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پیچ در پیچ پروپئیچ!علت تعریق کِف دست196 تخت به ظرفیت اقامت در استان افزوده شدافزایش یک میلیون پوندى نقاشى پاره پاره  تعطیلى 13 فروردین و 14 و 15 خرداد حذف مى شود؟ ورزشسالمتاستانفرهنگ جهان نما

 باید به جایى برسیم که نیازى به حضور پلیس نباشد 
ارائه تسهیالت ویژه براى جایگزین کردن موتورهاى برقى به جاى بنزینى

D خطرات کمبود ویتامین

گزینه هاى استاندارى بعد از مهرعلیزاده
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ایرانى ها چقدر طال 
در خانه هایشان دارند؟

سراب سرخ!

روند عادى حمل بار در اصفهان

موافقت مجلس با 
 «CFT» پیوستن ایران به

 در مسائل 5
غیر شفاف مالى

 به هیچکس 
رحم نمى کنم

3

ویتامین D یکى از مواد مغذى ضرورى براى حفظ ســالمت بدن انسان 
است. این ویتامین به تنظیم مواد معدنى کلسیم و فسفر در بدن انسان کمک 

مى کند و همچنین در حفظ ساختار استخوانى ...

شهردار اصفهان گفت: شفافیت در مسائل مالى 
براى شهردارى اصفهان بســیار مهم است و در 
موارد غیر شفاف مالى، به هیچکس رحم نمى کنم؛ 

وکسى حق ندارد چیزى بداند و به من نگوید.
قدرت ا... نــوروزى ادامه داد: در ســال جارى، 

مشکالت ارز و برخى مشکالت بین المللى...
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گذر گذر 380380 ساله، از جلفا تا فرانکفورت ساله، از جلفا تا فرانکفورت
مراسم یادبود چاپ اولین کتاب ایرانى در بزرگ ترین نمایشگاه کتاب جهانمراسم یادبود چاپ اولین کتاب ایرانى در بزرگ ترین نمایشگاه کتاب جهان

2

نماینده خمینى شهر گفته محسن مهرعلیزاده درصدد گرفتن پست وزارتى است و رفتن وى از استاندارى اصفهان قطعى شده است

مدیر جدید شبکه جوان پسند تلویزیون 
تشریح کرد 

این باور غلط است بزرگوار!
سایت برنامه 90 در گزارشى با عنوان «یک فرضیه؛ کى روش ستاره هاى ژنرال را دعوت نمى کند؟» 
فرضیه عجیبى را مطرح کرده که البته خیلى نمى تواند محلى از اعراب داشته باشد. در این گزارش 

آمده است:
در جدیدترین لیست تیم ملى هم خبرى از بازیکنان سپاهان نیست. تیمى که با صدر جدول فقط 
یک امتیاز فاصله دارد، همچنان نماینده اى در اردوهاى «کارلــوس کى روش» ندارد. این اولین 

بارى نیست که این اتفاق مى افتد و فصل قبل هم در حالى که ذوب آهن تمام مدت فصل جزو ...

شرکت توزیع برق استان اصفهان در نظر دارد خدمت موردنیاز خود به شرح ذیل را، از طریق مناقصه عمومى 
دو مرحله اى به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

مدت دریافت اســناد مناقصه: از روز یک شــنبه مورخ 97/07/15 تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 
97/07/17 در قبال فیش بانکى به مبلغ یکصد هزار ریال واریز شده به حساب جارى سپهر صادرات به شماره 

0101673314007 بنام شرکت توزیع برق استان اصفهان
مدت تحویل پیشنهادات: از روز چهارشــنبه مورخ 97/07/18 لغایت ســاعت 7/30 صبح روز یک شنبه

 مورخ 97/07/29 
محل تحویل پیشنهادات: اصفهان چهارباغ باال خیابان شریعتى دبیرخانه شرکت توزیع برق استان اصفهان

تضامین مورد قبول: پیشــنهاددهندگان مکلفند معادل مبلغ ســپرده شــرکت در مناقصه را به صورت 
یکى از طرق ذیل: 1) ضمانت نامه بانکــى معتبر 2) ضمانت نامه صادره از مؤسســات بیمه گر و بیمه مرکزى 
3) گواهى خالص مطالبات قطعى تأیید شده از سوى شرکت 4) فیش واریزى به حساب جارى سپهر صادرات 
به شماره 0101673314007 بنام شرکت توزیع برق اســتان اصفهان ارائه دهند. به پیشنهادات فاقد سپرده، 

مخدوش و سپرده هاى کمتر از میزان مقرر و چک شخصى ترتیب اثر داده نخواهد شد.
سایر توضیحات:

1- هزینه درج آگهى مناقصه در صفحات داخلى روزنامه هاى جهان اقتصاد و نصف جهان به عهده برنده مناقصه 
مى باشد.

2- داوطلبان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شــماره تلفن 13- 36273011 داخلى 4274 واحد 
مناقصات تماس حاصل نمایند.

3- اســناد و مــدارك و اطالعــات کامل ایــن مناقصــه در ســایت اینترنتــى معامــالت توانیر به 
آدرس http://tender.tavanir.org.ir قابل دسترســى مى باشد همچنین آگهى این مناقصات در سایت 
پایگاه ملى مناقصات ایران  به آدرس http://iets.mporg.ir و سایت شــرکت توزیع برق استان اصفهان 

به آدرس www.epedc.ir قابل دسترسى مى باشد.
4- به پیشنهادات فاقد مهر و امضاء و یا مبهم و مشروط و مخدوش و یا بدون سپرده معتبر و یا الك گرفته شده 

با الك غلطگیر و یا پیشنهاداتى که پس از تاریخ تعیین شده واصل گردد مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ســازمان مدیریت حمل و نقل شهردارى شاهین شهر به اســتناد مجوز هیأت مدیره 
سازمان و نظریه کارشناســى در نظر دارد جایگاه CNG واقع در بلوار طالقانى ابتداى 
شــهرك پردیس را از طریق برگزارى مزایــده عمومى به شــرکت هاى مورد تأیید 
شــرکت ملى پخش فرآورده هاى نفتى منطقه اصفهان واگذار نمایــد. لذا متقاضیان 
مى توانند با مراجعه به واحد امور قراردادهاى ســازمان واقع در شــاهین شهر بلوار 
جمهورى اســالمى مجموعه ادارى انقالب مراجعه و نســبت به دریافت فرم مربوط به 
شــرکت در مزایده اقدام و پیشــنهاد خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز شنبه
مورخ 1397/08/05 به دبیرخانه حراست سازمان تحویل نمایند. جهت کسب اطالعات 
بیشتر به ســایت WWW.SHAHINSHAHRBUS.IR مراجعه نمایند. در ضمن 
سازمان در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است و هزینه چاپ آگهى به عهده 

برنده مزایده مى باشد. 

آگهى مناقصه عمومى دو مرحله اى آگهى مزایده (نوبت دوم)

شرکت توزیع نیروى برق استان اصفهان امور تدارکات و انبارها

منوچهر روانان- مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل شهردارى شاهین شهر

چاپ اول

شماره موضوع مناقصهردیف
مناقصه

تاریخ برگزارى 
مناقصه

ساعت برگزارى 
مناقصه

مبلغ ضمانت نامه 
(ریال)

1
مناقصه قرائت و توزیع صورتحساب 

مشترکین دیماندى، بلوك 80 و بلوك 90 
امور برق شهرستان هاى استان اصفهان

8/30708/346/000 صبح1630/9797/07/29

شهردارى فالورجان در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 5/601 مورخ 97/06/21 شوراى محترم اسالمى شهر فالورجان 
مدیریت اجراى بازار روز (جمعه) واقع در فالورجان- بلوار سپاه- کوچه شهید کریم زاده با مساحت تقریبى 3450 مترمربع 
و بازار روز (چهارشنبه) واقع  در جنب پارك ساحلى گارماسه با مساحت تقریبى 2000 مترمربع را طبق شرایط ذیل براساس 

قیمت کارشناسى به متقاضى واجد شرایط به صورت اجاره براى مدت یکسال شمسى واگذار نماید. 
الف) قیمت پایه اجاره بازار روز (جمعه) فالورجان براساس قیمت کارشناسى ماهیانه مبلغ 14/000/000 ریال مى باشد که 

باالترین مبلغ پیشنهادى برنده مزایده خواهد بود.
ب) قیمت پایه اجاره بازار روز (چهارشنبه) گارماسه براساس قیمت کارشناسى ماهیانه مبلغ 4/000/000 ریال مى باشد که 

باالترین مبلغ پیشنهادى برنده مزایده خواهد بود.
ج) متقاضیان مى بایست آخرین قیمت پیشنهادى خود را حداکثر تا آخر وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 97/08/01 به 

دبیرخانه حراست شهردارى تحویل نمایند.
د) کلیه هزینه ها از جمله بیمه، مالیات، عوارض شهردارى، چاپ آگهى و... به عهده برنده مزایده مى باشد.

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

آگهى تجدید مزایده

جواد نصرى- شهردار فالورجان

نوبت اول

شرکت توزیع برق 
استان اصفهان
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سرنوشت چهره هاى
 شبکه 3 

شهردار اصفهان:

8 / 8 صفحه / 000 5سال پانزدهم /شماره 3335

 د5
غیرش
 به
رح
اصفه شهردار

براى شهردارى
موارد غیر شفاف
وکسى حق ند
قدرت ا... نــو
و مشکالت ارز

ذوب آهنذوب آهن
500500 هزار دالر مى خواهد هزار دالر مى خواهد

سا
فر
آمد
در

یک
بار

د؟»
رش

فقط
ولین

... 
5



0202جهان نماجهان نما 3335دوشنبه  16 مهر  ماه   1397 سال پانزدهم

رئیس کمیسیون اجتماعى مجلس شوراى اسالمى آخرین 
وضعیت طرح ساماندهى تعطیالت کشور را تشریح کرد.

سلمان خدادادى با اشاره به آخرین وضعیت بررسى طرح 
ساماندهى تعطیالت رسمى کشور در مجلس، گفت: طرح 
مذکور براى بررسى بیشتر به مرکز پژوهش هاى پارلمان 
ارجاع شــده اســت. وى با بیان اینکه مرکز پژوهش هاى 
مجلس همــه نظرات دانشــگاهیان، جامعه شناســان و 
کارشناســان حوزه هاى اجتماعى و سیاســى را دریافت و 
جمع بندى کرده است، افزود: آخرین مذاکره اى که بنده با 
مسئولین مرکز پژوهش هاى پارلمان داشته ام قرار است تا 
ظرف یک ماه آینده جمع بندى خود را به کمیسیون اجتماعى 

ارائه دهند. رئیس کمیســیون اجتماعى مجلس تصریح 
کرد: پس از ارائه گزارش مرکز پژوهش هاى قوه مقننه به 
کمیسیون، این طرح در صحن کمیسیون اجتماعى بررسى 
و گزارش آن براى بررسى در جلســه علنى تقدیم هیئت 
رئیسه مجلس مى شود. وى در تشریح طرح مذکور اظهار 
کرد: در این طرح آمده است تا تعطیلى روز 29 اسفند (روز 
ملى شدن صنعت نفت) و همچنین روز 13 فروردین (روز 
طبیعت) حذف شود. نماینده مردم ملکان در مجلس اضافه 
کرد: همچنین در این طرح پیشنهاد شده که شنبه ها به جاى 
پنج شنبه ها تعطیل شود و همچنین تعطیلى روز 14 و 15 

خرداد حذف و فقط عزاى عمومى باشد. 

نمایندگان مجلس شوراى اسالمى در جلسه علنى دیروز 
یک شنبه، الیحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین 
مالى تروریســم (CFT) را به عنوان اولین دســتور مورد 
بررسى قرار دادند که در نهایت به تصویب رسید. نمایندگان 
با 143 رأى موافق، 120 رأى مخالف و پنج  رأى ممتنع از 
مجموع 276 نماینده حاضر در صحن به عضویت ایران در 

این کنوانسیون رأى مثبت دادند.
به گزارش «ایســنا»، جمعى از مخالفان تصویب الیحه 
CFT صبح دیروز مقابل مجلس شــوراى اسالمى تجمع 

کردند. این تجمع کنندگان با در دست داشتن پالکاردهایى 
حاوى شعارهایى همچون «نه به خود تحریمى»، «برجام 

نمى خواهیم»، «FATF خیانت اســت به ملت» اعتراض 
خود را به تصویب الیحه کنوانسیون مقابله با تأمین مالى 
تروریســم (CFT) اعالم کردند. این در حالى اســت که 
الریجانى در پاســخ به منتقدان عنوان کرد که دفتر مقام 
معظم رهبرى در پاسخ به نامه  رئیس مجلس درباره  بررسى 
کنوانسیون هاى مرتبط با FATF اعالم کردند که ایشان با 

بررسى این لوایح در مجلس مخالفتى ندارند.
الیحه CFT یکى از لوایح چهارگانه گروه اقدام ویژه مالى 
است که کمتر از ده روز به پایان مهلت FATF براى عمل 
به 41 توصیه باقى مانده اســت. اکنون ایران در لیســت 

خاکسترى این گروه قرار دارد.

تعطیلى 13 فروردین و 14 و
 15 خرداد حذف مى شود؟

موافقت مجلس با 
 «CFT» پیوستن ایران به

محکومیت میلیاردى در اصفهان
سخنگوى سازمان تعزیرات حکومتى    تسنیم|
از محکومیت 35 میلیارد ریالى مدیرعامل یک شـرکت 
خصوصى به دلیل عـدم ایفاى تعهدات ارزى در اسـتان 
اصفهان در حق بانک شاکى خبر داد. سیدیاسر راسگانى 
گفت: پرونده دو فقره تخلف اعتبار ارزى مدیرعامل یک 
شـرکت خصوصى با شـکایت مدیریت شـعب یکى از 
بانک هاى استان در شعبه ششم بدوى تعزیرات حکومتى 
اسـتان اصفهان مورد رسـیدگى قرار گرفت. وى افزود: 
شعبه مذکور پس از احراز تخلف، متهم پرونده را به دلیل 
عدم ایفاى تعهدات ارزى، عالوه بر محکومیت به استرداد 
عیـن ارز موضوع اعتبار بـه مبلغ 721 هـزار و 541 یورو 
معادل بیش از 35 میلیارد ریال بر اسـاس نرخ روز ارز در 
حق بانک شاکى، حکم به تعلیق کارت بازرگانى شرکت 

موصوف به مدت یکسال را نیز صادر کرد.

نظارتى بر دانشگاه آزاد نداریم
  ایلنا | سعید رستگارى، مدیر کل دفتر بودجه و 
تشکیالت وزارت علوم در پاسخ به این سئوال که دانشگاه 
آزاد در برخى رشته ها، شهریه هاى سنگینى از دانشجویان 
دریافت مى کند، آیا نظارتى بر درآمدهاى این دانشگاه از 
سوى وزارت علوم وجود دارد یا خیر؟ گفت: ما نمى توانیم 
وارد کار آنها شویم و به عنوان وزارت علوم هیچ نظارتى بر 
اینکه درآمدها به چه صورتى است، نداریم. آنها خودشان 
نهادى هستند که هیئت امنا دارند و در آمدشان براساس 

مصوبات هیئت امنایشان تصویب مى شود.

15 شهردار بازنشسته 
سـخنگوى وزارت کشـور بـا     آفتاب  نیوز |
بیان اینکه براسـاس اعالم شـفاهى نهادهاى مسـئول، 
شهرداران مشمول قانون منع به کارگیرى بازنشستگان 
هسـتند گفـت: در صـورت ارائـه پاسـخ مکتـوب بـه 
اسـتعالم هاى وزارت کشـور و اجراى این قانـون درباره 
شهرداران، 15 شهردار مسئولیت خود را ترك خواهند کرد.

نقدینگى ها را دریابید
  روزنامه اطالعات| سیاست بانک مرکزى و 
شـوراى پول و اعتبار درباره نرخ سود سپرده هاى بانکى 
همچنان مبهم و بالتکلیف است و این بالتکلیفى ممکن 
است نقدینگى خوابیده در بانک ها را وسوسه به بیدار شدن 
کرده و آن را به بازارهایى چون ارز، سکه، مسکن، خودرو 

و... سرازیر و رشته ها را پنبه کند.

سوئیفت اروپایى فعال مى شود
  انتخاب| سـوئیفت اروپایى تا قبل از 13 آبان راه 
مى افتد. سـوئیفت اروپایى قرار اسـت در کنار سـوئیفت 
جهانى که آمریکا در آن حضور دارد، فعال شود تا به واسطه 
این اتفاق، ایران که به برجام متعهد بوده بتواند تبادالت 
بانکى با کشور هاى اروپایى را ادامه دهد. از اوایل شهریور 
ماه که موضوع جایگزین سوئیفت از سوى اتحادیه اروپا 
اعالم شـد، خیلى از کشـور هاى اروپایى نسـبت به این 
موضوع ابهام داشتند و نمى دانستند که این جایگزینى تا 
چه حد مى تواند جدى یا قابل اجرا باشـد. حال با گذشت 
زمان خیلى از کشـور ها براى پیوسـتن به شبه سوئیفت 

اعالم آمادگى کردند.

یارانه  ناحق
میثـم موسـایى، عضو هیئـت علمى    تابناك |
دانشگاه تهران گفت: سالیانه حدود 20 هزار میلیارد تومان 
به چهار دهک ثروتمند جامعه یارانه تعلق مى گیرد که این 

مبلغ خود به اندازه یکسال بودجه عمرانى کشور است.

نظر توییتى مالنیا
  تسنیم| «مالنیـا ترامـپ»، همسـر رئیـس 
جمهور آمریـکا که در سـفر آفریقا به سـر مى بـرد، روز 
شنبه طى سخنانى که توسط CNN منتشر شد گفت که 
وى همیشـه با آن چیزى که «دونالد ترامپ» در توییتر 
مى نویسد موافق نیست. وى گفت: من عقیده و توصیه 
صادقانه خود را بـه وى مى  گویم و گاهى بـه آن گوش

 مى دهد و گاهى نیز گوش نمى دهد.

خبرخوان
4000 عقرب در یک اتوبوس

عبدالحســین مظفــرى، معاون    رکنا |
نظارت و پایش اداره محیط زیست استان قزوین 
از کشف محموله غیرمجاز 4000 عقرب در یک 
اتوبوس بین شــهرى خبر داد. تعدادى از این 
عقرب ها از محموله جاسازى شده در اتوبوسى 
که در مسیر خوزستان به قزوین در حرکت بود، 
بیرون آمده و به داخل اتوبوس وارد شدند. یکى 
از عقرب هاى وارد شده به اتوبوس یک کودك 
را نیش زده و مسافران متوجه وجود این محموله 
خطرناك شدند. آســیب جدى به این کودك 
وارد نشده اســت. محموله عقرب قرار بوده از 

خوزستان به تهران منتقل شود.

سونامى الکلى
رئیس پزشکى قانونى کشور    تسنیم|
بیان کرد: در کل کشور افرادى که بر اثر مصرف 
الکل متانول فوت کردند 44 نفر بوده اســت، 
همیشه چنین چیزى وجود دارد اما گاهى اوقات 
سونامى هاى وجود دارد، که االن شاهد نمونه اى 
از آن بوده ایم. آن چیزى که مشکل دارد مصرف 
مشروبات تقلبى به سبب داشتن متانول است، 
زیرا به صورت قاچاق وارد مى شود و دست ساز 

ساخته مى شود و استاندارد نیست.

بلیت هواپیما ارزان شد
  ایسنا| چند هفته پس از افزایش قیمت 
بلیت هواپیما در پى بــاال رفتن نرخ ارز و پس از 
آن تصمیم گیرى نهادهاى مسئول براى تعیین 
قیمت بلیت مصوب، شــرایط بازار به گونه اى 
پیش رفته که نرخ ها در برخى پروازها نزدیک به 
50 درصد از قیمت هاى مصوب پایین تر است و 
براى مسیرهایى مانند تهران-اصفهان به راحتى 
مى توان بلیت هایى با فاصله قابل توجه در قیاس 

با نرخ هاى مصوب تعیین شده پیدا کرد.

مردان نگران
نتایج طــرح آمارگیرى نیروى    ایسنا|
کار کشور در ســال 1396 نشان مى دهد که از 
حدود 3/2 میلیون نفر بیکار کشور در این سال، 
حدود 1/8 میلیون نفر بیکار قبًال شاغل ده ساله 
یا بیشتر بوده اند. مردان، نزدیک به 1/6 میلیون 
نفر از این افراد را تشکیل داده اند و عمومًا در این 
زمینه داراى آمارهاى به مراتب باالترى از زنان 
هستند که نشان دهنده نگرانى بیشتر مردان به 
عنوان سرپرســتان خانوار براى از دست دادن 

شغل و ترس از بیکار شدن است. 

پایانى بر 
زمین هاى قابل کشت 

   خبر آنالین | عیسى کالنترى، معاون 
رئیس جمهورى و رئیس سازمان محیط زیست 
ایران، در یک مصاحبه اختصاصى با خبرگزارى 
فرانسه، ضمن ابراز نگرانى از وضعیت استفاده 
ناهنجــار از آب در ایــران، مى گویــد چنانچه 
اقدامات فورى درباره مصرف آب صورت نگیرد 
در زمانى کم و بیش بین 20 تا 30 سال 70 درصد 
زمین هاى قابل کشــت در ایران نابود خواهد 

شد.

جوششى و پوششى!
  ایسنا| به دنبال وقوع ســیل در برخى 
شــهرهاى نیمه شــمالى کشــور، مدیر کل 
پیش بینى و هشدار ســریع سازمان هواشناسى 
این ســیالب ها را ناشــى از ابرهاى جوششى 
دانست و اظهار کرد: بارندگى روز جمعه ناشى 
از ابرهاى جوششى بود اما با کاهش دمایى که 
روز14 مهر رخ داد، ابرهاى جوششى به ابرهاى 
پوششى با سطوح پایین تبدیل شدند و در نتیجه 
در غالب مناطق، بارش ها به شــکل باران ریزه 
بود. ضمن اینکه بارش شمال کشور در این روز 

نسبت به روز قبل تر ضعیف تر بود.

 رئیس ســابق اتحادیه طال و جواهر در گفتگو با «خبرآنالین» درباره میزان 
تولید مصنوعات طال و ذخایر این صنعت در کشور اظهار کرد: بررسى ها نشان 
مى دهد که با افزایش قیمت طال، میزان ذخایر طالى خانگى در ایران رو به 

افزایش گذاشته و طبق برآورد ما 200 تن ذخایر خانگى داریم.
محمد کشــتى آراى افزود: افزایش بى رویه و شــوك قیمتى که به صنعت 
طال وارد شده به پول و ســرمایه هاى مردم آسیب مى رساند در نتیجه مردم 
نگهدارى مصنوعات طال را نوعى سرمایه گذارى براى روزهایى که احتیاج 

دارند، انجام مى دهند.
این فعال بازار طال و جواهر کشور با بیان اینکه سرمایه گذارى در این صنعت 
به دلیل نوســان قیمت ارز دچار تالطم شــده، عنوان کــرد: در حال حاضر 
سرمایه گذارى در بازار طال متنوع شده به طورى که عالوه بر معامالت طال، 
صندوق هاى سرمایه گذارى یا خرید و فروش سکه، یک نوع داد و ستد تجارى 
جدید هم رایج شده است که ثمره افزایش قیمت ارز است. این داد و ستد تازه 
خرید و فروش طالى آب شده است و کسانى که مى خواهند سرمایه هاى خود 

را حفظ کنند به این نوع داد و ستد در بازار طال روى آورده اند. 
رئیس سابق اتحادیه طال و جواهرتصریح کرد: این اتفاق به نوعى ذائقه جدید 
براى مردم ایجاد کرده که از این به بعد در خانواده ها یا حتى برخى مؤسسات 
مالى ســرمایه گذارى روى طالى ذوب شــده یا طالى آب شده که تبدیل 
قراضه هاى طال یا طالى مصرفى و بازیافتى است، انجام مى شود. این نوع 
سرمایه گذارى ارزش افزوده و اجرت ندارد و این روزها مردم طالب این نوع 

طال هستند.
او همچنین گفت: آمارها نشــان مى دهد که طى شش ماه اول 2018 بانک 
مرکزى حدود 70 ُتن طال براى ثبت نام ســکه مصرف داشته و اگر این رقم 

جایگزین نشود ارزش پول ملى کاهش مى یابد.

