره ثبتى 
56565 و با شماره چاپى 688335 سرى الف/83 ثبت و صادر شــده است با حدود: شماًال: بطول هفده 
متر و هشتاد و پنج سانتى متر دیوار به دیوار پالك چهارصد و پنجاه و نه فرعى، شرقا: بطول هفت متر و 
شصت و یک سانتى متر درب و دیوارى است بگذر، جنوبا: بطول هفده متر و نود و پنج سانتى متر درب و 
دیوار به پالك یکصد و نود ودو فرعى، غربا: در دو قسمت بطولهاى چهار متر و هفتاد و چهار سانتى متر 
و دو متر و سى و هشت ســانتى متر دیوار به دیوار پالکهاى یکصد و نود و یک و یکصد و هشتاد و شش 
فرعى که طبق نظر کارشناس رسمى پالك فوق بصورت یکبابخانه مسکونى در دو طبقه که هر طبقه 
بعنوان یک واحد مسکونى مجزا مورد بهره بردارى است طبقه همکف، داراى یک اطاق خواب، پذیرایى، 
آشپزخانه، سرویس بهداشــتى، یک پارکینگ مســقف، طبقه اول داراى دو اطاق، پذیرایى، آشپزخانه، 
سرویس بهداشتى و یک اطاق مجزا در سرسرا مى باشد. اسکلت بتنى سقف تیرچه، رنگ آمیزى، نماى 
خارجى ترکیب سنگ و آجر و قدمت آن حدود 12 سال با زیربناى تقریبى دویست و بیست متر مربع مى 
باشد ملکى آقاى عبدالرسول زارعى پیزادانى که طبق سند رهنى شماره 64742- 91/9/1 تنظیمى در 
دفترخانه اسناد رسمى شماره 129 اصفهان در رهن بانک مهر اقتصاد واقع مى باشد و طبق اعالم بانک 
بستانکار ملک فاقد بیمه مى باشد از ساعت 9 الى 12 روز سه شنبه مورخ 97/7/3 در اداره اجراى اسناد 
رسمى اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقى چهارراه اول "شهید صداقتى" ابتداى خیابان الهور 
سمت چپ طبقه سوم به مزایده گذارده مى شود. مزایده از مبلغ پایه 2/100/000/000 ریال شروع و به 
هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشــنهادى فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى 
هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشــعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده 
داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شــهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم 
قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود 
مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد مى گردد ضمنا این 
آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 97/6/12 درج و منتشــر مى گردد و در 
صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ پایه 
مزایده طى چک تضمین شــده بانک ملى در وجه اداره اجراى اسناد رسمى بابت پرونده کالسه فوق به 
همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناسایى معتبر الزامى است. ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را 
تا پایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالك سپرده نماید.  م 

الف: 234077 اسدى اورگانى- رییس  اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /6/233
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همه ما گاهى اوقات با هوس هاى غذایى مواجه مى شویم 
و اشتیاقى عجیب براى مصرف یک ماده غذایى را تجربه 

مى کنیم.
پژوهش هاى جدید نشان داده اند که هوس هاى غذایى با 
آنچه در مغز ما مى گذرد در ارتباط هستند. مناطقى در مغز 
که مسئول حافظه و احساس رضایت هستند، تا انداز ه اى در 

شکل گیرى هوس هاى غذایى نیز نقش دارند.
ســه بخش مغز شــامل «هیپوکامپ»، «اینســوال» و 
«هســته دم دار» طى هوس هاى غذایى فعال مى شوند. 
آزمایش هاى مغزى صورت گرفته نشان داده اند که مناطق 
مرتبط با حافظه، در مغز در واقع اهمیت بیشترى در زمینه 
هوس هاى غذایى نســبت به مرکز پاداش مغز دارند. اما 

هوس هاى غذایى نشانه چه چیزى هستند؟

هوس غذاى شور
دالیل مختلفى براى اشتیاق شــما به مصرف یک پاکت 
چیپس وجود دارند. نخست، شاید حتى گرسنه هم نباشید. 
نمک پیوند نزدیکى با آب دارد، زیرا بدن از آن براى حفظ 
آب استفاده مى کند، در نتیجه این شرایط مى تواند به معناى 
کم آبى بدن باشــد. همچنین هوس غذایى شما مى تواند 
براى کسب آرامش هنگام استرس شــکل گرفته باشد. 
بدترین سناریو این است که به خوردن غذاهاى شور اعتیاد 

داشته باشید.
ابتدا یک لیوان آب بنوشید. اگر هوس شما براى غذاهاى 
شور از بین نرفت، مى توانید یک غذاى مغذى مانند مغزهاى 
خوراکى مصرف کنید. اگر بدن تمایل به مصرف یک ماده 
غذایى ترد دارد، هویج، کرفس، ســیب یا بادام را مد نظر 
قرار دهید. در غیر این صورت، کلــم، بروکلى، دانه هاى 
خوراکى و ساردین گزینه هاى خوبى براى فرو نشاندن این 

هوس هاى غذایى شور هستند.

