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مراقب فشار خون پایین  هم باشیدجمعه بازار کتاب به میدان امام على(ع) منتقل مى شودگلزار: بدون دستمزد به «برنده باش» نیامده ام!ظریف: خریدهاى خانه را همسرم انجام مى دهد خارجى هاى ترسناك، مثلث برمودا تشکیل دادند! سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

پایــان قریب الوقوع  دلتنگى «جنــاب خان» 
براى «خندوانـه»اى ها

آغاز «اتوکام» بیست و چهارم از فردا
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حق التدریسى ها جذب 
آموزش و پرورش مى شوند

تجارت با نام سلبریتى ها

آغاز حذف 
تکالیف شب 

در مدارس اصفهان 

5

پایان روزهاى 
«طال»یى اصفهان

3

گردش خون یک مسئله مهم در سالمت بدن است. فرایند پمپاژ شدن خون
 از قلب، به انتقال خون که حاوى اکسیژن و مواد مغذى است، کمک مى کند.
 خون و مواد مغذى موجود در خون از طریق گردش خون به تمام اندام ها و 

بافت هاى بدن مى رسند. به عالوه گردش خون به انتقال مواد زاید به کلیه ها ...

رئیس سازمان صنعت،  معدن و تجارت اصفهان 
گفت: میزان تولید طال در اصفهان کاهش یافته 
است و به تبع آن شاهد صادرات کم طال در سال 

جارى بودیم.
 اســرافیل  احمدیه اظهار کرد: ســال 90،  سال 
طالیى استان اصفهان بود زیرا باالترین میزان 
صادرات طال را داشــتیم که برابر با 630 میلیون 

دالر بود.
وى بیان کرد: هیئــت دولت مصوبه اى در حوزه 
آزاد شدن واردات طالى خام دارد که با تصویب 

آن مى توانیم به آینده طال امیدوار باشیم.
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نقش جهان هم به فشار نقش جهان هم به فشار AFCAFC نیاز دارد؟ نیاز دارد؟
5

80 شرکت به نمایشگاه بین المللى کامپیوتر و اتوماسیون ادارى اصفهان مى آیند

عبور پورشه زرد از محصوالت سایپا!
ســپاهان در غیاب چند بازیکن اصلى خودش با ترکیبى متفاوت نسبت به قبل 
میزبان سایپا بود تا با گرفتن 3 امتیاز این مســابقه همچنان در کورس قهرمانى 
در لیگ باشد. شــاگردان امیر قلعه نویى بازى را خیلى خوب شروع کردند و زدن 
دو گل در 20 دقیقه ابتدایى شرایط مسابقه را به سود سپاهان تغییر داد. در ادامه 
اصفهانى ها دست به کنترل بازى زدند و سایپا هم از توان الزم براى نزدیک شدن 

به دروازه سپاهان برخوردار نبود.
5

شهردارى دهاقان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره 101 مورخ 97/07/22 شوراى 
اسالمى شهر، جایگاه عرضه سوخت CNG شــهردارى دهاقان را به صورت اجاره 
ثابت ماهیانه از طریق مزایده به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان 
مى توانند جهت شرکت در آگهى مذکور و کســب اطالعات بیشتر و دریافت برگ 
مزایده در ساعت ادارى به واحد قراردادها شــهردارى مراجعه و یا از طریق سایت 
شهردارى، پیشنهاد خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز یکشنبه مورخ 97/08/27 
به دبیرخانه محرمانه شهردارى تحویل نمایند. شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه 

پیشنهادات مختار است. ضمنا ً هزینه چاپ آگهى بر عهده برنده مزایده مى باشد.
شماره تلفن هاى تماس: 4- 53338201- 031

آگهى مزایده (مرحله اول- نوبت اول)

لطفى میان جایى- شهردار دهاقان

چاپ دوم

آگهى مزایده (نوبت دوم) چاپ دوم
سازمان مدیریت حمل و نقل شهردارى شاهین شهر به اســتناد مصوبه هیأت مدیره سازمان و شوراى 
محترم اسالمى شــهر در نظر دارد محل محوطه پارکینگ واقع در خیابان شریعتى حدفاصل بن بست

 8 و 9 جنوبى را از طریق برگزارى مزایده عمومى به صورت اجاره به مدت یک ســال 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 پنج شنبه مورخ 1397/09/01 به دبیرخانه حراست سازمان تحویل نمایند. هزینه 

چاپ آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد.
منوچهر روانان- مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل شهردارى شاهین شهر

آگهى مزایده (نوبت دوم) چاپ دوم

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 شریفى را از طریق برگزارى مزایده عمومى 
به صورت 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 پنج شنبه مورخ 
1397/09/01 به دبیرخانه حراست سازمان تحویل نمایند. هزینه چاپ آگهى به عهده برنده مزایده 

منوچهر روانان- مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل شهردارى شاهین شهرمى باشد.

میزان تولید و صادرات طال در سال جارى
 کاهش یافته است
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توضیحات حمید هیراد 
درباره پلى بک خوانى
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ذوبى هاذوبى ها
ترسیده بودنــد!ترسیده بودنــد!

مهمترین ویتامین ها براى بهبود گردش خون
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عضو هیئت مدیره شوراى ملى زعفران ایران با یادآورى 
اینکه امروز زعفران به عنوان یک ســرمایه ملى مطرح 
است تصریح کرد: کشور ما به عنوان پیشتاز در تولید این 
محصول در دنیا مقام نخست را دارد و توجه بسیارى از 
مصرف کنندگان در کشورهاى مختلف مصرف کننده به 

این گیاه ارزشمند است.
سید على حسینى با اظهار اینکه در حال حاضر در پیک 
برداشت زعفران هستیم خاطرنشان کرد: پیک برداشت 
زعفران در ایران از 20 مهرماه آغاز شــده است و تا 20 
آذرماه ادامه دارد. عضو هیئت مدیره شوراى ملى زعفران 
ایران یادآور شد: در بحث تولید زعفران حدود 120 هزار 

هکتار سطح زیر کشت زعفران در ایران است که از این 
میزان سطح زیر کشت به معناى واقعى تولید نمى کنیم.

حسینى با بیان اینکه امسال پیش بینى مى شود حدود 400 
تن زعفران در ایران تولید شود اظهار کرد: ارزش ریالى 
این میزان زعفران به طور متوسط حدود 3000 میلیارد 
تومان است. وى پیش بینى کرد امسال در بحث صادرات 
زعفران به رکورد خوبى دست یابیم.  حسینى اضافه کرد:  
در سه دهه گذشــته تاکنون تولید زعفران در کشور ما 
چندین برابر شده است چرا که در دهه 60 تولید ما کمتر 
از 30 تن بوده اســت اما در حال حاضر بیش از 300 تن

 است.

عضو هیئت رئیسه مجلس شوراى اسالمى گفت:  با خروج 
نیروهاى بازنشسته و جایگزینى نیروهاى جدید،  تا سال 
آینده تمامى معلمان حق التدریسى کشور جذب آموزش و 
پرورش مى شوند.  اسدا... عباسى اظهار کرد:  انتظار داریم 
دولت نیز در این مســیر همکارى خوبى با مجلس براى 
تأمین اعتبار و جذب این نیروها در آموزش و پرورش داشته 
باشد. عضو هیئت رئیسه مجلس شوراى اسالمى یکى از 
دغدغه هاى مجلس را تعیین تکلیف سریع وضعیت معلمان 
حق التدریســى خواند و افزود:  این افراد ســال هاى سال 
عالوه بر ارتقاى سطح علمى و دانش خود به تدریس در 
کالس هاى درس پرداخته اند بنابراین بى توجهى و غفلت از 

آنان به هیچ عنوان شایسته نیست. عضو کمیسیون آموزش 
و تحقیقات مجلس از تصویب طرح تعیین تکلیف نیروهاى 
حق التدریسى در مجلس و تأیید شوراى نگهبان خبر داد 
و گفت :  انتظار ما از مجموعه دولت این اســت که تعیین 
تکلیف معلمان حق التدریسى را نیز همانند طرح رتبه بندى 

معلمان در اولویت برنامه هایش قرار دهد.
نماینده مردم رودسر و املش در مجلس جایگزینى معلمان 
حق التدریس با نیروهاى بازنشسته آموزش و پرورش را 
مورد تأکید قرار داد و بیان کــرد:  در صورت اجراى دقیق 
و انجام این جایگزینى ها،  انتظار داریم تا پایان سال آینده 

جذب نیروهاى حق التدریسى کامًال اجرایى شود.

پیش بینى تولید
 3000 میلیارد تومان زعفران

حق التدریسى ها جذب 
آموزش و پرورش مى شوند

قطار
«هنوز یک عده مانده اند که باید از    عصر ایران|
قطار انقالب، پیاده شوند. آنهایى که معتقدند ما به بن بست 
رسـیده ایم.» این جملـه که بـه تازگى آقاى «محسـن 
رفیق دوسـت» بر زبان آورده از جنبه هاى گوناگون قابل 
تأمل است. خاصه اینکه تنها ساعاتى پس از آن ابراز شده 
که آقاى احمد توکلـى راه حل مشـکالت را «گفتگوى 
ملى» دانسته است. به بیان دیگر یک طرف معتقد است 
«دیگران را به قطار دعوت کنیم» و طرف دیگر مى گوید 
«هنوز یک عده مانده اند که از قطار انقالب پیاده شوند».

برنامه نظامى علیه ایران 
نداریم

«جـان بولتـون»، مشـاور امنیت ملى    انتخاب |
رئیس جمهورى آمریـکا روز جمعـه با تکـرار ادعا هاى 
گذشـته علیه تهران، در پاسـخ به سـئوالى در خصوص 
اقـدام نظامى علیـه ایران گفـت: این موضـوع جایى در 

برنامه هاى ما ندارد.

انتظار براى حج 14سال شد
رئیس سازمان حج و زیارت از صف انتظار    ایسنا|
یک میلیون و 200 هزار زائر ایرانى براى حج تمتع خبر داد. 
اعزام همه این زائران به حج تقریباً 14 سال طول مى کشد. 
سـهمیه حج مطابق بـا قواعـد سـازمان همکارى هاى 
کنفرانس اسالمى متناسـب با جمعیت هر کشور تعیین 

مى شود که نسبت آن یک به هزار است.

نامه فورى در راه است!
در حالـى کـه یـک مقـام    روزنامه خراسان|
مسئول با ارسال بخشنامه اى در اوایل شهریورماه امسال، 
از مدیران روابط عمومـى وزارتخانه ها و سـازمان هاى 
دولتى خواسته بود گزارش فعالیت خود در حوزه هایى چون 
مصاحبه هاى تلویزیونى، جلسه توجیهى با اهالى رسانه و 
بازدید از مناطق محروم را به صورت «فورى» براى ارائه 
به رئیس دفتر رئیس جمهور تا 11 شهریورماه ارسال کنند، 
بررسى ها نشان مى دهد برخى دستگاه ها طى روزهاى 
اخیر اقدام به ارسال درخواسـت براى زیرمجموعه هاى 

خود کرده اند تا براى تهیه این گزارش اقدام شود!

احمدى نژاد باید مدیریت شود
  ایلنا | محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظام گفت: آقاى احمدى نژاد فکر مى کند ناجى 
جهان بشریت خودش است و یکسرى کارها مى کند. باید 
به صورت ویژه مدیریت بشـود و من فکر مـى کنم دارد 
خوب مدیریت مى شـود. درست اسـت که ممکن است 
گاه گاهى حرف هاى غیر اصولى و هنجارشـکن بزند اما 
دارد مدیریت مى شود. من هم معتقدم آقاى احمدى نژاد 
براى آینده جایى ندارد و نمى تواند داشـته باشد اما اینکه 

االن دادگاهى بشود آن هم به مصلحت نظام نیست.

انتخابات بى تأثیر
ظریـف در خصـوص نتایـج انتخابات    ایسنا|
کنگره آمریکا و تأثیر آن بر تعامالت ایران و آمریکا گفت: 
ما بر اساس تحوالت داخلى آمریکا تصمیم نمى گیریم و 
سیاست هایمان را بر اساس مسائل داخلى آمریکا تعیین 
نمى کنیم و فکر نمى کنم این انتخابات تأثیر چندانى در 
مورد ایران داشته باشد البته ممکن است ترامپ در مورد 

مسائل داخلى اش با مشکل مواجه شود.

پایان  دسترسى به سوئیفت 
بـر اسـاس گفتـه مدیـر اجرایـى    آفتاب  نیوز |
سوئیفت، دسترسى برخى از بانک هاى ایرانى به سیستم 
ارتبـاط میـان بانکـى در جهان طـى هفته جـارى قطع 
خواهد شـد. «رویترز» در گزارشـى ذکر کرده اسـت که 
«گاتفریـد لیبرانـت»، ضمن ابـراز تأسـف در خصوص 
بازگشت تحریم هاى خصمانه ایاالت متحده آمریکا علیه 
جمهورى اسالمى ایران، خاطرنشان کرده است که این 
اقدام سوئیفت در جهت حفظ ثبات و یکپارچگى سیستم 
نقل و انتقاالت مالـى و ارتباطات میـان بانکى در جهان 

صورت خواهد گرفت.

خبرخوان
اتاق مى خواهید یا همبرگر؟!

  ایسنا| قیمت کرایه یک شــب اتاق در 
هتل هاى 3ســتاره ایران اندازه پول یک همبرگر 
در قاره اروپاست. هتلداران معتقدند اقامت در ایران 
براى خارجى ها «مفت» شــده، از طرفى با اعمال 
قوانین سختگیرانه، به خارجى ها براى خوابیدن در 

هتل هاى ایران یارانه داده مى شود.

زلزله ها بیشتر شده است   
مهدى زارع، استاد پژوهشگاه بین المللى    پانا|
زلزله شناسى و مهندسى زلزله مى گوید بر اساس 
آمار رخداد زلزله ها، پس از زمین لرزه 7/3 ریشترى 
ازگله و سرپل ذهاب در استان کرمانشاه در 21 آبان 
ماه سال گذشته تعداد زلزله ها افزایش یافته است 
و مى توان نتیجه گرفت زلزله هاى متوسط به باال 
(بین بزرگاى 5 تا 7) در ایران در یکســال گذشته 

حدود 10 برابر متوسط ساالنه بوده است.

گاف بزرگ 
یکــى از شــرکت کنندگان و    تسنیم|
معترضان آزمون سردفترى اسناد رسمى مى گوید: 
بنده با کد ملى دختر پنج ســاله ام، پدرم، همسرم، 
پدر همسرم و مادرش وارد سایت شدم و در کمال 
تعجب مشــاهده کردم براى آنها هم که اصًال در 

آزمون شرکت نکرده اند اعالم نتیجه شده است!

شدنى نیست...
رئیس سازمان میراث فرهنگى در    چمدان|
واکنش به اینکه آیا امکان فعال شدن کارت هاى 
اعتبــارى بین المللى براى گردشــگران خارجى 
در ایران وجود نــدارد، گفت: این موضوع به بانک 
مرکزى برمى گردد اما اگر منظــور، ویزا کارت و 
مسترکارت است که ریشه آمریکایى دارند شدنى 
نیست. البته توریست ها عادت ندارند پول نقد همراه 
خود به سفر ببرند اما وقتى مى خواهند به ایران بیایند 
این کارت ها کار نمى کند و باید نقدینگى زیادى با 
خودشان به ایران بیاورند که همین امر براى آنها 

مشکل و ترس ایجاد مى کند.

اینستاگرام فیلتر نشده
پیرو انتشــار اظهارنظرى    آفتاب نیوز |
منســوب به رئیس پلیس فتا درباره طرح وزارت 
ارتباطات براى فیلترینگ هوشــمند اینستاگرام، 
رئیس مرکز روابط عمومى وزارت ارتباطات گفت: 
وزارت ارتباطات طرحى براى پاالیش هوشــمند 
اینستاگرام به مراجع ذیربط ارائه نکرده است. البته 
برخى نهادها پیشنهادهایى براى فیلترینگ هوشمند 
به وزارت ارتباطات ارائه داده اند که به دلیل غیرفنى 

بودن قابلیت اجرا نداشته است.

تحمیل 1300 دانشجو!
معاون دانشجویى دانشگاه تهران    ایسنا|
از تحمیل 1300 دانشجوى جدید به این دانشگاه، 
بدون اطالع قبلى و تقاضاى دانشگاه تهران از سوى 
سازمان سنجش انتقاد کرد و گفت: متأسفانه این 
موضوع مشکالت دانشجویان در عرصه خوابگاه 

را افزایش داده است.

دِر تلویزیون ُشل شده! 
اســماعیل میرفخرایــى،     خبر آنالین |
تهیه کننده و مجرى قدیمى و باســابقه تلویزیون 
مى گوید: اجرا در تلویزیون تبدیل به مقوله اى شده 
که هر کسى از مادرش قهر مى کند به عرصه اجرا 
مى آید. این مجرى و تهیه کننده گفت: این روزها 
اغلب مجرى ها با پررویى و بیسوادى اجرا مى کنند، 
همه هم اداى همدیگــر را درمى آورند، اداى لس 
آنجلســى ها را در مى آورند. میرفخرایى گفت: در 
ِ تلویزیون متأسفانه شل شده و به روى هر کسى که 
فک و فامیل دارد باز است نه کسانى که از طریق 
درست انتخاب شــدند و این موضوع حاال به یک 

فاجعه رسیده است.