دیروز خبرگزارى «ایلنا»، گزارشى درباره وضعیت تکدیگرى در تهران منتشر 
کرد که حاوى اطالعات تکان دهنده و عجیبى است. درباره اینکه آیا موارد 
مندرج در این گزارش قابل تعمیم به کالنشهرهاى دیگر و از جمله اصفهان 
هم هست یا نه، ســند معتبرى وجود ندارد اما واقعیت این است که مشکل 
تکدیگرى یکى از مهمترین معضالت شهرهاى بزرگ ایران است و اگر هم 
ساز و کارهاى تهران درباره گدایان این شهرها اجرا نشود، قطعًا از روش هاى 
مشابه استفاده مى شود. با این توضیح، فرازهایى از گزارش «ایلنا» را بخوانید 

تا متوجه شوید در دنیاى مخفى متکدیان چه مى گذرد.
■ســازمانى مافیایى به نام «گ.ت.ت» که عالمــت اختصارى «گدایان 
تهران و توابع» است وجود دارد. در این سازمان کودك اجاره مى دهند، گریم 
مى کنند و از این طریق افراد را نابینا و چالق مى کنند و حتى به گدایان خدمات 
سرویس رفت و برگشت ارائه مى دهند. اعضاى هیئت رئیسه این مافیا هفت 
نفر هستند و این سازمان باندهاى زیرمجموعه اى هم دارد. متکدیان دژبان 

دارند و اگر یک گداى میدان فردوسى براى گدایى به میدان انقالب برود، با 
او برخورد شدیدى مى شود. خانواده هایى هم وجود دارند که فقط مسئول به 
دنیا آوردن و کرایه دادن بچه هستند و بچه هاى آنها از همان بدو تولد؛ معتاد 
هستند. جلوى امامزاده صالح(ع) سرقفلى براى شش ماه گدایى ده میلیون 

تومان و جلوى حرم شاه عبدالعظیم(ع) 12 میلیون تومان است.
■ بیش از 40 درصد متکدیان، خارجى هســتند و سبک زندگى آنان گدایى 
است. این یک جریان جهانى است که از افغانستان، پاکستان و جامو و کشمیر 
(ایالتى در شمال غربى هندوستان که بر ســر حاکمیت آن بین کشورهاى 
چین، هند و پاکستان مناقشه اســت) تا پاریس و لندن ادامه دارد و ایران در 
این خط سیر قرار گرفته اســت. فرهنگ زندگى این افراد تکدیگرى است و 
آنها در قالب کلونى هایى در اطراف کالنشهرها زندگى مى کنند. یک جوان 
متولد 70 در این کلونى، هشت تا نه بچه دارد و این بچه ها را به دنیا آورده تا 
تکدیگرى کنند. این افراد در سنین دوازده سیزده سالگى یک دوران فراغت 

یا عاشقى دارند که به همراه یک دختر فرار مى کنند؛ آنگاه پس از چند سال به 
فضاى قبلى خود برمى گردند و این سبک زندگى آنان است. در خانواده این 
افراد اگر پسرى گدایى نکرده باشد، به او دختر نمى دهند. برخى از متکدیان 
به صــورت فصلى از شهرســتان هاى دورافتاده به کالنشــهرها مى آیند و 
بازبرمى گردند. البته همه آنها وابســته به همان جریان و خط ســیر گدایى 

بین المللى هستند.
■ 70 درصد از متکدیان تهران در قالب یک گروه مافیایى فعالیت مى کنند. 
اگر شما عضو یک گروه قوى نباشید، نمى توانید در چهارراه هاى پولساز گدایى 
کنید. میانگین درآمد تکدیگرى در تهران سه میلیون تومان است و در برخى 

چهارراه ها این عدد تا هفت میلیون تومان باال مى رود.
■ بیش از 5000 گدا در شهر تهران وجود دارد که بسیارى از این گدایان، جزو 
گدایان پوششى هستند که در ظاهر کاالهایى مثل لیف و بادکنک مى فروشند 

اما در اصل متکدى هستند. 

نصف جهــان  به مناسبت «سیصد و هشتادمین سالگرد 
چاپ نخســتین کتاب در ایران» مراسمى در نمایشگاه 
بین المللى کتــاب فرانکفورت و با حضور ســفیر ایران 
برگزار مى شود. این نشست چهارشنبه 10 اکتبر تحت 
عنوان «سیصد و هشتادمین ســالگرد چاپ نخستین 

کتاب در ایران» برگزار خواهد شد. 
نمایشــگاه کتاب فرانکفورت از لحاظ تعداد ناشــران 
و بازدیدکنندگان یکــى از بزرگ تریــن و معتبرترین 
نمایشگاه هاى کتاب در دنیا محسوب مى شود. هرساله 
در این نمایشگاه ده ها ناشر از کشورهاى مختلف شرکت 
مى کنند تا جدیدترین هاى بازار نشــر را به صدها هزار 
بازدیدکننده نمایشــگاه معرفى کنند. ایران هم از جمله 
کشورهایى اســت که تا امروز به طور مســتمر در  این 
نمایشگاه شرکت کرده و قرار اســت امسال حضورى 
متفاوت را تجربه کند؛ حضورى که با نام اصفهان گره 

خورده است. 
غرفه ملــى جمهورى اســالمى ایــران در هفتادمین 
نمایشــگاه بین المللى کتاب فرانکفورت روز چهارشنبه 
همین هفته میزبان نشســت «ســیصد و هشتادمین 
سالگرد چاپ نخســتین کتاب در ایران» خواهد بود و 
ماجدى، سفیر ایران در آلمان سخنران این مراسم است؛ 
ضمن اینکه پیام شوراى خلیفه گرى ارامنه جنوب ایران 
هم قرائت خواهد شــد. در این مراسم ناشران حاضر در 
این عرصه بین المللى شــرکت خواهند کرد و مقامات 

نمایشگاه مذکور نیز حضور خواهند داشت.

آغاز ماجرا از جلفا
منشــأ آنچه امروز به نام صنعت چــاپ در ایران مطرح 
است، به اصفهان بر مى گردد.  بر اساس  مدارك  موجود، 

نخستین  کتابى  که  در خود ایران  چاپ  شده ، «زبور داود» 
یا «ساغموس»  است  که  در سال 1638 یعنى 380 سال 
پیش به  زبان  و خط  ارمنــى  در 572 صفحه  در جلفاى  
اصفهان  و به  دســت  کشیشــان  ارمنى  به  چاپ  رسیده  
است. این کتاب از جمله کتاب هاى ادعیه مذهبى ارامنه 

اصفهان است.
ســال ها بعد از اختراع اولین ماشــین چــاپ در آلمان 
توســط «گوتنبرگ»، «خاچاطور وارتاپد گساراتسى»، 
پیشواى مذهبى کلیســاى وانک بدون اینکه به تجربه 
گوتنبرگ دسترسى داشته باشــد با کمک شاگردان و 
همکاران خود پس از یکســال و نیم تالش، موفق به 
طراحى ماشین، کاغذ و مرکب چاپ شد و «زبور داود» 
را به چاپ رساند که این ســرآغاز تاریخ چاپ در ایران 
محسوب مى شود. کتاب 380 ساله «زبور داود» در حال 
حاضر در آکسفورد انگلستان نگهدارى مى شود و نمونه 
موجود در کلیســاى وانک اصفهان رونوشت این کتاب 
است اما ماشین چاپى که این کتاب با آن به چاپ رسید 
هم اکنون در موزه کلیساى معروف اصفهان نگهدارى 
مى شود. ارمنیان  حدود 30 سال  پس  از کوچ  به  جلفاى  
اصفهان ، بصمه خانه اى  در این  شــهر دایر و چاپ  کتاب  
را آغاز کردند. براساس  اشاره   ســیاحان  خارجى  به ویژه  
«شاردن» ، شــمارى  از ایرانیان  در عصر صفویه  از کار 
چاپ  و چاپخانه  آگاهى  داشــته  و مشــتاق ورود آن به 

ایران بوده اند.
قرار اســت روز چهارشــنبه این هفته در نمایشــگاه 
کتــاب فرانکفــورت از صفحــه اول کتابــى کــه
 380 ســال پیش در اصفهان به چاپ رســید و صنعت 
چاپ و نشــر ایران را در مسیر رشــد قرار داد رونمایى 

شود. 

سهراب ســپهرى را این روزها گرانقیمت ترین نقاش ایران مى دانند؛ همین 
چند ماه پیش بود که براى یکى از تابلوهایش بــاالى پنج میلیارد تومان در 
حراج تهران چکش زده شد. او از کودکى به نقاشى عالقه داشت و حتى براى 
این عالقه اش در مدرسه کتک هم خورد در این مسیر تحصیل و سفر کرد و 

نمایشگاه برگزار کرد.
15 مهر ماه، نودمین سالروز تولد او بود که جواد مجابىـ  منتقد هنرى، شاعر و 
نقاش- درباره سهراب سپهرى به «ایسنا» مى گوید: شکى نیست اغلب افرادى 
که نقاشى هاى سهراب سپهرى را مى خرند، به دلیل ارزش نقاشى هایش است. 
اما شهرت او به شاعرى و تبلیغات مفصلى که در 40 سال اخیر براى او انجام 
شده، در این شهرت بى تأثیر نبوده است. شهرت شاعرى او پس از انقالب خیلى 

بیشتر شده و این روى فروش آثارش تأثیر فرعى دارد.
او ادامه مى دهد: نه اینکه چون شاعر خوبى اســت آثارش را مى خرند، خیلى 
افراد هستند که شاعر و نقاش هستند اما شهرتشان به فروش آثارشان کمک 
نکرده اما سهراب سپهرى جزو نقاشان مهم ایران است که با مجموعه «تنه 
درختانى» که کار کرده به حجمى از زیبایى مادى رسیده که کمتر نقاشى این 
نگاه و دید را نسبت به نقاشى مدرن داشته است. او به حجم و جسمانیت نقاشى 

توجه کرده و این موضوعى است که همچنان تازگى دارد.
او اظهار مى کند: سهراب سپهرى تقریبًا نقاشى و شــعر را با هم آغاز کرد اما 
شــهرت شــاعرى او دیرتر و در نیمه دهه 40 با آثارى مانند «حجم سبز» و 
«صداى پاى آب» آغاز شد؛ این در حالى است که او در دانشکده هنرهاى زیبا 

تحصیل کرد و در دهه 30 نمایشگاه نقاشى برگزار مى کرد.
مجابى اضافه مى کند: گران بودن آثار سهراب سپهرى ساز و کارى است که 
به حراجى ها برمى گردد. آنها روى هر کســى دست بگذارند مى توانند او را به 
عرش برسانند یا زیر فرش قایم کنند. فروش باالى آثار نقاشى همیشه به دلیل 
خوب بودن اثر نقاشى نیست، ما نقاشان ضعیفى داریم که سازمان دهندگان 
حراجى ها هنرى به کمک مجموعه داران و گردانندگان بازار نقاشى تصمیم 

مى گیرند براى سود بیشتر آثار آنها گران تر به فروش برود.
مجابى اضافه مى کند: یک ذهن خالق مى تواند یک روز نقاش باشد و روز بعد 
انرژى خود را روى شعر یا رمان بگذارد. کسى حق ندارد جلوى کسى را بگیرد 
و تاریخ درباره شهرت و ارزش کارهاى او قضاوت خواهد کرد. اگر یک خانم 
خانه دار یا یک عطار دلش مى خواهد نقاشى کند و نمایشگاه برگزار کند، این 
کار را انجام بدهد. اگر کسى کار بدى عرضه کند، خودش چوبش را مى خورد.

مراسم یادبود چاپ اولین کتاب ایرانى در بزرگ ترین نمایشگاه کتاب جهان

گذر 380 ساله، از جلفا تا فرانکفورت

آنچه درباره سازمان مافیایى «گ.ت.ت» نمى دانید

ایرانى ها چقدر طال  نقاشى هاى سهراب چوب شعرهایش را مى خورد؟
در خانه هایشان دارند؟
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حمیدرضا عظیمیان
مدیرعامل فوالد مبارکه شد

پس از موافقت با استعفاى بهرام سبحانى، مدیرعامل 
اســبق فوالد مبارکه اصفهان، حمیدرضا عظیمیان، 

سکاندار این مجموعه فوالدى شد.
حمیدرضا عظیمیان پیش از این مدیرعامل سازمان ملى 
زمین و مسکن، عضو هیئت مدیره شرکت فوالد مبارکه 

و  عضو هیئت مدیره مجتمع پرشیا فلز بود.

نخستین برف پاییزى ارتفاعات 
کرکس را سفید پوش کرد

ناصر عزیــزى،  مدیر اداره هواشناســى نطنز گفت: 
نخستین برف پاییزى سبب شد تا ارتفاعات کرکس 

نطنز سفیدپوش شود.

839 نفر 
در کاشان دستگیر شدند

على پورکاوه، فرمانده انتظامى کاشان از اجراى 32 مورد 
طرح امنیت محله محور از ابتداى سال جارى تاکنون در 
این شهرســتان خبر داد و گفت: 839 نفر به اتهام خرید 
و فروش مواد مخدر، کاالى قاچاق، توزیع مواد مخدر و 

اعتیاد، شناسایى، دستگیر و تحویل مراجع قضائى شدند.

راه اندازى اتاق مادر و کودك 
در مراکز تجارى 

فتح ا... معین،  رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان گفت: 
در جهت حمایت از کودکان، اتاق مادر و کودك در مراکز 

تجارى و عمومى اصفهان راه اندازى مى شود.

2 رام قطارشهرى 
به خط یک مترو اضافه شد

با افزایش سفرهاى درون شهرى، دو رام به رام هاى قطار 
شهرى اصفهان اضافه شده و در حال حاضر 11 رام در حال 
سرویس دهى به شهروندان است. همچنین سرفاصله 
حرکت خــط یک مترو از ایســتگاه قــدس در خیابان 
عاشق آباد تا ایستگاه صفه به 10 دقیقه کاهش پیدا کرده 
است.در حال حاضر روزانه حدود 50 هزار مسافر سفرهاى 

شهرى خود را با استفاده از مترو انجام مى دهند.

کاشت 400 اصله درخت و 
درختچه در چهارباغ

فروغ مرتضایى نژاد، مدیرعامل سازمان پارك ها و فضاى 
سبز شهردارى اصفهان گفت: در محور اصلى چهارباغ 
عباسى تعداد 200 اصله درخت نارون چترى و 200 اصله 

درختچه تورى کاشته شده است.

بستر هموار براى 
سرمایه گذارى در خوانسار 

محمدعلى شجاعى،  معاون هماهنگى امور اقتصادى و 
توسعه منابع استاندارى اصفهان گفت: با پیگیرى هاى 
استاندار، بروکراسى ادارى براى ســرمایه گذاران رفع 
شده است و ســرمایه گذاران براى سرمایه گذارى در دو 
شهرستان خوانسار و گلپایگان مى توانند بدون برخورد با 

هیچ مشکلى، نسبت به اخذ مجوز اقدام کنند.

امروز؛ پرواز بادبادك ها
 بر فراز آسمان اصفهان 

مدیر خانه کودك سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى 
شهردارى اصفهان از برگزارى جشنواره نقاشى بر روى 
بادبادك و پرواز آن در آسمان این شهر، همزمان با روز 
جهانى کودك خبر داد. زهرا کاظمى افزود: در قالب این 
جشنواره که امروز برگزار مى شود، کودکان و نوجوانان 
هفت تا 12 سال آرزوهاى خود را با موضوعات امنیت، 
سواد، محیط زیست، بهداشت و سالمتى و تغذیه بر روى 
بادبادك هایى که به همراه خانواده هاى خود مى سازند، 

نقاشى مى کنند.

خبر

مدیرکل اوقــاف و امور خیریه اســتان اصفهان گفت: 
بیش از 60 درصد از موقوفات استان، زمین کشاورزى 
است که به دلیل خشکســالى و بحران کم آبى، درآمد

 ندارند.
حجت االسالم والمسلمین رضا صادقى تعداد موقوفات 
استان را بیش از 15 هزار موقوفه عنوان کرد و گفت: از 
این تعداد، هشت هزار موقوفه، منفعت زا و داراى درآمد 

است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان افزود: به 
این لحاظ، اداره اوقاف و امور خیریه اســتان به عنوان 
امین نیات واقفان نیک اندیش با مشکالت عدیده اى 

روبه رو شده است.
وى اظهــار کــرد: یکــى از راهکارهــا بــراى گریز 
از ایــن مشــکالت، تغییر سیاســت هاى ایــن نهاد 
به سمت احیاى موقوفاتى است که ظرفیت گردشگرى 

دارند.
وى بــا اشــاره بــه اولویــت اصفهــان در ایجــاد 
اشــتغال پایــدار در حــوزه گردشــگرى افــزود: 
بر این اســاس، در ســال هاى اخیر 25 کاروانســرا و 
آب انبار با هدف اشــتغالزایى و اجراى نیــات واقفان 
نیــک اندیــش بــا محوریــت گردشــگرى احیــا 

شده است. 

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
استان اصفهان از افزایش 196 تخت به ظرفیت اقامت 
استان اصفهان و اشتغال مســتقیم 146 نفر در صنعت 

گردشگرى استان خبر داد.
فریدون اللهیارى با اشاره به افتتاح یک هتل 4 ستاره در 
شهرســتان نطنز تصریح کرد: با توجه به سیاست اداره 
کل میراث فرهنگى اســتان اصفهان در راستاى توسعه 
متوازن گردشــگرى در پهنه اســتان و تمرکززدایى از 
مرکز استان، اولین هتل 4 ستاره باغ شهر تاریخى نطنز 
با ســرمایه گذارى بخش خصوصى و با زیر بناى 8000 
مترمربع و اشــتغال براى 120 نفر و در حالى که داراى 

30 سوئیت و صد تخت اقامتى اســت، به بهره بردارى
 رسید.

وى افزود: با برنامه ریزى هاى بــه عمل آمده، اقامتگاه 
ســنتى خادمى با 800 متر زیر بنا و با ظرفیت اشــتغال 
هشت نفر و با ظرفیت 34 تخت و همچنین اقامتگاه سنتى 
پارسى با 700 متر زیر بنا و با ظرفیت اشتغال ده نفر و با 

ظرفیت 32 تخت به بهره بردارى رسید.
اللهیارى بیان کرد: طى این مدت، 196 تخت به ظرفیت 
اقامت استان اصفهان افزوده شد و همچنین براى 146 
نفر به صورت مســتقیم در صنعت گردشگرى اشتغال 

ایجاد شد.

196 تخت به ظرفیت اقامت
 در استان افزوده شد

60 درصد از موقوفات اصفهان 
درآمد ندارند

مدیرکل راهــدارى و حمل و نقل جــاده اى اصفهان 
با اشــاره به پیگیرى انجام شــده در ســطح کشــور 

و اســتان اصفهان بــراى حل مشــکالت رانندگان و 
کامیونداران گفت: حمل بار در اصفهان به روند عادى

 بازگشت.
مهــدى خضــرى اظهــار کــرد: روزانــه درحدود 
صــادر  اصفهــان  اســتان  در  بارنامــه   6500

مى شود.
وى با اشــاره به بهبود روند توزیع الستیک در استان 
اصفهان ادامه داد: روند توزیع الستیک در میان رانندگان 
با نهایت دقت و با بررسى تمام جوانب انجام مى شود و 
با بهبود وضعیت توزیع الستیک، وضعیت حمل بار نیز 

بهبود یافته است.
خضرى با اشاره به مشارکت خوب شرکت هاى حمل 
ونقل و انجمن هاى صنفى رانندگان و کامیونداران براى 
عبور از شرایط کنونى اظهار کرد: در حال حاضر وضعیت 
حمل بار در استان اصفهان به صورت معمولى و عادى 

در جریان است.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیســت کشــور از 
درگیرى محیط بان اصفهانى با شکارچیان غیرمجاز 
خبر داد و گفت: در حال شناسایى شکارچیان متخلف 

این حادثه هستیم.
جمشــید محبت خانــى  از حادثه درگیــرى بین 
محیط بان اصفهانى و قاچاقچیان پرندگان شکارى 
در استان اصفهان خبر داد و افزود: در این درگیرى، 
تیراندازى اى صورت نگرفته و شکارچیان با سنگ 

به سر محیط بان آسیب زده اند.

وى افزود: این قاچاقچیان قصد شــکار پرندگان را 
داشتند که با ورود به موقع این محیط بان، از این اقدام 
آنان جلوگیرى شده و خوشبختانه موتورسیکلت و 
تلفن همراه شکارچیان غیرمجاز توقیف شده است.

 فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور یادآور 
شــد: «داریوش جعفرى»، محیط بــان اصفهانى 
مصدوم در این حادثه به صورت ســرپایى درمان 
شده و جاى هیچگونه نگرانى نیست و متخلفان نیز 

به زودى شناسایى و دستگیر خواهند شد.

هنوز از انتصاب «محسن مهرعلیزاده» به عنوان استاندار 
اصفهان 344 روزى نگذشته با منع به کارگیرى مدیران 
بازنشســته، به وى مرخصى اجبارى داده مى شود تا وى 

نتواند مأموریتش در اصفهان را یکسال ادامه دهد.
مهرعلیزاده که اردیبهشــت امســال به عنوان یکى از 
گزینه هاى شــهردارى تهران مطرح بود، بارها بر ادامه 
فعالیتش در اصفهان تأکید کرده و گفتــه بود: اکنون به 
همراه سایر همکارانم برنامه هاى مهمى در استان اصفهان 
در دست اجرا دارم و بر خود الزم مى دانم که تا رساندن آنها 

به سرانجام مطلوب، مسئولیت دیگرى را نپذیرم.
اما حاال دیگر استاندار اصفهان باید وسایلش را جمع کند 
و تا پیش از آذر ماه از اصفهان اسبابکشى کند. مهرعلیزاده 
از ابتداى حضورش بحران زاینده رود و بروکراسى پیچیده 
ادارى را اولویت هاى کارى اش در استان اعالم کرد و در 
این فرصت، براى حل مسئله دوم، توانست با ایجاد پنجره 

واحد، اصفهان را براى سرمایه گذارى جذاب تر کند.
مســئله اصلى اصفهان که در این ســال ها همواره مورد 
تأکید مسئوالن در دولت هاى مختلف بوده، موضوع آب و 
زاینده رود بود، مهرعلیزاده در این زمینه اشتغال در شرق را 
روى ریل تغییر انداخت و با جذب بودجه براى پروژه هاى 
عمرانى آبرسانى که از گذشته روى زمین مانده بود، تکانى 
به پروژه هایى همچون سد تونل سوم کوهرنگ داد اما به 
گفته خودش، تا رســیدن به نتیجه حداقل یکسال دیگر 

زمان الزم دارد.
***

اقدام دیگر استاندار اصفهان که همچنان مجدانه پیگیر 
عملیاتى شدن آن است، طرح بازچرخانى آب در زاینده رود 
بوده که البته مخالفانى هم دارد؛ طرحى که مهرعلیزاده در 
رابطه با آن در جمع شهرداران استان اعالم کرد: چه باشم 

و چه نباشم این طرح باید در اصفهان اجرایى شود.
از ابتداى مهرماه و پس از اینکه رفتن محسن مهرعلیزاده 
از استاندارى اصفهان قطعى شد، گزینه هاى مختلفى به 
عنوان جایگزین وى مطرح شــده اند که هنوز هیچ کدام 
نســبت به این گمانه زنى ها واکنش نشــان نداده اند اما 
بررسى ها خبر از پنج گزینه اصلى براى استاندارى اصفهان 

مى دهد.
نخستین گزینه محتمل براى استاندارى اصفهان پس از 
مهرعلیزاده، «محمدعلى شجاعى»، معاون فعلى توسعه 
منابع استاندارى اســت. کســى که دبیرکل فدراسیون 

بین المللى ورزش هاى زورخانه اى، سرپرستى فدراسیون 
تیر و کمان و... را در کارنامه خود دارد.