هوس گوشت قرمز
اگر یک اســتیک آبدار هوس کرده اید، ایــن مى تواند به 

معناى سطوح پایین آهن در بدن یا عدم دریافت پروتئین به 
میزان کافى باشد. این شرایط در افرادى که از نظر جسمانى 
بسیار فعال هستند یا گیاهخواران شایع است اما هر فردى 

مى تواند آن را تجربه کند.
براى بهبود این شرایط گوشت قرمز مصرف کنید. اگر تمایلى 
به انجام این کار ندارید، مصرف عدس، نخود، لوبیا و بادام را 
مد نظر قرار دهید. اگر نگران کمبود آهن بدن خود هستید، 
بهتر است آزمایش خون انجام دهید. از این طریق پزشک 

بهترین گزینه ها را در اختیار شما قرار خواهد داد.

هوس پنیر
پنیرها از چربى باالیى برخوردار هستند و به 

احتمال زیاد دلیل هوس کــردن آن نیز از این 
مسئله سرچشمه مى گیرد. همچنین ممکن است 

با سطوح پایین کلسیم یا ویتامین D در بدن خود 
مواجه باشید. به طور جالب توجهى، این هوس غذایى 

مى تواند با مشــکالت تمرکز مرتبط باشد، زیرا به سطوح 
پایین چربى بدن اشاره دارد و در این صورت، مغز احتماًال 
تحت تأثیر قرار گرفته است. گفتنى است حدود 60 درصد 

مغز از چربى تشکیل شده است.
اگر بدن شما در پى یک ماده غذایى چرب است، زمانى که 
هوس پنیر کرده اید مصرف آن ایده بدى نیست، اما آووکادو، 
تخم مرغ، ماهى چرب، مغزهاى خوراکى و شکالت تلخ نیز 

مى توانند به روشى سالم تر این نیاز را پاسخگو باشند.

هوس غذاهاى شیرین
قند بر سطوح سروتونین و کورتیزول تأثیرگذار است که به 
ترتیب هورمون هاى مسئول شادى و استرس هستند. از این 
رو، زمانى که با فشار کار بیش از حد مواجه هستید یا با یکى 
از دوستان خود درگیرى داشته اید، بدن ممکن است براى 
کسب آرامش در پى دریافت قند باشد. دلیل دیگر، سطوح 

پایین قند خون است.
از مواد غذایى که مى توانند به کاهش این اشتیاق کمک 

کنند مى توان به میوه ها، ســیب زمینــى، هویج، نخود، 
سبزیجات برگدار و جو دوسر اشاره کرد.

هوس شکالت
افراد بسیارى با هوس خوردن شکالت 

مواجه هســتند. یکــى از دالیل 
این شرایط، عدم دریافت 

منیزیم به میزان 

100 گرم شکالت تلخ درحدود 150 میلى کافى است. در 
گرم منیزیم وجود دارد. افزون بر این، همانند قند، شکالت 
با احساسات ما (ســروتونین و دوپامین) در ارتباط است و 

مصرف آن مى تواند خلق و خو را بهبود ببخشد.
از گزینه هایى که مى توانیــد براى کاهش هوس خوردن 
شکالت مد نظر قرار دهید مى توان به نان تست دارچینى، 
خرما، کره بادام زمینى، انگور منجمد، مغزهاى خوراکى، 

دانه هاى خوراکى و سبزیجات برگدار اشاره کرد.

هوس غذاى ترش
هوس غذاهاى ترش ممکن است نشان دهنده میزان کم 
اسید معده باشد که به بسیارى از مشکالت گوارشى منجر 
مى شود. همچنین آنها مى توانند با کبد در ارتباط باشند. 
کبد مسئولیت از بین بردن سموم را بر عهده دارد، اما گاهى 
اوقات میزان سموم بیش از حد بوده و کبد نمى تواند وظیفه 

خود را به خوبى انجام دهد.

در این مورد شما مى تواند آبلیمو 
را به آب یا وعــده هاى غذایى 

خود اضافه کنید یا 
خیارشور، 

جوانه هاى بروکسل، سرکه و گوجه فرنگى مصرف کنید.

هوس خوراکى هاى تلخ
غذاهاى تلخ با ســالمت قلب یا احساســات منفى مانند 
اضطراب و خشم مرتبط هستند. گفته شده است آنها قادر 
به انتشار گرماى بدن هستند که اجازه مى دهد انرژى بهتر 
جریان یابد و از بروز اضطراب، خشم و دیگر احساسات منفى 

پیشگیرى شود.
براى مدیریــت این هوس هاى غذایى، شــما مى توانید 
سبزیجات برگدار مانند برگ چغندر، جوانه هاى بروکسل 
و کنگر فرنگى یا ادویه هایى مانند هل، زنجبیل و شــوید 

مصرف کنید.