محمد جواد ظریــف، وزیر امور خارجه کشــورمان در 
گفتگوى رادیویى خود با برنامه پارك شهر رادیو تهران 
در پاسخ به این سئوال مجرى برنامه که آیا خرید مى رود؟ 
گفت: متأســفانه على رغم میل باطنــى ام نمى توانم با 
حالت عادى ام خرید بروم و اگر در این وضعیت (همراه 
با محافظ) به خرید بروم ممکن اســت مشــکلى براى 
مردم پیش بیاید، بنابراین خودم خرید نمى کنم و خانمم 

خریدهاى خانه را انجام مى دهد.
وى در پاسخ به این سئوال که در جریان قیمت اجناس 
هستید، اظهار کرد: بله. همســرم خرید مى کند ولى از 
قیمت ها اطالع دارم. شرایط خوبى نیست. کامًال درك 
مى کنم که مردم احســاس خوبى نداشته باشند و ما نیز 

همچون مردم احساس خوبى از این موضوع نداریم.
این دیپلمات عالیرتبه کشورمان در پاسخ به این سئوال 
که اگر در وزارت خارجه مشــغول به کار نمى شــدید 
ترجیحتان این بود که در کدام وزارتخانه فعالیت کنید؟ 
ادامه داد: البته من جــز کار در این وزارتخانه و تدریس 
در دانشگاه کار دیگرى بلد نیســتم. البته گرچه کار در 
این وزارتخانه را خیلى بلد نیســتم امــا من تمام عمرم 
را به تدریس در دانشــگاه و کار در وزارت امور خارجه 
پرداختم و اگر وزیر نبودم قانون بازنشستگى فعلى شامل 

من مى شد.
وى در پاسخ به این ســئوال که گویى شما خودتان را 
قبل از اینکه وزیر شوید بازنشسته کرده بودید، تصریح 
کرد: من در سن 50 سالگى با 25 سال خدمت خودم را 
بازنشســت کردم، چرا که در دولت قبلى نمى توانستم 

حضور جدى داشته باشم.
این دیپلمات عالیرتبه کشورمان در پاسخ به سئوال دیگر 
مجرى این برنامه که چه ســریال هایى را نگاه مى کند 
و صداى کدام خواننده هــا را دوســت دارد، ادامه داد: 
متأســفانه به دلیل کمبود وقت اصًال تلویزیون را نگاه 

نمى کنم. حتى خبر را نمى توانم ببینم و اخبار را بیشتر از 
روى اینترنت و سایت ها رصد مى کنم.

ظریف افزود: من صداى خیلى از خواننده ها را دوســت 
دارم از جمله استاد شجریان و فرزند ایشان و همچنین 
صداى آقاى هژیر مهرافروز و همچنین دیگر خواننده ها.
وزیر امور خارجه کشــورمان همچنین بــا بیان اینکه 

اطالعات ورزشى ام کم است، در پاسخ به سئوال مجرى 
ورزشى این برنامه که آیا ورزش مى کند یا نه؟ گفت: به 
صورت مختصر وقتى فرصت داشــته باشم پیاده روى 
مى کنم ولى متأســفانه نمى توانم بازى تیم هاى کشور 
را پیگیرى کنــم و در این زمینه در بى ســوادى مطلق 
به سر مى برم. وى در پاســخ به این سئوال که طرفدار 

پرسپولیس است یا اســتقالل، گفت: طرفدار تیم ملى 
هستم.

مجرى برنامه خطاب به ظریــف گفت: آقاى عراقچى 
معاون شما پرسپولیسى هستند. یک معاون استقاللى نیز 
انتخاب کنید که ظریف با خنده جواب داد آقاى روانچى 

و آقاى عراقچى هر دو پرسپولیسى هستند.

داریوش بوربور، معمار، شهرســاز، طراح، مجسمه ساز، 
نقاش، پژوهشگر و نویسنده ایرانى است. از او به عنوان 
فردى پیشکسوت و تأثیرگذار در معمارى و شهرسازى 
مدرن قرن بیستم ایران  یاد مى شود. داریوش بوربور به 
عنوان آغازکننده شهرســازى مدرن در ایران و فردى 
اثرگذار در بنیانگذارى شوراى عالى شهرسازى در سال 
1344 اســت و اکثراً او را «پدر شهرسازى نوین ایران» 
مى دانند. او در گفتگو بــا «هنرآنالین» درباره علت بد 

رانندگى کردن ایرانى ها مى گوید:
یکى از کلیشــه هایى کــه همه به آن اشــاره مى کنند 
این اســت که ما ایرانى ها «فرهنگ» رانندگى نداریم. 
رانندگى اصًال به فرهنگ ربطى نــدارد و مقوله مربوط 
به آموزش اســت. ما بســیارى مطالب را به فرهنگ 
مى چسبانیم، در صورتى که این مسائل اصًال به فرهنگ 
مربوط نیســتند. من یادم اســت که یــک روز پلیس 

راهنمایى و رانندگى لس آنجلس اعتصاب کرد. شــما 
باور نمى کنید کــه آن روز چه هرج و مرجى در رانندگى  
لس آنجلس به وجود آمد. پس رانندگى ربطى به مقوله 
فرهنگ ندارد و اجراى مســتمر قانون است که کارساز 
است. در رانندگى باید مقررات به صورت صحیح، دقیق 
و تمام وقت انجام شود. ما در همه کارهایمان، سیستم 
«شل کن-سفت کن» داریم! یعنى یک روزى راهنمایى 
و رانندگى اعالم مى کند که مــا از تاریخ فالن تا تاریخ 
فالن که سفر زیاد خواهد بود، در مورد کنترل رانندگى، 
شدت عمل نشــان خواهیم داد. درحالى که این شدت 
عمل باید 12 ماه در ســال و 24 ســاعت در شبانه روز 
اعمال شود. حضور راهنمایى و رانندگى در شب بسیار 
ناچیز و ناکارآمد اســت، در صورتى که بیشتر تخلفات، 
اتفاقات و تصادفات ناگوار در ســاعات کم تردد شــب 

اتفاق مى افتند.

رؤساى جمهور در ایران معموًال عالقه و تمایل داشتند 
که بعد از پایان دوره مسئولیت، ســکان امور اجرایى را 
تحویل کسى بدهند که به نگاه سیاســى آنها نزدیک 
باشــد اما هیچگاه این عالقه محقق نشــده است. این 
روزها دو دیدگاه درباره روحانى مطرح اســت. دیدگاه 
نخست اعتقاد دارد او نیازى به حفظ پایگاه اجتماعى اش 
نمى بیند و فارغ از چنیــن مالحظاتى برنامه هاى اداره 
دولت را پیش مى برد تا دوره ریاســت جمهورى اش به 
پایان برسد اما در مقابل دیدگاه دیگر مى گوید روحانى 
تمایل دارد رئیس جمهــور بعد او راه اعتــدال را ادامه 

دهد.

حســین ا... کرم در این باره مى گوید: احمدى نژاد یک 
اســتثنا بود که نفرى را معرفى کرد امــا آقاى روحانى 
این کار را انجام نمى دهد اما ســعى مى کند کســى از 
جمع گروه خودشــان معرفى شــود. مثًال آقاى معین 
همســو با آقاى خاتمى بود و آمد، آقــاى ناطق نورى 
همسو با آقاى هاشمى رفســنجانى بود و آمد. در دوره 
کنونى هم به همین شــکل خواهد بود. نــام بردن از 
آقاى الریجانى، آقاى جهرمى، آقاى ستارى فر و آقاى 
جهانگیرى نشانه آن است که امکان دارد دوره ریاست 
ج مهورى آقاى روحانى به پایان نرســد بنابراین زودتر 
از موعد نفــرات مطرح شــدند. برخى فکــر مى کنند 
آقاى روحانى به دلیل شکست در اســتراتژى باید این 
جایگاه را ترك کند و این مى تواند بعد از چهلمین سال 
پیروزى انقالب، نوروز 98 یا بعــد از انتخابات مجلس 
باشــد. بر همین اســاس این افراد زودتر از زمان مورد 
نظر مطرح مى شــوند. حتى اگر اعــالم زودتر از موعد 
این نام ها براى انتخابات 1400 باشــد، از شــواهد و 
قرائن بر مى آید که کســى خارج از ایــن افراد نخواهد 

بود.

کم نبودند آنهایى که ملکى را در مجموعه هاى تجارى 
مختلف مى گرفتند تا از اسمشان رونقى ایجاد شود در 
تجارت این مجتمع ها. افشین پیروانى، حمید استیلى، 
احمد عابــدزاده، على دایــى، على پرویــن، میناوند، 
مهدوى کیا، رضــا گلزار، بهــرام رادان، هدیه تهرانى، 
على منصوریان و خیلى هاى دیگر که حتمًا اسامى شان 
را بسیار شنیده اید، نقشى کلیدى داشته اند در همه این 

سال ها در تجارت هایى از این دست.
فقط کافى است گذرتان به شــمال، لواسان و جاهاى 
دیدنى ایران بیافتد و بخواهیــد قیمت ملکى را بگیرید، 
آنگاه با مواردى از این دست زیاد مواجه مى شوید: «این 
ویال براى على دایى اســت»، «آن زمیــن براى على 
کریمى است» و «هدیه تهرانى یا مهران مدیرى در این 

شهرك ملک دارند».
اما  این روزها پرونده اى درباره کوه خوارى داغ شــده و 

در این زمینه عکس ویالیى در ارتفاعات اوشان تهران 
هم منتشر شده اســت. ویالیى که حاال مشخص شده 
مالک آن، مالــک یکى از کارخانه هاى نام آشناســت 
که مشخص نیست چطور آنجا اجازه بریدن کوه را پیدا 

کرده است!
این خبــر را خبرنگارى پیگیرى کــرده و به دایى گفته 
شایعه شده اســت آن ملک به نامش بوده اما این ستاره 
سرشناس فوتبال بحث جالبى را باز کرده است. او گفته 
یک خانه و یک ویال دارد که بارها عکسش در نشریات 
منتشر شده است و تأکید کرده که مردم فریب این خبرها 
و این وعده هاى دالل ها که آنها را همســایه ستاره ها 
مى کنند،  نخورند. او اعتقــاد دارد این اتهامات فقط دو 
دلیل مى تواند داشته باشــد یا به قصد تخریب است و 
یا براى کســب درآمد که در هر دو حالتش او به مردم 

مى گوید هوشیار باشند. 

وزیر امور خارجه ایران آنطور که نمى شناسید 

ظریف: خریدهاى خانه را همسرم انجام مى دهد

علت بد رانندگى کردن ایرانى ها از نگاه 
پیشکسوت شهرسازى

حسین ا... کرم: 
شاید روحانى قبل از 1400 از پاستور برود

تجارت با نام سلبریتى ها

سفرهاى اســتانى 15 ماه اول دولت دوازدهم در مقایسه 
با دولت یازدهم کاهش 300 درصدى را نشان مى دهد.

به گزارش «آنا»، سفرهاى استانى به دورترین نقاط کشور 
از دولت نهم و روى کارآمدن دولت احمدى نژاد آغاز شد. 
سفرهاى استانى در دولت اصالحات نیز انجام مى شد ولى 

روند آن در دولت بعدى بسیار متفاوت شد.
با توجه به اهمیت این موضوع شناسایى تعداد سفرهاى 
اســتانى دولت یازدهم و دوازدهم در بیش از 18 ماه اول 

دوران مسئولیت خودشان بسیار حائز اهمیت است.

دولت یازدهم روحانى که از مرداد ســال 1392 بر سرکار 
مى آید، نخستین سفر استانى خود را در تاریخ هفت اسفند 
1392 از اســتان هرمزگان آغاز مى کند و آخرین ســفر 
استانى روحانى نیز هفت اردیبهشت سال 1397 به استان 

آذربایجان  شرقى ختم مى شود.
سفرهاى روحانى در دولت یازدهم در 15 ماه نخست آن 12 
سفر استانى است. این نشان دهنده آن است که سفرهاى 
استانى رئیس جمهور در دولت 15 ماه اول دولت یازدهم 

در مقایسه با دولت دوازدهم کاهش 300 درصدى دارد.

سفر استانى دولت 300 درصد کاهش یافت
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عسکرى، رئیس سازمان نظام 
مهندسى اصفهان شد

هیئت مدیره جدید سازمان نظام مهندسى ساختمان 
استان اصفهان، غالمحسین عسـکرى را به ریاست 

این سازمان برگزیدند.

انجام10 هزار پرواز در 
فرودگاه اصفهان 

مدیـرکل فـرودگاه هـاى اصفهـان گفـت: در نیمـه 
نخست سـال جارى ده هزار و 588 پرواز در فرودگاه 
بیـن المللـى شـهید بهشـتى اصفهـان انجام شـده 

است.
حسـن امجدى افزود: از این تعداد، 9 هزار و 63پرواز 

داخلى و هزار و 525 پرواز خارجى بود. 
وى اظهارکـرد: با توجـه به موقعیت خـاص فرودگاه 
اصفهان، روزانه بیش از 160 پرواز آموزشـى، نظامى 
و...، نیز تحت کنترل و سـرویس دهى ایـن فرودگاه 

است. 

شبکه آب خور و بیابانک 
نیازمند اعتبار است

مدیر امـور آب و فاضالب روسـتایى خـور و بیابانک 
گفت: درحدود 50 کیلومتر شبکه توزیع آب روستایى 
این شهرسـتان نیاز به بازسـازى دارد که بـراى رفع 
آن بیش از 150 میلیـارد ریال اعتبار نیاز اسـت. على 
اصغر دهقانى افـزود: میزان هدر رفـت آب با اصالح 
30 کیلومتر شبکه آبرسانى در روستاهاى منطقه 25 

درصد کاهش یافته است.
وى اظهارکـرد: بـا هـدف بهینـه سـازى شـبکه آب 
روسـتایى 600 فقـره انشـعاب در روسـتاهاى مصر، 
اردیب، هفتومان و عروسـان گلسـتان واگذار و 500 

کنتور روستاها تعویض شده است.

روزانه 5000 مسافر در 
شهرضا جابه جا مى شوند

مدیرعامـل سـازمان مدیریـت و حمـل و نقـل 
شـهردارى شـهرضا گفت: روزانه درحدود 5000 نفر 
مسـافر با 40 دسـتگاه اتوبـوس در شـهرضا جابه جا 

مى شوند.
غالمرضا رضوى زاده از انجام روزانه 18 هزار نفر سفر 
در شهرضا خبر داد و اضافه کرد: روزانه درحدود 5000 
نفر مسافر با استفاده از 40 دستگاه اتوبوس در شهرضا 

جابه جا مى شوند.
وى تصریح کرد: به طور میانگین در طول سـال250 
سـرویس دربسـتى مدارس، قـراردادى و متفرقه در 
شهرضا انجام مى شود، این در حالى است که هر هفته 
شـش دسـتگاه اتوبوس براى جابه جایى نمازگزاران 

جمعه اختصاص مى یابد.

چادگان 101 هکتار 
بافت فرسوده دارد

فرماندار چـادگان گفـت: چـادگان 101 هکتار بافت 
فرسوده و 91 هکتار بافت تاریخى دارد.

على استوار با تأکید ویژه  بر برگزارى جلسات با مالکان 
و معتمدین در بحـث بازآفرینى شـهرى، به ضرورت 
توجه به احیـاى بافت قدیمـى چادگان اشـاره کرد و 
خاطرنشـان کرد: باید بافت هاى فرسـوده، قدیمى و 
حاشـیه اى شـهرهاى چادگان و رزوه با برنامه ریزى 
مناسـب در جهـت بازآفرینـى آنهـا اقـدام سـریع 

شود.

نشست شبکه گذارى 
فاضالب شهرى در فالورجان 

جلسه هماهنگى جهت اجراى شبکه گذارى فاضالب 
شـهرى خیابان هـاى جدیداالحداث شـهر و ترمیم 
ترانشـه هاى آبفا در سالن اجالس شـوراى اسالمى 
شـهر فالورجان با حضور مدیـر اداره آب و فاضالب 
شهرستان، اعضاى شوراى اسـالمى شهر و شهردار 

فالورجان برگزار شد.

خبر

مدیر اداره پیش دبســتانى و دوره اول ابتدایى اداره کل 
آموزش و پرورش اســتان اصفهان گفت: طرح «حذف 
تکالیف شــب و جایگزین تکالیف مهــارت محور» به 
صورت آزمایشــى در 3673 کالس در ســطح استان 

اصفهان در پایه اول تا سوم ابتدایى اجرا مى شود.
نســرین باباپور اظهار کرد: طرح «حذف تکالیف شب 
و جایگزین تکالیف مهارت محور» از ســمت معاونت 
آموزش ابتدایى وزارت آموزش و پرورش مطرح شــده  
اســت که از 19 آبان ماه (دیروز) امسال بخش نامه آن 
به همه مدارس مدنظر ارسال و اجرایى خواهد شد. وى 
افزود: طرح «حذف تکالیف شــب و جایگزین تکالیف 

مهارت محور» در کالس هاى اول تا سوم پایه ابتدایى  
که جمعیت آنها بیــن 15 تا 26 نفر اســت، به صورت 
آزمایشى اجرا مى شــود، تا نتایج آن  مورد بررسى قرار 
گیرد. باباپور با بیان اینکــه هدف از اجراى طرح «حذف 
تکالیف شب و جایگزین تکالیف مهارت محور» با رویکرد 
مهارت محورى و افزایش هماهنگى یادگیرى ها مبتنى با 
نیازهاى فردى و اجتماعى دانش آموزان است، گفت:  در 
این طرح تکالیف به گونه اى براى دانش آموزان تدوین 
شــده تا در حوزه مهارت آموزى منطبق با محیط واقعى 
زندگى آنها باشد، نه به صورت رونویسى و یا تکالیفى که 

جنبه تمرینى دارد.