شجاعى از اولین یاران مهرعلیزاده در سفر به اصفهان بوده 
و تا امروز پا به پاى او اداره مهمترین برنامه ها و جلســات 
استاندارى را بر عهده داشــته و حتى در برخى سفرهاى 
اســتانى وزراى دولت به اصفهان به جاى مهرعلیزاده، او 

راه بلد و همراه نمایندگان دولت شده است.
***

«نعمت ا... اکبرى»، اســتاد دانشــگاه و رئیس سازمان 
مدیریت و برنامه ریزى اســتان اصفهان گزینه دیگرى 
است که شــایعاتى مبنى بر احتمال اســتاندارى اش در 
روزهاى آتى وجود دارد. اکبرى که جز برخى سوابق علمى 
و مسئولیت هاى دانشگاهى، ریاست کوتاه مدتش از سال 
96 در سازمان مدیریت و برنامه ریزى تنها سابقه اجرایى 
قابل تأملى است که در کارنامه دارد، شاید کمترین شانس 

در بین گزینه هاى مطرح شده را داشته باشد.
اگرچه استاندار شــدن چهره اى سیاسى همچون اکبرى 
براى هم دانشــگاهى هایش در ســایر مراکز مدیریتى 
اصفهان جذاب باشــد اما وى پیش از این و در دولت اول 
حسن روحانى، در شرایطى که پس از ماه ها پرونده ریاست 
هوشنگ طالبى براى ریاست دانشگاه اصفهان در شوراى 
عالى انقالب فرهنگى به بن بســت رسیده بود، به دالیل 
مختلفى نتوانســت در کورس رقابت براى این کرســى 
قرار گیرد و شــاهد انتصاب مجدد همکار قدیمى اش به 
عنوان رئیس دانشگاه اصفهان بود؛ در فرایند تغییرات این 
دانشگاه حتى شرایط براى انتخاب او به عنوان معاون مالى 

دانشگاه هم فراهم نشد.
***

«مهدى جمالى نژاد» با اینکــه به تازگى به  عنوان معاون 
وزیر کشور منصوب شده اما همچنان مى تواند سورپرایز 

این وزارتخانه براى صندلى اســتاندارى اصفهان باشد، 
چیزى شــبیه اتفاقى که در مورد انتخاب مهرعلیزاده در 
شروع دولت دوازدهم رخ داد و در فضایى که وى در بین 
گزینه هاى گمانه زنى شده نبود و هیچکس به او فکر هم 
نمى کرد، به ناگاه با انتخاب هیئت دولت کلیددار استاندارى 

اصفهان شد.
جمالى نژاد پیش از این ســابقه معاونــت و مدیرکلى در 
استاندارى اصفهان و اداره شــهردارى یزد و اصفهان را 
داشته و بیش از همه گزینه ها ســابقه تنوع مسئولیت در 

استان اصفهان را دارد.
***

«هوشنگ فالحتیان»، چهارمین شخصى است که برخى 
گمانه ها مبنى بر حضور او در ساختمان استاندارى مطرح 
شده است. او در گذشته مدیرعامل شرکت برق منطقه اى 
شهرستان و استان اصفهان و منطقه باختر بوده و در حال 

حاضر معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژى است.
فالحتیان از مدیران اجرایى اصفهانى و از جمله چهره هاى 
سرشناس و شناخته شــده حوزه انرژى کشور است که از 
ابتداى دولت حسن روحانى به عنوان معاون وزیر مشغول 
فعالیت بوده است. بومى بودن و بیش از پنج سال فعالیت 
در سطح اول اجرایى دولت تدبیر و امید، فاکتورهایى است 
که او را به یکى از گزینه هاى جدى براى این جایگاه مطرح 

کرده است.
***

«حســین ذوالفقارى»، معاون امنیتى و انتظامى وزارت 
کشــور از دیگر گزینه هاى اســتاندارى اصفهان است. 
ذوالفقارى فرماندهى مرزبانى نیروى انتظامى و ریاست 

ستاد مرکزى اربعین حسینى را نیز بر عهده داشته است.
اگرچه ســابقه انتخاب یکى از معاونان وزیر کشور براى 
استاندارى تهران وجود دارد اما او جزو گزینه هایى است 
که قطعاً احتمال حضور کمترى نسبت به دو نفر قبلى دارد 
و با توجه به مسئولیت مهمش در شــرایط فعلى کشور، 

حضورش در نصف جهان دور از انتظار است.
***

همچنین ابطحى، نماینده خمینى شهر در مجلس شوراى 
اسالمى اخیراً در اظهار نظرى از اســتعفاى مهرعلیزاده 
سخن گفته و عنوان کرده اســت که وى درصدد گرفتن 
پست وزارتى اســت و رفتن وى از اســتاندارى اصفهان 

قطعى شده است.
اســتاندار اصفهان نیز دیروز در حاشیه همایش تجلیل از 
نمونه هاى ترافیکى در پاسخ به سئوالى مبنى بر استعفاى 
وى از استاندارى واکنش نشان داد و گفت: به زودى خبرها 

را خواهید شنید.
***

حال اینکه چه کســى از میان ایــن افراد یا بــه غیر از 
گزینه هاى باال به عنوان اســتاندار اصفهان مشــخص 
شود کمتر از 45 روز آینده روشــن خواهد شد، اما آنچه از 
هم اکنون واضح است مســئولیت سنگین استاندار بعدى 
اصفهان در شــرایط خاص حال حاضر این استان است؛ 
خصوصًا اینکه ذائقه مردم و رســانه هاى استان دو مدیر 
کشورى در تراز معاون وزیر (رســول زرگرپور) و معاون 
رئیس جمهــور و گزینه وزارت (محســن مهرعلیزاده) را 
در شش سال اخیر چشــیده و قطعًا به چیزى کمتر از این 

رضایت نخواهند داد.

شهردار اصفهان گفت: شفافیت در مسائل مالى براى شهردارى اصفهان بسیار مهم 
است و در موارد غیر شفاف مالى، به هیچکس رحم نمى کنم؛ وکسى حق ندارد چیزى 

بداند و به من نگوید.
قدرت ا... نوروزى ادامه داد: در سال جارى، مشکالت ارز و برخى مشکالت بین المللى 

در اداره ارزان شهر توسط شهردارى اختالالتى اجرا کرده است. 
نوروزى گفت: تصمیمات گذشته، فعل و ترك فعل هاى متعددى موجب شده است 

امروز درگیر مشکالتى باشیم که آنها را از گذشته به ارث برده ایم. 
وى افزود: سیاست و برنامه هاى شهردارى با توجیه فنى، مالى، اکولوژیک، سیاسى، 
فرهنگى و مالى پیش رفته است. شــهردار اصفهان گفت: طرح جدیدى در رابطه با 
زاینده رود مطرح شده اســت که با مقام معظم رهبرى نامه نگارى کرده ام؛ با رئیس 
جمهور، معاون اول، معاونین مربوط و شش وزیر نیز جلساتى داشته ام و اگر شوراى 
شهر نیز این طرح را تصویب کند و توجیه داشته باشد، شهردارى نیز براى آن تالش 

خواهد کرد اما باید همه جوانب بررسى شود.
نوروزى ادامه داد: هدف این است که اصفهان یک شهر فرهنگى باشد و شهر اصفهان 
باید زیست پذیر و معناگرا باشــد و باید میزان خالقیت فرهنگى را در شهر اصفهان 
افزایش دهیم. وى تصریح کرد: در یکســال گذشــته 757 عنوان برنامه فرهنگى 

داشته ایم. یعنى هر روز دو برنامه در شهر اصفهان وجود داشته است. 
نوروزى گفت: در حوزه حمل و نقل، مترویى که در 17 سال تنها 87 درصد پیشرفت 
کرده بود، در چهار ماه 13 درصد باقیمانده و نفسگیر آن به پایان رسید و در چهار ماه 
400 میلیارد تومان از هزینه هاى گذشته را پرداخت کردیم و 400 میلیارد تومان نیز 

هزینه کردیم. 
وى ادامه داد: شهردارى اصفهان در این مدت 50 اتوبوس خریدارى کرده است که 
امروز هرکدام بیش از یــک میلیارد تومان قیمت دارند اما شــهردارى اصفهان این 

اتوبوس ها را نزدیک به 500 میلیون تومان خریدارى کرده است. 
نوروزى گفت: 170 هکتار در بهترین نقطه شهر به دارایى هاى این شهردارى اضافه 
شده است و به صورت غیر شفاف بگویم توافقى نیز با ارتش ایران در حال انجام است. 
شهردار اصفهان افزود: برنامه جامع شهر اصفهان با رویکردى نوین در دست کار است 

و اصفهان به عنوان شهر نمونه براى این رویکرد جدید انتخاب شده است. 

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر اینکه به 
شدت با قراردادهاى راکد در شهرك هاى صنعتى برخورد 
مى کنیم، هشدار داد: با کســانى که در شهرك صنعتى 
خمینى شهر زمین گرفته و به تعهدات خود عمل نکرده اند 

برخورد مى کنیم.
صادق نجفى در حاشیه بازدید از شهرك بزرگ صنعتى 
خمینى شــهر که در ســه فاز شــهرك صنعتى برق و 
الکترونیک، شهرك صنایع غذایى، شهرك حوله بافان 
است، گفت: با کســانى که زمین گرفته اند و به تعهدات 
خود عمل نکرده اند در قالب ضوابط و هیئت هاى بررسى 
کننده اى که در سازمان داریم برخورد مى کنیم و با توجه 
به کوهستانى بودن منطقه شهرك صنعتى خمینى شهر 
که در توسعه اراضى محدودیت هایى را به وجود آورده، 
کسانى که اراضى را گرفته اند از آنها باز پس گیرى شده و 

به کسانى که اهلیت دارند واگذار مى شود.

وى با بیــان اینکه امکاناتــى که دولــت فراهم کرده 
متقاضیان نیز بایــد محصوالتى را به تولید برســانند و 
اشــتغال ایجاد کنند، تأکید کرد: ما به این نیت به طرف 
قــرارداد زمیــن واگذار مى کنیــم تا منجر بــه احداث 
کارخانه جات، اشتغالزایى و در نهایت تولید محصوالت 

ایرانى شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر اینکه به 
شدت با قراردادهاى راکد در شهرك هاى صنعتى برخورد 
مى کنیم، تذکر داد: در خصوص زمین هاى راکد موجود 
در شهرك صنعتى خمینى شــهر نیز پیگیرى هاى الزم 
انجام مى شود و کسانى را که به تعهد قرارداد خود عمل 
نکرده اند خلعیت کرده و اهلیت کردن آن براى کسانى 
است که ایجاد ارزش افزوده مى کنند و با اشتغالزایى در 
این شهرستان باعث رونق کسب و کار منطقه مى شوند، 

قرارداد خواهیم بست.

گزینه هاى استاندارى بعد از مهرعلیزاده

 زنگ خطر براى راکدکنندگان
 زمین هاى شهرك صنعتى خمینى شهر

روند عادى حمل بار در اصفهان

شهردار اصفهان:

  در مسائل غیر شفاف مالى به هیچکس رحم نمى کنم

مصدومیت محیط بان اصفهانى در درگیرى با شکارچیان غیرمجاز
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جلیل فرجاد، بازیگر ســینما، تئاتــر و تلویزیون 
درخصوص دلیــل کم کارى هاى اخیــر خود در 
عرصه بازیگرى گفت: من این مدت کم کارم چون 
کارى پیشنهاد نمى شــود که ارزش بازى داشته 
باشد. متأسفانه براى بازیگران پیشکسوت و نسل 
میانى سینما نقش خوب نوشته نمى شود و طبیعتًا 
وقتى نقشى خوب نباشد ترجیح مى دهم در خانه 

بمانم تا در آن نقش بازى کنم.
بازیگر فیلم «جان سخت» دلیل غیبت طوالنى 
مدت خود در سینما را اینگونه مطرح کرد: به شدت 
دلتنگ حضور در عرصه ســینما و بــازى در آثار 
سینمایى هستم. سال هاست از سینما دور شده ام 
و دلتنگ این هستم که بار دیگر تصویر خود را بر 

پرده سینما ببینم.
وى در همین راستا افزود: بارها و بارها گفته ام چرا 
از سینما دور شده ام و غایبم و به همین دلیل دیگر 
دوست ندارم در مورد وضعیت بازیگرى سینما نظر 
بدهم زیرا دیگر براى من هیچ اهمیتى ندارد. اگر 
کار خوبى پیشنهاد شود بازى مى کنم و اگر نشود 
هم نه. من نمى توانم دنبال نقش بروم و هر روز در 
هر دفتر سینمایى به دنبال حضور در آثار باشم. من 
به هیچ وجه براى بازى در سینما التماس کسى را 

نمى کنم.
این بازیگر پیشکسوت سینما با اشاره به وجود رابطه 
در سینما تأکید کرد: یک زمانى بود که از ما براى 
حضور در آثار ســینمایى دعوت مى شد و ما براى 
بازى حق انتخاب داشتیم اما در حال حاضر روابط، 
خودى و ناخودى و برخى اتفاقات باعث شــده تا 
فقط برخى امکان حضور در سینما را داشته باشند. 

فرجاد با اشــاره به حضــور دوباره خــود در تئاتر 
خاطرنشان کرد: در حال حاضر شرایط روحى خوبى 
براى بازى ندارم و ترجیح مى دهم که کارى را قبول 
نکنم. نقش هاى پیشنهادى اینقدر کوچک هستند 
که براى من بازیگر هیچ انگیزه اى براى کار باقى 

نمى گذارند.

ابوالقاســم طالبى، کارگردان «قــالده هاى طال» و 
«یتیمخانه ایران» با اعالم اینکه نــگارش فیلمنامه 
«طالق» به پایان رسیده است از ساخت اولین سریال 

خود در شبکه نمایش خانگى خبر داد.
طالبى، کارگــردان ســینما و تلویزیون با اشــاره به 
جدیدترین فعالیت هاى خود به «مهر» گفت: از خرداد 
ماه سال 95 تا امروز مشغول تحقیق و نگارش فیلمنامه 
یک سریال با نام موقت «طالق» بودم که کار نگارش 

آن به تازگى به پایان رسیده است.
او درباره داستان این سریال گفت: داستان این سریال 
کامًال به روز است و یک قصه اجتماعى را دنبال مى کند. 
این نویسنده و کارگردان سینما تأکید کرد: این مجموعه 
براى تلویزیون ساخته نمى شود و در تالش هستم آن را 
براى شبکه نمایش خانگى آماده کنم. هنوز زمان دقیق 
آغاز تولید این پروژه مشخص نیست ولى در نظر دارم 

هرچه سریع تر تولید این پروژه را آغاز کنم. 

محبوب ترین نقاشــى مردم بریتانیا چند لحظه پس از 
فروخته شــدن به قیمت یک میلیون پوند از دســتگاه 
کاغذخردکن قاب تابلو رد و مقابــل دیدگان حیرت زده 

هنردوستان و دالالن هنرى براى همیشه نابود شد.
به گزارش «ایران آرت»، آنچه روز شنبه در سالن اصلى 
حراج خانه ســاتبیز در لندن اتفاق افتاد، از عجیب ترین 
رویدادهاى تاریخ هنرهاى تجســمى و شبیه بخشى از 
یک فیلم علمى تخیلى بود. وقتى مجرى ساتبیز، چکش 
را به نشانه فروخته شدن «دختر با بادکنک» بنکسى به 
عنوان آخرین قطعه حراجى فــرود آورد، هنوز خیلى ها 
داشتند به تابلوى روى دیوار نگاه مى کردند، غافل از اینکه 
شاید در بخشى دیگر از لندن مشهورترین نقاش خیابانى 

دنیا نقشه اى شیطانى براى تابلوى خود کشیده است.
بنکسى که گفته مى شــود اهل بریستول بریتانیاست و 
خیلى ها دنبال یافتن هویت اصلى اش هستند، همزمان با 
حرکت نقاشى رو به پایین و ورود به دستگاه کاغذخردکن 
تعبیه شده در قاب تابلو، در صفحه اینستاگرام خود نوشت: 
«مى رود، مى رود، رفت...» تابلوى «دختر با بادکنک» که 
سال 2017 در یک نظرسنجى به عنوان محبوب ترین 
نقاشــى مردم بریتانیا معرفى شــد، با یک میلیون پوند 
رکورد مشترك گرانترین تابلوى بنکسى را در اختیار دارد.

بنکسى در اینســتاگرام 3/4 میلیون فالوور دارد و نکته 
اینکه هیچکس را فالو نمى کند. پست روز جمعه او 
با عنوان «مى رود، مى رود، رفت...» با تصویرى 
از نقاشى تکه تکه شده بیش از 743 هزار 
الیک خورد و حدود 18 هزار کامنت 
داشــت. او یک روز بعــد فیلمى 59 
ثانیه اى از روند کار گذاشتن دستگاه 
کاغذخردکن در قاب تابلوى «دختر با 
بادکنک» مربوط به چند سال قبل منتشر 
کرد و در آن توضیح داد که طبق برنامه دستگاه 
به محض فروخته شــدن نقاشى در حراجى به 

کار مى افتد.

ویدیوى کوتاه بنکســى با این جمله «پابلو پیکاسو» که 
«انگیزه نابــود کردن هم یک انگیزه خالقانه اســت» 
حاال دیگر بیش از چهــار میلیون بار فقــط در صفحه 
هنرمند بریتانیایى دیده شــده و میلیون ها نفر هم آن را 
در سایت هاى دیگر تماشــا کرده و شگفت زده شده اند. 
صحنــه اى که کاغذخردکــن ناگهان بــه کار مى افتد 
و حاضران در حراج خانه ســاتبیز ناگهــان متوجه خرد 
شدن نقاشــى یک میلیون پوندى مى شوند، بى تردید از 

شگفتى هاى تاریخ هنر خواهد ماند.

«الکس برنتسیک»، مدیر ارشد حراج خانه ساتبیز و رئیس 
هنر معاصر این حراجى در اروپا درباره آنچه شامگاه جمعه 
به وقت لندن براى «دختر با بادکنک» اتفاق افتاد، گفت: 
«به نظر مى رسد همه ما بنکسى زده شدیم.» دفتر ساتبیز 
هم بیانیه اى در این باره در روزنامه «فایننشیال تایمز» 
منتشر کرد و بدون اشاره به هویت خریدار نوشت: «ما با 
خریدار تابلوى بنکسى که از ماجرا غافلگیر شده مذاکره 

کردیم و در پى برداشتن گام هاى بعدى هستیم.»

از سوى دیگر، کارشناسان ســایت «ماى آرت بروکر» 
(فروشــنده کارهاى بنکســى) معتقدند با ریزریز شدن 
یکى از محبوب ترین تابلوهــاى او و مردم بریتانیا از این 
پس ارزش کارهاى بنکســى دستکم بیش از 50 درصد 
بیشتر خواهد شد. «دختر با بادکنک» در سال هاى اخیر 
بیش از 20 درصد گران تر شده بود و انتظار مى رود خریدار 
خوشبخت بتواند نسخه پاره پاره را در حراجى هاى بعدى 

حدود دو میلیون پوند به دیگر عالقه مندان بفروشد.
نسخه اصلى «دختر با بادکنک» نخستین بار حدود 16 

سال پیش روى پایه هاى پلى در ساوث بنک لندن خلق 
شد و چند سال بعد نسخه گالرى آن در قالب یک تابلوى 
آکریلیک روى بوم و اسپرى به نمایش درآمد. تازه ترین 
نقاشى هاى دیوار مشهورترین و در عین حال گمنام ترین 
نقاش خیابانى دنیا اواخر تابستان سال گذشته در باربیکن 
سنتر در مرکز لندن پدید آمد که بنکسى آنها را با الهام از 
نمایشگاه آینده ژان-میشل باسکیا، نقاش فقید آمریکایى 

خلق کرده است.

مدیر جوان شبکه 3 سیما معتقد است علیرغم اینکه برنامه سازى سخت است و کار کردن با چهره هاى شاخص 
زحمت دارد، سلبریتى ها سرمایه هاى کشور هستند و باید حفظ شوند و با آنها کار و تعامل کرد.

على فروغى که در روزهاى ابتدایى اردیبهشت ماه سال جارى به عنوان مدیر شبکه 3 منصوب شد در گفتگویى 
که با روزنامه «صبح نو» انجام داده، گفته براى اینکه یک برنامه دیده شود باید مؤلفه هایى داشته باشد که 

یکى از آنها مجرى شناخته شده است.
وى در ادامه درباره علت همکارى اش در مدت حضورش در این شبکه با برخى سلبریتى ها از جمله محمدرضا 
گلزار افزود که تصویرى که از گلزار در اذهان شکل گرفته بخاطر نقش هایى است که وى بازى کرده  در حالى 
که آنها فقط نقش بوده است. گلزار  زمینه هاى دینى و مذهبى خوبى دارد و به نظام عالقه مند است چرا نباید 

از وى استفاده کرد؟
فروغى درباره حضور افرادى همچون مدیرى و عطاران در شبکه 3  نیز گفت که ما به آنها عالقه مندیم و با 
یکى از این افراد براى همکارى صحبت کرده ایم اما با توجه به دستمزدهاى شبکه نمایش خانگى و سینما و 

کشش و رغبت برخى به آن سمت، حضور این چهره ها در این شبکه کار سختى است.
مدیر شبکه 3 سیما در مورد برنامه «هفت» با اشــاره به اینکه این برنامه حتمًا قبل از جشنواره فجر پخش 
خود را آغاز مى کند، مى افزاید که پیچیدگى و حساسیتى که براى «هفت» ایجاد شده است تصمیم گیرى را 
سخت کرده و مهمترین مسئله این است که چه کسى روى صندلى مجرى این برنامه بنشیند چون صندلى 

معتبر و حساسى دارد.
فروغى درباره احتمال توقف پخش برنامه «حاال خورشید» در زمان مدیریت وى با توجه جهت گیرى هاى 
سیاسى آن و اجراى صریح رشید پور اظهار کرد که با رضا رشیدپور رفیق است و رشیدپور یک اعتقادى دارد 
که وى هم آن را دارد و مى پذیرد و افزود که از روزى که روى این صندلى نشسته چپ و راست برایش مهم 

نبوده است.
فروغى در پاسخ به ادعاى برخى رسانه ها مبنى بر اینکه در دوره وى باالخره 90 تعطیل مى شود یا فردوسى پور 
از این برنامه خواهد رفت، گفت که 90 برند شبکه 3 و متعلق به این شبکه است، اینها سرمایه هاى ملى هستند. 

«90» و «هفت» و «حاال خورشید» تعطیل نخواهند شد.

افزایش یک میلیون پوندى نقاشى پاره پاره  

بنکسى: نابود کردن هم
 یک انگیزه خالقانـــه است

شهردارى بادرود در نظر دارد براساس مصوبه شوراى اســالمى شهر، طى تشریفات مزای ده عمومى و حسب 
ضوابط و مقررات آیین نامه مالى شــهردارى ها، تعدادى از زمین هاى متعلق به خود واقع در مجتمع صنایع 
کارگاهى را به فروش برســاند. لذا از کلیه متقاضیان، اشخاص حقیقى و حقوقى درخواست مى گردد از تاریخ 
1397/07/10 جهت بازدید از محل هاى موردنظر و دریافت اسناد شرکت در مزایده به شهردارى مراجعه نمایند. 

1- مدت قبول پیشنهادها از تاریخ انتشار آخرین آگهى حداکثر به مدت 10 روز مى باشد.
2- هزینه انتشار آگهى و هزینه کارشناسى بر عهده برنده مزایده مى باشد.

3- شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
4- برندگان اول و دوم و سوم مزایده چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد 

شد.
5- پیشنهاد دهندگان مى بایست 5 درصد مبلغ پایه زمین موردنظر را تحت عنوان سپرده شرکت در مزایده به 
صورت ضمانت نامه بانکى یا اسناد خزانه و یا فیش نقدى به حساب شماره 106682190001 نزد بانک ملى بادرود 

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

آگهى مزایده (نوبت دوم)

مجید صفارى- شهردار بادرود

چاپ  دوم

شهردارى باغشاد به استناد مصوبه شماره 112 مورخه 1397/07/01 شوراى محترم اسالمى شهر در 
نظر دارد اداره و حفاظت مجموعه پارکینگ کامیون هاى سنگین خود از طریق برگزارى مزایده عمومى 
و با قیمت پایه 10/000/000 ریال اجاره بهاى ماهیانه، به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه 
واجدین شرایط دعوت به عمل مى آید از تاریخ درج این آگهى به مدت یک هفته با مراجعه به واحد امور 
مالى شهردارى نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند و پاکت حاوى قیمت پیشنهادى خود را 
حداکثر تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 1397/07/30 به واحد حراست شهردارى تحویل نمایند. 

تاریخ بازگشایى پاکت ها روز سه شنبه مورخ 1397/08/01 ساعت 12 در محل شهردارى مى باشد.
الزم به ذکر است: 

1- در صورت رضایت کارفرما از عملکرد پیمانکار، این همکارى در سال هاى آتى ادامه خواهد یافت.
2- شهردارى در رد یا قبول یک یا تمامى پیشنهادها مختار است.

3- هزینه چاپ آگهى بر عهده برنده مزایده مى باشد.
4- سایر اطالعات و جزییات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج مى باشد.

5- برندگان اول تا سوم مزایده، هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد 
شد. 

آگهى مزایده عمومى- نوبت اول

میثم بکتاشیان- شهردار باغشاد

چاپ اول

مدیر جدید شبکه جوان پسند تلویزیون تشریح کرد 

سرنوشت چهره هاى شبکه 3 

واگذارى به اجاره یکباب دفتر کار از موقوفه مسجد ابوالفضل(ع) واقع در شاهین شهر خیابان شیخ بهائى طبقه 
اول مسجد به مدت یکسال با مبلغ پیشنهادى ماهیانه 5/500/000 ریال مهلت ثبت نام تا پایان وقت ادارى روز 

یکشنبه مورخ 97/07/22 جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 45247060 تماس حاصل فرمائید.