هوس غذاهاى تند
دالیل متعددى براى هوس هاى غذایى تند وجود دارند. 
شاید با عدم تعادل تیروئید یا کمبود گوگرد مواجه باشید. 
یکى دیگر از دالیل این شــرایط مى تواند احســاس نیاز 
بدن به خنک شدن باشــد، زیرا غذاهاى تند ممکن است 
به تعریق منتج شوند. همچنین احتمال اعتیاد به غذاهاى 

تند وجود دارد.
بســیارى از ادویه ها از فلفل هاى چیلى تهیه مى شوند و
 مى توانید مقدارى از آنها را به وعــده غذایى خود اضافه

 کنید.

هوس هاى غذایى به چه چیزى اشاره دارند؟

معموًال افراد مبتال به دیابت در مورد مصرف میــوه احتیاط مى کنند. به 
نظر آنها، قند طبیعى موجود در میوه ها مى تواند موجب افزایش ســطح 
قندخونشان شود. آنها باید مواد خوراکى و میوه هایى را مصرف کنند که 
داراى شاخص گلوکز پایینى  هستند. یکى از این میوه ها انگور است که 

سرشار از پلى فنول هاست.
در حقیقت مطالعات نشان مى دهند مصرف منظم انگور موجب کاهش 
سندروم متابولیک و پیشــگیرى از ابتال به چاقى و دیابت نوع2 مى شود. 
انگور به دلیل داشتن خواص آنتى اکســیدانى و ضدالتهابى، همانند یک 

تنظیم کننده چند هدفى عمل مى کند.
مطالعات اخیر نشان داده اند مصرف انگور به شکل میوه، آبمیوه و عصاره 
میوه، به دلیل وجود مواد مغذى گیاهى آن مى تواند موجب تعادل قندخون، 

تنظیم بهتر انسولین و افزایش حساسیت انسولین شود.
در حقیقت تمام انواع انگورهاى قرمز، سبز و آبى-بنفش براى دیابت خوب 
هستند. حتى مشخص شده است عصاره دانه انگور هم از ابتال به سندروم 
متابولیک، دیابت نوع2 و چاقى پیشگیرى مى کند و موجب بهبود سالمت 

روده ها مى شود.

از آنجایى که انگور سرشار از آنتى اکسیدان هاست، بهترین گزینه براى 
کنترل فشار است و از بروز آســیب جلوگیرى مى کند و در نتیجه موجب 
کاهش ریسک مشــکالت ســالمت و بیمارى هاى تهدیدکننده جان

 مى شود.
ویتامین C و منگنز، دو ماده مغذى مهم موجود در انگور هستند. اگرچه 
کل میوه انگور براى بدن مفید است، اما دانه و پوست آن حاوى غنى ترین 
میزان آنتى اکسیدان هاست. از این رو محققان مصرف انگور را به میزان 

متعادل به افراد دیابتى توصیه مى کنند.

اد دیابتىمضرنیست انگور براى افراد دیابتى مضر نیست

گالبى سرشار از فیبر، مواد مغذى ضرورى و مواد معدنى است و خواص ضدالتهابى آن به کاهش تب و 
التهاب کمک مى کند. در ادامه به خواص مصرف این میوه براى سالمت اشاره مى شود.

گالبى مى تواند براى سالمت قلب و عروق مفید باشد، چراکه سرشار از فیبر است و مى تواند به کنترل 
کلسترول کمک کند. از این رو از شما در مقابل بیمارى هاى ُکشنده قلبى نظیر سکته محافظت مى کند.

همچنین مى تواند به پیشگیرى از سرطان کمک کند. فیبر زیاد به حذف سلول هاى سرطانى کمک 
مى کند و ریسک ابتال به سرطان روده بزرگ را کاهش مى دهد.

همینطور مى تواند شما را پرانرژى و شاداب نگه دارد و اگر احســاس ضعف و خستگى دارید، گالبى 
مصرف کنید. گالبى حاوى گلوکز است که مى تواند انرژى فورى در شما ایجاد کند.

همچنین مى تواند به روند هضم غذا کمک کند و گالبى سرشــار از فیبر است و مى تواند روند هضم 
را تقویت کند و مى تواند به پایین نگهداشتن فشــارخون کمک کند. افراد مبتال به فشارخون باال باید 
گالبى بخورند و این میوه حاوى «گلوتاتیون» ضد سرطان است که مى تواند فشارخون باال را تحت 

کنترل قرار دهد.