مدیر کل پست اســتان اصفهان گفت: طى هفت ماهه 
گذشته، شش میلیون مرســوله براى توزیع وارد استان 
شد و همچنین درحدود شش میلیون 800 هزار مرسوله 

از استان خارج شد.
حمید باقرى با اشاره به فعالیت پست استان اظهار کرد: 
استان اصفهان در حال حاضر داراى  1021 واحد پستى 
بوده و به همین دلیل، یکى از استان هاى شاخص کشور 

است.
وى افزود: به طور متوســط ماهانه نزدیک به 25 هزار 
مرسوله پستى وارد استان و 33 هزار مرسوله نیز از استان 

خارج مى شود.

مدیرکل پســت اســتان اصفهان با اشــاره به خرید و 
فــروش اینترنتــى و تجــارت الکترونیک در اســتان 
اصفهان عنــوان کرد: در حال حاضر با 161 فروشــگاه 
تجارى قــرارداد بســته ایم که مرســوله هــاى آنها 
را جمع آورى کرده و به نقاط مختلف کشــور ارســال 

مى کنیم.
باقــرى گفــت: اداره کل پســت اســتان اصفهان با 
1021 واحد پســتى 7/16 درصد ســهم از واحدهاى 
پســتى کشــور را به خــود اختصــاص داده و یکى از

 اداره هاى شــاخص در زمینه ارتباطات و شبکه پستى 
کشور است.

خروج 6 میلیون و 800 هزار 
مرسوله پستى از استان

آغاز حذف تکالیف شب 
در مدارس اصفهان 

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللى کامپیوتر 
و اتوماسیون ادارى اصفهان (اتوکام) 21 آبان ماه 
ســال جارى(فردا)  در محل نمایشگاه هاى بین 
المللى اســتان اصفهــان در جوار پــل تاریخى 

شهرستان افتتاح مى شود.
ایــن نمایشــگاه در 3500 مترمربــع فضــاى 
نمایشگاهى، با حضور 80 شرکت به مدت پنج روز 

تا 25 آبان ماه برپا خواهد بود.
بیست و چهارمین نمایشگاه کامپیوتر و اتوماسیون 
ادارى اصفهان (اتوکام) در حالى برگزار مى شــود 
که ایران یکى از کشــورهاى قدرتمند منطقه در 

این حوزه به شــمار مى رود و براى بازارســازى 
محصــوالت دانش بنیــان حــوزه ICT داراى 
پتانســیل ها و مزیت هــاى صادراتى بســیارى 

است.
بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللى کامپیوتر 
و اتوماســیون ادارى اصفهان (اتــوکام) از 21 تا 
25 آبــان ماه برگزار مى شــود و عالقــه مندان 
براى بازدیــد از آن مى توانند در ســاعات 15 تا 
21 به محــل برپایى نمایشــگاه هاى بین المللى 
اســتان واقــع در پــل شهرســتان مراجعــه 

کنند.

مدیرکل دامپزشکى استان اصفهان گفت: در حال حاضر 
19 کانون آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان در دو شهرستان 
نجف آباد و تیران و کرون در اســتان اصفهان شناسایى 

شده است.
شــهرام موحدى اظهار کرد: اصفهان به دلیل داشــتن 
بیشترین واحد پرورش طیور اعم از گوشتى، تخمگذار، 
بوقلمون، شترمرغ، کبک، بلدرچین و... در کشور تراکم 
باالیى را دارد و از سوى دیگر شاهد تنوع پرورش طیور 

هستیم. 
وى با بیان اینکه تنوع و تراکم واحدهاى طیور اســتان، 
شرایط بیمارى آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان را فوق العاده 
ویژه کرده اســت، تأکید کرد: در شــرایط ویژه امروز، 
دامپزشکى به عنوان سیســتم دولتى کشور و همچنین 
مرغداران و تشــکل هاى صنفى براى پیشگیرى و عدم 

گســترش بیمارى آنفلوآنزاى پرندگان باید با یکدیگر 
تعامل داشته اند.

وى با اشــاره به کانون هــاى فعال آنفلوآنــزاى فوق 
حاد پرندگان حتــى در فصل گرم در اســتان اصفهان، 
گفت: در حال حاضر این ویروس فوق العاده پیشــرفت 
داشــته و توانســته خود را با آب وهواى گرم ســازگار 
کند که این نشــان دهنده توانایى بــاالى این ویروس 

است.
موحدى با تأکید بر اینکه در مناطق پرتراکم، به ویژه در 
اکوسیستم زاینده رود شــاهد چرخش ویروس هستیم، 
افزود: متأسفانه در شعاع 20 تا 30 کیلومترى زاینده رود، 
به ویژه در مناطق نجف آباد و تیــران و کرون ویروس 
آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان به میــزان باال در محیط 

وجود دارد.

بر اساس آخرین آمار منتشــر شده از سوى مرکز 
آمار ایران درباره نرخ بیکارى در کشور و استان ها،
 نرخ بیــکارى اصفهان 15 درصد اعالم شــد که 
این شاخص در تابستان سال گذشته 13/6درصد

 بود. 
ایــن در حالى اســت که نــرخ بیکارى اســتان 
در بهــار امســال 13/3 درصد بود و نســبت به 
فصل مشابه ســال گذشــته 2/8 درصد کاهش

 یافت. 
بر اساس این شاخص، اصفهان در تابستان امسال 
میان سایر اســتان ها پس از کرمانشاه (16/4)، 
خوزستان (15/6)، کهگیلویه و بویراحمد (15/5) 
و سیستان و بلوچســتان (15/3) در جایگاه پنجم 

قرار گرفته است. 
معاون آمار و اطالعات سازمان مدیریت و برنامه 

ریزى اصفهان درباره آمار جدید گفت : با وجودى 
که نرخ بیکارى در این اســتان در یکسال گذشته 
روند نزولى پیدا کرده بود اما تابســتان امســال 

افزایش یافت. 
محمدرضا لعلى افزود: دو عامل مهم در افزایش این 
نرخ تأثیر داشتند که شامل افزایش نرخ مشارکت 
اقتصادى و اعمــال آمار و ارقــام جدید جمعیتى 
در محاسبه شــاخص مذکور توســط مرکز آمار 

است. 
معاون آمار و اطالعات سازمان مدیریت و برنامه 
ریزى اصفهــان با بیــان اینکه نرخ مشــارکت 
اقتصادى اســتان از 41/5 در تابستان گذشته به 
44/9 درصد در ســال جارى افزایش یافته است، 
تصریح کرد: این افزایش به معناى بیشــتر شدن 

عرضه نیروى متقاضى کار است.

جانشین فرمانده انتظامى استان اصفهان گفت: 
در ســال جارى 22 ُتن انواع مــواد مخدر قبل از 
اینکه به دســت مصرف کنندگان یا قاچاقچیان 
خرده پا افتد، توسط نیروى انتظامى کشف و ضبط

 شد.
حســین حســین زاده با بیان اینکه بســیارى از 
قاچاقچیان مواد مخدر که به ســوداگران مرگ 
معروف هســتند، براى تأمین ســودهاى کالن 
خود به هر اقدامى دســت مى زنند، افزود: استان 
اصفهان به دلیل موقعیــت ویژه جغرافیایى و هم 
مرز بودن با کشــورهاى تولیدکننده مواد مخدر، 
نه تنهــا از قاعــده فعالیــت قاچاقچیــان مواد 

مخــدر مســتثنى نیســت، بلکــه مشــکالت 
بیشترى نسبت به سایر کشــورها در این رابطه 

دارد. 
وى با بیان اینکه در برخورد بــا قاچاقچیان مواد 
مخدر که به صــورت کالن فعالیــت مى کنند، 
عملیات هاى متعددى انجام شــده است، گفت: 
تعداد قابل توجهــى از قاچاقچیــان مواد مخدر 
در استان دستگیر شــده اند اما با توجه به اینکه 
در مصاف بــا قاچاقچیان تعدادى از آنها مســلح 
هستند و شرارت مى کنند، از این رو درگیرى هایى 
بین نیروى انتظامــى و این افراد شــرور اتفاق 

مى افتد.

مدیرعامل سازمان ساماندهى مشاغل شهرى و 
فرآورده هاى کشاورزى شهردارى اصفهان گفت: 
مطالعات در زمینه ســاماندهى مشاغل مناسب با 
کارکرد مطلوب در میدان امام على(ع) اصفهان در 

حال بررسى است.
محمد مجیرى اظهار کرد: 13 هزار مترمربع فضا 
در میدان على(ع) در اختیار است که براى برگزارى 
بازارهاى یــک روزه همانند جمعه بــازار کتاب 

مناسب است.
وى افزود: مکان فعلى جمله بــازار کتاب از نظر 
مکان قرارگیرى در پارکینگ و مشکالت تهویه اى 
مناســب نیســت و با برخى از فعاالن جمعه بازار 
دراین باره صحبت شده است و در این راستا، ارائه 
و اجراى طرحى مناسب براى فضاى روى میدان 
على(ع) براى برپایى روز بازارها و شب بازارها در 

حال بررسى است.

کارشــناس مســئول پیش بینى هواى اســتان 
اصفهان گفت: بررسى هاى نقشه هاى هواشناسى 
بیانگر فعالیت یک ســامانه بارشــى از روز یک 
شنبه(امروز) در استان خواهد بود و به دنبال بارش 
باران، شــاهد کاهش  5 درجه اى دمــا خواهیم 

بود.
نازنین زهرا ســیدان با بیان اینکه بر این اســاس 
از امروز اوایل وقت ســامانه بارشــى وارد استان 
خواهد شــد و فعالیت خــود را شــروع مى کند، 
افزود: وزش بــاد تقریبًا شــدید و احتمال بارش 
پراکنده باران براى اکثر نقاط اســتان پیش بینى

 مى شود.
وى با بیان اینکه این ســامانه بارشــى روز یک 
شــنبه(امروز) در اکثر مناطق بــه صورت بارش 
باران و در مناطق سردســیر اســتان به صورت 
بــرف، کاهش دیــد افقى بــه ویــژه در نواحى 
شــمال و شــمال غرب و شمال شــرق استان 
پیش بینى مى شــود، ادامه داد: شــدت فعالیت 
این ســامانه بارشــى براى مناطق شمال، شمال 
غربى، شــمال شــرق خواهد بود و در ارتفاعات 
غرب و جنوب اســتان بارش بــرف پیش بینى

 مى شود.

آغاز «اتوکام» بیست و چهارم از فردا
80 شرکت به نمایشگاه بین المللى کامپیوتر و اتوماسیون ادارى اصفهان مى آیند

شناسایى 19 کانون آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان 
در استان

افزایش نرخ بیکارى در اصفهان

کشف 22 ُتن انواع مواد مخدر در استان 

جمعه بازار کتاب به میدان امام على(ع) 
منتقل مى شود

امروز اصفهان بارانى مى شود

رئیس ســازمان صنعت،  معدن و تجارت اصفهان گفت: 
میزان تولید طال در اصفهان کاهش یافته است و به تبع آن 

شاهد صادرات کم طال در سال جارى بودیم.
اسرافیل  احمدیه اظهار کرد: سال 90،  سال طالیى استان 
اصفهان بود زیرا باالترین میزان صادرات طال را داشتیم 

که برابر با 630 میلیون دالر بود.
وى بیان کرد: هیئت دولت مصوبه اى در حوزه آزاد شدن 
واردات طالى خام دارد که با تصویــب آن مى توانیم به 

آینده طال امیدوار باشیم.
رئیس سازمان، معدن و تجارت اصفهان با انتقاد از نحوه 

دریافت مالیات بر ارزش افــزوده از صنف طال، گفت: در 
مشاغل دیگر اینطور نیســت که مالیات بر ارزش افزوده 
بر مواد اولیه وضع شــود، بنابراین در صنف طال نیز نباید 

مالیات از اصل طال گرفته شود.

کمتر از 30 واحد طالسازى اصفهان فعال 
است

رئیس اتاق بازرگانى اصفهان هم با بیان اینکه پیش از این 
طالى خام به استان وارد و طالى ساخته شده از این استان 
خارج مى شد اما متأسفانه اکنون صنعت طال به شدت دچار 

مشکل شده است، گفت: سال هاست درخواست این صنف 
از مسئوالن این است که ارزش افزوده بر اصل طال وضع 
نشود، بلکه از دستمزد گرفته شود اما همچنان این مشکل 

ادامه دارد و این خواسته پاسخ داده نشده است.
وى با بیــان اینکه در حال حاضــر از 1720 واحد تولید و 
ساخت طال در اســتان اصفهان، کمتر از 30 واحد فعال 
است، تصریح کرد: کم شدن میزان صادرات طال تنها به 
دلیل مالیات وضع شده بر آن نیســت، بلکه موانع زیادى 
موجود است که تنها حاصلى جز پر شدن زندان ها و شلوغى 

دادگاه ها نداشته است.

میزان تولید و صادرات طال در سال جارى کاهش یافته است

پایان روزهاى «طال»یى
 اصفهان

سومین واحد تقطیر پاالیشــگاه نفت اصفهان با ظرفیت 
120 هزار بشکه در روز آماده بهره بردارى است.

معاون مهندسى وتوسعه این پاالیشگاه با اشاره به تولید 
70 درصدى تجهیزات این پاالیشــگاه در شرکت هاى 
داخلى گفت: با تــالش 36 ماهه متخصصــان ایرانى و 
صرف 32 میلیون یورو اعتبار ارزى و 3120 میلیارد ریالى، 

این پاالیشگاه به صورت کامًال بومى طراحى و اجرا شد.
ناصر خیرى با بیان اینکه حداکثر تا دو ماه آینده ســوخت 
ســبک این واحد وارد بازار مى شــود، افزود: پاالیشگاه 
نفت اصفهان تاکنون با فعالیت دو واحد تقطیر 145 هزار 
بشــکه اى و تغییر مد فعالیت دو واحدگران روى40 هزار 
بشکه اى، روزانه370 هزار بشکه نفت را پاالیش مى کرد.

وى با اشــاره به ظرفیت اســمى240 هزار بشــکه اى 
پاالیشگاه گفت: با توجه به نیاز کشــور، تاکنون مجبور 

بودیم130 هزار بشکه بیشتر از ظرفیت اسمى پاالیشگاه، 
محصوالت نفتى تولید کنیم که این سود دهى پاالیشگاه 

را بین10 تا20 درصد کاهش داده و از طرف دیگر مشکل 
فنى ایجاد مى کرد.

خیرى با بیان اینکه با راه اندازى واحد تقطیر3 ، پاالیشگاه 
به صورت بهینه فعالیت خواهد کــرد، افزود: از این به بعد 
واحدهاى تقطیر یک و2 با کاهــش ظرفیت، روزانه120 
هزار بشکه محصوالت نفتى تولید مى کنند و واحدهاى 
روى پاالیشــگاه اصفهان هم با خروج از چرخه شکست 
نفت خام ، به مد فعالیت خود یعنى شکست نفت کوره باز 

خواهد گشت.
وى گفت: درحالى که بــا راه اندازى واحد تقطیر3، پانزده 
هزار بشــکه از خوراك نفت خام این پاالیشــگاه کاسته 
مى شود، 36 هزار بشکه به محصوالت سوخت سبک مثل 
بنزین، گازوییل و نفت ســفید که ارزش افزوده بیشترى 

دارد، اضافه خواهد شد.

با سرمایه گذارى 30 میلیون یورویى و 312 میلیارد تومانى؛

واحد تقطیر پاالیشگاه اصفهان آماده بهره بردارى است

عملیــات اجرایى احــداث کارخانه تولیــد تجهیزات و 
ملزومات پزشکى، با حضور معاون وزیر بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکى و رئیس سازمان غذا و داروى کشور در 

نایین آغاز شد.
این کارخانه با سرمایه گذارى بخش خصوصى، به میزان 

300 میلیارد ریال و اشتغالزایى 90 نفر احداث مى شود.
کیانوش جهانپور، مدیر روابط عمومى ســازمان غذا و 
داروى کشور افزود: این کارخانه با سرمایه گذارى شرکت 
دانش بنیان «فن افراز آوین طب» و مشــارکت بخش 
خصوصى و با هدف حمایت از کاالى ایرانى و تولید ملى 

احداث مى شود.
این کارخانه در شهرك صنعتى نایین، احداث و بر اساس 
پیش بینى هاى اولیه تا یکســال آینده بهــره بردارى 

خواهد شد.

آغاز احداث کارخانه 
تجهیزات پزشکى در نایین
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به نظر مى رسد قهرمانان مارول در دنباله «انتقام جویان: جنگ بى نهایت» قرار نیست به سرعت تانوس را 
به زانو درآورند.

«جو روسو» یکى از کارگردانان «انتقام جویان 4» اخیراً در جلسه پرسش و پاسخ آنالین اعالم کرده است که 
قسمت چهارم حداقل در مقطع کنونى طوالنى ترین فیلم دنیاى سینمایى مارول خواهد بود.