واگذارى به اجاره یکباب زیرزمین از موقوفه مسجد و حسینیه امام حسین (ع) واقع در شاهین شهر بلوار امام 
جنب مسجد به مدت یکسال با مبلغ پیشنهادى ماهیانه 35/000/000 ریال مهلت ثبت نام تا پایان وقت ادارى 

روز یکشنبه مورخ 97/07/22 جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 45247060 تماس حاصل فرمائید.

آگهى مزایده نوبت دومآگهى مزایده نوبت اول

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهین شهر و میمهاداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهین شهر و میمه م الف: 263932  م الف: 263931

اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهین شهر و میمه

اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهین شهر و میمه

کارگردان 
«قالده هاى طال» 

سریال
 مى سازد

جلیل فرجاد:

بول رىر م ى رجیح رمو زى برىب
نکنم. نقش هاى پیشنهادى اینقدر کوچک هستند 
که براى من بازیگر هیچ انگیزه اى براى کار باقى 

نمى گذارند.

عنوان آخرین قطعه
داشتند به تابلوى روى
شاید در بخشى دیگر
دنیا نقشه اى شیطانى
بنکسى که گفته مى
خیلى ها دنبال یافتن
حرکت نقاشى رو بهپ
تعبیه شده در قاب تابل

«مى رود، مى رود، رفت
2017 در یک 7سال
نقاشــى مردم بریتان
رکورد مشترك گرانتر
بنکسى در اینســتا
اینکه هیچکس
با عنوان «
از نقا
الی
داش
ثان
کاغ
بادکن
کرد و در آن
به محض فر
کار مى افتد

هیچ وقت براى بازى
 در سینما التماس نمى کنم
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 شــرکت ســهامى خاص عمران بعثت ســپاهان درتاریخ 1397/07/07به شماره ثبت 
61223 به شناســه ملى 14007861851 ثبت و امضا عملیات ســاخت در امور عمرانى 
از قبیل: ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. 
موضوع فعالیت: احداث ساختمان و راه و یا شبکه هاى آب رسانى درصورت لزوم پس از اخذ 
مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیــت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى: 
استان اصفهان - شهرستان اصفهان - بخش مرکزى - شــهر اصفهان-محله آزادگان-

خیابان شهید بختوالنام-کوچه نیلوفر 4-پالك 16-طبقه همکف- کدپستى 8194894536 
سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 
10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 350000 ریال توسط موسسین طى 
گواهى بانکى شماره 998 مورخ 1397/05/18نزد بانک ملى شعبه ملى مرکزى با کد 3211 
پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى سعید 
اسماعیلى به شماره ملى 1080196145و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو 
هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى على براتى حسن آبادى به شماره ملى 1080230106و 
به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال 
خانم فاطمه اسماعیلى به شماره ملى 1091621934و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و 
اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسالمى و همچنین 
کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء سعید اسماعیلى و على براتى حسن آبادى همراه با مهر 
شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم هاجر براتى حسن 
آبادى به شماره ملى 1080026657 به سمت بازرس على البدل به مدت یک سال مالى خانم 
نسترن براتى حسن آبادى به شماره ملى 1080130403 به سمت بازرس اصلى به مدت 
یک سال مالى روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. 
ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد 

و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان(261894)

تاسیس

نصف جهــان  ســایت برنامه 90 در گزارشى با عنوان 
«یک فرضیه؛ کى روش ســتاره هاى ژنرال را دعوت 
نمى کند؟» فرضیه عجیبــى را مطرح کرده که البته 
خیلى نمى تواند محلى از اعراب داشته باشد. در این 

گزارش آمده است:
در جدیدتریــن لیســت تیم ملى هــم خبرى از 
بازیکنان ســپاهان نیســت. تیمى که با صدر 
جدول فقط یک امتیاز فاصله دارد، همچنان 
نماینــده اى در اردوهــاى «کارلــوس 
کى روش» ندارد. این اولین بارى نیست 
که این اتفاق مى افتد و فصل قبل هم 
در حالى که ذوب آهــن تمام مدت 
فصل جزو مدعى هــاى قهرمانى 
بود، کى روش بازیکن زیادى از تیم 
قلعه نویى دعوت نمى کرد. اتفاقى 
که صداى اعتــراض پرافتخارترین 
سرمربى لیگ برتر را در آورده اســت و قلعه نویى را به 
این باور رسانده که کى روش بخاطر اختالف با او، ستاره  

تیم هایش را به تیم ملى دعوت نمى کند.
شاید مهمترین عاملى که باعث شد براى قلعه نویى این 
تصور به وجود بیاید کى روش از تیــم او بازیکنى به تیم 
ملى دعوت نمى کند به ماجراى ســعید آقایى، عزت ا... 
پورقاز و اکبر ایمانى مربوط شود. ایمانى فصل گذشته در 
نیم فصل اول که بازیکن پدیده بود، مورد توجه کى روش 
قرار داشت و به اردوها دعوت مى شد. ولى از نیم فصل دوم 
که راهى ذوب آهن شد و قلعه نویى او را براى یک هفته به 
ساختمان ریکاورى پک نفرســتاد، دیگر رنگ پیراهن تیم 
ملى را ندید. ســعید آقایى هم دیگر بازیکن ثابت اردوهاى 
کى روش بود. ولى با بازگشــت قلعه نویى به سپاهان، 
آقایى هم دیگر به تیم ملى دعوت نشد. البته آقایى قبل 

از حضور قلعه نویى در سپاهان، از لیست نهایى تیم ملى براى 
جام جهانى هم خط خورده بود. عــزت ا... پورقاز هم بهترین 
مدافع این فصل ســپاهان اســت که حتمًا قلعه نویى انتظار 
دعوت از او را هم داشت. پورقاز در این فصل عالوه بر نمایش 
خوب در دفــاع، دو گل زده و یک پاس گل هم داده اســت. 
آمارهایى که مى توانســت کى روش را راضى به بازگشت او 
کند ولى سرمربى تیم ملى مانند همه اردوهاى یکسال اخیر، 

تصمیمى براى بازگشت پورقاز نگرفته است.
مرتضى تبریزى، ساســان انصارى، پیــام نیازمند و محمد 
ایرانپوریان،  ســتاره هاى چند فصل اخیر تیم هاى قلعه نویى 
بودند که کى روش برخــالف قلعه نویى اعتقــادى به آنها 
نداشــت. به نظر هم نمى رســد که پاى لج و لجبازى در کار 
بوده باشد. چرا که به عنوان نمونه ایرانپوریان در سال هایى 
که قلعه نویى مربى اش نبود هم با وجــود نمایش کم نقص 
در لیگ برتر، جایى در لیســت تیم ملى نداشت و فقط یک 
بار به اردو دعوت شــد. یا پیام نیازمند که فصل گذشته جزو 
بهترین هاى لیگ بود هم هیچ وقت نتوانست نظر کى روش 
را جلب کند چه برســد به این فصل که فقط سه کلین شیت 
در هشت مسابقه سپاهان داشت و طبق آمار متریکا از هشت 
دروازه بان لیگ برتر درصد مهار کمترى ثبت کرده اســت. 
مرتضى تبریزى و ساســان انصارى هم براى آخرین بار در 
تاریخ نهم آبان ماه سال قبل به اردوى تیم ملى دعوت شدند و 
حتى وقتى که شاگرد قلعه نویى نبودند هم کى روش ترجیح 

مى داد مهاجمــان دیگرى را به تیم ملــى دعوت کند. 
مظاهرى هم مانند زمانى که شــاگرد 
قلعه نویى بــود همچنان به تیم ملى 
دعوت مى شود و به جز لیست نهایى 
جام جهانى، چه در زمان قلعه نویى و 

چه بعد از او همچنــان مورد توجه 
کى روش قرار دارد.

3335 سال پانزدهم

ویى در سپاهان، از لیست نهایى تیم ملى براى 
 خط خورده بود. عــزت ا... پورقاز هم بهترین 
ل ســپاهان اســت که حتمًا قلعه نویى انتظار 
هم داشت. پورقاز در این فصل عالوه بر نمایش 
ع، دو گل زده و یک پاس گل هم داده اســت. 
ى توانســت کى روش را راضى به بازگشت او

بى تیم ملى مانند همه اردوهاى یکسال اخیر، 
 بازگشت پورقاز نگرفته است.

ى، ساســان انصارى، پیــام نیازمند و محمد 
ــتاره هاى چند فصل اخیر تیم هاى قلعه نویى 
وش برخــالف قلعه نویى اعتقــادى به آنها 
ظر هم نمى رســد که پاى لج و لجبازى در کار 
 که به عنوان نمونه ایرانپوریان در سال هایى 
مربى اش نبود هم با وجــود نمایش کم نقص 
جایى در لیســت تیم ملى نداشت و فقط یک 
ت شــد. یا پیام نیازمند که فصل گذشته جزو

گ بود هم هیچ وقت نتوانست نظر کى روش 
ه برســد به این فصل که فقط سه کلین شیت 
قه سپاهان داشت و طبق آمار متریکا از هشت 
گ برتر درصد مهار کمترى ثبت کرده اســت. 
ى و ساســان انصارى هم براى آخرین بار در 
 ماه سال قبل به اردوى تیم ملى دعوت شدند و 
 شاگرد قلعه نویى نبودند هم کى روش ترجیح

ملــى دعوت کند.  ــاندیگرى را به تیم
مانند زمانى که شــاگرد 
ملى  تیم د همچنان به
د و به جز لیست نهایى 
ه در زمان قلعه نویى و 

مچنــان مورد توجه 
دارد.

نصف جهــان  ســایت برنا
«یک فرضیه؛ کى روش س
نمى کند؟» فرضیه عجیب
خیلى نمى تواند محلى از

گزارش آمده است:
لیســ در جدیدتریــن
بازیکنان ســپاهان
جدول فقط یک ا
نماینــده اى در
کى روش» ند
که این اتفا
در حالى
فصل ج
بود، کى
قلعه نوی

که صداى
سرمربى لیگ برتر را در آور
اینباور رسانده که کى روش
تیم هایش را به تیم ملى دعو
شاید مهمترین عاملى که باع
تصور به وجود بیاید کى روش
ملى دعوت نمى کند به ماجر
پورقاز و اکبر ایمانى مربوط ش
پدید نیم فصل اول که بازیکن
داشت و به اردوها دعوت م قرار
که راهى ذوب آهن شد و قلعه نو
ساختمان ریکاورى پک نفرســ
ملى را ندید. ســعید آقایى هم د
کى روش بود. ولى با بازگش
آقایى هم دیگر به تیم ملى

این باور غلط است بزرگوار!

دروازه بان تیم ملى فوتبال ایران گفت: تیم فوتبال بولیوى قدرتمند است و مى توانیم 
در این بازى نقاط ضعف خودمان را شناسایى و آن را برطرف کنیم.

رشید مظاهرى در حاشــیه تمرین تیم ملى فوتبال در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: 
اردوهاى خوبى را پشت سر مى گذاریم و قرار است یک بازى تدارکاتى خوب با بولیوى 
برگزار کنیم. تیم فوتبال بولیوى قدرتمند است و مى توانیم در این بازى نقاط ضعف 

خودمان را شناسایى و آن را برطرف کنیم.
وى افزود: من تالش خواهم کرد تا به آمادگى کامل برسم و نمى توانم 
در مورد دیگر دروازه بان هاى تیم ملى نظر بدهم و در این پست همیشه 

رقابت وجود دارد.
ملى فوتبال ایران تأکید کرد: تمام تالش خود را دروازه بــان تیم 

خواهم کرد تا در تیم ملى مفید 
باشم و بتوانم براى تیم ملى 
کشورم بازى کنم. چند سالى 

است که تمام تالش خود را به 
کار بسته ام و پیشنهاد هاى خارجى 

خوبى هم داشــتم و حتى به توافق هم 
رســیده بودم اما مبلــغ رضایت نامه 

من براى جدایــى از تیمم مانع 
ترانسفر شدن من شد.

نصف جهان  هنوز پرونــده «پروپئیچ» اینقدر قدیمى 
نشده که هواداران استقالل این بازیکن را یادشان رفته 
باشد. مهاجم آلبانیایى که به عنوان بمب افکن بالکان به 
استقالل آمد. پرویز مظلومى، سرمربى وقت استقالل 
این بازیکن را از برادرزاده اش برداشت و با او قراردادى 
دوساله امضا کردند. قراردادى که ساالنه حدود 250 
هزار دالر بود. قراردادى که ســال دومش را مسئول 
وقت نقل و انتقاالت باشگاه با این منطق که سرمربى 

جدید این بازیکن را نمى خواهد لغو کرد.
بازیکنى که البته از همان روز اول هم اصًال عملکرد 
موفقى در این تیم نداشت و مشخص بود عقد قرارداد 
دو ساله با او نمى تواند منطقى باشد. تا اینجاى کار که 
البته اتفاق و پدیده اى رایج است و کم از این مسائل در 
فوتبال ایران رخ نداده است اما حاال حقایقى درباره این 

پرونده طرح مى شود که ماجرا را خارق العاده مى کند.

اینکه بدون تغییر مسئوالن استقالل در تمام آن بازه 
زمانى، آبى ها حاضر به تفاهــم 30 هزار دالرى با پرو 
و وکالیش نشــدند و وکیلى ایتالیایى را نه به شرط 
پیروزى که با دســتمزد 38 هزار یورویى اســتخدام 
کرده اند و در نهایت هم آبى ها این پرونده را باخته اند و 
360 هزار دالر به بازیکن یادشده پرداخت شد تا پرونده 

جمع شود!
درحالى که مسئوالن وقت استقالل به قرارداد اشراف 
داشتند و مى دانستند چه ســرانجامى در انتظارشان 
است، اینکه چرا در ابتدا توافق نکردند و چرا به دنبال 
شــکایت رفته اند و وکیل بین المللــى گرفته اند و در 
نهایت هم اینچنین شکست هولناکى خوردند، همه از 
آسیب هاى بزرگى است که وزارت ورزش باید با کمک 
نهادهاى نظارتى و در راه ابهام زدایى از امکان هدررفت 

بیت المال، تحقیقات قضائى الزم را انجام دهد. 

نصف جهان   محسن مسلمان پس از آنکه تا حد زیادى 
متوجه شــد دیگر جایى در تفکرات امید نمازى و تیم 
فوتبال ذوب آهن اصفهان ندارد، ناامید شده و به دنبال 
پیدا کردن تیم جدیدى اســت. رفتار عجیبى که او در 
اینستاگرام نشان داد، البته اذهان را به سمت دیگرى برد. 
محسن مسلمان با انتشار طرحى موزاییکى در صفحه 
اینستاگرام خود، به نوعى پیام بازگشت به هواداران را 
داد زیرا این تصویر، در واقع عکسى از محسن با پیراهن 
پرسپولیس بود و او مى خواست به هوادارانش مژده بدهد 
که شاید راهى براى بازگشتش به جمع سرخپوشان باز 

شده است.
البته اینها فقط یک سوى ماجراست. طبق نوشته سایت 
«خبر آنالین»، از طرف دیگر شــنیده شد که «برانکو 
ایوانکوویــچ» وقتى متوجه تحرکات مســلمان براى 
بازگشت شد، از همان زاگرب پایتخت کرواسى براى 
مدیران باشگاه پیام فرســتاد که تیمش کامل است و 
نیاز به بازیکن جدید در پایان نیم فصل اول ندارد. انگار 
قرار نیست مشکالت بین مهندس سابق پرسپولیس و 
بازیکن اخراجى این روزهــاى ذوب آهن از بین برود. 
برانکو بارها به این موضوع اشــاره کرده بود که وقتى 

یک بازیکن از پرســپولیس رفت، دیگر رفته و راهى 
براى بازگشتش نیست. پروفسور با همین فلسفه، دور 
خیلى ها از جمله محمد عبــاس زاده، پیام صادقیان، 
رامین رضاییان، مهدى طارمى و... به خصوص مسلمان 
را خط کشید و هیچ پلى براى بازگشت این بازیکن به 

تیم وجود ندارد. 

درخشــش بازیکن ایرانى تیم آمیان در لیگ فرانسه و 
گل 3 امتیازى اش باعث شد تا رسانه هاى اروپایى تیتر 

بزنند: «سامان قدوس؛ یک تاریخ ساز».
سامان قدوس براى فوتبال ایران و شاید حتى اروپا از 
چند ماه قبل از جام جهانى 2018 فرانسه شناخته شد. 
بازیکنى ایرانى-سوئدى که در تیمى کوچک در سوئد 
نمایش بزرگى به راه انداخته بود. او با استرسوند در سوئد 
و رقابت هاى اروپایى مى درخشــید و حاال عالوه بر 
رسانه هاى سوئدى و اروپایى، رســانه هاى ایرانى و 

آسیایى هم از او مى نوشتند.
او خوشبختانه تیم ملى ایران را براى بازى انتخاب کرد 
و متأسفانه خیلى کم در جام جهانى به میدان رفت حاال 
اینکه کى روش گفته در جام ملت ها مى خواهد سبک 
تازه اى فوتبال بازى کند مى تواند خبر بسیار خوبى باشد 
چرا که احتماًال سیستم تیم جدید کى روش مى تواند 

منطبق با استایل و سبک ستاره اى مثل قدوس باشد.
سامان قدوس تاریخ سازى را از زمانى شروع کرد که به 
عنوان اولین ایرانى در الشامپیونه یا لیگ یک فرانسه به 
میدان رفت و در کمتر از یک ساعت از حضورش در این 

لیگ اولین گلش را به ثمر رساند
ســامان با مبلغ 3/8 میلیون یورو (4/46 میلیون دالر) 
از استرسوند به آمیان پیوست. جالب است که او بعد از 

«زالتان ابراهیموویچ» و «الکساندر ایزاك» سومین 
بازیکن گرانقیمت سوئد است که به لیگ هاى خارجى 
پیوسته است. او که پیشنهادهاى اغوا کننده اى از چین 
داشت توسط آمیان با یک قرارداد پنج ساله در خدمت 

این تیم درآمد.
انتخاب آمیان براى سامان قدوس فوق العاده بوده است 
آمیان، تیم کوچکى که بعد از 116 ســال توانسته در 
ســطح اول فوتبال فرانســه بیاید با درخشش سامان 
قدوس ســتاره ملى پوش ایرانى اش در رده سیزدهم 
یکــى از مهمترین لیگ هــاى فوتبال جهــان قرار 

بگیرد. 
کارلوس کى روش گفته اســت که قصــد دارد فرم 
دیگرى از بازى را در جام ملت هــا به نمایش بگذارد 
و مى توان امیدوار بود کــه او این بار براى قهرمانى در 
جام ملت ها براســاس بازیکنانى چون سامان قدوس 
عمل کند. قدوس بازیکنى با قابلیت بازى در خط حمله 
و هافبک است اما شاید بهترین پست براى این بازیکن 
مهاجم مرکزى باشد. بازیکنى که مى تواند پشت تک 
مهاجم تیم ملى در امارات بازى کند. او با سرعت، قدرت 
بدنى، تکنیک و قدرت باالى شوتزنى مى تواند مهره 
کلیدى کارلوس کــى روش در جام ملت هاى امارات 

2019 باشد.

پیچ در پیچ پروپئیچ!

سراب سرخ!

حاال دیگه تو محشرى!

مهاجم گلزن ســپاهان در مورد شرایط خودش و تیمش در لیگ 
برتر صحبت کرد.

«کى روش استنلى» در گفتگویى در خصوص شرایط این روزهاى 
سپاهان اظهار کرد: شرایط خیلى خوبى داریم و رفته رفته در حال 
تبدیل شدن به سپاهانى  هستیم که هم کادر فنى و هم هواداران 
انتظار دارند و این روند مثبت و رو به رشد در تیم در هر بازى دیده 
مى شود و امیدوارم به این روند مثبت ادامه دهیم و نتایج خوبى 

هم کسب کنیم.
وى در مورد بازى مقابل نســاجى عنوان کرد: بازى با نساجى 
بازى سختى بود که در اصطالح ما به آن بازى بُُکش بُُکش گفته 

مى شود و درگیرى در زمین و براى کسب نتیجه زیاد است و دو تیم 
تالش زیادى دارند تا نتیجه بگیرند و با توجه به حذفى بودن بازى 
باید کمى احتیاط هم چاشنى آن مى شد به هر صورت اگرچه کمى 
دیر و پس از 120 دقیقه بازى و در ضربات پنالتى پیروز شدیم ولى 

در نهایت به چیزى که استحقاقش را داشتیم رسیدیم.
استنلى با اشاره به رویارویى با «جرج ولسیانى» در بازى با نساجى 
گفت: ولسیانى دوست خوب و صمیمى من است و ارتباط خوبى با 
هم داریم ولى همانطور که دیدید این رفاقت ما خارج از زمین بود و 
درون زمین هر کدام براى پیراهن تیم خودمان جنگیدیم. ولسیانى 
بازیکن خوبى است و یکى از بهترین خارجى هاى شاغل در لیگ 

ایران است و براى او آرزوى موفقیت مى کنم.
مهاجم سپاهان در مورد مقایسه وضعیت کنونى سپاهان با ذوب 
آهِن فصل قبل اظهار کرد: هر تیم شرایط خودش را دارد و ما فصل 
گذشته در ذوب آهن و این فصل در سپاهان با درایت مربى خوب 
و فهیمى مثل قلعه نویى براى پیروزى و عملکرد رو به جلو تالش 
مى کردیم و طبیعتاً وقتى تیمى سرمربى اش قلعه نویى باشد هم 
تیم خوبى خواهد شد و هم بازیکنانش عملکرد خوبى به نمایش 

مى گذارند.
استنلى با اشاره به اینکه بعد از شــش هفته ناکامى در گلزنى در 
چهار بازى اخیر پنج  گل زده است عنوان کرد: من همیشه تالشم 
را براى موفقیت تیم به کار مى گیرم و هر بازى شرایط خودش را 
دارد. بعضى وقت ها روز خوب شماست و بعضى وقت ها روز شما 
نیســت و بازیکن دیگرى موفق به گلزنى مى شود و مهم نتیجه 
گرفتن تیم است و خوشحال مى شوم بتوانم چه با گلزنى چه به 

شیوه هاى دیگر براى تیمم مفید باشم.

بکش بکش بود!

رضا شکارى یکى از جوان هاى خوب فوتبال ماست که 
حتمًا در آینده بیشتر از او خواهید شنید. بازیکنى که بعد از 

درخشش در جام جهانى زیر 20 سال در کره جنوبى و گلزنى 
به تیم هاى زامبیا و پرتغال راهى تیم روبین کازان شد و منتظر 

فرصت است تا مثل سردار بدرخشد. 
رضا شــکارى، پیش از ترك روســیه و حضور در اردوى تیم ملى امید 

پاسخگوى سئواالت خبرنگار ســایت «ورزش سه» بود. او درپاسخ به این 
سئوال که ذوب آهن از تو به فیفا شکایت کرده. آیا رأى فیفا براى تو دردسر 

درست نخواهد کرد؟ گفت:
 باشگاه ذوب آهن از من به فیفا شکایت کرده اما هنوز فیفا رأیى نداده است. 
زمانى که من قصد جدایى از تیم ذوب آهن را داشتم بر اساس بند موجود در 
قرارداد باشگاه خواهان من مى خواست صد هزار دالر به باشگاه ذوب آهن 
بدهد که باشگاه این پول را نخواست و ظاهراً بیشتر مى خواست. چیزى 

نزدیک به 500 هزار دالر.
من با سعید آذرى هیچ مشکلى ندارم. ایشــان جاى پدر من است و در 

فوتبال خیلى به من کمک کرد. مشــکل ما همانطور که اشاره کردم 
باشگاه ذوب آهن اســت. ما به آنها گفتیم صد هزار دالر روى میز 

اســت. اما آنها قبول نکردند و اینجا بود که گفتیم بهتر است 
فیفا رأى بدهد. به محض اینکه فیفا رأى بدهد ما صد 

هزار دالر را به ذوب آهن خواهیم داد 
و مشــکلى در این زمینه 

وجود ندارد.