 آشنایى با خواص گالبى 

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه   پالك  شماره 414/4 واقع درقطعه 10 
نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان به نام آقاى حسن انتشارى   نجف آبادى  فرزند على 
محمد وخانم شهین منتظرى نجف آبادى فرزند محمود در جریان ثبت است به علت 
عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون 
ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/7/2 
ساعت 8 صبح در محل شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى 
عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین 
ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات 
مالکین یــا مجاورین مطابق ماده 20قانــون ثبت ازتاریخ تنظیــم صورت  مجلس 
تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد.  تاریخ انتشار:97/6/12  م الف: 236642 

حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد /6/279
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه   پالك  شــماره 883/5 مجزى شده از 
883 اصلى واقع درقطعه 9 نجف آباد بخــش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى 
ورأى 12004 مورخ 1396/12/14 هیات قانون تعین تکلیف مســتقردرثبت اسناد 
وامالك نجف آباد به نام آقاى رضا نوروزى   فرزند رمضانعلى  در جریان ثبت اســت 
به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 
15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه 
مورخ 97/7/2 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف 
با تعطیلى عملیــات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لــذا بموجب این آگهى به 
کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.

اعتراضات مالکین یــا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبــت ازتاریخ تنظیم صورت  
مجلس تحدیدى تاســى (30)روزپذیرفته خواهدشد.  تاریخ انتشار:97/6/12 م الف: 

236651حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد /6/280
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه   پالك  شــماره 433/1 واقع درقطعه 7 
نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان به نام آقاى محمد حســین سرمدى نجف آبادى  
فرزند اکبروغیره در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده 
اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید 

حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه مورخ 97/7/2 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه 
عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلــى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام 
مى پذیرد.لذا بموجــب این آگهى به کلیه مالکین ومجاوریــن اخطارمى گرددکه در 
روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یــا مجاورین مطابق ماده 
20قانون ثبــت ازتاریخ تنظیم صــورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)روزپذیرفته 
خواهدشد.  تاریخ انتشــار:97/6/12  م الف: 236655 حســین زمانى- رئیس ثبت 

اسنادوامالك نجف آباد /6/281
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه   پالك  شــماره 993/23 واقع درقطعه 
7 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان به نــام آقاى مهدى طاهرپور فرزند مصطفى  در 
جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور 
قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم 
در روزدوشنبه مورخ 97/7/2 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر 
صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب 
این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم 
صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد.  تاریخ انتشار:97/6/12       

م الف: 236657 حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد /6/282
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششــدانگ یک باب خانه   پالك  شماره 291/13 مجزى شده از 
291/2 واقع درقطعه 4  نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان به نام آقاى رجبعلى حاجى 
صادقیان   فرزند رضا وغیره  در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت 
به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى 
نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/7/2 ساعت 8 صبح در محل 
شروع وبه عمل خواهد آمدو در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد 
انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه 
در روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یــا مجاورین مطابق 
ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)روزپذیرفته 
خواهدشد.  تاریخ انتشــار:97/6/12 م الف: 236661 حســین زمانى- رئیس ثبت 

اسنادوامالك نجف آباد /6/283

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششــدانگ یک باب خانه   پالك  شــماره 231/15 مجزى شده 
از 231 اصلى واقــع درقطعه 4 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهــان به نام خانم مریم 
جهانیان  نجف آبادى  فرزند اسمعیل وغیره در جریان ثبت است به علت عدم حضور 
متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و 
برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/7/2 ساعت 
8 صبح در محل شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات 
تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین 
اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحــل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى 
(30)روزپذیرفته خواهدشد.  تاریخ انتشار:97/6/12 م الف: 236664 حسین زمانى- 

رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد /6/284
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششــدانگ یک باب خانه   پالك  شــماره 247/1 واقع درقطعه 
4 نجف آباد بخــش 11 ثبت اصفهان به نام آقاى محمد محســنى دره بیدى   فرزند 
عباسعلى  در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک 
بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود 
ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/7/2 ســاعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل 
خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.
لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت 
مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضــات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت 
ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)روزپذیرفته خواهدشد.  تاریخ 
انتشار:97/6/12 م الف: 236678 حســین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف 

آباد /6/285
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک   پالك  شماره 37 واقع درقطعه 4 نجف 
آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى حمیدرضا مهدیه نجف 
آبادى  فرزند على وغیره در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به 
عمل نیامده اینک بنابه دســتور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى 
نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/7/2 ساعت 8 صبح در محل 

شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد 
انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه 
در روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یــا مجاورین مطابق 
ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)روزپذیرفته 
خواهدشد.  تاریخ انتشــار:97/6/12  م الف: 236776 حســین زمانى- رئیس ثبت 