او که به مناسبت گشایش رستوران جدید خود در لس آنجلس در الیو اینستاگرام حضور یافته بود گفت: مدت 
کنونى فیلم «انتقام جویان 4» حدود سه ساعت است. هنوز مشخص نیست این مدت نهایى فیلم باشد اما 

احتمال تغییر وجود دارد.
وى در مورد وضعیت فعلى فیلم در مرحله پس از تولید فاش کرد: نیمى از مرحله تدوین را انجام داده ایم. در 
حال حاضر نماهاى مربوط به جلوه هاى ویژه را بررسى مى کنیم. بیش از 3000 نما با جلوه هاى ویژه در فیلم 
وجود دارد و همه آنها وقت و انرژى بسیار زیادى مى گیرد. ما هنوز در اوایل راه انجام جلوه هاى ویژه هستیم. 
به تازگى همکارى خودمان با «آلن سیلوسترى» براى ساخت موسیقى فیلم را آغاز کرده ایم و هنوز در مقطع 

فعلى در حال تدوین فیلم هستیم.
روسو که فیلم را با همکارى برادرش آنتونى کارگردانى مى کند، در مورد عنوان فیلم سکوت کرد اما وعده داد 
که فیلم انتظارات هواداران را برآورده خواهد ساخت. روسو گفت: قسمت چهارم قطعًا مخاطره آمیزتر است. 

بى تردید مخاطره آمیزتر از هر فیلم دیگرى در تاریخ.
در حال حاضر، فیلم «انتقام جویان: جنگ بى نهایت» با دو ساعت و 40 دقیقه رکورددار طوالنى ترین فیلم 

دنیاى سینمایى مارول است. 
فیلمبردارى قسمت چهارم اکتبر گذشته به پایان رسید و پس از آن اعالم شد که «کاترین لنگفورد» یکى 

از بازیگران جدید فیلم خواهد بود. «انتقام جویان 4» در تاریخ 3 ِمى 2019 اکران 
مى شود.

فیلم ســینمایى «التارى»، ســاخته محمدحســین 
مهدویان که ســاعد ســهیلى را به عنوان بازیگر دارد، 
به پرفروش ترین فیلم شــبکه نمایش خانگى در سال 

97 تبدیل شد.
«التارى» به کارگردانى محمدحسین مهدویان براى 
اولین بار در جشنواره فجر به نمایش درآمد و پس از آن 
در اکران نوروزى روى پرده رفت. این فیلم ســینمایى 
از اکران گســترده خود حدود 15 میلیارد تومان کسب 
کرد. التارى تا به اینجاى ســال 1397، پرفروش ترین 
فیلم اجتماعى سال است. نســخه نمایش خانگى فیلم 
در مرداد ماه عرضه شد. طبق اخبار سینماى ایران، فیلم 

سینمایى «التارى» ساخته  محمدحسین مهدویان به 
پرفروش ترین فیلم شــبکه نمایش خانگى تبدیل شده 
است. سعید خندق آبادى، مدیر عامل مؤسسه هنرهاى 
تصویرى سوره، در برنامه کیوسک اعالم کرده است که 
فیلم سینمایى «التارى» پرفروش ترین فیلم سینمایى 

سال 97 در شبکه نمایش خانگى است.
فیلم ســینمایى «التارى» به کارگردانى محمدحسین 
مهدویان و تهیه کنندگى ســید محمود رضوى با بازى 
ســاعد ســهیلى، هادى حجازى فر، جواد عزتى، نادر 
ســلیمانى، زیبا کرمعلى و حمید فرخ نژاد ساخته شده 
اســت. مهدویان پیش از «التــارى» فیلم هایى مانند 

«ایســتاده در غبــار» و «ماجراى نیمروز» را ســاخته 
است و اکنون مشغول ســاخت فیلم «ماجراى نیمروز: 
رد خون» است. ساعد ســهیلى، بازیگر این فیلم سابقه 
بازى در فیلم هایى مانند «رخ دیوانه» و « گشت ارشاد» 
را دارد. هادى حجازى فر پیش از این در فیلم  «ماجراى 
نیمروز» با مهدویان همکارى کرده است و در «ماجراى 
نیمروز: رد خون» نیز حضور خواهد داشت. جواد عزتى 
نیز پیــش از این در «ماجــراى نیمروز» بــا مهدویان 
همکارى کرده اســت و در فیلم جدیــد این کارگردان 
یعنى «ماجــراى نیمروز: رد خون» نیــز حضور خواهد 

داشت. 

قسمت چهارم سریال «ممنوعه» به کارگردانى امیر پورکیان و 
تهیه کنندگى على اکبر نجفى از فردا روز دوشنبه 21 آبان ماه به 

صورت هفتگى در سراسر کشور منتشر خواهد شد.
انتقاد به محتواى سریال «ممنوعه» از سوى برخى رسانه ها، 
باعث شد که از تاریخ 26 شهریور ماه اعالم شود این مجموعه 

شبکه نمایشى فعًال اجازه نشر ندارد.
عباس صالحى، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمى پیش تر با اشاره 
به حواشى ایجاد شده در توزیع مجموعه «ممنوعه» در شبکه 
خانگى به «ایسنا» گفته بود: به دلیل پاره اى تردیدها که درباره 
این مجموعه وجود داشت، قرار شد قسمت هاى بیشترى از این 
مجموعه تولید و سپس مراحل بعدى آن براى توزیع در شبکه 
نمایش خانگى طى شود. درباره این مجموعه به دلیل پاره اى 
از تردیداتى که وجود داشت، قرار شد که قسمت هاى بیشترى 
از این مجموعه تولید شود تا با این کار امکان تداوم و تضمین 
بیشتر و قطعى ترى براى توزیع پیدا شود؛ بنابراین بر اساس 
قرارى که گذاشته شده چند قسمت بعدى این مجموعه پس 
از تولید در اختیار وزارت ارشاد قرار مى گیرد و مراحل بعدى به 

صورت یکجا طى مى شود.
«ممنوعه» یک سریال شبکه خانگى با برچسب 16+ است 
که به گفته سازندگانش سعى در تقبیح رفتار و عملکرد افرادى 
دارد که ســبک زندگى غربى را چه در ظاهر و چه در محتوا 
برگزیده اند. بازیگران این ســریال عبارتند از نیکى کریمى، 
میالد کى مرام، امیر جعفرى، هادى حجازى فر، بهاره افشارى، 
لیال زارع، پژمان بازغى، امیرحسین آرمان، آتیال پسیانى، على 
استادى، فاطمه گودرزى، آناهیتا درگاهى، الهه حصارى، خاطره 
اسدى، نیما شعبانژاد، مصطفى قدیرى، شهرام قائدى، مجید 
مظفرى، نسرین نکیسا، شیوا خسرو مهر، سوگل خالقى، نیلوفر 

رجائى فر، محمد امین و شیدا یوسفى.
«ممنوعه» داستان سه نسل را به صورت همزمان و پیوسته 
روایت مى کند، از دغدغه هاى امروز جوانان تا آسیب مسائل 

روز خانوادگى و اجتماعى...
پخش «ممنوعه» به صورت هفتگى و هر دوشــنبه، توسط 

مؤسسه سرو رسانه پارسیان صورت مى گیرد. 

شهاب حســینى با پســرش امیرعلى در فیلم «شین» 
همبازى شده است. «شین» به کارگردانى میثم کزازى 
و تهیه کنندگى تقى علیقلى زاده که اواخر سال گذشته 
در تهران مقابل دوربین رفت براى حضور در جشنواره 

فجر آماده مى شود.
شــهاب حســینى در این فیلم عالوه بــر ایفاى نقش 
اصلى به عنوان مشــاور کارگردان در کنار گروه حاضر 

بوده است.
در فیلم جدید کزازى که در فضایى متفاوت یعنى درامى 
خانوادگى با چاشنى ترس و دلهره ساخته شده بازیگرانى 

چون جمشید هاشــم پور، محمود پاك نیت، هوشنگ 
توکلى، سیامک اطلسى، غزاله نظر، على شادمان، آتش 

تقى پور، محمود بصیرى، حســین عابدینى، فخرالدین 
صدیق شریف، افسانه ناصرى، ناهید مسلمى و... همراه 
با بازیگران خردسال امیرعلى حســینى، حنا مک نلى 
(بازیگر ایرانى-آمریکایى) و هســتى اسماعیلى مقابل 

دوربین رفتند.
فیلمبردارى این کار را علیرضا برازنده بر عهده داشته و 

صدابردار این فیلم کامران کیان ارثى بوده است.
با پایان مراحل فنى فیلم، عوامل فرم حضور در جشنواره 
فجر را پر کرده تا اولین اکران «شین» در سى و هفتمین 

جشنواره فیلم فجر باشد. 

مجرى مســابقه تلویزیونــى «برنده بــاش» با بیان 
اینکه ترجیح مى دهد تهیه کننــده برنامه درباره میزان 
دستمزدش صحبت کند، تأکید کرد که بدون دستمزد به 

تلویزیون نیامده است.
محمدرضا گلزار در جمع خبرنــگاران درباره حضورش 
در تلویزیون گفت: از طریق تلویزیون من با یک طیف

وسیع ترى از مردم در ارتباط هستم و توانسته ام مهمان 
مردم باشم و این براى من خیلى لذت بخش است.

وى همچنین درباره حضور سلبریتى ها و بازیگران در 
تلویزیون و اجراى برنامه هاى مختلف اظهار کرد: من 
حق مى دهم که برخى نســبت به حضور بازیگران در 

فضاى اجرا گارد مى گیرند اما باید فرصت بدهند. 
گلزار افزود: تا جایى که همه منتقدان بدین شــکل نقد 
کنند و غرض ورزى در کار نباشــد همــه را با آغوش 

باز پذیرا هســتم و مى بینید که اجرایم هم چقدر بهتر 
شده است. سئواالت بهتر شــده، به جوایز ایراد گرفتید 
آنها را هم کم کردیم. وى درباره رقم دستمزدش براى 
اجراى مســابقه «برنده باش» نیز تصریح کرد: بدون 
دســتمزد که به تلویزیون نیامده ام. ما بــه تلویزیون 
نیامده ایم که به این ســئواالت پاســخ بدهیم بلکه به 
تلویزیون آمده ایم که برنامه اى درخشــان بسازیم که 
هنوز هم خیلى راه هست براى رســیدن به آن برنامه 

درخشان. 
گلزار با بیان اینکه نمى توانم تمــام انرژى ام را بگذارم 
تا به نقدها جواب بدهم، عنــوان کرد: من تمام نقدها را 
مى خوانم و تمام ایرادهایى که چه وارد هست و چه وارد 
نیست را با دقت بســیار باالیى مى خوانم. آنهایى را که 
مربوط به من است و بتوانم اصالح کنم، اصالح مى کنم 

و آنهایى هم که مربوط نباشد رد مى کنیم، برود. 
بازیگر مجموعه «ســاخت ایران» با بیان اینکه مسائل 
مالــى را با تهیه کننــده صحبت کنیــد، درباره بخش 
کتابخوانى که در این برنامه راه اندازى شده نیز توضیح 
داد: مــن االن از روى ناچــارى مطالعــه ام را دوبرابر 
کرده ام چــون ما هــم در طراحى ســئواالت دخالت 
مى کنیم. تالش مى کنیم کتاب معرفى کنیم و کتاب ها 

هم باید در راستاى نظرات تیم باشد.
وى در پاســخ به این ســئوال که آیا امــکان دارد در 
ســریال هاى تلویزیونى نیز ایفاى نقش کند؟ پاســخ 
داد: چراکه نه؟ چرا فکر مى کنید من نباید در تلویزیون 
باشم؟ حتماً اگر سریال چشمگیرى در تلویزیون باشد، در 
تلویزیون حضور پیدا مى کنم. االن تنها هدف من این 

است که «برنده باش»  بهتر و بهتر و بهتر شود.

حمید هیراد، خواننده پاپ، با حضور در برنامه «حاال خورشید» درباره حواشى پیش آمده 
بخاطر اجراى پلى بک در کنسرتش توضیح داد.

هیراد گفت: من در کنسرت شیراز کسالت شدیدى داشــتم و براى خواندن قطعه «یار» 
که اوج باالیى داشت و نیاز به فعالیت شدیدى داشتم، مجبور بودم پلى بک بخوانم. 
اگر این اتفاق افتاد، فقط به این دلیل بود که افرادى که روبه روى من نشستند حال 

بهترى داشته باشند.
 وى افزود: من فقط بخشــى از یک ترانــه را پلى بک خواندم اما همه جا نوشــتند تمام 
کنسرت هاى من پلى بک بوده است. شاید باید مى آمدم و عذرخواهى مى کردم، اما جّو به 
حدى  سنگین شده بود و من گوشه رینگ بودم که راستش ترسیدم حرفى بزنم. به هر حال 

من جوان بودم و کم تجربه و نمى دانستم در آن شرایط باید چه کنم.

شرکت ارتباطات تجارى معراج سهامى خاص به شماره ثبت 23984 و شناسه 
ملى 10260447832 در خصوص کاهش اختیارى سرمایه با توجه به جلسه مذکور 
سرمایه شرکت از طریق کاهش بها اسمى سهام از مبلغ پنجاه و هفت میلیارد 
ریال منقسم به 5700 سهم ده میلیون ریالى به پنج میلیون و هفتصد هزار ریال 
منقسم به 5700 سهم هزار ریالى کاهش یابد لذا چنانچه اشخاص حقیقى و حقوقى 
(دارندگان اوراق قرضه و بستانکاران شرکت) نسبت به تصمیم اتخاذ شده اعتراض 
و ادعایى دارند الزم است حداکثر ظرف مدت 60 روز از تاریخ انتشار آگهى مراتب 

را کتباً به دادگاه عمومى شهرستان اصفهان تقدیم نمائید. 

آگهى موضوع ماده 192 الیحه اصالحى قانون تجارت 
درخصوص آگهى نمودن تصمیم مجمع عمومى 

فوق العاده 1397/07/10

هیئت مدیره شرکت ارتباطات تجارى معراج سهامى خاص

پاسخ بازیگر سوپراستار به حواشى یک مسابقه تلویزیونى

گلزار: بدون دستمزد 
به «برنده باش» نیامده ام!

است که «برنده باش»  بهتر و بهتر و بهتر شود.م اصالح کنم، اصالح مى کنم 

ش آمده 

 «یار» 
م. 
ل 

ند تمام
ما جّو به 
هر حال 

توضیحات حمید هیراد 
درباره پلى بک خوانى

شهاب حسینى و پسرش همبازى شدند 

پرفروش ترین فیلم شبکه نمایش خانگى، کمدى نیست

3  ساعت هیجانى با «انتقام جویان 4»

فصل جدید برنامه «خندوانــه» با پایان ماه صفر و آغاز 
ماه ربیع االول به روى آنتن شبکه نسیم مى رود. صفحه 
اینســتاگرام «جناب خان» در این باره نوشت: «ما که 

دلمون براتون تیکه تیکه شده. شما در چه حالید؟»
اولین قســمت از برنامه «خندوانه» احتماًال مصادف با 
میالد پیامبر(ص) به روى آنتن خواهد رفت. این برنامه 
سه روز در هفته از چهارشنبه تا جمعه ساعت 23 پخش 

خواهد شد و البته با حضور «جناب خان».
«جناب خان» شخصیتى عروسکى اســت که ابتدا در 
مجموعه نمایش خانگى «کوچــه مروارید» در نقش 
لبو فروش آبادانى و سپس در سرى دوم و سوم و پنجم 
مجموعه «خندوانه» به عنوان یک اســتندآپ کمدین 
ظاهر شد. مالکیت این شــخصیت عروسکى متعلق به 
سعید ساالرزهى اســت که بعداً مالکیت این اثر به صدا 
و سیما واگذار شد. صدا پیشگى این عروسک به عهده 
محمد بحرانى اســت. ابتدا قرار بود «جناب خان» به 
عنوان اســتندآپ کمدین در برنامه حاضر شود اما رفته 

رفته عضو ثابتى از برنامه «خندوانه» شد. 
در اواسط سرى سوم برنامه «خندوانه» خبر آمد صاحب 
امتیاز عروسک «جناب خان» نســبت به حضور آن در 

برنامه «خندوانه» شکایت کرده و دیگر نمى خواهد این 
عروسک در برنامه حضور داشــته باشد. پخش فصل 
چهارم برنامه «خندوانه» نیز که در 30 آذر 95 آغاز شد، 
در حالى روى آنتن رفت که «جناب خان» در آن حضور 
نداشت. تهیه کنندگان برنامه «خندوانه» اظهار کردند 
که تالش زیادى براى جلــب رضایت صاحب اثر براى 
اجازه حضور «جناب خان» در برنامه انجام داده اند و حتى 
ارائه پیشنهادى با رقم بسیار باال و هنگفت نیز نتوانست 

صاحب امتیاز عروسک «جناب خان» را مجاب کند. 
با پایان فصل چهارم «خندوانه»، شامگاه اول مهر 1396، 
رامبد جوان با حضور در برنامه اینترنتى «سى و پنج» در 
پاسخ به پرسشــى درباره ماجراى نبود «جناب خان» 
در «خندوانه» اعالم کرد: «هیچگاه دوســت نداشتم 
"جناب خان" از "خندوانه" جدا شود اما یکسرى مسائل 
دست به دســت هم دادند و این اتفاق رخ داد، به نظرم 
ماجراى "جناب خان" نتیجــه لجبازى و تصمیم گیرى 
غلط بود و در هر حال من همیشه آغوشم براى او باز است 

و آماده مذاکره براى حضور دوباره او در برنامه هستم.»
سعید ساالرزهى نیز در واکنش به اظهارات رامبد جوان 
ضمن اســتقبال از این مذاکره و اظهار امیدوارى براى 
رسیدن به تفاهم و یکدلى و دســتیابى به نتایج مثبت 

گفت: «به نظرم مى رسد بهتر است هرآنچه در گذشته 
اتفاق افتــاده فراموش کنیم. من هم منتظر هســتم تا 
زمینه هاى این مذاکره از طرف صداوسیما، رامبد جوان و 
تیم "خندوانه" فراهم شود و حتمًا در این مذاکره حضور 

خواهم داشت.»
در نهایت پس از برگزارى مذاکرات، عصر روز اول دى 
1396، رامبد جوان طى ارتبــاط تلفنى با برنامه «من و 
شما» از شبکه شما، ضمن اعالم آغاز پخش «خندوانه» 
در آســتانه عید نوروز، از حضور دوبــاره «جناب خان» 
در برنامه خبــر داد و با واگذارى امتیاز این عروســک 
به ســازمان صدا و ســیما، روز 26 اردیبهشت1397 
«جناب خان» پس از حدود دو سال دورى به سرى پنجم 
«خندوانه» بازگشت. این فصل حاشــیه هاى زیادى 
داشت؛ از اجراى شــرکت کننده هاى استندآپ کمدى 
سرى دوم مسابقه «خنداننده شو» و انتقادهاى شدید به 
اجراى شوخى هاى 18+ آنها تا جدال لفظى شدیدى بین 
رامبد جوان و محمدحسین فرحبخش کارگردان سینما. 
با این همه همزمان با فرارسیدن ماه محرم و صفر، 16 
شهریور ماه فصل پنجم از برنامه تلویزیونى «خندوانه» 
به پایان رسید. پس از اتمام ماه صفر و فرارسیدن ماه ربیع 
االول برنامه «خندوانه» روى آنتن شبکه نسیم مى رود. 