تمام تالش خود را ملى فوتبال ایران تأکیددروازه بــان تیم  د کرد:
م کرد تا در تیم ملى مفید خواهم
ملىباش بتوانم براىتیم شم و
شورم بازى کنم. چند سالىکش
ت که تمام تالش خود را به است
بسته ام و پیشنهاد هاى خارجى کار بس
حتىبه توافق همخوبى  هم داشــتم و
ده بودم اما مبلــغ رضایت نامه رســید
راى جدایــى از تیمم مانع من بر
نسفر شدن من شد.تران

 خودش و تیمش در لیگ 

وص شرایط این روزهاى 
 داریم و رفته رفته در حال 
 کادر فنى و هم هواداران 
د در تیم در هر بازى دیده 
امه دهیم و نتایج خوبى 

ن کرد: بازى با نساجى 
ازى بُُکش بُُکش گفته 
ى ز زن

نتیجه زیاد است و دو تیم 
وجه به حذفى بودن بازى 
به هر صورت اگرچه کمى 
ت پنالتى پیروز شدیم ولى 

شتیم رسیدیم.
سیانى» در بازى با نساجى 
من است و ارتباط خوبى با 
قت ما خارج از زمین بود و 
ىودمان جنگیدیم. ولسیانى
گگگ ارجى هاى شاغل در لیگ

کنم.
ببب ت کنونى سپاهان با ذوب
للل ط خودش را دارد و ما فصل
ببب هان با درایت مربى خوب
ششش  عملکرد رو به جلو تالش
ى اش قلعه نویى باشد هم

عملکرد خوبى به نمایش 

هفته ناکامى در گلزنى در 
ن کرد: من همیشه تالشم 
ر بازى شرایط خودش را 
 و بعضى وقت ها روز شما 
نى مى شود و مهم نتیجه 
بتوانم چه با گلزنى چه به 

رضا شکارى یکى از جوان
حتمًا در آینده بیشتر از
درخشش در جام جه
به تیم هاى زامبیا و
مفرصت است تا مثل
رضا شــکارى، پیش ا
پاسخگوى سئواالت خ
سئوال که ذوب آهن
درست نخواهد کرد؟
باشگاه ذوب آهن از
زمانى که من قصد
قرارداد باشگاه خواه
بدهد که باشگاه این
0 به 500 هزار نزدیک

من با سعید آذرى هیچ
خفوتبالخیلى به من ک
باشگاه ذوب آهن اســ
اســت. اما آنها قبول
فیفا رأى بدهد. به
هزار د

مبلغ 
رضایتنامه ام 

باال بود

ذوب آهن
 500 هزار دالر مى خواهد
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 آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه اجرایى قانون تعیـین تکلیــف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر آراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر 
در واحد ثبتى شهرســتان فالورجان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات 
متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه هاى 
نصف جهان و عصر اصفهان آگهى مى شــود در صورتى که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضى داشته باشند ، مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و 
امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع 
صالح قضایى تقدیم نمایند .بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض ، طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد .
1 - راى شــماره 139760302007000638 مورخ 97/03/02 طلعت بکرانى فرزند حسین نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 200,20 مترمربع پالك شماره 19 اصلى واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریدارى شده از مالک رسمى مصطفى کشاورزیان کلیشادى فرزند حیدرعلى.
2 - راى شماره 139760302007001283 مورخ 97/05/04 باقر قاسمى شرودانى فرزند یداله نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 270,80 مترمربع پالك شماره 4 فرعى از 411 اصلى واقع در شرودان بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى یداله قاسمى شرودانى فرزند عبداله.
3 - راى شماره 139760302007001284 مورخ 97/05/04 عبداله بچارى لفته فرزند رمضان نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 245,26 مترمربع پالك شــماره 32 اصلى واقع در آغچه بدى بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى سید رضا موسوى فرزند محمد.
4 - راى شماره 139760302007001229 مورخ 97/05/03 پنجعلى اقائى خیرآبادى فرزند علیجان نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 158,60 مترمربع پالك شماره 3 فرعى از 407 اصلى واقع در برزوان گارماسه 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى عباس شیرزادى گارماسه فرزند ابراهیم.
5 - راى شماره 139760302007001180 مورخ 97/04/28 محمدرضا خدادادى پاوائى فرزند رمضانعلى نسبت به 
چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 220,37 مترمربع پالك شماره 497 اصلى واقع در پاوا بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حسن خدادادى فرزند على میرزا.
6 - راى شماره 139760302007001181 مورخ 97/04/28 عفت اکبرى پاوائى فرزند عبدالحمید نسبت به دو 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 220,37 مترمربع پالك شماره 497 اصلى واقع در پاوا بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حسن خدادادى فرزند على میرزا.
7 – راى شماره 139760302007001296 مورخ 97/05/06 امامقلى حسن پورسودرجانى فرزند قدیرعلى نسبت 
به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 51,90 مترمربع پالك شــماره 32 اصلى واقع در آغچه بدى بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى عبدالوهاب موسوى آغچه بدى فرزند نورالدین.
8 - راى شــماره 139760302007001524 مورخ 97/06/05 محمدرضا حسن پور فرزند حسین نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه و زمین متصله به مساحت 93,98 مترمربع پالك شماره 745 فرعى از یک 
اصلى واقع در کارالدان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شــده از مالک رسمى ربابه نصر اصفهانى 

فرزند عباس.
9 - راى شماره 139760302007001525 مورخ 97/06/05 علیرضا حسن پور فرزند حسین نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب مغازه و زمین متصله به مساحت 93,98 مترمربع پالك شماره 745 فرعى از یک اصلى 
واقع در کارالدان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ربابه نصر اصفهانى فرزند عباس.

10 - راى شــماره 139760302007001529 مورخ 97/06/05 زهره رهنما فالورجانى فرزند اکبر نســبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 246 مترمربع پالك شماره 15 اصلى واقع در فالورجان بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى عباسقلى رهنما فالورجانى فرزند اکبر.
11 - راى شماره 139760302007001530 مورخ 97/06/05 حسین جمشیدى فرزند محمد نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 123 مترمربع پالك شماره 15 اصلى واقع در فالورجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریدارى شده از مالک رسمى قنبرعلى کیانى فالورجانى فرزند ابراهیم.
12 - راى شــماره 139760302007001536 مورخ 97/06/06 محمدرضا نصر اصفهانى فرزند على نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه و مغازه به مساحت 277,17 مترمربع پالك شماره 247 فرعى از یک اصلى واقع در کارالدان 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى على نصر اصفهانى فرزند جعفر.
13 - راى شماره 139760302007001539 مورخ 97/06/06 ابراهیم محمدى اسفهرانى فرزند حمزه على نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 285,60 مترمربع پالك شماره 393 اصلى واقع در اسفهران بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى رضاقلى هادیان فرزند یداله.
14 – راى شــماره 139760302007001541 مورخ 97/06/06 حیدر محققیان گورتانى فرزند محمود نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ قسمتى از یکباب ساختمان به مساحت 10,89 مترمربع پالك شماره 282 فرعى 
از یک اصلى واقع در کارالدان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شــده از مالک رسمى حسین نصر 

اصفهانى فرزند ابراهیم.
15 - راى شــماره 139760302007001542 مورخ 97/06/06 غالمرضا خلیلیان گورتانى فرزند محمدعلى 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ قسمتى از یکباب ساختمان به مساحت 10,89 مترمربع پالك شماره 282 
فرعى از یک اصلى واقع در کارالدان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى حسین 

نصر اصفهانى فرزند ابراهیم.
16 - راى شــماره 139760302007001548 مورخ 97/06/07 زهرا نسیمى فرزند حسن نسبت به ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 70,65 مترمربع پالك شماره 413 اصلى واقع در ششدر بلندى فالورجان بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حسین نیکان فرزند صمد
17 - راى شماره 139760302007001559 مورخ 97/06/07 مهرداد خامهء فرزند غالمرضا نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 153,83 مترمربع پالك شــماره 24 اصلى واقع در باغ ابریشم بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى محمد باقرى فرزند باقر.
18 - راى شماره 139760302007001285 مورخ 97/05/04 غزال رشیدى فرزند سبزوار نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مســاحت 125,50 مترمربع پالك شــماره 19 اصلى واقع در جعفرآباد بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى غالمعلى ربیعى کلیشادى فرزند مهدى.
19 - راى شماره 139760302007001286 مورخ 97/05/04 غزال رشیدى فرزند سبزوار نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 73,24 مترمربع پالك شماره 19 اصلى واقع در جعفرآباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریدارى شده از مالک رسمى غالمعلى ربیعى کلیشادى فرزند مهدى.
20 - راى شماره 139760302007000849 مورخ 97/04/02 محمدعلى احمدى فالورجانى فرزند عباسعلى 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 197,87 مترمربع پالك شماره 19 اصلى واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى شعبانعلى رضائى کلیشادى فرزند محمد.
21 - راى شــماره 139760302007000670 مورخ 97/03/03 محترم نصر اصفهانى فرزند تقى نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 233,27 مترمربع پالك شماره 238 فرعى از یک اصلى واقع در 

کارالدان بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
22 - راى شــماره 139760302007000671 مورخ 97/03/03 اصغر نصر اصفهانى فرزند قاسم نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 233,27 مترمربع پالك شماره 238 فرعى از یک اصلى واقع در 

کارالدان بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
23 - راى شماره 139760302007001527 مورخ 97/06/05 حسین سپهرى فرزند محمد نسبت به ششدانگ 
یکباب مغازه به مساحت 39,52 مترمربع پالك شماره 138 فرعى از 53 اصلى واقع در شهرك قدس بخش 9 ثبت 

اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
24 - راى شماره 139760302007001528 مورخ 97/06/05 حسن دهقان کلیشادى فرزند سیف اله نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 111,73 مترمربع پالك شماره 19 اصلى واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالقاسم شیرعلى فرزند یوسف.
25 - راى شماره 139760302007001537 مورخ 97/06/06 علیرضا ثابتى فرزند محمدباقر نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه و مغازه به مساحت 226,75 مترمربع پالك شماره 138 فرعى از 53 اصلى واقع در شهرك قدس بخش 

9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
26  - راى شماره 139760302007001538 مورخ 97/06/06 محسن برنون فرزند محمود نسبت به ششدانگ 
یکدرب باغ به مساحت 1857,93 مترمربع پالك شماره 5 فرعى از 661 اصلى و یک فرعى از 648 اصلى واقع در 

گلگون بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حسن صدر فرزند حاج میرزا.
27 - راى شــماره 139760302007001543 مورخ 97/06/07 شهربانو نقى زاده قهدریجانى فرزند نوروزعلى 
نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 143,98 مترمربع پالك شــماره 779 فرعى از 385 اصلى واقع در 
قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى سید ابراهیم هاشمى فرزند سید باقر.

28 - راى شــماره 139760302007001544 مورخ 97/06/07 على حاجى محمدى فرزند احمد نســبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 211,62 مترمربع پالك شماره 41 اصلى واقع در سهلوان بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى محمد نوروزى باغکمه فرزند جعفر.
29 - راى شماره 139760302007001545 مورخ 97/06/07 منصور کاظمى حسن آبادى فرزند کریم نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه نیمه ساز به مساحت 275,05 مترمربع پالك شماره 127 فرعى از 23 اصلى واقع در حسن 

آباد بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
30 - راى شــماره 139760302007001546 مورخ 97/06/07 عباســعلى مهرى فرزند محمدعلى نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 304,60 مترمربع پالك شماره 4 فرعى از 411 اصلى واقع در شرودان بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى یداله قاسمى شرودانى فرزند عبداله.
31 - راى شــماره 139760302007001547 مورخ 97/06/07 عباســعلى مهرى فرزند محمدعلى نسبت به 
ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 38,44 مترمربع پالك شماره 4 فرعى از 411 اصلى واقع در شرودان بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى یداله قاسمى شرودانى فرزند عبداله.
32 - راى شماره 139760302007001549 مورخ 97/06/07 ملیحه شیروانى باغکمه فرزند رحمت اله نسبت به 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 212,95 مترمربع پالك شماره یک فرعى از 39 اصلى واقع در 
باغکومه بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى محمدحسین کازرونى فرزند محمد جعفر.
33 - راى شماره 139760302007001558 مورخ 97/06/07 محمدرضا ترابى باغکمه فرزند رمضان نسبت به 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 212,95 مترمربع پالك شماره یک فرعى از 39 اصلى واقع در 
باغکومه بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى محمدحسین کازرونى فرزند محمد جعفر.

34 - راى شماره 139760302007001675 مورخ 97/06/21 مهدى یوسفى فرزند حسین نسبت به ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 65,79 مترمربع پالك شماره 525 اصلى واقع در پیربکران  بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى مونس آغا خیرى.
35 - راى شماره 139760302007001676 مورخ 97/06/21 تقى فتحى فرزند غالمحسین نسبت به ششدانگ 
یکباب کارگاه به مساحت 1419,56 مترمربع پالك شماره 86 فرعى از 434 اصلى واقع در کارویه  بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى محمدحسن رشیدى فرزند اسماعیل.
36 - راى شــماره 139760302007001677 مورخ 97/06/21 کریم قاسمى فالورجانى فرزند اکبر نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 218,68 مترمربع پالك شماره 413 اصلى واقع در ششدربلندى فالورجان  بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى محمد طاهر محمدى فرزند غالمرضا.
37 - راى شــماره 139760302007001688 مورخ 97/06/22 محمد تفنگ ســازى فرزند رسول نسبت به 
ششدانگ یکباب ساختمان تجارى مسکونى به مساحت 85,53 مترمربع پالك شماره 19 اصلى واقع در جعفرآباد  

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى شکراله شریفى کلیشادى فرزند على.
38 - راى شماره 139760302007001689 مورخ 97/06/22 محسن مردانى فرزند منوچهر نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مســاحت 262,48 مترمربع پالك شــماره 3 فرعى از 407 اصلى واقع درگارماسه  بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى کریم شیرزادى فرزند حیدر.
39 - راى شماره 139760302007001690 مورخ 97/06/22 على کریمى کلیشادى فرزند نوروزعلى نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 121,80 مترمربع پالك شماره 19 اصلى واقع در کلیشاد  بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى عزیزاله درخش افشان فرزند عباسعلى.
40 - راى شماره 139760302007001691 مورخ 97/06/22 نبى اله کریمى کلیشادى فرزند نوروزعلى نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 185,30 مترمربع پالك شماره 19 اصلى واقع در کلیشاد  بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى عزیزاله درخش افشان فرزند عباسعلى.
41 - راى شماره 139760302007001693 مورخ 97/06/24 فاطمه روحانى فرزند عباسعلى نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 253,59 مترمربع پالك شــماره 405 اصلى واقع در گارماسه  بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى اسماعیل یزدانى گارماسه فرزند محمد.
42 - راى شــماره 139760302007001703 مورخ 97/06/24 شهناز قاســمى جوجیلى فرزند على نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 271,60 مترمربع پالك شــماره 24 اصلى واقع در باغ ابریشم  بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى على سعیدى فرزند حسن.
43 - راى شــماره 139760302007001705 مورخ 97/06/24 محمد درخش افشــان فرزند کرم نســبت به 
ششدانگ یکباب خانه مخروبه به مساحت 163,24 مترمربع پالك شماره 19 اصلى واقع در کلیشاد  بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى نوروزعلى کریمى کلیشادى فرزند اسماعیل.
44 - راى شــماره 139760302007001708 مورخ 97/06/24 مجتبى رهنما فالورجانى فرزند ابراهیم نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه نیمه ساز و مغازه متصله به مســاحت 155,43 مترمربع پالك شماره 413 اصلى واقع 
در ششدربلندى فالورجان  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى على کیانى فرزند 

غالمرضا.
45 - راى شــماره 139760302007001709 مورخ 97/06/24 اعظم نصر اصفهانى فرزند غالمعلى نسبت به 
ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 18,84 مترمربع پالك شماره 1352 فرعى از یک اصلى واقع در کارالدان بخش 

9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
46 - راى شماره 139760302007001710 مورخ 97/06/24 صغرا جوانمردى قهدریجانى فرزند رضا نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 209 مترمربع پالك شماره 781 فرعى از 385 اصلى واقع در قهدریجان  بخش 
9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى فخرالدین و عنایت اله و صدیقه جوابى فرزند محمدتقى.
47 - راى شماره 139760302007000760 مورخ 97/03/21 فاطمه قاسمى فرزند قنبرعلى نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه نیمه ساز به مساحت 200 مترمربع پالك شماره 359 فرعى از 581 اصلى واقع در 

شهرك فرهنگیان بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
48 - راى شماره 139760302007000761 مورخ 97/03/21 زینب قاسمى فرزند قنبرعلى نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه نیمه ساز به مساحت 200 مترمربع پالك شماره 359 فرعى از 581 اصلى واقع در 

شهرك فرهنگیان بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
49 - راى شماره 139760302007001479مورخ 1397/05/28قاى /خانم نعمت اله الیاسى علیشاهدانى فرزند 
ذوالفقار نسبت به شش دانگ یکبابخانه به مساحت 394,30متر مربع پالك شــماره  فرعى از 514 اصلى واقع 

درعلیشاهدان بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه   ذوالفقار الیاسى
50-راى شــماره 139760302007001478مورخ 1397/05/28قاى /خانم حســن قاســمى دشتچى فرزند 
عبدالرحیم  نسبت به شش دانگ یکبابخانه به مساحت 312,60متر مربع پالك شماره  فرعى از 404 اصلى واقع 

دردشتچى بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه   متقاضى
51-راى شماره 139760302007001482مورخ 1397/05/28قاى /خانم خدیجه شفیعى فرزند محمد نسبت 
به شش دانگ یکبابخانه به مساحت 129,85متر مربع پالك شماره  فرعى از 15اصلى واقع درفالورجان بخش 9 

ثبت اصفهان مالک اولیه   عبدالرسول قاسمى
52-راى شماره 139760302007001634مورخ 1397/06/15قاى /خانم مهرى دهقانى حبیب آبادى فرزند 
حسن  نسبت به شش دانگ یکبابخانه به مســاحت 326,21متر مربع پالك شماره  154فرعى از 37اصلى واقع 

درحبیب آباد  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه   حسن دهقانى 
53-راى شماره 139760302007001633مورخ 1397/06/15قاى /خانم  اصغر مظاهرى اجگردى فرزند اسداله 
نسبت به شش دانگ یکبابخانه به مساحت 266,64متر مربع پالك شماره 439 فرعى از 34 اصلى واقع دراجگرد 

بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه   عباسعلى نوروزى
54-راى شماره 139760302007001635مورخ 1397/06/15قاى /خانم على بابائى بندارتى فرزند کریم نسبت 
به شش دانگ یکبابخانه به مساحت 151,92متر مربع پالك شماره  فرعى از 411 اصلى واقع در فالورجان بخش 

9 ثبت اصفهان مالک اولیه   نجف على شفیعى
55-راى شــماره 139760302007001626مورخ 1397/06/15قاى /خانم جواد حسن پور سودرجانى فرزند 
رضاقلى  نسبت به شش دانگ یکبابخانه به مساحت 158,37متر مربع پالك شماره8  فرعى از21 اصلى واقع در 

سودرجان بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه   حسین زمانى
56- راى شــماره 139760302007001043مورخ 1397/04/17قاى /خانم غالم کرم پورفرزند قپانى  نسبت 
به شش دانگ یکبابخانه به مساحت 126,17متر مربع پالك شماره  فرعى از411 اصلى واقع درشرودان بخش 
9 ثبت اصفهان مالک اولیه   مهدى کیانى تاریخ انتشار نوبت اول :  روز یک شنبه مـــورخ 1397/07/01 تاریخ 
انتشار نوبت دوم : روز دو شنبه مورخ 1397/07/16 م الف: 759  اکبر پور مقدم- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شهرستان فالورجان/  6/628
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى و 

اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر رأى شــماره 139760302007001692  هیأت دوم موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضى اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان در یک باب ساختمان ادارى به مساحت 1467,87 متر 
مربع پالك 7 فرعى از 21 اصلى واقع در سودرجان خریدارى از مالکین رسمى پالك 21/7 محرز گردیده است .. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود و در صورتى که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید , ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض , دادخواست خود را به 
مراجع قضایى تقدیم نمایند . بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد . تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/7/1 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/7/16 م الف  742 اکبر 

پورمقدم رئیس ثبت اسناد و امالك فالورجان/ 6/637 
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)

شماره آگهى: 139703902004000257 تاریخ آگهى: 1397/07/09 شماره پرونده: 9204002142000008 
آگهى مزایده پرونده اجرایى به شماره بایگانى: 9201434 شش دانگ یک قطعه زمین پالك شماره 1130 فرعى 
مجزى شده از پالك 30 اصلى به مساحت 210 مترمربع واقع در بخش 16 ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان شهرك 
نگین بعد از فلکه نگین خیابان بنت الهدى برلیان 3 پالك 318 که ســند مالکیت آن در صفحه 378 دفتر 354 
امالك ذیل ثبت 76702 با شماره چاپى 963899 ثبت و صادر شده است با حدود: شماًال به طول 10 متر به کوچه 9 
مترى شرقاً به طول 21 متر به پالك 1131 فرعى جنوباً به طول 10 متر به پالك 1222 فرعى غرباً به طول 21 متر 
به پالك 1129 فرعى که طبق نظر کارشناس رسمى پالك فوق یک باب منزل مسکونى به صورت سه واحد به 
شماره پالك ثبتى 301/1130 واقع دربخش 16 ثبت اصفهان و داراى 454/93 مترمربع اعیانى در 3 طبقه شامل: 
زیرزمین و انبارى 29/35 مترمربع و پارکینگ 50 مترمربع در همکف و 85/86 مترمربع مسکونى در منهاى شصت 
و طبقه اول 135/86 مترمربع و طبقه اول 135/86 مترمربع و 18 مترمربع بالکن طبقه گواهى پایان کار شهردارى 
منطقه 8 داراى حیاط سازى و دیوارکشى اطراف پالك و کلیه امتیازات آب و سه کنتور تک فاز برق و یک انشعاب 
گاز. نوع اسکلت ساختمان بتنى دیوارها با آجر و پوشش گچ و خاك و گچ رویه و کف ساختمان از نوع سرامیک و 
سقف با پوشش تیرچه و بلوك با درب خارجى فلزى و پنجره هاى آلومینیومى و دربهاى داخلى چوب بوده، سرویس 
بهداشتى و آشپزخانه با کف سرامیک و بدنه کاشى و کابینت فلزى و پوشش بام با قیرگونى و سیستم سرمایش کولر 
آبى و گرمایش بخارى گازى و نماى اصلى ساختمان نیز از آجر قرمز مى باشد ملک مورد ارزیابى براساس استعالم 
شماره 18/33109 مورخ 1384/10/15 شهردارى منطقه 8 اصفهان در طرح هاى عمرانى نمى باشد ملک در حال 
حاضر در اختیار مالک مى باشد از طبقه همکف به صورت مسکونى استفاده مى شود ملکى آقاى سید محمود امامى 
میبدى که طبق سند رهنى شماره 11178- 85/3/23 تنظیمى در دفتر اسناد رسمى شماره 59 دهاقان و سند صلح 
حقوق غیرمنقول شماره 123706- 88/7/14 دفتر 19 اصفهان در رهن بانک کشاورزى دهاقان واقع مى باشد و 
طبق اعالم بانک مورد وثیقه بیمه نمى باشد و از ساعت 9 الى 12 روز چهارشنبه مورخ 97/8/2 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 چهار میلیارد و هشتصد و چهل و پنج میلیون ریال شروع و 
به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى نقداً فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى 
مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز 
بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد 
به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق 
از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى گردد ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان 
مورخ 97/7/16 درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحاً جهت 
شرکت در جلسه مزایده مبلغ پایه مزایده طى چک تضمین شده بانک ملى ایران در وجه اداره اجراى اسناد رسمى 
اصفهان  بابت پرونده کالسه فوق به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناسایى معتبر الزامى است. ضمنًا برنده 
مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالك 

سپرده نماید. م الف: 262447 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /7/373
اخطاریه 

شــماره پرونــده: 9100400200401092/1 شــماره بایگانــى پرونــده: 9102688/2 شــماره ابالغیــه: 
139705102004002309 تاریــخ صــدور: 1397/06/13 آگهــى اخطاریه نهائى- آقــاى علیرضا محمدى 
شریف آبادى که در آدرس: اصفهان شــهرك فاضل خیابان 22 بهمن مجتمع فرهنگ ظفر 2 کوچه 5 کدپستى 
8159655545 شناسائى نگردیده اید درخصوص سند رهنى شماره 2576- 90/10/29 تنظیمى در دفتر خانه اسناد 
رسمى شماره 252 اصفهان له: موسسه مالى و اعتبارى عسکریه و علیه: عبدالعلى درى کفرانى و زهرا توکلى فیض 
آبادى و احمد محمدى و شما، مورد وثیقه توسط هیئت محترم کارشناسان (متشکل از سه کارشناس دادگسترى) 
ششدانگ پالك ثبتى شماره 114/252 واقع در بخش 20 ثبت اصفهان، ملکى آقاى عبدالعلى درى کفرانى بمبلغ 
650/000/000 (ششصد و پنجاه میلیون) ریال و ششــدا نگ پالك 6113/1 بخش 5 ثبت اصفهان، ملکى شما 
بمبلغ 3/260/000/000 ریال، ارزیابى قطعى گردیدند و اقدام بعدى برگزارى مزایده مى باشد مراتب ارفاقا و بعنوان 
آخرین اخطار یک نوبت در روزنامه چاپ اصفهان منتشــر میگردد. م الف: 262555 اسدى اورگانى- رییس اداره 