اسنادوامالك نجف آباد /6/286
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه   پالك  شماره 1034/2 واقع درقطعه 3 
نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونــده ثبتى به نام خانم طاهره جعفرى 
فرزند حسن  در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده 
اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید 
حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه مورخ 97/7/2 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه 
عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلــى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام 
مى پذیرد.لذا بموجــب این آگهى به کلیه مالکین ومجاوریــن اخطارمى گرددکه در 
روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یــا مجاورین مطابق ماده 
20قانون ثبــت ازتاریخ تنظیم صــورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)روزپذیرفته 
خواهدشد.  تاریخ انتشــار:97/6/12 م الف: 236960حســین زمانى- رئیس ثبت 

اسنادوامالك نجف آباد /6/287
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه   پالك  شــماره 311/65  مجزى شده 
از311  اصلى واقــع درقطعه 5 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهــان به نام آقاى وحید 
فاضل  نجف آبادى  فرزند عباسعلى  در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى 
ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دســتور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق 
تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه مورخ 97/7/2 ساعت 8 
صبح در محل شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصــادف با تعطیلى عملیات 
تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین 
اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحــل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى 
(30)روزپذیرفته خواهدشد.  تاریخ انتشار:97/6/12 م الف: 236962حسین زمانى- 

رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد /6/288

آب زرشک ترش و خوشمزه است اما 
فواید آن خیلى بهتر از مزه آن است.

آب زرشک خون را تصفیه و ضدعفونى 
مى کند. عمل دستگاه گوارش را منظم 
مى کند، قلنج کلیه و کبد، حالت تهوع، 
اســتفراغ، صفرا، کبد، سوء هاضمه 
و ســنگ کلیه را از میان مى برد. آب 
زرشــک در مخلوط با مقدار مساوى 
آب سیب و کمى آبلیمو و شکر، براى 
بهبودى از مسمومیت توسط نیش مار 
و افعى مؤثر و براى نارسایى هاى قلبى 
و تپش قلب و بى اشتهایى مفید است.
غرغره کردن آب زرشک، آنژین، گلو 
درد و آســم را برطرف کرده و دهان 
را ضدعفونى و زخم هــاى گلویى را 
برطرف مى کند. از دیگر خواص آب 
زرشک مى توان به ضد چربى بودن، 
ضد قند، پایین آورنده فشــار خون، 
شستشو دهنده مثانه و کلیه، کوچک 
کردن شکم، تقویت قلب، باز کردن 
رگ ها، نابود کردن سنگ هاى کلیه و 
مثانه و قابلیت استفاده براى تهیه انواع 
ترشى هاى میوه و تسکین دهنده روح 

و روان و اعصاب اشاره کرد.
در مطالعات جدید ثابت شــده است 
زرشک به علت داشتن «آلکالوئیدى» 
به نام« بربرین» اثرات آنتى بیوتیکى 
براى باکتــرى هــا دارد. همچنین 
ســولفات موجود در این گیاه، علیه 
سیســتم هاى تومورى قابل استفاده 
است. شــاید به همین دلیل است که 
بعضى زرشــک را عامل ضد تومور یا 

سرطان مى شناسند.
*فواید باورنکردنى آب زرشک
1- تقویت سیستم ایمنى بدن

2- حاوى مقادیر قابل توجهى ویتامین
c

3- تصفیه کننده خون
4- تنظیم فشار خون
5- تنظیم قند خون

6- پایین آورنده چربى خون
7- پایین آورنده اوره

8- شستشوى کبد و کلیه
9- بهترین دوست کبد و پوست
10- روشن کننده پوست صورت
11- بهترین در درمان آفت دهان

12- مفید در درمان سنگ کیسه صفرا
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آب 
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پس بترسید از خدا، بترسید از آن چیزها که خدا شما را از آنها بیم 
داده است. بترسید، ولى نه از آنگونه که عذرخواه گناهانتان باشد. 
کارهاى نیک به جــاى آورید ولى نه بــه قصد خودنمایــى که مردم 
ببینند یا از دیگرى بشــنوند. زیرا هرکس   عملى را براى خدا انجام 
ندهد، خدا سزاى عملش را به کســى حواله کند که بخاطر او عمل 

موال على (ع)کرده است.

فراخوان مناقصه عمومى همزمان با 
ارزیابى کیفى (فشرده) یک مرحله  اى

« اجراى لوله گذارى شبکه فاضالب شهر خورزوق» شماره 148- 2- 97

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت دوم

1- شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومى همزمان با ارزیابى کیفى (فشرده)، اجراى لوله گذارى شبکه فاضالب شهر خورزوق به 
شماره (200971434000007) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید.

2- کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى 
دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور 

و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 97/06/04 مى باشد.
تاریخروزساعتعنوان

97/06/04یکشنبه18مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه
97/06/20سه شنبه10مهلت زمانى ارسال پیشنهاد
97/06/20سه شنبه10:30زمان بازگشائى پاکت ها

3- اطالعات تماس دست گاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت هاى الف:
3- 1- آدرس: خیابان شیخ کلینى، خیابان جابر ابن حیان، دبیرخانه معامالت شرکت آب و فاضالب استان اصفهان، تلفن: 8- 36680030- 031، اتاق (292)

4- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
4- 1- مرکز تماس: 41934- 021

4- 2- دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768
5- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش ثبت نام/ پروفایل/ تأمین کننده/ مناقصه گر موجود است.

على مقدس زاده معاون هماهنگى امور عمرانى استاندارى 
اصفهان در مراســم معارفه شهردار شــاهین شهر که 
با حضور مســئوالن ارشد اســتان و شهرستان شاهین 
شهرومیمه در تاالر شیخ بهایى شاهین شهربرگزار گردید 
گفت: بنده بصورت غیررسمى در شاهین شهر تردد نموده 
و بسیار به این شهر عالقه مند شده و آنرا شهرى زنده و پویا 
دیده ام چراکه شاهین شهر بخاطر سکونت اقوام مختلف 

درآن خاستگاه علم،هنر و خالقیت شده است.
وى در ادامه پروژه متروى شاهین شــهر به اصفهان را 
یکى از پروژه هاى اولویت دار در توسعه اقتصادى استان 
عنوان نمود و گفت: خوشبختانه اخیراً جلسات اصلى آن 
در استاندارى تشکیل گردیده ولى باید پیرامون پیشرفت 
پروژه متــرو وقت گزارى هاى الزم صــورت گیرد تا به 

نتیجه برسد.
مقــدس زاده مشــکالت پــروژه هاى عمرانــى نیمه 
تمام را عــدم راهبــرى و مدیریت صحیــح از موضع 
کارفرما، عدم احساس مســئولیت یا عدم توان اجرایى 
پیمانکار،عدم تأمیــن منابع مالى کافــى و عدم تزریق 
به موقع بــه پروژه همچنین عدم انســجام و هماهنگى 
بخش هــاى حاکمیتى مرتبــط با پروژه قلمــداد نمود 
و از مســئوالن خواســت براى برون رفت از مشکالت 

عمرانى این موارد را رعایت نمایند.
معاون هماهنگى امور عمرانى استاندارى اصفهان از راه 
اندازى پرتال ســرمایه گذارى در استان براى نخستین 
بار خبرداد و گفت: در این راســتا براساس طرح آمایش 
زمینه هاى پروژه هاى اقتصادى استان را شناسایى نموده 
و اخذ مجوزهاى طوالنى مدت توسط ســرمایه گذار را 
حذف کرده و به محض انتخاب سرمایه گذار مجوز به نام 

وى صادر مى گردد.
وى از 580 میلیارد تومان حجم ســرمایه گذارى توسط 
ســرمایه گذاران بخش خصوصى در ابتداى شروع طرح 

پرتال سرمایه گذارى خبردادوگفت: به دلیل اهمیت طرح 
پرتال سرمایه گذارى، به دستور ریاست جمهور کشورمان 
این طرح به تمامى استاندارى هاى سراسر کشور ابالغ 

شده است.
مقدس زاده با اشاره به شرایط کامًال مساعد شاهین شهر 
براى جذب ســرمایه گذار، احیاء و مرمت ارگ تاریخى 
مورچه خورت شهرستان شــاهین شهرومیمه را یکى از 
زمینه هاى سرمایه گذارى عظیم اقتصادى عنوان نمود 
و از مسئوالن خواست در این راستا همکارى و همیارى 

نمایند.
 وى در بخشى از ســخنان خود به وضعیت شهردارى ها 
اشاره نمود و گفت: پایه و ســرمایه فعالیت شهردارى ها 
کارگران خدوم و زحمتکش هستند بعد از آن کارکنان و 

کارشناسان و بنده دست تک تک آنان را بوسه مى زنم.
مقدس زاده با تشــکر از زحمات شــهرداران و مدیران 
سابق شاهین شهر گفت: شهردارى شاهین شهر یکى از 
شهردارى هاى مهم در استان است که با سابقه و درایت 
کارى ارزشمندى که بنده در جناب عشقى سراغ دارم قطعًا 
همانطور که توانســت در چند ماه سرپرستى، با مدیریت 
درآمد و هزینه، شهردارى و شــهر را به نحو احسن اداره 
نماید انشاءا... از این به بعد نیز با همت و پشتکار مضاعف 
وى و همکارى مجموعه شهردارى و ادارات دیگر شهر، 
نام شاهین شهر همانند گذشته در سطح استان و کشور 

خواهد درخشید.
معاون امور عمرانى استاندارى اصفهان در پایان تصریح 
نمود: امیدواریم با همکارى و همیارى همه مسئوالن امر 
تمامى مسائل و مشکالت مالى شهردارى شاهین شهر و 

شهر حل شود.
علیرضا بصیرى فرماندار شهرستان شاهین شهرومیمه نیز 
در این مراسم ضمن گرامیداشت هفته دولت و یادوخاطره 
شــهیدان رجایى و باهنر گفت: در شــرایط کنونى قطعًا 

تعامل و همکارى مســئوالن مى تواند در برون رفت از 
مشکالت بسیار راهگشا باشد.