توزیع مجدد 
سریال «ممنوعه» از فردا

پایان قریب الوقوع  دلتنگى «جناب خان» براى «خندوانه» اى ها
محیا حمزه

رجائى فر، محمد امین و شی
«ممنوعه» داستان سه نس
روایتمى کند، از دغدغه ه
روز خانوادگىو اجتماعى...
پخش «ممنوعه» به صور
مؤسسه سرو رسانه پارسیان

گفت: «به نظرم مى رسدبرنامه «خندوانه» شکایت کرده و دیگر نمى خواهد این 

پایان قریب الوقوع  دلتنگى «جناب خان» براى «خندو
محیا حمزه
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 تیم فوتبال ســپاهان با یک برد قاطع در مقابل ســایپا، 
خودش را به عنوان مدعى جدى قهرمانى در این فصل 

مطرح کرد.
سپاهان در غیاب چند بازیکن اصلى خودش با ترکیبى 
متفاوت نســبت به قبل میزبان ســایپا بود تا با گرفتن 
3 امتیاز این مســابقه همچنان در کورس قهرمانى در 
لیگ باشــد. شــاگردان امیر قلعه نویى بازى را خیلى 
خوب شــروع کردند و زدن دو گل در 20 دقیقه ابتدایى 
شرایط مســابقه را به سود ســپاهان تغییر داد. در ادامه 
اصفهانى ها دســت به کنترل بازى زدند و ســایپا هم 
از توان الزم براى نزدیک شــدن به دروازه ســپاهان 

برخوردار نبود.
ســپاهان بعد از برترى در نیمه اول با اندیشــه دفاع از

 گل هاى زده پا به زمین مسابقه گذاشت و بازى خوب 

خط دفاعى ســپاهان اجازه نزدیک شدن به دروازه پیام 
نیازمند را به مهاجمان ســایپا نداد تا کى روش استنلى 
با زدن گل دوم خودش کار را براى ســایپا تمام کند و 

سپاهان به یک برد شیرین دست پیدا کند. 
اما دیدار برابر ســایپا عالوه بر به رخ کشــیدن آمادگى 
سپاهان، دو دســتاورد فردى هم براى طالیى پوشان 
داشت، که روز جمعه با حضور 20 هزار نفرى هواداران، 
در نقش جهــان در لیگ هجدهم رکوردشــکنى هم 

کردند.
محمــد کریمى جوان کــه یکى از پدیــده هاى لیگ 
هجدهم بوده، مانند ابتداى فصل بازیکن ثابت نیست و 
والدیمیر کومان مجارى با تحمیل خود به اندیشه هاى 
امیرقلعه نویى باعث شــده تا او یکى در میان بازى کند 
و در این دیدار هم سرمربى سپاهان براى اینکه کمربند 
خط میانى خود را در پســت هافبک تدافعى قوى کند، 

علیرغم در اختیار نداشــتن مهدى کیانى، از او استفاده 
نکرد تا بار دیگر این بازیکن به عنــوان یار ذخیره وارد 
میدان شود. کریمى البته نشان داد که هنوز آماده است و 
ده دقیقه پس از ورود به زمین موفق شد روى ارسالى که 
پیش تر تبحر خود را در آن نشان داده بود، زمینه ساز گل 
سوم سپاهان براى اســتنلى کى روش شود، تا با ارسال 
پنج پاس گل، به تنهایى به صدر جدول پاسورهاى فصل 
هجدهم برود و باالتر از مهرداد محمدى، بیت سعید و 

محمد قاسمى نژاد قرار بگیرد.
پاس گل پنجم محمد کریمى هر چقــدر دیر رقم خورد، 
استنلى کى روش برعکس او خیلى زود عمل کرده است. 
کریمى در پایان هفته ششــم، چهارمین پاس گل خود را 
براى اولین گل استنلى کى روش در دقیقه 95 دیدار برابر 
پارس جنوبى جم ثبت کرد ولى انگار مهاجم تنومند سپاهان 
انتظار ثبت اولین گل را مى کشید و پس از این مسابقه بود 

که در هر بازى، این مهاجم 195 سانتى خطر اول تیم هاى 
حریف بوده و در مقابل سایپا شمار گل هاى خود را باز هم 
روى پاس محمد کریمى به عدد 9 رســاند، تا خودش به 
تنهایى باالتر از استوکس 8 گله، صدرنشین جدول گلزنان 
لیگ شود و کریمى را هم که پنج هفته بود، پاس گل نداده 

بود، با شم گلزنى باالیى که دارد، به صدر برساند.
سال گذشته پرسپولیس در شــرایطى عنوان قهرمانى 
لیگ برتر را کســب کرد که محسن مســلمان و على 
علیپور عنوان بهترین پاســور و گلزن لیگ را کســب 
کردند؛ اگر کســب ایــن دو عامل به عــالوه عملکرد 
تیمى خوب را در نظر بگیریم، ســپاهان با ادامه همین 
روند مى تواند، قهرمان رقابت هاى فصل هجدهم شود؛ 

زمان و ممارست زیادى براى چیزى که البته 
به  آن الزم خواهد بود.رسیدن 

عبور پورشه زرد از محصوالت سایپا!
سعید نظرى

دروازه بان تراکتورسازى مى گوید تیمش مى تواند قهرمان 
لیگ شود.

محسن فروزان بعد از پیروزى 4 بر یک برابر ذوب آهن گفت: 
همه هم قسم شده بودیم ذوب آهن را شکست بدهیم. داشتیم 

از کورس صدرنشینى جا مى ماندیم اما سرحال به 
لیگ برگشتیم.

او ادامه داد: در نیمه اول اســیر ضربه 
خوب ایستگاهى شدیم که کارى اش 

هم نمى شــد کرد. در رختکن همه هم قســم شــدیم که 
هواداران خوب تراکتورسازى ناراحت برنگردند. در این دیدار 
دو گروه برنده بودند، یکى بازیکنــان، کادرفنى و مجموعه 
مدیریت و یکى هم تماشــاگران که در این ســرما بیش از 
70 درصد از ســکوها را پرکردند. وقتى هواداران مى آیند ما

 نمى توانیم برنده نشویم.
دروازه بان تراکتورســازى در مورد حضور تقوى در این تیم 

مى گویــد: عملکرد مربــى را با 

نتایجش مى ســنجند و با حضور آقاى تقوى بردهاى ما 
بیشتر شده ضمن اینکه بین مربى و بازیکنان اتحاد ایجاد 

شده است. امیدوارم بتوانیم قهرمان شویم.
فروزان در پایان گفــت: حضور هواداران باعث شــد 
ذوبى ها بترســند و ما هر گلى که مى زدیم 20 درصد 
ترس آنها بیشتر مى شد. ما در تمام ایران طرفدار داریم 
و ان شاء ا...  با حمایت آنها همیشه برنده 

باشیم.

ذوبى ها با شکستى سنگین در تبریز، اوضاع خود را 
سخت تر از قبل  کردند.

در چارچــوب رقابت هاى هفته یازدهــم لیگ برتر 
فوتبال، تیم هــاى تراکتورســازى و ذوب آهن در 
ورزشگاه یادگار امام(ره) تبریز به مصاف هم رفتند که 

این دیدار با پیروزى 4 بر یک میزبان به پایان رسید.
تراکتورسازى و ذوب آهن در چارچوب هفته یازدهم، 
مهمترین بازى هفته را در ورزشــگاه یادگار امام(ره) 
تبریز به انجام رساندند. این دو تیم در نیمه اول بازى 
پایاپایى داشــتند و ذوب آهن در ابتداى بازى به گل 

رسید.
تراکتورى ها اما در نیمه دوم، یک بازى منســجم و 
خوب را به نمایش گذاشتند و بازى را در دست گرفتند 
تا با درخشش لى اروین،  در 9 دقیقه به سه گل دست 

یابند و بازى به کلى تغییر کند.
تک گل شجاعى پس از تالش هاى ذوب آهن براى به 
تساوى رساندن این بازى آب سردى بر پیکره ذوبى ها 

بود تا تیم اصفهانى با حساب 4 بر یک مغلوب شود.
شرح گل ها طبق گزارش خبرگزارى «ایمنا»:

1-0 (محســن مســلمان، دقیقه 25)- ضربه آزاد 
بى نقص هافبک ذوبى ها درون دروازه تراکتورسازى 

رفت.
1-1 (لــى اروین، دقیقــه 56): روى پــاس عالى 

استوکس، اروین بازى را به تساوى کشید.
1-2 (لى اروین، دقیقه 59): اشتباه مظاهرى در دفع 
توپ، اروین را در موقعیت گلزنى قرار داد تا ضربه وى 

از باالى سر مظاهرى به درون دروازه برود.
1-3 (لى اروین دقیقه 63): اشتباه مدافع ذوب آهن، 

گل سوم را تقدیم اروین کرد.
1-4 (مسعود شــجاعى دقیقه 75): این بار کاپیتان 
تیم ملى بود که روى پاس احســان پهلوان دروازه 

ذوبى ها را گشود.
اما بعــد از شکســت ســنگین ذوب آهــن برابر 
تراکتورســازى احتمال تغییــرات در کادرفنى قوت 

گرفته است.
قرار  بود دیروز شنبه جلسه فوق العاده هیئت مدیره 
ذوب آهن برگزار شــود که ممکن است خروجى آن 
تغییراتى در کادرفنى این تیم و یا هشــدارى بزرگ 

به آنها باشد.
البته سعید آذرى به حمایت از نمازى پرداخت و مدعى 
شد مدیران باشگاه باید تغییر کنند ولى در هرحال او 
تصمیم گیرنده نهایى در مورد ابقاى کادرفنى نیست 

و مثل اعضاى هیئت مدیره فقط یک حق رأ ى دارد.

به نظر مى رسد ورزشگاه تازه تأسیس نقش جهان هم 
براى بهره بردارى کامل به فشار AFC نیاز دارد!

به گزارش «ورزش سه»، روز جمعه تیم فوتبال سپاهان 
موفق به کسب برترى مقتدرانه برابر سایپا شد تا همچنان 
روند رو به رشــد خود را ادامه دهد اما هواداران این تیم 
علیرغم قول هایى که مسئوالن باشگاه داده اند، همچنان 
با دشوارى هاى زیادى براى ورود به ورزشگاه نقش جهان 

روبه رو هستند.
در دیدار برابر ســایپا بازى به دقیقه 20 رسیده بود ولى 
همچنان شــاهد ورود هواداران اصفهانى به ورزشگاه 
بودیم؛ در واقع دلیل این تأخیر این بود که شمار زیادى 
از هواداران که قصد تماشــاى این مسابقه را داشتند، در 
ترافیک جــاده ورودى به نقش جهان گرفتار شــدند و 

نتوانستند خود را به موقع برسانند.
مشکل ترافیک ورزشگاه نقش جهان از زمان افتتاح آن 
در ســال 95 تا به  امروز همچنان گریبانگیر تماشاگران 
اصفهانى است و مشخص نیست این مشکل چه زمانى 

قرار است رفع شود.
وجود یک تپه خــاك حاصل از گودبــردارى در زمان 
بازســازى نقش جهان، از زمان افتتاح این ورزشــگاه 
معضلى عجیب براى این ورزشــگاه تازه تأسیس ایجاد 
کرده؛ تپه خاکى که هیچکس مسئولیت جابه جایى آن را 
برعهده نمى گیرد و از موانع حقوقى براى جابه جایى آن 

سخن مى گویند.
در واقع این تپه خاك باعث مسدود شدن یکى از پارکینگ هاى 
اصلى ورزشگاه نقش جهان شده و به همین دلیل، پیش 
از هر بازى سپاهان که با استقبال هواداران روبه رو شده، 
ترافیک هم ایجاد مى شــود؛ این در شرایطى است که 
ورزشگاه نقش جهان 75 هزار نفرى است و روز جمعه تنها 

20 هزار هوادار براى دیدن بازى به ورزشگاه رفته بودند.
البته این تنها مشــکل نقش جهان که حاال دو سال از 
تأسیس آن مى گذرد، نیســت؛ این ورزشگاه که یکى از 
دالیل بازســازى آن افزایش ظرفیت بود، هنوز قابلیت 
اســتفاده از طبقه دوم را ندارد و چادرهاى آن هم نصب 
نشده اند. مدیران شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشى 
و همینطور مدیران شــرکت فوالد مبارکه سپاهان که 
مالکیت ورزشــگاه را با هزینه هایى که انجام داده اند، 
به مدت 20 ســال در اختیار خواهند داشت، همواره در

 مصاحبه هاى خود از اتمام پروژه بازسازى مى گویند ولى 
هنوز هم شاهد اتفاقى اساســى در این باره نیستیم؛ شاید 
مسئوالن نقش جهان و مدیران شــرکت فوالد مبارکه 
سپاهان هم منتظرند تا تیمشان به فینال آسیا برسد و سپس 
مانند ورزشگاه آزادى با فشار مسئوالن AFC نسبت به 

ترمیم بخش هاى مختلف نقش جهان اقدام کنند!

ســرمربى ذوب آهن در روز جمعه بازى مهمى را در نیمه اول 
با برد به پایان رســاند اما در نیمه دوم به شکل دور از انتظارى 
شکســت خورد تا با نتیجه 4 بر یک تبریز را تــرك کند. این 
شکست باعث شد تا نمازى براى خود و بازیکنانش اولتیماتومى 

مشخص کند و صحبت هاى مهمى را مطرح کند.
امید نمازى بعد از شکست 4 بر یک تیم فوتبال ذوب آهن مقابل 
تراکتورسازى تبریز اظهار کرد: بعضى مواقع در فوتبال دو نیمه 
متفاوت را شاهد هستیم و در این دیدار این را دیدیم. ما در نیمه 
اول عملکرد بسیار خوبى داشــتیم اما با شروع نیمه دوم و عدم 
تمرکز، مسابقه را از دست دادیم. بازیکن تعویضى و ذخیره تیم 
تراکتورسازى بعد از اینکه گل اول این تیم را به ثمر رساند باعث 

شد شیرازه تیم ما از هم پاشیده شود. اگر بخواهم ُرك و راست 
صحبت کنم باید بگویم عملکرد ما در نیمه دوم شرم آور بود.