اجراى اسناد رسمى اصفهان /7/374
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9709976805101129 شماره پرونده: 9709986805100340 شماره بایگانى شعبه: 970340 
خواهان: محسن همت فرزند رمضانعلى به نشانى استان اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر اصفهان- خ جابر 
انصارى- ك پارك- بن بست مهر- پ 35- مجتمع پارســیان- واحد 1 خوانده: مریم غبیشاوى فرزند حنون به 
نشانى مجهول المکان خواسته ها: 1- مطالبه خســارت 2- مطالبه وجه بابت... گردشکار: با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگى با استعانت از خداوند متعال به شرح 
آتى مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى قاضى شورا: درخصوص دعوى آقاى محسن همت فرزند رمضان على 
به طرفیت خانم مریم غبیشاوى فرزند حنون به خواسته مطالبه 22/000/000 ریال بابت خواب خودرو و افت ناشى 
از تصادف به انضمام مطلق خسارات قانونى با توجه به شرح دادخواست و اظهارات خواهان در رسیدگى مبنى بر 
اینکه طى تصادف خودرو اینجانب با اتومبیل خوانده طبق کروکى ترســیمى خوانده مقصر و بیمه خودرو هزینه 
خسارات ناشى از تصادف را پرداخت نموده ولیکن با توجه به نظریه کارشناسى که افت خودرو را در اثر این تصادف 
20/000/000 ریال و خواب خودرو را 2/000/000 ریال تعیین نام برده تا کنون نسبت به پرداخت آن خوددارى 
نموده است با اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه رســیدگى حضور نیافته و الیحه اى نیز ارائه ننموده 
و مصون ماندن مدارك ابرازى خواهان از اعتراض لذا شــورا با عنایت به جمیع محتویات پرونده با استناد به مواد 
یک و دو قانون مســئولیت مدنى و مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 22/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 1/005/350 ریال بابت هزینه دادرسى و مبلغ 
2/500/000 ریال بابت هزینه دستمزد کارشناسى و هزینه دادرسى در پرونده تأمین دلیل و هزینه نشر آگهى طبق 
تعرفه و همچنین خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست 1397/03/22 تا تاریخ وصول در محاسبه آن 
براساس نرخ اعالمى از سوى است و بانک مرکزى بر عهده اجراى احکام شوراها مى باشد در حق خواهان صادر و 
اعالم مى نماید رأى صادره غیابى است و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و پس از آن 
ظرف مدت 20 روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. اصفهان- کنارگذر اتوبان 
شهید خرازى- حدفاصل خیابان آتشگاه و میرزاطاهر- مجتمع شماره سه شوراى حل اختالف. م الف: 262631 

رجالى- قاضى شعبه 51 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /7/375
 ابالغ اجراییه

شــماره پرونده: 139704002003000797/1 شــماره بایگانى پرونده: 9701197/1 شــماره آگهى ابالغیه: 
139703802003000216 تاریــخ صــدور: 1397/06/13 آگهــى ابــالغ اجرائیــه مهریه پرونده شــماره 
13970400200300797- بدین وســیله به آقاى مهدى کنعانى جزى فرزند علــى به کدملى 1284848434 
ساکن: اصفهان ابن سینا بازارچه باب الدشت کوچه عربستانى پالك 121 که برابر گزارش مأمور مربوطه آدرس شما 
شناسائى نگردیده است ابالغ مى گردد که خانم لیال فاتحى باستناد سند ازدواج شماره 13356 مورخ 1377/08/28 
دفترخانه ازدواج شماره 149 اصفهان جهت وصول تمام صداق مندرج در سند ازدواج به شرح: ”هدیه قران 5 میلیون 
ریال 262/5 ریال مهر السنه و 110 عدد سکه تمام طال بمبلغ 50 میلیون ریال و 100 مثقال طالى ساخته بمبلغ 20 
میلیون ریال و مبلغ 45 میلیون ریال بابت خانه مسکونى“ مبادرت به صدور اجرائیه نموده و پس از تشریفات قانونى 
اجرائیه صادر و پرونده اجرائى به شماره 13970400200300797  در این اداره مطرح مى باشد. لذا طبق ماده 18 
آئین نامه اجراى مفاد اسناد رسمى به شما ابالغ مى گردد از تاریخ انتشار این آگهى که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب 
است و فقط یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان درج و منتشر مى گردد، ظرف مدت ده روز نسبت به 
پرداخت بدهى خود اقدام و در غیر اینصورت بدون انتشــار آگهى دیگرى عملیات اجرائى طبق مقررات علیه شما 

تعقیب خواهد شد. م الف: 262559 اسدى- رییس اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /7/376
ابالغ اجرائیه

شــماره پرونده: 139704002003001825/1 شــماره بایگانى پرونده: 9702563/1 شــماره آگهى ابالغیه: 
139703802003000229 تاریخ صدور: 1397/06/20 ابالغ اجرائیه چک- بدین وســیله به آقاى محمدعلى 
باقرى گله فرزند مراد به شناسنامه شماره 2466 صادره از اصفهان و کدملى 1289085781 متولد 1359/06/18 
ساکن اصفهان پاالیشــگاه کدپستى 8174755783 ابالغ مى شــود که آقاى پویا خردپیشه جهت وصول مبلغ 
600/000/000 ریال به استناد چک شماره 9414/069530- 12 عهده بانک ملى ایران شعبه فلکه ارتش اصفهان 
علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به کالسه 9702563 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 
1397/06/19 مامور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا  تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین 
نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه نصف جهان آگهى مى شود و طبق تبصره دوم ماده 113 قانون 
برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادى فرهنگى و اجتماعى جمهورى اسالمى ایران ظرف مدت بیست روز از تاریخ 
این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماید، عملیات اجرائى جریان خواهد 

یافت. م الف: 262558 مسئول شعبه اول اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /7/377

ابالغ اخطاریه ماده 101
شــماره پرونــده: 139604002004000201/1 شــماره بایگانــى پرونــده: 9600722/2 شــماره ابالغیه: 
139705102004002557 تاریخ صــدور: 1397/06/26 آگهى ابالغ اخطاریه مــاده 101 مورد وثیقه پرونده 
9600722 بدینوسیله به خانم عصمت میرزائى دم آبى ساکن اصفهان- شهرك سیمرغ- بلوار عالمه حلى- یاس 
8 شرقى- پالك 1209/6 که طبق گواهى مامور آدرس فوق شناسایى نگردیده و همچنین ابالغ واقعى به نامبرده 
در آدرس: برخور- شهر خورزوق- شهرك ســیمرغ- فلکه دهخدا محمدى 6- مجتمع اول- طبقه اول- منزل 
شفیعى طبق گواهى مامور میسر نگردیده است ابالغ مى گردد که درخصوص پرونده اجرایى کالسه 9600722 
اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان و پرونده کالسه 9600168 واحد اجراى اسناد رسمى فریدن له مهدى طالبى و 
علیه عصمت میزائى دم آبى طبق گزارش مورخ 1396/09/18 کارشناس رسمى دادگسترى، پالك ثبتى 4476 
فرعى از پالك 12 اصلى در بخش داران واقع در فریدن مورد وثیقه سند رهنى شماره 68306 تنظیمى دفترخانه 
اسناد رسمى شماره 89 شهر اصفهان به مبلغ 830/000/000 ریال ارزیابى گردیده. لذا چنانچه به مبلغ ارزیابى پالك 
مذکور معترض مى باشید، اعتراض کتبى خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ ابالغ این اخطاریه به ضمیمه فیش 
بانکى دستمزد کارشناس تجدیدنظر به مبلغ 5/000/000 ریال به دفتر این اجرا تسلیم نمایید. ضمنًا به اعتراضى 
که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکى دستمزد کارشناس تجدیدنظر  باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. م الف: 262556 

رئیس اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /7/378
ابالغ اخطاریه ماده 102

شــماره پرونــده: 139504002121000251/2 شــماره بایگانــى پرونــده: 9502738/2 شــماره ابالغیه: 
139705102004002714 تاریخ صدور: 1397/07/08 آگهى ابالغ اخطاریــه ماده 102 پرونده 9502738- 
بدینوسیله به خانم زینب حیدرنژاد ساکن اصفهان درچه اسالم آباد کوچه بافندگان فرعى سوم پالك 45 بدهکار 
پرونده (کالسه اصفهان شماره 9502738) و (کالسه خمینى شهر شماره 9500298)، که برابر گزارش مأمور ابالغ 
آدرس فوق شناسایى نشده و بستانکار بانک رفاه کارگران نیز آدرس دیگرى ارائه نداده ابالغ مى گردد طبق گزارش 
97/06/10 کارشناس رسمى دادگسترى، پالك ثبتى شماره 103/1467 واقع در بخش 14 ثبت خمینى شهر مورد 
وثیقه سند رهنى شماره 78171- 96/4/30 تنظیمى در دفترخانه اســناد رسمى شماره 59 خمینى شهر به مبلغ 
3/350/000/000 ریال ارزیابى گردیده است. لذا برابر ماده 102 آئین نامه اجراى مفاد اسناد رسمى، بدینوسیله به 
شما اخطار مى شود که پس از چاپ این اخطار چنانچه به مبلغ ارزیابى پالك مذکور معترض مى باشید ظرف مدت 
5 روز از تاریخ چاپ این آگهى اعتراض کتبى خود را به ضمیمه فیش بانکى دستمزد کارشناس تجدیدنظر به مبلغ 
0 18/000/00 ریال هزینه جهت تجدید ارزیابى ارسال دارید. ضمناً به اعتراضى که خارج از موعد مقرر یا فاقد فیش 
بانکى دستمزد کارشناس تجدیدنظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد و به همان قیمت آگهى خواهد گردید. م الف: 

262213 اسدى اورگانى- رییس اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /7/379
اجراییه

شــماره اجرائیه: 9710426797100155 شــماره پرونده: 9609986797100726 شــماره بایگانى شــعبه: 
960726 بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شــماره 9710096797100133 و شماره دادنامه مربوطه 
9709976797100265 محکوم علیه محمدرضا فاتحى نشانى: اصفهان خیابان مشتاق دوم کوچه نسیم پالك 
263 محکوم است به پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/610/000 ریال بابت هزینه 
دادرسى و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک (1385/08/05) و (85/07/14) و (85/06/14) 
لغایت زمان وصول محکوم به طبق اخرین شاخص بانک مرکزى جمهورى اسالمى در حق خواهان محمدرضا 
کشانى فرزند حسن نشانى: استان اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر اصفهان- خیابان فیض- کوى باغ نگار- بن 
بست توانگر- مجتمع یاس- طبقه سوم- زنگ 4 و نیم عشر حق االجرا. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ 
اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت 
محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به 
اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و 
غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى 
ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حســاب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از 
زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست 
محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه 
از اعالم کامل صورت اموال به منظور فــرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفــت را در پى دارد. (ماده 34 
قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به 
دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب 
مجازات تعزیرى درجه شــش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون 
نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه 
از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 
3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). اصفهان- خیابان سجاد- خیابان آیت اله ارباب- روبروى مدرسه 
نیلى پور- جنب ساختمان صبا- پالك 57. م الف: 262689 فتحى جوزدانى- رئیس  شعبه 41 حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /7/382
اخطار اجرایى

شماره: 970058 به موجب رأى شماره 181 تاریخ 97/4/31 حوزه 47 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان که 
قطعیت یافته است. محکوم علیه ابوالفضل پوربرات ابوزیدآبادى نشانى: مجهول المکان محکوم است به: پرداخت 
مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/860/000 ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ صدور چک مورخ 96/2/3 لغایت تاریخ حکم و هزینه نشر آگهى طبق تعرفه در حق محکوم له سید داود 
حسینى فرزند سید حسین نشــانى: اصفهان- خیابان هزارجریب کوى بهار- بلوك 13 و پرداخت نیم عشر حق 
االجرا. 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، صریحاً اعالم نماید. م الف: 262719 شعبه 47 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه)  /7/383
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9709970351500064 شماره پرونده: 9609980351500837 شماره بایگانى شعبه: 960965 
خواهان: یارعلى محمدى چم پیرى فرزند على به نشانى استان اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر اصفهان- خ 
دکتر غرضى فاز 3 میالد سه منزل مانده به فانوس آبى سمت راست خواندگان: 1- عبدالرضا رضائى فرزند هاشم 
به نشانى استان اصفهان- شهرستان شهرضا- شهرضا- فلکه شادمند- خ حکیم- خ زاهد فرعى 10 پ 24 (فعال 
ندامتگاه مرکزى کرمان) کدملى: 1198608643، 2- دفترخانه شــماره 345 اســناد رسمى اصفهان به نشانى 
اصفهان- خیابان مشیرالدوله شرقى- بعد از فلکه شهردارى مقابل اریا دیزل پ 1 تلفن 03133880318 خواسته 
ها: 1- مطالبه وجه بابت... 2- مطالبه خسارت دادرسى 3- تایید فســخ قرارداد (مالى) 4- مطالبه خسارت تاخیر 
تادیه گردشکار: دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت بصدور رأى مى 
نماید. رأى دادگاه: آقاى یارعلى محمدى چم پیرى فرزند على به طرفیت آقاى عبدالرضا رضائى فرزند هاشــم و 
دفترخانه شماره 345 اسناد رسمى اصفهان دادخواستى به خواسته مطالبه مبلغ ششصد میلیون ریال، تأئید فسخ 
قرارداد رهن شماره 9347 مورخ 1395/6/1 تنظیمى در دفتر شماره 345 اسناد رسمى اصفهان به انضمام مطالبه 
خسارات دادرسى و تأخیر تأدیه تقدیم و مدعى است به داللت سند رهن شماره 9347 مورخ 1395/6/1 دفتر اسناد 
رسمى شماره 345 اصفهان مبلغ ششصد میلیون ریال از آقاى عبدالرضا رضائى طلبکار بوده و یک دستگاه کامیون 
کشنده ماك به شماره انتظامى 244 ع 18 ایران 23 را آقاى رضائى بابت دین خود در رهن خواهان قرار داده است 
اما متعاقبًا به موجب پرونده شعبه اول دادگاه انقالب اسالمى کرمان به جهت حمل مواد مخدر از ناحیه راهن عین 
مرهونه ضبط و به تملک دولت جمهورى اســالمى ایران درآمده و رأى قطعى و اعتراض ثالث خواهان نیز مؤثر 
نبوده است، تقاضاى رسیدگى وفق دادخواست تقدیمى مورد استدعاست. باید گفت دعوا اساسًا متوجه دفتر اسناد 
رسمى شماره 345 نبوده و ابالغ یا عدم ابالغ اخطاریه تأثیرى در تصمیم دادگاه ندارد. 2- آقاى عبدالرضا رضائى 
نیز على رغم ابالغ از طریق انتشار آگهى در جلسه رسیدگى شرکت نکرده و ایرادى نسبت به مستندات تقدیمى 
ننموده است. به موجب دادنامه شماره 9609973413300380- 1396/4/22 پرونده کالسه 960298 شعبه سوم 
دادگاه تجدیدنظر استان کرمان دادنامه شماره 101975095 شعبه اول دادگاه انقالب کرمان مبنى بر بى حقى آقاى 
یارعلى محمدى به خواسته اعتراض به ضبط کامیون تأیید شده است. صرف نظر از آنکه سند رهن مقدم بر تاریخ 
توقیف تنظیم و این دادگاه مرجع اظهارنظر نسبت به آراء اشارت شده نیست با عنایت به اینکه عین مرهونه به واسطه 
عمل خود راهن تلف گردیده که با توجه به آراء صادره تلف حکمى مى باشد تلف کننده بدل آن را بدهد که با توجه 
به انقضاء مدت (15 ماهه بوده) با اجازه حاصل از مواد 89 و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى دادگاه 
هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و قسمت اخیر ماده 791 قانون مدنى ضمن اعالم تأیید انفساخ قرارداد رهن به 
علت تلف عین مرهونه و انقضاء مدت قرارداد آقاى عبدالرضا رضائى را ملزم به پرداخت مبلغ ششصد میلیون ریال 
بابت اصل خواسته، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 1396/8/11 لغایت زمان وصول بر مبناى تغییر شاخص اعالمى 
بانک مرکزى و کلیه خسارات دادرسى از جمله هزینه دادرسى در حق آقاى یار على محمدى چم پیرى محکوم مى 
نماید. نسبت به دعواى خواهان به طرفیت دفتر اسناد رسمى شماره 345 قرار رد دعوا به علت عدم توجه دعوا به 
خوانده مذکور صادر و اعالم مى گردد. رأ ى صادره ظرف بیســت روز پس از تاریخ ابالغ قابل اعتراض در دادگاه 
تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شــهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل 
اســتان اصفهان- طبقه 3 اتاق شــماره 344. م الف: 262729 راجى- رئیس شــعبه 15 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان اصفهان /7/384
اجراییه

شــماره اجرائیه: 9710426796200352 شــماره پرونده: 9609986796200858 شــماره بایگانى شــعبه: 
960861 بموجب درخواســت اجراى حکم مربوطــه به شــماره 9710096796200376 و شــماره دادنامه 
مربوطه 9609976796203933 محکوم علیه ســجاد فروغى فرزند صفرعلى محکوم اســت به پرداخت مبلغ 
0 5/000/00 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 1/410/000 ریال بابت هزینه دادرســى و خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ 96/07/06 تقدیم دادخواســت لغایت وصول در حق محکوم له علیرضا کرمى فرزند محمدعلى نشــانى: 
استان اصفهان- شهرستان اصفهان- شــهر اصفهان- خیابان ســجاد- خیابان قائم- روبروى مدرسه پسرانه 
نیایش- طبقه دوم- کدپســتى 8143154944 صادر و اعالم مى گردد. با احتســاب نیم عشر دولتى. محکوم 
علیه مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گــذارد (ماده 34 قانون اجراى 
احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به 
از آن میسر باشــد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف ســى روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر 
عنوان نزد بانک ها و موسســات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشــخصات دقیق حساب هاى 
مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست 
نقل و انتقــاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعواى اعســار به ضمیمه 
دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشــت مى شود (مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامــل صورت اموال به منظور فرار از 
اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پــى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنــى و ماده 20 ق.م.ا و 
ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى بــه هر نحو یا انگیزه فرار از اداى 
دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشــد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى 
نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شــود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 
6- چنانچه صورت امــوال پس از مهلت ســى روز ارائه شــود آزادى محکوم علیه از زندان منــوط به موافقت 
محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394). اصفهان- خیابان ســجاد- خیابان آیت اله ارباب- روبروى مدرســه نیلى پور- جنب 
ساختمان صبا- پالك 57. م الف: 262720 شــعبه 32 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره یک) /7/385
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم- آقاى میالد رحمانى درخواستى به مبلغ 8,000,000  ریال 
به طرفیت محمدرضا اقتدار نژاد که اعالم شده مجهول المکان است تقدیم و به کالسه 97/457 در شعبه چهارم 
حقوقى شوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر 
شورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه 
هاى کثیر االنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در روز شنبه مورخ 97/08/26 ساعت 8:30 در جلسه شورا حاضر 
و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت نماید. در غیر اینصورت وقت 
رسیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیابًا رســیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م.الف 262818 دبیر شعبه چهارم 

حقوقى شوراى حل اختالف لنجان/7/380 
حصروراثت 

فاطمه صالحى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 252 به شرح دادخواســت به کالسه 881/97 از این دادگاه 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان طاهره حاج على عسگرى نجف آبادى 
بشناسنامه 53 در تاریخ 1397/06/08 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به : 1. فاطمه صالحى نجف آبادى ش ش 252 ، 2. رســول صالحى نجف آبادى ش ش 1611 ، 3. مریم 
صالحى نجف آبادى ش ش 2093 ، (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. 262158/م الف رئیس 

شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/ 7/387

 اجراییه
اجرائیه شماره: 9710423730400169  شماره پرونده: 9509983730400167 شماره بایگانى شعبه: 950169 
مشخصات محکوم له: شهردارى نجف آباد  نشانى: اســتان اصفهان – شهرستان نجف آباد – شهر نجف آباد – 
امام خمینى شهردارى مرکزى واحد حقوقى مشــخصات محکوم علیه: شرکت آتى سوز صنعت با مدریت معین 
به نشانى مجهول المکان. وکیل محکوم له: ســید محمدرضا احمدى 2- فاطمه غالمى فرزند:1- سید ابراهیم 
2- خدابخش به نشانى: 1- استان اصفهان – شهرستان اصفهان – شــهر اصفهان – خ باغ دریاچه – ك بهار 
2-اصفهان – نجف آباد شهردارى نجف آباد محکوم به: بسمه تعالى بموجب درخواست اجراى حکم غیابى مربوطه 
به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9609973730401252 محکوم علیه محکوم است به 2/882/880/000 ریال 
و خســارت تاخیرتادیه ازتاریخ 1395/01/02 لغایت اجرا و هزینه دادرسى 86/486/400 ریال در حق محکوم له 
و144/144/000 ریال بابت نیم عشر دولتى. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1-ظرف ده روز مفاد 
آن را به موقع اجرا بگذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالى 
معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح 
مشــتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسســات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به 
همراه مشخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحونزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او 
از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هرنوع تغییر دیگر دراموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح 
دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود 
(مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالــى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال 
به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 
20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هرنحو با انگیزه فرار 
از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا 
جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له 
یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 

1394) 261847/م الف مجتبى گلفامى- مدیردفتر شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد/ 7/388
ابالغ رأى

 شــماره دادنامه: 9709973757301196 شــماره پرونده: 9609983757301976 شــماره بایگانى شــعبه: 
962068  پرونده کالسه: 9609983757301976 شــعبه دادگاه عمومى بخش مهردشت تصیم نهایى شماره: 
9709973757301196 خواهان: خانم ثریه روستا  فرزند قدرت اهللا به نشانى استان اصفهان- شهرستان نجف 
آباد- بخش مهردشت شهرستان نجف آباد-دهستان اشن- روســتاى گلدره ، خوانده: آقاى احمد اتابکى فرزند 
اسداله به نشانى مجهول المکان، خواسته: طالق. پرونده کالسه: 9609983757301976 شعبه دادگاه عمومى 
بخش مهردشت تصیم نهایى شماره: 9709973757301196 خواهان: خانم ثریه روستا  فرزند قدرت اهللا به نشانى 
استان اصفهان- شهرستان نجف آباد- بخش مهردشــت شهرستان نجف آباد-دهستان اشن- روستاى گلدره ، 
خوانده:آقاى احمد اتابکى فرزند اسداله به نشانى مجهول المکان، خواسته: طالق ، تصمیم: دادگاه پس از اجراى 
تشریفات قانونى در وقت مقرر ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه 
درخصوص دادخواست خواهان خانم ثریه روستا فرزند قدرت اهللا به طرفیت خوانده  آقاى احمد اتابکى فرزند اسداهللا 
بخواسته صدور حکم طالق غیابى بدین توضیح که خواهان اظهار داشــته که نامرده در تاریخ 1372/12/26 به 
عقد دائم خوانده درآمده و واجد یک فرزند مشترك مى باشند و اظهار داشــته که حدود ده سال است که خوانده 
منزل مشترك را ترك نموده و از پرداخت مخارج زندگى امتناع نموده است و هیچ خبر از ایشان نمى باشد و دراین 
سال ها غایب بوده و اصال در شهر دهق نمى باشد لذا درخواســت صدور طالق غیابى نموده؛ دادگاه با عنایت به 
جمیع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه خواهان نامبرده جهت انجام و معاینه تست هاى زنانگى در خصوص 
حاملگى و بکارت طبق قانون به پزشکى قانونى چندین نوبت معرفى و ارشاد گردیده لکن از انجام این امر و پیگیرى 
پرونده خود امتناع نموده و پس از حضور در پزشکى قانونى حاضر به همکارى جهت معاینه بکارت با پزشکى قانونى 
نگردیده لذا اتخاذ تصمیم ماهوى در خصوص خواسته طالق به دلیل عدم همکارى و رفع نقص و عدم ارائه گواهى 
هاى مربوطه از پزشکى قانونى توسط خواهان مقدور نبوده و مستندا به ماده 197 قانون آئین دادرسى دادگاههاى 
عمومى و انقالب در امور مدنى راى بر بطالن دعوا صادر و اعالم مى نماید راى صادره حضورى بوده و ظرف مهلت 
بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در نزد محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. 257390/م الف 