وى ضمن تشکر از شهردار سابق شــاهین شهر گفت: 
با روحیه جهادى و تعامل بســیار خوب شــهردار جدید 
شاهین شــهر قطعًا همانند چند ماه گذشته با همکارى 
و همیارى سایر مدیران از مشــکالت شهردارى و شهر 

فایق خواهند آمد.
فرماندار شهرستان شاهین شــهرومیمه به پروژه مهم و 
اساسى متروى شاهین شهربه اصفهان اشاره نمود و گفت: 
امیدواریم با همیارى مسئوالن استانى و کشورى این مهم 

که نیاز شهر است به سرانجام برسد.
اسماعیل فرهادى رئیس شــوراى اسالمى شهرستان 
شاهین شهرومیمه نیز در مراسم تودیع و معارفه شهردار 
شاهین شهر گفت: امیدواریم با دســتان پرتوان جناب 
عشقى شــهردار جدید شاهین شــهر و همکارى همه 

مسئوالن، همانند گذشته از مشکالت عبور نماییم.
وى در ادامه با بیان اینکه زیرساخت هاى متروى شاهین 
شهربه اصفهان فراهم گردیده از مسئوالن امر خواست 
براى احــداث و بهره بردارى از این پــروژه عظیم یارى 

نمایند.
فرهادى با اشــاره به موضوع تحریم کشــور جمهورى 
اســالمى ایران از ســوى دشــمنان خارجــى گفت: 
مردم و مســئوالن کشــور ما همواره در مشــکالت و 
نامالیمات با تــوکل به خداوند متعــال و ظل توجهات 
حضرت ولى عصر(عج) ســربلند و پیــروز بیرون آمده و 
هم اکنون نیز با اراده خداوند از این مهم با موفقیت فائق 

خواهند شد. 
على فتحى رئیس شوراى اسالمى شاهین شهر نیز در این 
مراسم ضمن عرض خیر مقدم به حضار گفت: از تمامى 
کارکنان و کارگران خدوم شهردارى شاهین شهر که در 

شرایط نامساعد مالى شهردارى با تمام قوا کار و تالش 
مى نمایند تشکر و قدردانى مى نمایم.

وى در ادامه با بیان اینکه مردم ولى نعمتان ما هستند از 
مجموعه شهردارى خواست آنان را تکریم نموده و امانت 

داران خوبى براى شهر و شهروندان باشند.
فتحى پروژه متــرو را یکى از نیازهاى مهم شــهروندان 
شاهین شهر عنوان نمود و از مسئوالن استانى و کشورى 
خواست پیرامون مشکالتى نظیر اســتانى شدن ارزش 
افزوده، عدم صدور مجوز طرح هــاى تفصیلى و جامع و 
کاهش یا قطع عوارض و مالیــات صنایع بزرگ اطراف 
شاهین شهر به شهردارى چاره اندیشى و مساعدت نمایند.

وى حمایت از سرمایه گذار و سرمایه گذارى را از مهمترین 
برنامه هاى شهردارى و شــوراى اسالمى شاهین شهر 
دانست و از مسئوالن شــهر تقاضا نمود در این زمینه با 

شهردارى همکارى و مساعدت نمایند.
رئیس شوراى اسالمى شاهین شهر ضمن تشکر از صبرو 
شکیبایى شهروندان ارجمند شاهین شهر از آنان خواست 
بیش از پیش نســبت به پروژه هاى عمرانى شهردارى 

همکارى نمایند.
فتحى خاطر نشــان نمود: قطعًا با تجربه و تالشــى که 
شهردار جدید شاهین شهر جناب عشقى دارند با مدیریت 

بر درآمد و هزینه از مشکالت سربلند بیرون خواهند آمد.
حمید عشقى شهردار جدید شاهین شهر نیز در این مراسم 
ضمن تشــکر از حضور همه مردم و مسئوالن در مراسم 
گفت: برنامه کارى و خدمتى بنده بر ســه اصل صداقت، 
شفافیت و تعامل استوار خواهد بود چراکه اعتقاد دارم با 
رعایت این اصول بسیارى از مشکالت و معضالت مرتفع 
خواهد شد و از خداوند متعال مى خواهم بنده را در این راه 

کمک و هدایت عطاء فرماید.
وى در ادامه افزود: در این راســتا همکاران خود را نیز در 
شهردارى به رعایت این سه اصل مهم و اساسى توصیه 