سرمربى تیم فوتبال ذوب آهن ادامه داد: من در رختکن نیز به 
بازیکنانم گفتم نباید این گونه مرتکب اشتباه مى شدیم. وقتى 
در نیمه اول و مقابل 80 هزار هوادار پرشور تراکتورسازى به آن 
خوبى بازى کردیم دیگر نباید در نیمه دوم عملکردى اینگونه 
متفاوت نسبت به نیمه اول مى داشتیم. در حال حاضر چهار بازى 
تا پایان نیم فصل اول باقى مانده است و ما باید تمام تالش خود 
را انجام دهیم تا هر چهار دیدار را با پیروزى پشت سر گذاشته و 
12 امتیاز ممکن را کسب کنیم. اگر این اتفاق رخ ندهد شاید در 
نیم فصل دوم نه من و نه برخى از بازیکنان ذوب آهن دیگر در 

این تیم حضور نداشته باشیم. وى در پاسخ به این سئوال که آیا 
بازیکنان تیمش تحت تأثیر جّو 80 هزار نفرى ورزشگاه یادگار 
امام ره) قرار گرفته بودند یا خیر، گفت: نتیجه اى که به دســت 
آمد نمى تواند دلیلش این موضوع باشد. اگر ما عملکرد نیمه اول 
را تکرار مى کردیم، قطعًا نتیجه شکســت 4 بر یک ذوب آهن 
نمى شد. ما تمرکز خود را از دست دادیم و بازى را به جایى بردیم 

که تحت فشار قرار گرفتیم. 
نمازى در پاسخ به این سئوال که آیا ذوب آهن به شوك نیاز دارد 
یا خیر؟ اظهار کرد: این موضــوع مربوط به مدیرعامل و هیئت 
مدیره است. در واقع اگر تصمیم به نبودنم باشد، من تابع هستم. 
تیم ما خوب است و در دیدار اخیر نیز یک نیمه فوتبال عالى را 

ارائه کردیم. به هرحال اگر شــرایط تقصیر من است شاید من 
باید بروم. من به عنوان یک مربى شک ندارم که در بلندمدت 
مى توانیم تیم را بهتر کنیم، ما از همان ابتداى فصل مشــکل 
داشتیم و شــما یادتان هســت که تبریزى را از دست دادیم و 
فک  حبیب زاده شکست. این مســائل باعث شد که در برخى 
بازى ها بازنده شــویم. با این حال نشــان دادیم که مى توانیم 
بــازى خوبى ارائــه کنیم.  ســرمربى تیم فوتبــال ذوب آهن 
گفت: دلیلى وجود نداشت که برد نیمه اول را به راحتى در نیمه 
دوم از دست بدهیم. ما وســط زمین یک لیدر مى خواستیم که 
تیم را جمع کند، ضمنًا من هرچه داد مى زدم کســى صدایم را 

نمى شنید.

 روز جمعــه در حالى که دیــدار تیم هاى 
تراکتورســازى و ذوب آهن نیمه دوم خود 
را پشت سر مى گذاشــت، بازى سپاهان 
و سایپا آغاز شــد. دیدار اول از چارچوب 
هفته دوازدهم بود و دیگر بازى از ســرى 
مسابقات هفته یازدهم. تراکتور از ذوب آهن 
در خانه خود عقب بــود اما تقوى تصمیم 
گرفت لى اروین را وارد زمین کند تا نتیجه 
براى تى تى ها برگــردد. تعویض او خیلى 
زود جواب داد و اروین در حدود ده دقیقه 
بعد از زمان ورودش بــه زمین، بهترین 
بازیکن میدان شده بود و با یک هت تریک، 
باخت را براى تراکتور با برد عوض کرده 

بود. ضمن اینکه یکى از این گل ها را آنتونى 
استوکس براى او ساخته بود.

همزمان با این آتش بــازى، در اصفهان 
هم سپاهان خیلى زود موتور گلزنى اش را 
روشن کرد و یک شروع خوب مقابل سایپا 
رقم زد. همانطور که انتظار مى رفت، اصلى 
ترین نیروى تهاجمى تیــم قلعه نویى در 
شروع طالیى ها خوش درخشید. کى روش 
استنلى ابتدا موفق شد گل اول بازى را براى 
سپاهان به ثمر برساند و سپس در فاصله 
چهار دقیقه، پاس دومین گل ســپاهان را 
براى خالد شفیعى فراهم کرد و گل سوم 
را هم در نهایت خود وارد دروازه ســایپا 

کرد.

این بازى هاى طوفانى در تبریز و اصفهان 
نشــان داد که درخشــش خارجى هاى 
خط حمله ســپاهان و تراکتــور متوقف 

شدنى نیست و آنها تصمیم دارند با 
پیشــروى بى رحمانه خود جذابیت 
جدول گلزنان و حتى پاســورهاى 
لیگ را چند برابــر کنند. کى روش با 
گل هاى روز جمعه 9 گله شد و باالتر 
از استوکس هشت گله در صدر جدول 

آقاى گلى ایســتاد. همچنین اروین با 
هت تریک  جمعه چهار  گله شــد و در 

رده سوم جدول گلزنان قرار گرفت. حاال 
اســتنلى کى روش، اســتوکس و اروین 
به عنــوان خارجى هاى ترســناك  لیگ 

برتر، یک مثلث برمــوداى جذاب را رقم 
زده اند و هر کدام مهره هاى بى جانشین 

تیم هایشان هستند.

نمازى: هرچه داد زدم کسى صدایم را نشنید!

لب ر یم ى ىج ی ر ورس ز
لیگ برگشتیم.

او ادامه داد: در نیمه اول اســیر ضربه 
خوب ایستگاهى شدیم که کارى اش 

ی ى ن ر و ى و ر پر ر و ز ر
 نمى توانیم برنده نشویم.

دروازه بان تراکتورســازى در مورد حضور تقوى در این تیم 
مى گویــد: عملکرد مربــى را با 

ر ب وبى
ترس آنها بیشت

ســرمربى ذوب آهن در روز جمعه بازى مهمى را در نیمه اول 
با برد به پایان رســاند اما در نیمه دوم به شکل دور از انتظارى 
4 بر یک تبریز را تــرك کند. این  4شکســت خورد تا با نتیجه
شکست باعث شد تا نمازى براى خود و بازیکنانش اولتیماتومى 

مشخص کند و صحبت هاى مهمى را مطرحکند.
4امید نمازىبعد از شکست 4 بر یک تیم فوتبال ذوب آهن مقابل 
تراکتورسازى تبریز اظهار کرد: بعضى مواقع در فوتبال دو نیمه 
متفاوت را شاهد هستیم و در این دیدار این را دیدیم. ما در نیمه 
اول عملکرد بسیار خوبى داشــتیم اما با شروع نیمه دوم و عدم 
تمرکز، مسابقه را از دست دادیم. بازیکن تعویضى و ذخیره تیم 
تراکتورسازى بعد از اینکه گل اول این تیم را به ثمر رساند باعث 
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ضد حال هاى ذوب آهن 
ادامه دارد!

نقش جهان هم
 به فشار AFC نیاز دارد؟

على رضایى

بنگرِ سپاهان
 دوباره زنده شد!

خارجى هاى ترسناك، مثلث برمودا تشکیل دادند!
زهره فالح زاده

 ســنجند و با حضور آقاى تقوى بردهاى ما 
من اینکه بین مربى و بازیکنان اتحاد ایجاد 

یدوارم بتوانیم قهرمان شویم.
ان گفــت: حضور هواداران باعث شــد 
0ــند و ما هر گلى که مى زدیم 20 درصد
ن طرفدار داریم
ها همیشه برنده

شــش خارجىهاى
تراکتــور متوقف  ن و

 تصمیم دارند با
انه خود جذابیت 
ى پاســورهاى 
کنند. کى روش با 
9 گله شد و باالتر 
در صدر جدول  گله

همچنین اروین با  .
چهار  گله شــد و در 

نان قرار گرفت. حاال 
، اســتوکس و اروین 
 هاى ترســناك  لیگ 

کدام مهره هاى بى جانشین زده اند و هر
تیم هایشان هستند.

ى ى ر و
تمام ایران شتر مى شد. ما در
و ان شاء ا...  با حمایت آنه

باشیم.

ذوبى ها ترسیده بودند!

پارس جنوبى توانســت با یک نتیجه قاطع تیم پیکان را در 
ورزشگاه خانگى اش شکســت دهد تا مجید جاللى دومین 
باخت پى در پى و ســومین باخت خود در طول فصل تجربه 

کند.
شاگردان جاللى هیچ نشانى از تیم همیشگى را در زمین نشان 
ندادند و بالطبع آنها سنگین ترین شکست فصلشان را متحمل 
شدند. پیکانى ها درخط حمله مطابق بازى هاى گذشته دل 
خوش کردند به محمد قاضى به عنوان یکى از مهاجمان آماده 

لیگ که موتور گلزنى خودش را دوباره روشن کند.
اما  قاضى در این دیدار به یک سد محکمى به نام محسن بنگر 
برخورد که ما را به یاد روزهاى خوبش در ســپاهان  انداخت. 
بنگر از ابتداى این بازى با ارائه یک بــازى قابل قبول اجازه 
هیچ گونه حرکتى را به قاضى نداد تا جایى که او نتوانست در 
نیمه دوم حتى یک شوت به سمت دروازه پارس جنوبى بزند.

محسن بنگر نشان داد بازهم مى توان روى او به عنوان یک 
مدافع خوب  لیگ برترى حســاب کرد. او یکى از ارکان برد 
تیم پارس جنوبى و صعود این تیم تا رده پنجم جدول بود باید 
منتظر بمانیم و ببینیم آیا بنگر مى تواند درادامه لیگ در حفظ 

آ مادگى خود تداوم ببخشد.

احمد خلیلى

ار برابر 
سپاهان 
بقه بود

لبته ززمان و ممارست زیادى برچیزى که ا
به  آن الزم خواهد بود.رسیدن 
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مفاد آرا
  برابرآراءصادره هیئتهاى اول ودوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى مستقردرواحدثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرزگردیده 
است. لذا مشــخصات متقاضیان وامالك موردتقاضا به شــرح زیربه منظوراطالع عموم دردونوبت 
به فاصله 15 روز آگهى مى شــود درصورتى که اشخاص نسبت به صدور ســندمالکیت متقاضیان 
اعتراضى داشته باشند مى توانندازتاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خودرادراداره ثبت 
اسنادوامالك محل تسلیم وپس ازاخذ رسید،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست 

خودرابه مرجع قضایى تقدیم نمایند
1- رأى شــماره 5792 مورخه 1397/6/7 آقاى کاظم فاضل نجف آبادى به شناسنامه شماره 353 
کدملى 1090794959 صادره نجف آباد فرزند رحیم در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 131/72 مترمربع قســمتى از پالك 15/9 قطعه 9 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد 
2- رأى شماره 5926 مورخه 1397/6/12 آقاى امین فاضل نجف آبادى به شناسنامه شماره 11921 
کدملى 1092203788 صادره نجف آباد فرزند کاظم  در یک دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 131/72مترمربع قســمتى از پالك 15/9 قطعه 9 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد 
3- رأى شــماره 5927 مورخه 1397/6/12 خانم لیال الســادات احمدى به شناســنامه وکدملى 
1080106138 صادره نجف آباد فرزند سید رسول  در دو  دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 131/72مترمربع قسمتى از پالك 15/9 قطعه 9 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد 
4- رأى شــماره 6313 مورخه 1397/6/24 آقاى رسول وحدت به شناســنامه شماره 182 کدملى 
1091352501 صادره نجف آباد فرزند حیدرعلى در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 98/10 مترمربع 

قسمتى از پالك 1084 قطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
5- رأى شماره 6353 مورخه 1397/6/24 خانم ســمیه محمدى به شناسنامه شماره 2549 کدملى 
1091287521 صادره نجف آباد فرزند لطفعلى در ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 142/27 
مترمربع قســمتى از پالك 993 قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رســمى مشاعى 

مى باشد
6- رأى شــماره 6173 مورخه 1397/6/20 آقاى غالمرضا مغنى باشــى نجف آبادى به شناسنامه 
شــماره 608 کدملى 1091156360 صادره نجف آباد فرزند محمد على در ششدانگ یکباب مغازه 
به مساحت 40 مترمربع قسمتى از پالك 6/1026 بخش 12 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
7- رأى شماره 6171  مورخه 1397/6/20 آقاى مصطفى ربانى نجف آبادى به شناسنامه شماره 2599 
کدملى 1091376662 صادره نجف آباد فرزند حسنعلى در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 67/29 
مترمربع قسمتى ازپالك 1766/1 قطعه 2 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى ملک مورد تقاضا راطبق 

قولنامه عادى ازمالک رسمى آقاى محمد على معین خریدارى نموده است 
8- رأى شــماره 6172مورخه 1397/6/20 آقاى حســین کاظمى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
120 کدملى 1091213976 صادره نجف آباد فرزند محمد در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
145/18 مترمربع قسمتى از پالك 462 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
9- رأى شــماره 6100 مورخه 1397/6/19 آقاى حمزه یزدانى به شناســنامه شــماره 33 کدملى 
5499600554 صادره تیران فرزند منصور درسه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
120/53 مترمربع قسمتى از پالك 21/1 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
10- رأى شماره 6144 مورخه 1397/6/19 خانم فاطمه احمدیان  نجف آبادى به شناسنامه شماره 
1313 کدملى 1092097678 صادره نجف آباد  فرزند صفرعلى  درسه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 120/53 مترمربع قســمتى از پالك 21/1 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
11- رأى شــماره 6145 مورخه 1397/6/19 آقاى مجتبى صافى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
30674 کدملى 1090304811 صادره نجف آباد فرزند عبدالحســین در ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 119 مترمربع قســمتى از پالك 103 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
12- رأى شماره 6168 مورخه 1397/6/20 آقاى اسفندیار سلیمانى کیا به شناسنامه شماره 51 کدملى 
4623045919 صادره شهرکرد فرزند عبداله در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 87/54 مترمربع 
قسمتى از پالك 753 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى موردتقاضا راطبق قولنامه عادى با 

واسطه از مالک رسمى خانم شهناز خلیلى خریدارى نموده است 
13- رأى شــماره 6205 مورخه 1397/6/21 آقاى یحیى  یادگارصالحى به شناســنامه شماره 13 
کدملى 5759865080 صادره فریدونشهر فرزند یداله در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 173/39 
مترمربع قسمتى از پالك 6/1176 بخش 12 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

14- رأى شماره 4846 مورخه 1397/5/11 خانم عشرت فرقانیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 
439 کدملى 1091498040 صادره نجف آباد فرزند یداله در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 172 
مترمربع قسمتى از پالك شماره 70 اصلى واقع در قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد 
15- رأى شماره 5174 مورخه 1397/6/20 آقاى مسعود پورى شــعبان نجف آبادى به شناسنامه 
شماره 379 کدملى 1091107181 صادره نجف آباد فرزند فتح اهللا در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 130/50 مترمربع قسمتى از پالك 1251 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان 

- متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
16- رأى شماره 6196 مورخه 1397/6/21 خانم شــهناز خزائیل نجف آبادى به شناسنامه شماره 
461 کدملى 1091118574 صادره نجف آباد فرزند محمد على در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 130/50 مترمربع قسمتى از پالك 1251 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
17- رأى شماره 6099 مورخه 1397/6/19 خانم فاطمه حبیب الهى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
1818 کدملى 1091230951 صادره نجف آباد فرزند یداله در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 175/63 مترمربع قسمتى از پالك 415 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
18- رأى شماره 6098 مورخه 1397/6/19 آقاى غالمرضا متین فر  نجف آبادى به شناسنامه شماره 
439 کدملى 1091528470 صادره نجف آباد فرزند نعمت اهللا در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 175/63 مترمربع قسمتى از پالك 415 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
19- رأى شماره 6314 مورخه 1397/6/24 خانم محبوبه راهى به شناسنامه شماره 4429 کدملى 
1092272194 صادره نجف آباد فرزند احمد درششدانگ یک باب خانه به مساحت 98/39 مترمربع 

قسمتى از پالك 1084 قطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
20- رأى شماره 5368 مورخه 1397/5/25 خانم افسانه حاجى صادقیان نجف آبادى به شناسنامه 
شماره 991 کدملى 1091533598 صادره نجف آباد فرزند رحیم در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 206مترمربع قسمتى از پالك 399 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
21- رأى شماره 5386 مورخه 1397/5/27 خانم پریچهرحکیمى  نجف آبادى به شناسنامه وکدملى 
شــماره 1080407448صادره نجف آباد فرزند مهریار در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 206مترمربع قسمتى از پالك 399 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
22- رأى شماره 5387 مورخه 1397/5/27 خانم پریسا حکیمى نجف آبادى به شناسنامه وکدملى 
شماره  1080231412 صادره نجف آباد فرزند مهریار در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 206مترمربع قسمتى از پالك 399 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
23- رأى اصالحى شماره5237 مورخه 1397/5/24 پیرو رأى شماره 12515 مورخه 1396/12/28 
خانم فرشته ریاضى نجف آبادى به شناسنامه شماره 70 کدملى 1091543887 صادره نجف آباد که 

دررأى قبلى مساحت اشتباها 300/85 مترمربع ذکر شده که صحیح آن 308/30 مترمربع مى باشد 
24- رأى شماره 6336 مورخه 1397/6/24 خانم صدیقه ایزدى به شناسنامه شماره 1586 کدملى 
1110407149 صادره فالورجان فرزند غالمعلى نســبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ قسمتى از 
یک باب خانه به مساحت  5/39 مترمربع قسمتى ازپالك 33/11 قطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان که 
باششدانگ پالکهاى 33/9 و32/4 و33/8 و33/10 و32/3 تشکیل یکباب خانه راداده است - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
25- رأى شــماره 6331 مورخه 1397/6/24 آقاى على پورهادى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
277 کدملى 1090335733 صادره نجف آباد  فرزند هادى نســبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ 
قسمتى از یک باب خانه به مساحت  5/39 مترمربع قسمتى ازپالك 33/11 قطعه 5 بخش 11 ثبت 
اصفهان که باششدانگ پالکهاى 33/9 و32/4 و33/8 و33/10 و32/3 تشکیل یکباب خانه راداده 

است - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
26- رأى شــماره 6069 مورخه 1397/6/18 خانم طاهره حجتى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
590 کدملى 1090957831 صادره نجف آباد فرزند هاجى مرادعلى در1/5 دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب مغازه به مساحت 90 مترمربع قسمتى از پالك شــماره 193/8 (که حاصل استاندار سازى 
پالك 193/1 باقیمانده میباشــد)واقع درقطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
27- رأى شــماره 6068 مورخه 1397/6/18 آقاى محمد عظیما  نجف آبادى به شناسنامه شماره 
972 کدملى 1090917457 صادره نجف آباد فرزند عباس  در4/5 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
مغازه به مساحت 90 مترمربع قسمتى از پالك شماره 193/8 (که حاصل استاندار سازى پالك 193/1 
باقیمانده میباشد )واقع درقطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