محمد محمدى– دادرس دادگاه عمومى بخش مهردشت /7/389
ابالغ رأى

 شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 111/95 مرجع رسیدگى شعبه هشتم  شوراى حل اختالف 
شهرســتان نجف آباد خواهان: روح اله حیدرى جوزدانى نشــانى: نجف آباد- جوزدان- خ امام- خ بهشتى- خ 
آزادى- کدپستى: 8585113748  وکیل خواهان: مینا موحدى نشانى: نجف آباد- خ امام شرقى- جنب بانک رفاه 
مرکزى- طبقه زیر خوانده: محمدرضا فاضل نجف آبادى نشانى: نجف آباد- خ دلگشا رو به رو تقاطع الکتریکى 
پارس موضوع: مطالبه وجه دو فقره چک بــه شــماره 3523-1394/09/20 و 3524-1394/10/20 جمعا به 
مبلغ 30/000/000 ریال گردشکار: خواهان دادخواســتى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که 
پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشــریفات قانونى دروقت مقرر جلسه اى شورا به تصدى 
امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى 
مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى روح اله حیدرى جوزدانى با وکالت موحدى به طرفیت محمدرضا فاضل 
نجف آبادى به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر 
استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى 
دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاى خواهان در مطالبه وجه را دارد لذا نظر به دفاعیات خوانده که دلیلى بر برائت 
ذمه یا بطالن دعوى اقامه و ابراز نداشته ، دعوى و مستندات مصون از هر گونه ایراد و انکار باقیمانده است، در قبال 
دعواى مطروحه را موجه و ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى 
مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 600/000 ریال به عنوان هزینه هاى دادرسى 
و ابطال تمبر از باب تسبیب و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید لغایت 
اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره 
حضورى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى دادگسترى نجف آباد مى 

باشد. 248901/م الف، قاضى شوراى حل اختالف شعبه 8 شهرستان نجف آباد/ 7/390
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک ساده ومشجر پالك  شماره 78/1 واقع درقطعه 7 نجف آباد بخش 
11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم شیوا کاظمیان  نجف آبادى وغیره   فرزند اکبر   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 97/8/14 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:97/7/16 

م الف 263269 حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/7/391
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک ساده ومشجر پالك  شماره 78  باقیمانده واقع درقطعه 7 نجف آباد 
بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم شیوا کاظمیان  نجف آبادى وغیره   فرزند اکبر   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 97/8/14 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:97/7/16 م الف 263235حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 7/392
  تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک پالك  شماره 946 واقع درقطعه 6 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتى به نام آقــاى امیرمنوچهرى   فرزند محمد على 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 97/8/14 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر 
صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لــذا 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:97/7/16 م 

الف263274حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 7/393
ابالغ رأى

 شماره پرونده : 97/97 شماره دادنامه :305 شــوراى حل اختالف شهرستان لنجان مرجع رسیدگى : شعبه ششم 
حقوقى شوراى حل اختالف لنجان خواهان: سید نصیر گلستانه فرزند سید احمد –نشانى : دولت آباد امام زاده نرمى 
ك الهیه بلوك 31 واحد10 خوانده : احسان خلیلى فرزند اسفند یار –نشانى مجهول المکان خواسته : پرداخت وجه 
چک گردشکار : شورا با بررسى جمیع اوراق و محتویات پرونده و با توجه به نظریه مشورتى اعضا ختم رسیدگى را 
اعالم وبشرح ذیل مبادرت بصدور راى مى نماید. راى قاضى شورا در خصوص دادخواست آقاى سید نصیر گلستانه 
فرزند ســید احمد به طرفیت آقاى احسان خلیلى فرزنداسفندیاربه خواســته مطالبه 4فقره چک بانک ملى شعبه 
فوالدشهر به شماره هاى 842025عهده حســاب جارى 01100403696005بانک ملى و سررسید 96/4/2به 
مبلغ ریال 35،700،000ریال و چک شماره 842022 عهده حساب جارى 01100403696005بانک ملى  وسر 
رسید96/2/20به مبلغ 14،000،000ریال وچک شماره 842023و سررسید96/3/27به مبلغ 24،000،000ریال 
و چک شماره 842024به سررسید 96/4/5به مبلغ 50،840،000 به شماره حساب 01100403696005بانک 
ملى ایران جمعا به مبلغ 124،540،000ریال و مطالبه خســارت تاخیر تادیه و خسارت دادرسى شورا نظربه شرح 
دادخواست تقدیمى خواهان و تصویر مصدق چک هاى مستند ادعا و گواهى عدم پرداخت صادره از سوى بانک 
محال علیه و اینکه مستندات ادعامصون از هرگونه ایرادى از سوى خوانده باقى مانده است وصدور و وجود چک در 
ید خواهان ظهوردرمدیونیت خوانده دارد و اینکه در قبال دعوى خواهان دفاع موثرى به عمل نیاورده است وبا توجه 
به نظر مشورتى اعضاى شوراو با استصحاب بقاى دین خواسته را ثابت وبه استناد به مواد310و313قانون تجارت 
و مواد 198و 515و519قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و ماده واحده استفساریه 
تبصره الحاقى به ماده2 قانون اصالح موادى از قانون صدور چک حکم بــه محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
124،540،000ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک ها تازمان پرداخت 
بدهى با محاسبه دایره اجرا وپرداخت مبلغ 2،436،750ریال بابت  هزینه دادرسى در حق خواهان صادر و اعالم مى 
گردد .راى صادره غیابى وظرف مدت بیست روز از ابالغ واخواهى در این شورا سپس بمدت بیست روز قابل تجدید 
نظردر محاکم عمومى حقوقى لنجان  مى باشد.د/6/17 م:الف 262177 ارجمندى - قاضى شعبه ششم حقوقى 

شوراى حل اختالف لنجان/7/394 
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالك  شماره 193/7 مجزى شده از اصلى واقع درقطعه 11 نجف آباد بخش 
11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى اسماعیل نورى    فرزند محمد صادق    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 97/8/14 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:97/7/16 م 

الف263280حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 7/395
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ قسمتى ازیکبابخانه  پالك  شماره 504/23 مجزى شده از504 اصلى واقع درقطعه 
4 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى سعید صفاپور فرزند ابراهیم    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 97/8/14 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:97/7/16 

م الف263313حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 7/396
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ ازوقت رسیدگى نسخه ثانى دادخواست و ضمائم- رضا کیانپور دادخواستى بطرفیت مهرداد اله دارى به خواسته 
مطالبه تقدیم که جهت رسیدگى به این شــعبه ارجاع و به کالسه 650/97 ثبت گردیده نظربه اینکه خوانده فوق 
الذکرمجهول المکان اعالم گردیده است.مراتب حسب درخواست خواهان و موافقت شورا و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسى مدنى و دادگاههاى عمومى و انقالب یکبار در یکى از جراید کثیراالنتشار درج و از خوانده دعوت مى 
گردد که درجلسه رسیدگى روز شنبه مورخ 1397/08/26 ساعت 4:15 عصر جهت رسیدگى حاضر شوند و اال نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم و وقت رسیدگى ابالغ شده محسوب و ازطرف شورا تصمیم اتخاذ خواهد شد. 261718/ م 

الف دبیر شوراى حل اختالف شعبه چهارم حقوقى نجف آباد- مستقر در یزدانشهر/ 7/386
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ابالغ رأى
شماره پرونده :281/97 شماره دادنامه :527 شوراى حل اختالف  شهرستان لنجان مرجع رسیدگى :شعبه ششم 
حقوقى شــوراى حل اختالف لنجان خواهان : پوریا امیدى فرزند یونس –نشانى فوالدشهر ب 4پشت با نک 
ملت تابلو اسنوا خوانده: حسین رفیعى فرزند اشیانى –نشــانى : مسکن مهر فوالدشهر خ گلیریزان محله اف 5 
خواسته : مطالبه سفته  گردشکار :با عنایت به محتویات پرونده واخذ نظریه مشورتى اعضاى محترم شورا  ضمن 
ختم رسیدگى با استعانت از خداوند متعال بشرح آتى مبادرت بصدور راى مى نماید: راى قاضى شورا در خصوص 
دادخواست آقاى پوریا امیدى یونس بطرفیت آقاى حسین رفیعى اشیانى بخواسته مطالبه مبلغ 20،000،000ریال 
به عنوان وجه یک فقره سفته خزانه دارى 182918و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و خسارات دادرسى ،شورا نظر 
به شرح دادخواست تقدیمى و تصویر مصدق سفته مستندادعا واینکه صدور سفته از ناحیه خوانده و بقاءآن  درید 
خواهان داللت بر مدیونیت خوانده دارد و اینکه در قبال دعوى خواهان دفاع موثرى به عمل نیاورده اســت وبا 
توجه به نظریه مشورتى اعضاى شورا با استحصاب بقاى دین خواسته خواهان را ثابت تشخیص وبا استناد ماده 
307قانون تجارت و مواد 198و515و519قانون آیین دادرســى دادگاهها ى عمومــى وانقالب در امور مدنى 
حکم به محکومیت خوانده به پرداخت  مبلغ بیســت میلیون ریال به عنوان اصل خواســته و پرداخت خسارت 
تاخیرتادیه از تاریخ تقدیم دادخواست (97/4/12)تا زمان بدهى که بر اساس نرخ شاخص تورم اعالمى سالیانه 
از سوى بانک مرکزى جمهورى اسالمى محاسبه مى شــود وپرداخت مبلغ 1،200،000 ریال هزینه دادرسى 
در حق خواهان صادر مى نماید.راى صادره غیابى اســت وظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى 
در این شورا و ســپس ظرف مهلت بیســت روز پس از آن قابل تجدید نظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى 
شهرستان لنجان مى باشد.د/6/12 م: الف 262149 ارجمندى- قاضى شعبه ششم حقوقى شوراى حل اختالف 

لنجان/ 7/397 
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالك  شماره 931/31 مجزى شده از931/1 واقع درقطعه 7 نجف آباد 
بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم طاهره ملکى    فرزند یداله 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 97/8/14 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 تاســى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ 

انتشار:97/7/16 م الف263324حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 7/398
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالك  شماره 905/8 مجزى شده از 905/4  واقع درقطعه 6 نجف آباد 
بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى محسن لسانى نجف آبادى   فرزند حسینعلى  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 97/8/14 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:97/7/16 م الف263369حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 7/399

 تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پالك  شماره 174/9 واقع درقطعه 10 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى ســجاد کافى نجف آبادى   فرزند حسنعلى   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 97/8/14 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:97/7/16 

م الف263375حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آبادى/ 7/402
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکباب مغازه پالك  شــماره 1080/15 مجزى شده از 1080/2واقع درقطعه 10 
نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان کــه طبق پرونده ثبتى به نام خانم عزت ابراهیمى   فرزند حســن  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 97/8/14 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:97/7/16 م الف 263382حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 7/404
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پالك  شماره 583/7 مجزى شــده از اصلى واقع درقطعه 6 نجف آباد 
بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم رضوان رجایى    فرزند مهدى    در جریان ثبت اســت 
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 روزدوشــنبه مورخ 97/8/14 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه 
عمل خواهد آمدودر صــورت مصادف با تعطیلى عملیــات تحدید حدودروز بعد انجام مــى پذیرد.لذا بموجب 
این آگهى به کلیه مالکیــن ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق مــاده 20قانون ثبت ازتاریــخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)روز

پذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشــار:97/7/16 م الف 263384حســین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف 
آباد/ 7/405

 تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششــدانگ یک قطعه ملک حاصل کار پالك  شماره 1689واقع درقطعه 7 نجف آباد بخش 
11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى حسن یکپایى  نجف آبادى وغیره   فرزند حسینعلى    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 97/8/14 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:97/7/16 م الف 263386حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 7/406
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالك  شماره 67/41 مجزى شده از67/3  واقع درقطعه 10 نجف آباد 
بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم مهربانو بلند بــاال  نجف آبادى   فرزند مانده على    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 97/8/14 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:97/7/16 م الف 263390حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 7/407
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالك  شماره 807/24 مجزى شده از807/5  واقع درقطعه 10 نجف آباد 
بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى مهدى افشارى اسفیدواجانى   فرزند حسن   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 97/8/14 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:97/7/16  م الف 263392حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 7/408
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)

1397 شــماره پرونــده:  /07 شــماره آگهــى: 139703902004000265 تاریــخ آگهــى: 14/
139504002004000277 آگهى مزایده پرونده اجرایى به شماره بایگانى: 9500789 تمامى ششدانگ پالك 
بیست و یک فرعى از دو هزار و دویست و پنجاه اصلى مجزى شده از دو هزار و دویست و پنجاه اصلى باقیمانده 
به مساحت 250 مترمربع واقع در بخش 6 ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان، خیابان هزارجریب، کوى امام جعفر 
صادق (ع)، خیابان شماره 4 جنوبى، بوستان 6 شرقى، پالك 2 که سند مالکیت آن در صفحه 543 دفتر 63 امالك 
ذیل ثبت شماره 9346 و با شماره چاپى661967 ثبت و صادر شده است با حدود: شماًال: بطول 10 متر پى است 
به خیابان شرقًا: بطول 25 متر پى است بفضاى سبز پالك 218 فرعى جنوبًا: بطول 10 متر پى است بفضاى سبز 
غربًا: بطول 25 متر به پالك 20 فرعى که طبق نظر کارشناســان رسمى پالك فوق اعیانى موجود در ملک به 
صورت یک ساختمان 3 طبقه به انضمام اتاقک کنار سرسرا با قدمت حدود 10 سال است که حدود 540 مترمربع 
مساحت دارد. اسکلت ساختمان بتن مسلح و سقف تیرچه و بلوك و نماى خارجى آجر و سنگ است. طبقه همکف 
شامل پارکینگ، فضاى ورودى، راه پله، یک واحد مسکونى و انبارى زیرپله است و طبقات اول و دوم هر کدام 
یک واحد مسکونى مى باشند. واحد مسکونى طبقه همکف 2 خوابه با کفسازى سرامیک، بدنه کاغذ دیوارى و در 

قسمت آشپزخانه و سرویس ها دیوارها کاشى، سقف ها گچ و رنگ، چهارچوب فلزى، درب چوبى، درب و پنجره 
آلومینیوم و شیشه دو جداره، کابینت ام دى اف، سیســتم گرمایش پکیج و رادیاتور شوفاژ و سرمایش کولر آبى 
است. واحدهاى طبقه اول و دوم 3 خوابه و داراى کفسازى پارکت، بدنه ها کاغذ دیوارى و دیوارکوب و کرافت 
استون بوده و سایر مشخصات شبیه طبقه همکف است. همچنین جنب سرسرا، یک اتاق و سرویس بهداشتى 
وجود دارد. پارکینگ و راه پله داراى کف و بدنه سنگ، نرده ها آهنى، درب پارکینگ ریلى برقى و ساختمان فاقد 
آسانسور است. حیاط سازى سنگى و بدنه هاى آن سنگ، کف پشــت بام موزائیک و انشعابات شهرى 3 کنتور 
گاز، 4 کنتور برق و یک انشعاب آب و فاضالب مى باشد. در زمان بازدید طبقه همکف به صورت دفتر کار، طبقه 
اول به صورت مهد کودك و طبقه دوم به صورت مسکونى در حال استفاده بود. با عنایت به استعالم شهردارى 
به شماره 5/92/33238 مورخ 91/12/22 کاربرى ملک مسکونى است و در طرح هاى عمرانى قرار ندارد. ضمنًا 
طبق بازدید از محل فضاى فعلى پارکینگ ها به ابعاد مفید 5/9 * 5/9 متر مى باشــد و مطابق با ضوابط جاریه 
شهردارى که ابعاد پارکینگ را 5 * 2/5 متر در نظر مى گیرد، عمًال دو پارکینگ سرپوشیده غیر درگیر قابل استفاده 
است. درخصوص مساحت هر واحد: با توجه به اینکه اعیانى موجود در ملک به صورت یک ساختمان است که 
هیچ گونه مدرکى مبنى بر تفکیک واحدها و تهیه نقشه و صورت مجلس تفکیکى درخصوص آن ارائه نگردید 
و بنابرین تعیین مساحت دقیق هر واحد به صورت جداگانه امکان پذیر نمى باشد. درخصوص انبارى زیرپله ها 
(طبقه همکف) و اتاقک جنب ســرپله: با توجه به عدم تفکیک آپارتمانى و نبود صورت مجلس تفکیکى، عمًال 
کلیه قسمت هاى ملک در اختیار و تصرف مالک فعلى آن و احیانًا متصرف ساختمان بوده و اطالعى درخصوص 
اختصاص و ارتباط آنها با واحد و طبقه خاصى در دست نمى باشد. همچنین از نظر قانونى نیز امکان اختصاص 
آنها به واحد خاصى وجود ندارد. درخصوص طبقه همکــف: هیچ گونه مجوزى درخصوص کاربرى ادارى ارائه 
نشد بنا براین در نظریه کارشناسى کاربرى کل ملک مسکونى در نظر گرفته شده است. همچنین در محل نیز حد 
شرقى به پیاده رو و سپس فضاى سبز محدود است. ملکى آقاى بهروز جاللى و خانم محبوبه حاجى پو ر ومکانى 
(بالسویه) که طبق سند رهنى شماره 142665 مورخ 1390/12/02 و 152285 مورخ 1393/01/28 تنظیمى در 
دفتر اسناد رسمى شماره 12 اصفهان در رهن بانک تجارت واقع مى باشد و طبق اعالم بانک فاقد بیمه مى باشد 
و از ساعت 9 الى 12 روز دوشنبه مورخ 97/08/07 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 هجده میلیارد و یکصد و پنجاه میلیون ریال (18/150/000/000 ریال) شروع و به هر کس 
خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى نقداً فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به 
آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى 
هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به 
عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از 
محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى گردد ضمنًا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان 
مورخ 97/07/16 درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحًا 
جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ پایه مزایده طى چک تضمین شده بانک ملى ایران در وجه اداره اجراى اسناد 
رسمى اصفهان بابت پرونده کالسه فوق به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناسایى معتبر الزامى است. ضمنًا 
برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد 

و امالك سپرده نماید. م الف: 263730 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /7/420

 شرکت تجارى خورشــید افشان فوالد شرکت 
سهامى خاص به شماره ثبت 42726 و شناسه 
ملى 10260605362 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى فوق العاده مورخ1397/04/21 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به ماده 40 اساسنامه 
در خصوص اختیارات هیئت مدیره این بند اضافه 
گردید : بند اضافه شــده در ماده 40 اساسنامه 
: قبول ضمانت اشــخاص ثالث اعم از حقیقى 
یا حقوقى براى ایجاد هرگونــه تعهدات و اخذ 
تسهیالت و خدمات بانکى اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (261882)

 شــرکت نیــرو بهینــه فردا شــرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 19222 
و شناســه ملــى 10260401138 به 
اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیره 
مــورخ 04/24/ 1397تصمیمات ذیل 
اتخــاذ شــد: محمدعلى منتظــرى کد 
ملــى 1090879997بعنــوان رئیس 
هیئــت مدیــره و مســعود عموهادى 
کدملــى 1291085327 بعنوان مدیر 
عامــل و عباس مشــگل گشــا کدملى 
1280860707بعنــوان نائــب رئیس 
هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
شــدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد 
آور شــرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، 
قراردادها، عقود اسالمى و اوراق عادى و 
ادارى با امضــاء مدیرعامل به تنهایى و با 
مهر شرکت معتبر است.ضمنا مدیر عامل 
شــرکت مجرى مصوبات هیئت مدیره 
خواهد بود اداره کل ثبت اســناد و امالك 
اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجارى اصفهان (261941)

 شــرکت مهندســى فرا طرح نوین مهرگان پیشتاز 
سهامى خاص به شــماره ثبت 33285 و شناسه ملى 
10260538041 به اســتناد صورتجلســه مجمع 
عمومى عادى سالیانه مورخ 1397/04/28تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : - موسسه حسابرسى امین تدبیر بصیر 
به شناسه ملى 10103512680 بسمت بازرس اصلى 
و ســمیرا طاهرى به کدملى 1270803158 بسمت 
بازرس على البدل براى مدت یکســال مالى انتخاب 
شدند. - روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج 
آگهى هاى شرکت انتخاب شد. - ترازنامه حساب سود 
و زیان شرکت منتهى به سال مالى 1396 مورد تصویب 
قرار گرفت. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(262576)

 شرکت مهکام ســنگ پارس شرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبت 28886 و شناسه ملى 
10260495639 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ1397/06/20 
آقاى محمدبدخشان به کدملى 1290559198 
و آقاى محسن مهیار به کدملى 1290430810 
به ترتیب به سمت بازرســان اصلى و بازرس 
على البدل براى یک ســال مالى انتخاب شدند.

روزنامه نصــف جهان جهــت درج آگهى هاى 
شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (262586)

ســاختمانى  خدماتــى  شــرکت   
پاکنام گســتر فریدونشــهر شرکت با 
مسئولیت محدود به شــماره ثبت 26 
و شناســه ملــى 10260008882 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1397/04/04تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد : آقاى رامین موکالنى به شماره ملى 
1120100119 به سمت رئیس هیئت 
مدیره و آقاى رضا موکالنى به شماره ملى 
1120017165 به ســمت مدیرعامل 
تعیین گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار 
و تعهدآور شــرکت با امضاى آقاى رضا 
موکالنى (مدیرعامل و سهامدار) و مهر 
شــرکت یا با امضاى آقاى على حسین 
موکالنى (احدى از ســهامداران) همراه 
با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

فریدون شهر (262606)

 شــرکت خدماتى ســاختمانى پاکنام گستر 
فریدونشهر شــرکت با مســئولیت محدود به 
شماره ثبت 26 و شناسه ملى 10260008882 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى 
مورخ1397/04/04 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
آقاى رامین موکالنى به کد ملى 1120100119 
, آقاى رضا موکالنى به کد ملى 1120017165 
به عنوان اعضاى هیئت مدیره شرکت براى مدت 
4 سال انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك اســتان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجارى فریدون شهر (262607)

 شــرکت مهندســى فناورى پایش تصفیه با 
مسئولیت محدود به شــماره ثبت 50674 و 
شناســه ملى 10260692166 به اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1397/06/10تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام 
شرکت به مهندسى فناورى سهند تجارت فالت 
با مسئولیت محدود تغییر یافت و ماده مربوطه 
در اساسنامه اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان(262608)

شرکت زر آراد آسیا شرکت با مسئولیت محدود به 
شماره ثبت 2124 و شناسه ملى 14003200186 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده 
مــورخ 1397/06/31مرکز اصلى شــرکت در 
واحد ثبتى لنجان به نشــانى اســتان اصفهان 
- شهرســتان لنجان - بخش مرکزى - شــهر
زرین شــهر-محله شــهدا-خیابان باقرخان-
خیابان ملک الشــعراى بهار-پــالك 88-طبقه 
دوم- کدپستى 8471817478 انتقال یافت و ماده 
مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى لنجان (262609)

شــرکت آسانســور و پله برقى افق شــرکت 
با مســئولیت محدود به شــماره ثبت 12288 
و شناســه ملى 10260333175 به اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1397/03/05آقاى پطروس نجارى اردستانى 
به شــماره ملى 0052821821 بــا دریافت 
250000 ریال سهم الشــرکه خود ازشرکت 
خارج گردیده اســت. آقاى پانــدوس نجارى 
اردستانى به شــماره ملى 0941808807 با 
دریافت 250,000 ریال ســهم الشــرکه خود 
ازشــرکت خارج گردیده است.. آقاى عباسعلى 
نجارى اردستانى به شماره ملى 1189269481 
با دریافت 250,000 ریال سهم الشرکه خود از 
شرکت خارج گردیده اســت. در نتیجه سرمایه 
شرکت از مبلغ 3000000 ریال به 2250000 
ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 
شــرکت به شــرح فوق اصالح گردید.شرکا 
شرکت و میزان سهم الشــرکه هریک به شرح 
ذیل مى باشد: امین اهللا نجارى اردستانى داراى 
1250000 ریال سهم الشــرکه و خانم شهناز 
آقامیرى اردستانى 1000000 ریال سهم الشرکا. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(262610)

آگهى تغییرات آگهى تغییرات آگهى تغییرات آگهى تغییرات آگهى تغییرات آگهى تغییرات

آگهى تغییرات آگهى تغییر نامآگهى تغییرات

ویتامین D یکى از مواد مغذى ضرورى براى حفظ ســالمت بدن انسان است. این 
ویتامین به تنظیم مواد معدنى کلسیم و فسفر در بدن انسان کمک مى کند و همچنین 

در حفظ ساختار استخوانى مناسب، عنصرى کلیدى است.
به رغم اهمیت ویتامین D، کمبود این ماده مغذى بسیار شایع تر از آن چیزى است 
که شاید انتظار داشته باشید. افرادى که به میزان کافى در معرض نور خورشید قرار 
نمى گیرند، آنهایى که به شیر آلرژى دارند و لبنیات مصرف نمى کنند و یا افرادى که 
خود را به رژیم غذایى وگان سخت(سبزى خوارى) محدود مى کنند، در معرض خطر 

بیشترى براى ابتال به کمبود ویتامین D قرار دارند.
در ادامه با برخى از مهمترین خطرات ســالمت که با ویتامین D در ارتباط هستند، 

بیشتر آشنا مى شویم.
اختالالت عصبى

ویتامین D هم براى رشد و هم عملکرد مطلوب مغز ضرورى است و مطالعات علمى 
کمبود این ماده مغذى را با هر چیزى از بیمارى هاى آلزایمر و پارکینسون تا سکته 

مغزى، بیمارى MS و زوال شناختى پیوند داده اند.
افراد بسیارى از این مســئله آگاه نیســتند که گیرنده هاى ویتامین D در سراسر 
سیستم عصبى مرکزى انسان پراکنده شده اند و این ویتامین نقش مهمى در انتقال

سیگنال هاى عصبى ایفا مى کند.
بر همین اســاس، اگر با کمبود ویتامین D مواجه باشید، امکان تجربه هر چیزى از 

دردهاى بى دلیل 

تا ضعف عضالنى، گرفتگى هاى عضالنى، تغییرات در گام برداشتن و 
مشکالت حافظه وجود دارد.