نموده و همواره در کار و تالش خود را خادم مردم بدانند.
عشــقى با تشــکر از زحمات و تالش هاى شهرداران و 
شوراهاى سابق شاهین شــهر گفت: اولویت اول و آخر 
بنده کار و تالش در راستاى خدمات رسانى به مردم بوده 
و با قضاوت مسئوالن سابق و تفسیر کار آنان، همچنین 
ورود به مسائل حاشــیه اى وقت خود را اتالف ننموده و 
صرفا هدف ما کار و خدمت صادقانه به شهروندان ارجمند
 مى باشد و همه مجموعه شهردارى را به این امر توصیه 
مى نمایم و امیدوارم نام شاهین شهر همانند گذشته در 

سطح استان و کشور به خوبى بدرخشد.
شهردار شــاهین شــهر به پروژه متروى شاهین شهر 
به اصفهان اشــاره نمود و گفت: خوشــبختانه استاندار 
و معــاون هماهنگى امــور اســتاندارى اصفهان توجه 
ویژه اى به بهره بردارى از این پروژه داشته و با توجه به 
پیشرفت خوب طرح مترو، امیدواریم در این راستا اتفاقات 

خوب و ثمربخشى از سوى مسئوالن امر صورت پذیرد.
عشقى در پایان گفت: انشاا... بتوانم اعتماد اعضاى شوراى 
اسالمى شــاهین شهر نســبت به بنده را با کار و تالش 
مضاعف خود و همکاران در شــهردارى جبران نموده و 
خدمتگزاران خوب و صدیقى براى شــهروندان گرانقدر 

شاهین شهر باشیم.
شایان ذکر است در این مراســم با قرائت حکم استاندار 
اصفهــان حمید عشــقى به عنــوان شــهردار جدید 

شاهین شهر معرفى گردید.
گفتنى است حمید عشقى شهردار شاهین شهر سوابقى 
همچون شهردار منطقه یک خمینى شهر، شهردار شهر 
دهاقان، عضو اولین دوره شوراى اسالمى شهر خمینى شهر، 
معاون ادارى و مالى شــهردارى مبارکه، معاون ادارى و 
مالى شهردارى خمینى شهر، رئیس گروه خدمات شهرى 
شهردارى هاى اســتان و معاونت پشــتیبانى و توسعه 

شهردارى شاهین شهر را در کارنامه خدمتى خود دارد.

 حمید عشقى شهردار جدید شاهین شهر: 

همواره در کار و تالش باید خود را خادم مردم بدانیم

آگهى مزایده عمومى نوبت اولآگهى مزایده عمومى نوبت اول

حسین ایزدى- سرپرست سازمان

چاپ  دوم

سازمان سیما، منظر و فضاى سبز شهرى شهردارى فوالدشهر به استناد مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد بهره بردارى از موارد زیر را از 
طریق مزایده عمومى و با قیمت پایه کارشناسى به مدت یکسال شمسى به اشخاص واجدالشرایط واگذار نماید.

آگهى موضوع مزایدهردیف
مزایده

شماره صورتجلسه 
شوراى شهر

مبلغ سپرده شرکت 
مبلغ پایه هر ماه (ریال)در مزایده (ریال)

اجاره بها حدود 4500 مترمربع عرصه جهت ایجاد پارك بادى و شهربازى در محوطه 1
5/97/715- نوبت اولپارك پرنیان

97/05/0339/000/00065/000/000

اجاره بها حدود 500 مترمربع عرصه جهت ایجاد کارتینگ موتور چهارچرخ ساحلى 2
5/97/907- نوبت اولدر محوطه پارك پرنیان

97/05/2210/800/00018/000/000

5/97/906- نوبت اولاجاره بها حدود 200 مترمربع عرصه جهت ایجاد بوروبانجى در محوطه پارك پرنیان3
97/05/226/000/00010/000/000

4/800/0008/000/000نوبت اولاجاره بها حدود 200 مترمربع عرصه جهت ایجاد اسکیت در محوطه پارك پرنیان4

اجاره بها حدود 300 مترمربع عرصه جهت ایجاد پارك بادى در محوطه بوستان 5
10/800/00018/000/000نوبت اولخلیج فارس (پارك ورودى شهر)

6
227/500/000نوبت اولاجاره بها  35 عدد پایه بنر عمودى
28/500/000نوبت اولاجاره بها 3 عدد پایه بنر بیلبورد افقى
13/000/000نوبت اولاجاره بها 2 عدد پایه چهاروجهى

پیشنهاددهندگان باید جهت اطالع از اسناد و شرایط مزایده تا آخر وقت ادارى ساعت 13:30 روز پنج شنبه مورخ 97/06/22 به سازمان مراجعه نمایند.
آدرس: فوالدشهر، برزن ب، جنب مؤسسه آموزش عالى دانشگاه صنعتى فوالد

تلفن: 03152631711

161/400/000