28- رأى شماره 5232 مورخه 1397/5/23 خانم سکینه ناظمى اشنى به شناسنامه شماره 50 کدملى 
1091937796صادره نجف آباد فرزند محمد درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 134 مترمربع 
قسمتى از پالك شماره 1289/1 واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
29- رأى شــماره 5579 مورخه 1397/5/30 آقاى امین معینى به شناســنامه شماره 507 کدملى 
1091059284 صادره نجف آباد فرزند محمد على در ششــدانگ یکباب مغازه به مساحت 91/94 
مترمربع قسمتى از پالکهاى شــماره 565/1 و 565/17 و 565/5 واقعات در قطعه 6 بخش 11 ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
30- رأى شماره 5809 مورخه 1397/6/10 آقاى عبدالحســین منتظرى نجف آبادى به شناسنامه 
شــماره 3377 کدملى 1090366744صادره نجف آباد فرزند غالمرضا درششدانگ یک باب مغازه 
به مســاحت 47/37 مترمربع قسمتى از پالك شــماره 269 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
31- رأى شماره 5231 مورخه 1397/5/23 آقاى احمد عیدى وندى به شناسنامه شماره 296کدملى 
5559438340 صادره کوهرنگ فرزند حسن در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 238/06 مترمربع 
قســمتى از پالك شــماره 87 اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى 

غالمحسین معینى باواسطه وبه صورت عادى مى باشد 
32- رأى شــماره 4773 مورخه 1397/5/10 خانم فرشته شایگان به شناسنامه شماره 876 کدملى 
1090960697 صادره نجف آباد فرزند عباسعلى در ششدانگ یک باب ساختمان مسکونى به مساحت 
1363/51 مترمربع  قســمتى از پالك شــماره 832/31 واقع در قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
33- رأى شــماره 6279 مورخه 1397/6/22 آقاى محمدرضا عمو نجف آبادى به شناسنامه شماره 
23694 کدملى 1090234864 صادره نجف آباد فرزند عباس در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 

100/20 مترمربع قســمتى  از پالك شــماره 645 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - 
متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

34- رأى شماره 5525 مورخه 1397/5/28 آقاى اصغر محمدى جوزدانى به شناسنامه شماره 1399 
کدملى  1090389787 صادره نجف آباد فرزند شکراله در ششدانگ یک باب دامدارى (که مطابق 
نامه شماره 97740/1803مورخ 1397/3/31 مدیر جهاد کشاورزى شهرستان نجف آباد قید عبارت 
کاربرى کشاورزى (گاودارى شیرى ) درمتن سند الزامى است )به مساحت 1617/85 مترمربع قسمتى 
از پالك شــماره 395 اصلى واقع در بخش 9 ثبت اصفهان – متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و 
انتقال ملک از مالک رسمى محمد على محمدى جوزدانى ازورثه شکراهللا محمدى جوزدانى به صورت 

عادى وبى واسطه مى باشد 
35- رأى شماره 6291 مورخه 1397/6/22 آقاى عبداله افشارى به شناسنامه شماره 3784کدملى 
5759302353 صادره چادگان فرزند شکراله درششدانگ یک باب خانه به مساحت 248/24 مترمربع 
قسمتى از پالك شماره 87 اصلى واقع در بخش 12 ثبت ملک اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى 

غالمحسین معینى باواسطه و به صورت عادى مى باشد 
36- رأى شماره 5159 مورخه 1397/5/21 خانم احترام آیتى نجف آبادى به شناسنامه شماره 222 
کدملى 1091519544 صادره نجف آباد فرزند سید مصطفى در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
245/47 مترمربع قسمتى از پالك شماره 1 فرعى از 87 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان 

– متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
37- رأى شماره 6152 مورخه 1397/6/20 آقاى محمد حســن صالحى نجف آبادى به شناسنامه 
شــماره 1101 کدملى 1090833970 صادره نجف آباد فرزند محمد مهدى در ســه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 181/73 مترمربع که مقدار 162/96 مترمربع از پالك شماره 90 
اصلى و مقدار 18/77 مترمربع از پالك 90/1 واقعین در قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان- متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد 
38- رأى شــماره 6151 مورخه 1397/6/20 خانم بتول صالحى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
921 کدملى 1090931360 صادره نجف آباد فرزند محمد على در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 181/73 مترمربع که مقدار 162/96 مترمربع از پالك شماره 90 اصلى و مقدار 
18/77 مترمربع از پالك 90/1 واقعین در قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان- متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد
39- رأى شماره 5831 مورخه 1397/6/11 خانم عاطفه محمدى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
2348 کدملى 1091374155 صادره نجف آباد فرزند مرتضى در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 119/70 مترمربع قسمتى از پالك شماره 335 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
40- رأى شماره 5832 مورخه 1397/6/11 آقاى سعید امینى نجف آبادى  به شناسنامه شماره 1390 
کدملى 1091328765 صادره نجف آباد فرزند اسماعیل  در ســه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 119/70 مترمربع قسمتى از پالك شماره 335 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
41- رأى شماره 12005 مورخه 1396/12/13 آقاى محمد حسن نادرى به شناسنامه شماره 119 
کدملى 1091615721 صادره نجف آباد فرزند محمد على درچهاردانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 160/70 مترمربع که مقدار 137/31 مترمربع آن ازپالك 280/4 مقدار 23/46 مترمربع 
آن از پالك 279/6 واقع در قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان مى باشد - متقاضى مالک رسمى مشاعى 
مى باشد  تاریخ انتشار نوبت اول: 97/8/5 تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/8/20 م الف:274899 حسین 

زمانى- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/8/103 
مزایده اموال منقول

اجراى احکام حقوقى شــعبه اول اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده اى درخصوص پرونده اجرایى 
کالســه 962881 ج/اول له خانم مرضیه ناطقى عطابادى و علیه آقاى مانى پورابراهیمى مبنى بر 
مطالبه مبلغ 679040151 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى و حق االجراى دولتى در تاریخ 
97/9/17 ساعت 9:30 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 خیابان 
شهید نیکبخت جهت فروش خطوط تلفن همراه به شرح زیر که توسط کارشناس رسمى دادگسترى 
به شرح ذیل ارزیابى شده نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید 
مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى اداره مخابرات اصفهان مراجعه و از اموال بازدید 
و با همراه داشــتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى در وجه اجراى احکام 
حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاددهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. تسلیم 
مال مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهــد گرفت. هزینه هاى اجرایى بر عهده 
محکوم علیه مى باشد. لیست اموال مورد مزایده: اینجانب کارشناس منتخب پس از اطالع از موضوع 
کارشناسى با توجه به بررسى هاى الزم و استعالم از دست اندرکاران، خریداران فروشندگان، عرضه، 
تقاضا، و ایضا جمیع جهت مؤثر در قضیه بدینوسیله امیتاز خطوط تلفن همراه مورد نظر را در این مقطع 
از زمان بشــرح ذیل برآورد و تقویم مى گردد تا مبنا و پایه مزایده قرار گیرد. 1- شــماره تلفن همراه 
09121062605 خط دائم مرکز تغذیه تهران قیمت پایه مزایده: 65000000 ریال 2- شماره تلفن 
همراه 09126012000 خط دائم مرکز تغذیه تهران قیمت پایه مزایده: 36000000 ریال 3- شماره 
تلفن همراه 09131117622 خط دائم مرکز تغذیه اصفهان قیمــت پایه مزایده: 23000000 ریال 
4- شماره تلفن همراه 09132991266 خط دائم مرکز تغذیه اصفهان قیمت پایه مزایده: 1700000 
ریال 5- شــماره تلفن همراه 09134951151 خط دائم مرکز تغذیه اصفهــان قیمت پایه مزایده: 
1300000 ریال 6- شــماره تلفن همراه 09130860800 خط اعتبارى مرکز تغذیه اصفهان قیمت 
پایه مزایده: 300000 ریال 7- شماره تلفن همراه 09130870800 خط اعتبارى مرکز تغذیه اصفهان 
قیمت پایه مزایده: 300000 ریال 8- شماره تلفن همراه 09130550741 خط اعتبارى مرکز تغذیه 
اصفهان قیمت پایه مزایده: 200000 ریال جمع کل 8 ردیف یکصد و بیست و هفت میلیون و نهصد  

127800000 ریال  م الف: 262752 مدیر و دادورز اجراى احکام حقوقى اصفهان /7/544
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شماره: 974202511797957- 97/8/14 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکایف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
1- راى شماره 139760302210000969 مورخ 1397/07/22 هیات اول آقاى داود عبد لى به شماره 
شناسنامه 1732 کدملى 0558258689 صادره از خمین فرزند عبدالخالق بر ششدانگ یک باب خانه 
مفروزى از پالك شماره 1828 اصلى واقع در بخش شــش حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. 
انتقال عادى مع الواسطه از طرف جابر جنگجوى وطن موضوع سند شماره 48320 موضوع 78/2/21 
دفترخانه 85 اصفهان. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/8/20 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/9/6 م الف: 

285620 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /8/362
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
شماره: 139721702023018500- 97/8/14 برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رســمى مستقر در واحد ثبتى منطقه 
مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان 
و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در 
صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند. مى توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.

ردیف 1- برابر رأى شماره 139760302023000370 مورخ 97/05/24  و پیرو راى اصالحى شماره 
139760302023000490 مورخ 97/06/31 آقاى منصور صابر اصفهانى به شــماره شناســنامه 
172 کدملى 1287597432 صادره از اصفهان فرزند حسن نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 234/30 مترمربع مفروزى از پالك شماره 902- اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که به 
صورت عادى و طى دو فقره قولنامه از طرف مرتضى دانشور و زهره بابلى به متقاضى واگذار گردیده 
است. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/08/20 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/09/5 م الف: 

283284 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /364 /8
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
شماره: 139721702023018211- 97/8/12 برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رســمى مستقر در واحد ثبتى منطقه 
مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان 
و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در 
صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند. مى توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.

ردیف 1- برابر رأى شــماره 139760302023000613 مورخ 97/07/29 آقاى اکبر ملک زاده به 
شماره شناسنامه 15732 کدملى 1140156136 صادره از خمینى شهر فرزند غالمعلى نسبت به دو 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 323/19 مترمربع مفروزى از پالك 2 فرعى 
از 2372- باقیمانده اصلى واقع در بخش 1 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رســمى مشاعى اولیه 

محرز گردیده است. 
ردیف 2- برابر رأى شماره 139760302023000614 مورخ 97/07/29 خانم طاهره سرمست به 
شماره شناسنامه 15121 کدملى 1140149997 صادره از خمینى شــهر فرزند حسن نسبت به دو 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 323/19 مترمربع مفروزى از پالك 2 فرعى 
از 2372- باقیمانده اصلى واقع در بخش 1 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رســمى مشاعى اولیه 

محرز گردیده است.
ردیف 3- برابر رأى شماره 139760302023000615 مورخ 97/07/29 آقاى ابوالقاسم ملک زاده به 
شماره شناسنامه 14013 کدملى 1140138881 صادره از خمینى شهر فرزند غالمعلى نسبت به دو 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 323/19 مترمربع مفروزى از پالك 2 فرعى از 
2372- باقیمانده  اصلى واقع در بخش 1 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رسمى مشاعى اولیه محرز 
گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/08/20 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/09/6 

م الف: 285074 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /8/366
ابالغ وقت رسیدگى

شماره درخواست: 9710460350700087 شماره پرونده: 9709980350700605 شماره بایگانى 
شعبه: 970691 خواهان ها نساجى ساویس دلیجان و اکبر و احمد نجفى فرزندان عزیزا... با وکالت 
آقاى رضا قهرمانى دادخواستى به طرفیت خواندگان حمید صادقى برزانى و محسن حیدرزاده جاودان 
به خواســته مطالبه وجه و خســارات دادرســى و تاخیر تادیه تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شعبه 7 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 
شماره 311 ارجاع و به کالسه ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 97/9/20 و ساعت 12 ظهر تعیین 
شده است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از 
جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خواندگان پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و د ر وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگى حاضر گردد. م الف: 282891 شعبه 7 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /8/368

مزایده اموال غیر منقول (اسناد رهنى )
شماره اگهى: 139703902133000021 شــماره پرونده: 139604002133000164- بر اساس 
پرونده اجرایى کالسه 9600262 تمامیت شش دانگ عرصه و اعیان  پالك ثبتى یک هزار و هفتصد 
و چهل وسه فرعى مجزى  شده از هفتصد و نود اصلى واقع در قطعه هشت  نجف اباد بخش یازده ثبت 
اصفهان به انضمام کلیه توابع و لواحق عرفیه و انشــعابات و اشتراکات منصوبه و غیر منصوبه در آن 
ملکى اقاى احمد والى شــامیرى فرزند خلیل که به موجب سند شماره 46509 مورخ 1395/04/13 
تنظیمى در دفتر اسناد رسمى شماره 179نجف آباد در رهن بانک توسعه تعاون شعبه نجف آباد قرار 
دارد  و برابر نامه شماره 139785602030003311 مورخ 1397/06/12 اداره ثبت اسناد و امالك 
نجف اباد در صفحه 563 دفتر جلد 310 امــالك بخش مربوطه ذیل ثبــت 77316به نام نامبرده 
سابقه ثبت و ســند مالکیت دارد و شش دانگ ان محدود است به : شــماال بطول12متر دیواریست 
به دیوار پالك 1451 شرقا به طول 23/5 متر دیواریست اشتراکى باپالك 1742 جنوبا بطول 12متر 
درب ودیواریست به کوچه غربا بطول 23/5متر دیواریست اشتراکى باپالك 1744وحقوق ارتفاعى 
معرفى نگردیده است ، از ساعت 9 صبح تا 12 روز شــنبه مورخ 1397/09/10 در محل واحد اجراى 
اسناد رسمى اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نجف اباد  واقع در خیابان منتظرى شمالى از طریق 
مزایده حضورى به فروش میرسد و مورد مزایده از مبلغ چهار  میلیارد و یکصد و بیست وشش میلیون 
وپانصد هزار ریال قیمت ارزیابى شده توسط کارشناس رسمى شــروع و به هرکس خریدار باشد به 
باالترین قیمت پیشنهادى فروخته میشود و کلیه هزینه ها و بدهى هاى احتمالى و همچنین بدهى 
هاى مربوط به اب ،برق و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض 
هاى شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از قطعى یا غیر قطعى بعهده برنده مزایده مى باشد. طبق 
گزارش کارشــناس مربوطه مورد مزایده بصورت یک باب منزل مسکونى با قدمت بیش از ده سال 
وبه مساحت دویست وهشتاد ودو متر مربع عرصه واعیانى در دو طبقه مسکونى ،طبقه همکف با زیر 
بناى یکصدو هفتاد وهشت متر وسى ودو دسى متر مربع وطبقه اول با زیر بناى یکصدو پنجاه ودومتر 
وچهل دسى متر مربع وجمع اعیانى سیصدوســى متر وهفتاد دو دسى متر مربع سقف طبقه همکف 
تیرچه بلوك وســقف طبقه اول آهن وآجر بادیوارهاى باربر،کف فرش طبقه همکف پارکت وطبقه 
اول موزائیک ، دیوارهاى داخلى اندود گچ و کاغذ دیوارى وســقف اندود گچ وکناف ،داراى سرویس 
بهداشتى ، حمام وآشپز خانه  کاشى وسرامیک،کابینت آشــپز خانه mdfوفلزى ،درب هاى داخلى 
چوبى ،درب وپنجره هاى بیرونى آهنى ،کف فرش حیاط موزائیک ،نماى خارجى ساختمان ودیوارهاى 
حیاط سرامیک ،سیستم گرمایش پکیج وسیستم سرمایش کولر ، و داراى انشعابات آب ،برق،گاز مى 
باشد. ملک داراى گواهى پایان کار ساختمان به شماره 9500005 مورخ 1395/01/22ازشهردارى 
منطقه 3 نجف آباد مى باشد.کسانى که مایل به خرید و شرکت در مزایده مى باشند میتوانند از مورد 
مزایده به آدرس نجف آباد ویالشهر بلوار ولیعصر خیابان شــهید مدنى فرعى اول شمالى  پالك 4 
کدپستى 8581976441 دیدن نمایند. این آگهى در یک نوبت در تاریخ 97/08/20 دراین روزنامه 
درج و منتشر مى گردد. درضمن چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رسمى باشد روز بعد از تعطیلى 
روز برگزارى مزایده خواهد بود.الزم به ذکر است طبق اعالم بســتانکارمورد مزایده در حال حاضر 
تحت پوشش هیچ گونه بیمه اى قرار ندارد. 280119 /م الف- فاتحى-مدیر واحد اجراى اسناد رسمى 