افزایش وزن
آیا کیلوهاى اضافه ناخواسته را با خود حمل مى کنید؟

کمبود ویتامین D مى تواند یکى از دالیل افزایش وزن باشد. مطالعات نشان داده 
زنانى که با کمبود ویتامین D مواجه هستند، در مقایسه با افرادى که از سطوح عادى 
این ماده مغذى برخوردار هستند، وزن بیشــترى دارند و در موارد افزایش وزن نیز، 
آنهایى که کمبود ویتامین D داشتند بیشتر از افرادى که داراى سطوح عادى از این 

ویتامین بودند، وزن اضافه مى کردند.
از آنجایى که افزایش وزن یک عامل خطرآفرین بــراى هر چیزى از بیمارى قلبى 
تا سرطان شناخته مى شود، ســطوح کم ویتامین D مى تواند خطرى جدى براى 

زندگى شما باشد.
دیابت

کمبود ویتامین D با مقاومت به انسولین و دیابت نیز پیوند خورده است.
به گفته دانشــمندان، کمبود ویتامین D فعالیت برخى ســلول ها را در بدن انسان 
افزایش مى دهد که به نام «ماکروفاژ» شناخته مى شوند و این شرایط فعالیت انسولین 

در کبد انسان و عضالت را مختل کرده و میزان التهاب بدن را افزایش مى دهد.
ایمنى ضعیف

اگر به طور مداوم از سرماخوردگى رنج مى برید یا هر میکروبى به راحتى شما را از پاى 
در مى آورد، بهتر است سطوح ویتامین D بدن خود را بررسى کنید.

ویتامین D به عنوان یک تنظیم کننده براى سیســتم ایمنى بدن انسان شناخته
مى شود که امکان واکنش مناسب به میکروب ها و پیشگیرى از بیمارى را فراهم 
مى کند اما در صورت کمبود این ماده مغذى، سیســتم ایمنى نیز سرکوب شده و 

احتمال ابتال به عفونت افزایش مى یابد.
افسردگى

همانند قسمت هاى دیگر سیستم عصبى، بخش هایى از مغز که با افسردگى ارتباط 
دارند نیز داراى گیرنده هاى ویتامین D هستند.

میزان کافى ویتامین D براى حصول اطمینان از ترشح «سروتونین» و «دوپامین»، 
دو انتقال دهنده عصبى ضرورى براى سالمت روانى انسان، به مقدار کافى در بدن 

اهمیت دارد.
احتماًال متوجه این نکته شده اید که افراد بیشترى در فصل زمستان یعنى زمانى که 
روزها کوتاه تر و نور خورشید کمترى وجود دارد، با نوسانات خلقى و افسردگى مواجه 

مى شوند. این اثر ویتامین D است.
دانشمندان ثابت کرده اند افراد مبتال به کمبود ویتامین D، در مقایسه با آنهایى که 
از سطوح عادى این ماده مغذى برخوردار هســتند، 11 برابر احتمال بیشترى دارد 

افسردگى را تجربه کنند.

DDDDDD یکى از مواد مغذى ضرورى براى حفظ ســالمت بدن انسان است. این 
 بهبههه تنظیم مواد معدنى کلسیم و فسفر در بدن انسان کمک مى کند و همچنین 

رعنصرى کلیدىاست. ىوانى مناسب، ىو استخو رتار سسسساخ

تا ضعف عضالنى، گرفتگى هاى عضالنى، تغییرات در گام برداشتن و
مشکالت حافظه وجود دارد.

شزایشوزن وزن افز

D خطرات کمبود ویتامین
یک جراح گوش، حلق و بینى گفت: همه افراد به ویژه افرادى که سن باال داشته و استعمال سیگار دارند، حتماً گرفتگى 

صدا را جدى بگیرند.
مهدى خواجوى در مورد سرطان حنجره گفت: در گذشته زمانى که بیمارى مبتال به سرطان حنجره مى شد، براى درمان 
و پیشگیرى از پیشرفت بیمارى، حنجره به طور کامل برداشته مى شــد و فرد صداى خود را از دست مى داد؛ در حالى 
که امروزه از روش هاى محافظه کارانه استفاده مى شود و حتى اگر مجبور شویم، به طور کامل حنجره را  برمى داریم و 
مى توانیم صداى فرد را از طریق کاشت پروتز برگردانیم. وى عنوان کرد:  یکى از شایع ترین نشانه هاى سرطان حنجره، 

گرفتگى صداست؛ به ویژه زمانى که سرطان روى طناب هاى صوتى باشد. 
وى اظهار کرد:  امروزه با کمک لیزر مى توان در صورتى که ســرطان در مراحل اولیه باشد، آن را به خوبى از حنجره 
برداریم؛ بدون اینکه ساختمان حنجره باز شــود ولى باید توجه داشت که تشخیص این بیمارى هر چه سریع تر باشد، 

درمان با موفقیت بهترى همراه خواهد بود و نیازى به برداشت حنجره نداریم.

گرفتگى صدا را جدى بگیرید

یک فلوشــیپ جراحى پوســت و لیزر گفــت: یکى از 
روش هاى درمانى تعریق بیش از حد، استفاده از بوتاکس 
اســت که تأثیرى موقت دارد و درمانى قطعى محسوب 

نمى شود.
على اصیلیان با بیان اینکه عرق کف دســت علت هاى 
مختلفى از جمله وراثت، استرس و علت هاى متابولیک 
دارد، گفت: در صورتــى که علت بروز عرق دســت را 
تشــخیص دهیم، درمان آن راحت تر است. وى افزود: 
براى مثال ممکن اســت که فرد به بیمــارى پرکارى 

تیروئید، حساسیت هاى هیجانى در جمع و یا دیابت مبتال 
باشد، در این حالت با شناسایى علل بروز تعریق، درمان 

بهتر انجام مى شود.
این متخصص پوست با اشــاره به اینکه در برخى موارد 
نمى توان علت بروز تعریق را تشخیص داد و عرق بدون 
علت در بیمار ایجاد مى شود، افزود: البته درمان بستگى به 
شدت عرق دارد و ممکن است به سه نوع خفیف، متوسط 
و شدید تقسیم شود. وى افزود: در مواردى که بیمار با نوع 
شدید تعریق مواجه است، این میزان به حدى است که 

حتى ممکن است براى نمونه دانش آموز برگه دفترش 
خیس شود. 

این عضو هیئت علمى گروه پوست دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان تصریح کــرد: البته این بیمــارى درمان هاى 
مختلفى دارد و گاهى ممکن اســت بروز این بیمارى، 
به علت افزایش فعالیت غدد عرقى باشــد که اعصاب 

این غدد سمپاتیک است. اصیلیان با بیان اینکه یکى 
از روش هاى درمانى عرق، اســتفاده از فلزات 

سنگین مانند آلومینیوم کلروهیدرات است، 
ادامه داد: بیمار این فلزات را در کف دست 
مالش مى دهد، در نتیجه این فلزات رسوب 

مى کند و مقابل مجارى عرق را مى گیرد. وى 
افزود: یکى دیگر از راه هاى درمانى، اســتفاده از 
قرص هاى خوراکى است که منجر به کاهش عرق 
مى شود؛ همچنین امروزه از روش هاى جدیدى 

مانند از بین بردن غدد سمپاتیک با آندوسکوپى و 
جراحى نیز استفاده مى شود. وى تصریح کرد: عیب این 

روش این است که زمانى که اعصاب سمپاتیک را 
تحریک مى کنیم، عــرق در جایى دیگر از بدن 
افزایش مى یابد. اصیلیــان بیان کرد: همچنین 
یکى دیگر از روش هاى درمانى تعریق بیش از 
حد، استفاده از بوتاکس اســت که مانع ایجاد 
عرق از طریق غدد مى شــود امــا به صورت 
کلى از بروز عرق جلوگیرى نمى کند و عرق 

متوقف نمى شود. 

علت تعریق کِف دست

ر ر ر ین ىوی یر ی ین ز رى ی ب ر
سیستم عصبى مرکزى انسان پراکنده شده اند و این ویتامین نقش مهمى در انتقال

سیگنال هاى عصبى ایفا مى کند.
اگر با کمبود ویتامین D مواجه باشید، امکان تجربه هر چیزى از Dبر همین اســاس،

دردهاى بى دلیل 

بیمارى،   بروز این
باشــد که اعصاب 

 بیان اینکه یکى 
ه از فلزات 

 است، 
دست 
 رسوب 

گیرد. وى 
 اســتفاده از 
 کاهش عرق 
هاى جدیدى 

آندوسکوپى و 
عیب این یح کرد:

 سمپاتیک را 
بدن یگر از
: همچنین

یق بیش از 
مانع ایجاد 
ه صورت 
د و عرق 
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اکنون، چنان پندارید که مرگ ناگهان بر شــما تاخته اســت. همرازانتان 
را خاموش کرده و مشــاورانتان را پراکنده ســاخته و آثارشــان را محو 
کرده اســت. خانه هایتان را بى صاحب کرده و وارثانتان را برانگیخته تا 
مرده ریگتان را میان خود تقسیم کنند. در آن میان، از خواص شما، مهربانى 
است که سودى نرســاند و خویشاوند محزونى اســت که دفع بال نتواند یا 

موال على (ع)شماتتگرى است که بر حال زارتان زارى نکند.

سازمان مدیریت حمل و نقل شهردارى شاهین شهر به استناد مصوبه هیأت مدیره محترم سازمان در نظر دارد 
محل محوطه پارکینگ واقع در خیابان شهید شــریفى را از طریق برگزارى مزایده عمومى بصورت اجاره به 
مدت یک سال واگذار نماید. لذا متقاضیان مى توانند جهت دریافت اوراق مزایده به امور مالى سازمان مراجعه و 
پیشنهاد خود را حداکثر  تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 1397/08/05 به دبیرخانه حراست سازمان تحویل 

نمایند. هزینه چاپ آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد.

سازمان مدیریت حمل و نقل شهردارى شاهین شهر به اســتناد مصوبه هیأت مدیره سازمان در نظر دارد محل محوطه 
پارکینگ واقع در خیابان شریعتى حدفاصل بن بست 8 و 9 جنوبى را از طریق برگزارى مزایده عمومى بصورت اجاره به 
مدت یک سال واگذار نماید. لذا متقاضیان مى توانند جهت دریافت اوراق مزایده به امور مالى سازمان مراجعه و پیشنهاد 
خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 1397/08/05 به دبیرخانه حراست سازمان تحویل نمایند. هزینه چاپ 

آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد.

آگهى مزایده (نوبت اول)

آگهى مزایده (نوبت اول)

منوچهر روانان- مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل شهردارى شاهین شهر

منوچهر روانان- مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل شهردارى شاهین شهر

چاپ اول

چاپ اول

عملکرد شش ماهه اول سال مالى سال 1397 
شهردارى خوانسار

محسن اسحاقى- شهردار خوانسار
درویش على احمدى-مسئول امور مالى               محمدتقى اورعى- رئیس شوراى اسالمى شهر

کد 
عملکردبودجهبودجه/ اصالح بودجهکد هزینهعملکردبودجهشرح درآمددرآمد

1/000
درآمد ناشى از عوارض 

عمومى (درآمدهاى 
مستمر)

20/7008/636خدمات ادارى38/65032/95610/000

درآمدهاى ناشى از 2/000
21/50014/735خدمات شهرى10/50059320/000عوارض  اختصاصى

3/000
بهاء خدمات و 

درآمدهاى مؤسسات 
انتفاعى شهردارى

برنامه ریزى توسعه 7/0502/89531/000
6/3005/188شهرى

درآمد حاصل از وجوه و 4/000
برنامه هدایت آب هاى 4/5002/30232/000اموال شهردارى

50052سطحى داخل شهرى

5/000
کمک هاى اعطائى 

دولت و سازمان هاى 
دولتى

0033/000
برنامه حمل و نقل و 
بهبود عبور و مرور 

شهرى
31/1508/275

اعانات و هدایا و 6/000
برنامه ایجاد تأسیسات 18/3004/61434/000دارائى ها

1/800194حفاظتى شهرها

سایر منابع تأمین 7/000
برنامه بهبود محیط 21/00016/00135/000اعتبار

13/2008/226شهرى

36/00 0
برنامه ایجاد اماکن 
ورزشى، تفریحى و 

فرهنگى
400656

سایر تأسیسات و 37/000
1/950512تسهیالت شهرى

برنامه ایجاد تأسیسات 38/000
1/6001/144درآمدزا

39/000
برنامه هزینه هاى 

پیش بینى نشده و دیون 
عمرانى

9000

مانده (على الحساب ها و 
011/743موجودى ها)

100/00059/361جمع کل100/00059/361جمع کل

رئیس پلیس راهنمایى و رانندگى فرماندهى انتظامى استان از تشــکیل قرارگاه ویژه ترافیکى به منظور کاهش حوادث و سوانح 
رانندگى در این پلیس خبر داد. 

به گزارش پایگاه خبرى پلیس، "ســرهنگ رضا رضایى" در 
همایش نمونه هاى ترافیکى که به مناسبت هفته ناجا برگزار شد 
اظهار کرد: امروز دور هم جمع شده ایم تا اقدامى که در خصوص 
اصالح فرهنگ ترافیکى در استان اصفهان رقم زده شده بود را 
ادامه دهیم و از نمونه هاى ترافیکى استان که در اصالح فرهنگ 

آمد و شد نقش داشتند تجلیل کنیم.
وى در ادامه به همکارى و همراهى دســتگاه هاى مسئول با 
پلیس راهور اشــاره کرد و افزود: تعامل دستگاه هاى دولتى و 
غیر دولتى که در حوزه نظم ترافیکى مسئول هستند، با پلیس 

راهور بسیار خوب بوده و الحق و االنصاف در شهر اصفهان و استان اصفهان شاهد اتفاقات خوبى هستیم.
رئیس پلیس راهور فرماندهى انتظامى استان اصفهان همچنین خاطرنشان کرد: البته این اقدامات کافى نیست و تالش ما، کاهش 

هر چه بیشتر اتفاقات رانندگى در سطح استان اصفهان است که باید با تالش بیشتر به این هدف رسید.
ســرهنگ رضایى در ادامه تصریح کرد: حتى وقوع یک تصادف فوتى هم زیاد است و همه دستگاه ها باید براى به صفر رساندن 

تصادفات فوتى تالش کنند.
وى تأکید کرد: از همه عزیزان درخواســت همکارى و همراهى داریم و افراد زیادى در این جلســه حضور دارند که اقدامات آنها 

مى تواند در این مسیر راهگشا باشد.
رئیس پلیس راهور فرماندهى انتظامى استان اصفهان یادآور شد: در استان اصفهان تالش هاى ویژه اى شده و تنها در حوزه ترافیکى، 
قرار گاه ویژه تصادفات وجود دارد که با جلسات آن با حضور فرمانده انتظامى و رؤساى پلیس استان به صورت منظم تشکیل مى شود 

و تصمیم گیرى هاى الزم در حوزه ترافیکى استان در آن اتخاذ مى شود.
سرهنگ رضایى در ادامه از تشکیل قرارگاه ویژه ترافیکى در پلیس راهور استان اصفهان خبر داد و گفت: جلسات این قرارگاه به ریاست 
سردار فرمانده انتظامى استان تشکیل مى شود و هدف آن نیز برنامه ریزى و تصمیم گیرى هاى اساسى در خصوص کاهش صدمات 

و تلفات ناشى از حوادث رانندگى است که به حمدا... نتایج خوبى را به همراه داشته است.
وى تأکید کرد: اصفهان تنها استانى است که در 10 سال گذشته، هر سال آمار تصادفات فوتى آن سیر نزولى داشته و در شش ماهه 

نخست امسال، نیز میزان تصادفات فوتى در راه هاى درونشهرى نسبت به مدت مشابه سال قبل 7 درصد کاهش پیدا کرده است.
این مقام انتظامى تصریح کرد: البته علیرغم کاهش تصادفات فوتى که به دست آمده باز نزدیک به 200 نفر جان خود را در این حوزه 

از دست دادند که این اتفاق خوبى براى استان نیست.
سرهنگ رضایى آمار کشته هاى موتورسیکلت سواران را نگران کننده عنوان کرد و گفت: برابر آمارهاى به دست آمده میانگین

 کشته هاى موتورسیکلت سواران در کشور 33 درصد است اما این رقم در استان اصفهان 55 درصد را نشان مى دهد.
رئیس پلیس راهور فرماندهى انتظامى اســتان اصفهان همچنین تصریح کرد: این موضوع ما را برآن داشــت تا طرح آموزش 
موتورســواران را با همکارى پویش مردمى ترافیک به مرحله اجرا بگذاریم که این طرح ابتدا در چهارباغ عباسى شروع و امروز به 

مناطق 15 گانه شهردارى توسعه پیدا کرده است.

استاندار با اشاره به طرح 5 ساله براى جایگزین کردن موتورسیکلت هاى برقى از 
ارائه تسهیالت ویژه به متقاضیان خرید این نوع موتورسیکلت ها خبر داد. 

به گزارش خبرنگار پایگاه خبرى پلیس، "محسن مهر علیزاده"، در همایش تجلیل 
از نمونه هاى ترافیکى پلیس راهور استان اصفهان گفت: به تمامى رانندگانى که 
به عنوان افراد قانونمند و نمونه هاى ترافیکى انتخاب شدند تبریک مى گویم و 
از همه رانندگان نیز مى خواهم که انضباط اجتماعى و اخالقى را در رانندگى خود 

بکار ببرند.
وى خطاب به رانندگان نمونه ترافیکى گفت: شما افرادى هستید که از سوى مردم 
50 سال دیگر مورد قضاوت قرار مى گیرید و بایستى به گونه اى رفتار کنید که 

آیندگان به وجود شما افتخار کنند.
استاندار اصفهان خاطر نشان کرد : هر چند در طول 10 سال گذشته روند تصادفات 
فوتى در استان روبه کاهش بوده اما در مجموع آمارهایى که از حوادث ترافیکى 

استان ارائه شده نگران کننده است.
این مقام مسئول با بیان اینکه در 6 ماهه نخست امسال 10 هزار نفر در حوادث 
ترافیکى مجروح و مصدوم شــدند گفت: 6 هزار و 500 نفر از این افراد در مراکز 
شــهرى و 3500 نفر در جاده ها بودند که نشــان مى دهد عدم رعایت مقررات 

راهنمایى و رانندگى توسط رانندگان در راه هاى شهرى جدى نبوده است.
وى ادامه داد: در 6 ماهه نخست امسال 600 نفر در حوادث رانندگى استان جان 

خود را از دست دادند و به طور میانگین باید گفت که روزانه 3 نفر بر اثر تصادفات جان 
باختند که 200 نفر این افراد در درونشهر و 400 نفر نیز در جاده هاى استان بودند.

استاندار اصفهان بیان کرد: ممکن است برخى بگویند که خیابان ها کم عرض 
هستند، تعداد خودروها زیاد است، عالیم راهنمایى و رانندگى نداریم ، خودروها 
ایمن نیستند و ... اما بررسى ها نشــان مى دهد که این طور نبوده و بیشتر این 

تصادفات به عدم رعایت مقررات از سوى رانندگان بر مى گردد .
مهر علیزاده، با بیان اینکه رقم باالى میزان کشــته هاى موتورسیکلت سواران 
به هیچ وجه زیبنده استان اصفهان نیســت افزود: در همین راستا کار ویژه اى 
را در اســتاندارى اصفهان با همکارى پلیس راهور استان براى جایگزین کردن 
موتورسیکلت هاى برقى به جاى بنزینى در دســتور کار قرار دادیم و پلیس هم 

شماره گذارى این موتورسیکلت ها را آغاز کرده است.
وى با بیان اینکه یک موتورســیکلت بنزینى 3 برابر یک خودرو آلودگى ایجاد 
مى کند گفت: در حال حاضر یک میلیون و 400 دستگاه خودرو و یک میلیون و 
200 هزار موتورسیکلت در استان تردد مى کنند که مجموعه این آالیندگى ها 

وضعیت هواى استان را به حالت هشدار مى رساند.
این مقام مســئول عنوان کرد: بنا داریم ظرف مدت 2 ســال 400 هزار دســتگاه 
موتورسیکلت برقى را تولید و وارد بازار کنیم و پس از 5 سال تمامى موتورسیکلت هاى 

بنزینى را از رده خارج کرده و با موتورهاى برقى جایگزین کنیم.

استاندار اصفهان به اختالف 8 میلیونى قیمت موتورهاى بنزینى با موتورهاى برقى 
اشاره کرد و گفت: در این خصوص با سازمان بهینه سازى مصرف سوخت و سازمان 
محیط زیست رایزنى هاى خوبى صورت گرفته و قرار شده که 5 میلیون تومان 
این موتورها را دولت پرداخت کند و 3 میلیون باقیمانده را نیز به صورت اقساطى 

به متقاضیان واگذار کنیم.
وى افزود:با این طرح هر کس مى تواند یک موتورسیکلت فرسوده بنزینى خود 

را ارائه کند و با نصف قیمت، یک دستگاه موتورسیکلت برقى نو تحویل بگیرد.
مهرعلیزاده در ادامه از اقدامات پلیس راهور اســتان در زمینه افزایش فرهنگ 
ترافیک مردم تقدیر کرد و با اشاره به پیشنهاد 2 نمونه طرح علمى و تخصصى با 
عنوان طرح خیابان سبز و طرح سامانه هوشمند جریمه خودروهاى فاقد معاینه 
فنى گفت: انشاء ا... با این گونه اقدامات و کنترل ها به جایى برسیم که دیگر نیازى 

به حضور فیزیکى پلیس در خیابان ها نباشد.
استاندار اصفهان تصریح کرد: امروز در بسیارى از کشورها نسبت حضور پلیس در 
شهر هاى بزرگ به یک پنجم جمعیت نمى رسد و اصًال دلیلى ندارد که پلیس در 

خیابان براى نظم دادن عبور و مرور حضور فیزیکى داشته باشد.
مهر علیزاده خاطر نشان کرد: ما مى توانیم و بایستى این موضوع را از اصفهان 
شروع کنیم و به عنوان یک الگو به دیگر استان هاى کشور ارائه کنیم و همه دست 

به دست هم دهیم تا جامعه اى عزتمند و سعادتمند داشته باشیم.

ارائه تسهیالت ویژه براى جایگزین کردن موتورهاى برقى به جاى بنزینى

تشکیل قرارگاه ویژه ترافیکى در استان اصفهان باید به جایى برسیم که نیازى به حضور پلیس نباشد 

با توجه به ضرورت اجراى طرح فضاى ســبز و تعریض خیابان امام(ره) برابر 
تبصره 4 ماده واحده نحوه تقویم و اب نیه امالك و اراضى مورد نیاز شهردارى ها 
مصوب 1370/08/28 بدینوســیله بــه مالک یا مالکین ملک مشــهور به 
قرض الحســنه مهدى منتقم(عج)- انجمن مددکارى و امــور خیریه امام 
زمان(ع) واقع در شمال آب انبار تاریخى شهر تودشک ابالغ مى گردد ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ این ابالغ نسبت به معرفى یک نفر کارشناس رسمى به 
عنوان کارشناس مالک، و 5 نفر کارشناس رسمى به عنوان مرضى الطرفین به 
شهردارى تودشک اقدام نموده و دالیل و اسناد مالکیت خود را به شهردارى 

ارائه نمایند.

ابالغیه شهردارى تودشک

محمدرضا مجلسى- شهردار تودشک
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