نجف آباد /8/281
 مزایده

اجراى احکام دادگاه عمومى بخش مهردشت درنظر دارد درخصوص پرونده کالسه 96/381 اجرایى 
موضوع توقیف اموال از کارگاه الکتریکى به آدرس علویجه خیابان امام خمینى پارکینگ مهردشت 
لیست 44قلم کاالى الکتریکى به شرح لیست پیوست مى باشد جمعا به مبلغ 65176000 ریال ارزیابى 
گردیده جلسه مزایده اى در تاریخ 1397/09/11 ساعت 09 الى 11 صبح دردفتراجراى احکام دادگاه 
عمومى بخش مهردشت برگزار نماید که طالبین شرکت درمزایده مى توانند 5 روز قبل از تاریخ مزایده 
به دفتراجراى احکام مراجعه تا دستور بازدید صادرگردد. ضمنا مزایده ازمبلغ ارزیابى شده شروع و برنده 
کسى است که ده درصد مبلغ ارزیابى را نقدا به همراه داشته باشد و باالترین قیمت را پیشنهاد نماید.
توضیحات کلیه هزینه هاى جانبى مربوط به مزایده بعهده برنده مزایده مى باشد.1.کلید و پریز رویان 
سفید و بژ 690 عدد 2.قاب 36*2  1758 عدد 3.دوپل روکار صدفى 50 عدد 4.پروژکتورw 50 وتک 
شــاخ 11 عدد 5. دیوارى آیدین و آرکو 9 عدد 6.زنگ نغمه 8 عدد w 16  led.7  4 عدد 8.هواکش 
پارس خزر 3 عدد 9.جعبه 6فیوز فانوس 10 عدد 10.شــب خواب دو شاخه دار 10 عدد 11.جعبه تک 
فاز روکار 5 عدد Fpl .12 المپ مهتابى 49 عدد 13.المــپ led 9و16w 12 عدد 14.المپ کم 
مصرف 54 عدد 15.المپ خواب led 33 عدد 16.سقفى بدر 23 عدد 17.محافظ کامپیوتر و محافظ 
ســهند آرا 5عدد 18.کلید بین راهى 21 عدد 19.منبع تغذیه آنتن 6 عدد 20.پنل توکار 1w 18عدد 
21.لوستر تک شاخ سلطنتى 1 عدد 22.آویز 5شاخ و 4 شــاخ حباب دار و چوبى 4 عدد 23.لوستر اپل 
1 عدد 24.لوستر آویز اشپزخانه 3 عدد 25.لوســتر آویز حصیرى 1 عدد 26.آویز الماس مربع 1 عدد 
27.آویز اشــپزخانه،چوبى،فنرى،برنجى 9 عدد 28.پریز روکار 27 عدد 29.پریز درب دار رویان 10 
عدد 30.کلید پنکه 1 عدد 31.سه خانه و چهارخانه مارك جهان 38 عدد 32.سه راهى صنعتى 1 عدد 
33.سرپیچ سه تکه و میله اى  دو شاخه دار 111 عدد 34.مادگى صنعتى ارم و پارت 60 عدد 35.ریسه 
نوارى چسبى 1حلقه 36.المپ هالوژن 37.سه راهى دوشــاخه دار 40 عدد 38.چسب جک 19 عدد 
39.مینیاتورى 66 عدد 40.هالوژن کریستال و الماسى 20 عدد 41.تک شاخ دیوارى چوب 10 عدد 
42.آنتن لوله اى 5 عدد 43.چراغ دفنى 3 عدد- 271636/م الف مامایى- مدیر اجراى احکام دادگاه 

عمومى بخش مهردشت/8/352
ابالغ وقت رسیدگى

 احتراما در پرونده کالسه 950526 این شعبه باتوجه به شــکایت آقاى محمدرحیمى پور علیه خانم 
نســیم پیرحیاتى فرزند على مردان دایر بر کالهبردارى اینترنتى به مبلغ چهل و هفت میلیون ریال 
ونظر به اینکه متهم نسیم پیرحیاتى فرزند على مردان مجهول المکان مى باشد لذا مراتب وفق ماده 
174 قانون آیین دادرسى کیفرى یک نوبت آگهى در یکى از روزنامه هاى کثیر االنتشار درج تابدین 
وسیله به متهم ابالغ گردد در روز چهارشنبه مورخ 97/09/24 راس ساعت 9صبح جهت رسیدگى به 
اتهام خود در شعبه اول بازپرسى شهرزستان نجف اباد حاضر شود.در صورت عدم حضور و ارایه الیحه 
اقدام به صدور تصمیم خواهد گردید. 274542/م الف حسین محمدى- شعبه اول دادسراى عمومى 

و انقالب نجف اباد/8/353
نظریه کارشناسى 

ریاســت محترم شــعبه 5 دادگاه عمومى-حقوقى نجف اباد اصفهان- با ســالم، احتراما در اجراى 
یادبرگ کارشناسى پرونده کالسه 970348 موضوع دعوى آقاى سعید مروى نجف ابادى بطرفیت 
آقاى ابراهیم سینایى و غیره به خواســته صدور حکم دایر به حضور در دفترخانه اسناد رسمى و الزام 
به انتقال پالك 499/3 واقع در قطعه 6 نجف اباد بخش 11 ثبت اصفهان،که با حضور در محکمه و 
مطالعه پرونده محاکماتى و اطالع کامل و دقیق از مفاد قرار کارشناسى دادگاه یشرح بین الهاللین(...با 
مطالعه پرونده و استماع اظهارات طرفین و حضور در محل وبررسى قراردادها و مستندات پرونده ثبتى، 
نظرخود را در خصوص مطابقت ملک موضوع خواسته با قراردادهاى استنادى و وضعیت مالکیت پالك 
ثبتى بصورت مکتوب و مستدل با ذکر مبانى و اساس آن اعالم نمایید...) که با مطالعه پرونده ثبتى و 
حضور در محل و مساحى ومعاینه محل،النهایه گزارش کارشناسى بشرح ذیل باستحضار میرساند. 
الف-استماع اظهارات طرفین، خالصه اظهارات خواهان:قطعه ملک موصوف تحت پالك 499/3 را 
طبق قولنامه عادى مورخ 93/04/25 از آقاى ابراهیم سینایى خریدارى نموده و کل ثمن معامله را به 
فروشنده پرداخت نموده ام على ایحال تقاضاى انتقال رسمى و صدور سند رسمى ملک مورد مبایعه را 
دارم. خالصه اظهارات آقاى ابراهیم سینایى ش ش 490 صادره از نجف آباد: قطعه ملک موصوف را 
بموجب قولنامه عادى مورخ 69/10/3 از بانوقدسى خدادادى فرزند براتعلى خریدارى نموده و تازمان 
فروش آن (سال 1393) مورد مبایعه در ید مالکانه اینجانب بوده و از آن بهره برادرى نموده ام بعالوه 
اینکه قسمتى از پالك 501 قطعه 6 که در حد شرقى پالك مختلف فیه قرار دارد را از مالک آن بصورت 
عادى خریدارى نموده که با طرح قولنامه آن در هیئت ماده 147 و 148 اصالحیه قانون ثبت مستقر 
در اداره ثبت نجف اباد و النهایه بموجب راى 9931-88/10/3 قطعه مورد مبایعه مفروزى شــناخته 
شده و سند مالکیت آن بشماره 501/3 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان را که در دفتر 607 ذیل شماره 
ثبت 139251 صفحه 197 صادر و تسلیم اینجانب گردیده اســت و تاکید مینمایند که متنازع فیه را 
اینجانب به خواهان فروخته و هیچگونه ادعایى ندارم. و اضافه مینماید که کل قطعه خریدارى از بانو 
قدسى خدادادى 740 متر مربع مشــتمل بر دو پالك 501 و 499/3 بوده که در قولنامه اولیه شماره 
پالك ها قید نشده است که میزان 396 مترمربع آنرا که ششدانگ پالك 499/3 میباشد به خواهان 
فروخته ام؛ سایرخواندگان در دسترس نبودند تا اظهاراتشان مکتوب گردد. وضعیت ثبتى، به موجب 
یک فقره اظهارنامه ثبتى مورخ 1336/11/05 تمامیت ششدانگ یک قطعه ملک تحت پالك 499/3 
قطعه 6 بخش 11 ثبتن اصفهان محل یک من و نیم بذر افشان بحدود اربعه حدشمالى به ملک 444 
حاجى على خسروى. حد شرقى ملک 501مندعلى. حد جنوبى به شماره500 به ملک حسین و غیره. 
حد غربیبه ملک آقاى محمد آذرى پالك 499/2 از طرف اقاى محمدحسن جهانبخش ش ش  462 
صادره از کنسولگرى ایران در کربال ســاکن بخش 2 نجف اباد فرزند رجبعلى درخواست ثبت شده و 
آگهى هاى نوبتى و تحدیدى آن صادرلیکن از تحدید خارج شده و پرونده ثبتى بیش از این حکایتى 
ندارد و نتیجه اینکه مختلف فیه از امالك جارى مى باشد. پ-بررسى قولنامه ها و ایادى متعاقبه بر 
اساس قولنامه ها، 1.به موجب قولنامه عادى مورخ 1361/11/14 یک قطعه زمین به مساحت 740 
مترمربع واقع در اخر کوچه مال باقرى که محدود است شماال بباغ حاج عباس خرات. جنوبا به دیوار 
اشتراکى باغ حاج حسین على جهانبخش. غربا به دیوار اشــتراکى باغ حاج رضا قلى. شرقا به دیوار 
اشتراکى باغ حاج طیبه جهانبخش با نیم ساعت آب چاه از چاه باغ پایین با اشجار موجود از طرف آقاى 
حسینعلى جهانبخش فرزند محمدحسن ش ش 388 متولد 1324 به آقاى مرتضى فخارى زاده فرزند 
عباسعلى ش ش 389 متولد 1328 فروخته شده است.2.براساس کپى قولنامه مورخ 64/11/12 در 
ظهر قولنامه اولیه آقاى مرتضى فخارى خریدار آب و ملک مرقوم بند1 مورد خریدارى را به بانو قدسى 
خدادادى فرزند براتعلى ش ش 594 متولد 1340 فروخته و در قولنامه اقرار به قبض نموده اســت. 
3.مجددا در ظهر و ادامــه قولنامه اولیه و در هامش آن بموجب قولنامــه 1369/10/3 آقاى ابراهیم 
ذغال فروشان ش ش 490 فرزند قربانعلى تمامیت آب و ملک مرقوم در بندهاى 1 و 2 را بشماره ثبتى 
499/3 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان را طى سه طغرى چک 393392- 393393- 728383 به 
ثمن معینه از بانو قدسى خدادادى خریدارى نموده است. 4. مستند به قولنامه عادى مورخ 93/04/25 
آقاى ســعید مروى نجف آبادى با کد ملى 1080005390 تولد 68/1/7 ششدانگ یک قطعه ملک 
به پالك ثبتى 499/3 واقــع در قطعه 6 به متراژ 396مترمربع که محدود اســت غربا به پالك 501 
و شرقا به منزل مســکونى. جنوبا به باغات شــماال به کوچه 6 مترى از آقاى ابراهیم سینایى (ذغال 
فروشان) فرزند قربانعلى ش ش 490 متولد 1340 به ثمن معین خریدارى نموده است. قابل ذکر است 
که فروشنده نام خانوادگى خود را از ذغال فروشان به ســینایى تغییر داده است. آدرس ملک:نجف 
اباد-خیابان شریعتى-کوچه ابشار-کوچه منسده انتهاى بن بست. ج. مطابقت ملک موضوع خواسته 
با قراردادهاى استنادى و وضعیت مالک پالك ثبتى. اوال: مالک پالك ثبتى در پرونده و سوابق ثبتى 
آقاى محمدحسن جهانبخش فرزند رجبعلى مى باشد الکن فروشنده اولیه مطابق قولنامه 61/11/14 
آقاى حسینعلى جهانبخش فرزند محمد حســن بوده و ارتباط مالک ثبتى و نامبرده مشخص نیست 
ثانیا:مساحت در قولنامه هاى بند1 بمیزان 740 مترمربع و پالك مورد مبایعه قید نشده در قولنامه بند2 
ذکرى از مساحت نشــده و جاى پالك با خط تیره نمایش داده شده است ولى در قولنامه بند3 پالك 
دقیقا مطابق دادخواست نوشته شده و ذکرى از مساحت نشده اســت و در قولنامه بند4 هم پالك و 
هم مساحت صریحا قید شده است که مغایرت فوق طبق اظهارات خوانده مکتوب گردید که پیوست 
گزارش تقدیم است. وضعیت موجود ملک در طبیعت،با حضور در محل متنازع فیه و پیاده نمودن پالك 
499/3 در طبیعت و تطبیق با مجاورین مشــخص گردید پالك مذکور محاط در یک درب محضور 
میباشد که با پالك 501/3 ملکى آقاى ابراهیم سینایى(خوانده1) تشکیل یکدرب باغ مشجر و محصو 
رابمساحت 738/2 مترمربع را داده است که وفق راى 9931-88/10/3 هیئت ماده147 آقاى ابراهیم 
سینایى مالک مفروزى بمســاحت 341/93 مترمربع آن تحت پالك 501/3 آن شناخته شده و سند 
مالکیت آن صادر وتسلیم شده است و حد غربى ان بطول 23 متر خط مفروض است با پالك 499/3 
یا بعبارتى حد شرق متنازع فیه با حد غربى 501/3 برهم منطق است و حدود اربعه متنازع فیه به شرح 
ذیل معرفى گردیده/ شماال به طول 14/20 متر به دیوار مشترك با پالك 444/2. غربا بطول 23 متر 
به پالك 501/3. جنوبا بطول 17/20 دیوارى اشــتراکى با پالك 500. غربا 22/50 متر دیواریست 
اشتراکى با پالك 499/2 بمساحت 396/27 مترمربع مى باشد. شماره پالك متنازع فیه با تطبیق با 
حدود مجاورین با سوابق ثبتى و پیاده کردن در طبیعت در محل خود استقرار دارد و با توجه به مساحت 

آن که در سوابق ثبتى یک من و نیم بذر افشان نوشته شده و بر اساس عرف متعارف محل که هر من 
بذر افشان به مقدار تقریبى 250 مترمربع اعالم میشــود و یک من و نیم بذر افشان به میزان تقریبى 
375 مترمربع محاسبه مى گردد که با میزان مورد مبایعه که 396 مترمربع است با اختالف حدود 20 
مترمربع که به نظر میرسد مغایرت قطر دیوارهاى مشترك مستحدثه حدفاصل سه ضلع شمال، غرب 
و جنوب زمین با مجاورین باشد، برهم منطبق اســت. نتیجه کارشناسى:مختلف فیه در سوابق ثبتى 
به نام آقاى محمد حسن جهانبخش فرزند رجبعلى ش ش 462 صادره از کنسولگرى ایران در کربال 
ساکن بخش 2 نجف اباد مى باشد و بین مالک ثبتى و فروشنده اولى آقاى حسینعلى جهانبخش ش 
ش 388 حلقه مفقوده قرار دارد و مختلف فیه تحت پالك 499/3 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان در 
محل خود استقرار دارد و با پالك 501/3 ملکى خوانده تشکیل یک درب باغ محصور و مشجر را مى 
دهد که حصه هرکدام در تصرف متداعیین مى باشد مضافا اینکه تماس و مذاکره و استماع اظهارات 
ایادى متعاقبه نامبردگان حاصل نگردید. 282638/م الف محمد على رزمى-مدیر دفتر شعبه پنجم 

دادگاه عمومى نجف آباد/8/354
 حصروراثت 

سجاد قاسمى قهفرخى داراى شناسنامه شماره 7907 به شرح دادخواست به کالسه1006/97 از این 
دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رضاقلى قاسمى قهفرخى 
بشناسنامه 8054 در تاریخ 97/06/11 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به : 1. رسول قاسمى قهفرخى ش ش 10207 ، 2. سجاد قاسمى قهفرخى ش 
ش 7907 ، 3. فاطمه قاسمى ش ش 657 ، 4. ساجده قاسمى قهفرخى ش ش 7908 ، 5. محمدعلى 
قاسمى قهفرخى ش ش 160 ،6.جواد قاسمى قهفرخى ش ش 3055 ،7.زهره قاسمى  ش ش 165 
(فرزندان متوفى)، 8.گل عنبر کسیر قهفرخى ش ش 86 ، (همسر 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. 282691/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل 

اختالف نجف آباد/ 8/355
ابالغ رأى

 کالسه پرونده638/97 شماره دادنامه 97/07/26-898 تاریخ رسیدگى: 97/07/25 مرجع رسیدگى 
کننده: شعبه چهارم شوراى حل اختالف نجف آباد-یزدانشهر خواهان: پیمان نیک پى نشانى:امیراباد-

طالقانى-بلوار زیتون-جنب کوچه فرهاد-کدپستى: 8133356514 خواندگان: 1.محمدعلى عزیزیان 
2.شهین دوامى نشانى: هردو مجهول المکان خواسته: الزام به تنظیم سند رسمى اتومبیل، با عنایت 
به محتویات پرونده ختم رسیدگى اعالم و به شــرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا 
درخصوص دادخواســت پیمان نیک پى بطرفیت 1.محمد على عزیزیان 2.شهین دوامى به خواسته 
الزام خواندگان به تنظیم سند رسمى خودرو از نوع 206 به شماره انتظامى 13ایران115د67 مقوم به 
پانزده میلیون تومان به انضمام خسارات دادرسى و حق الوکاله بدین توضیح که خواهان دردادخواست 
تقدیمى اظهارداشته است: که بابت سند هیچ ریالى بدهکار نیستم و صاحب سند ماشین خانم شهین 
دوامى است و خوانده ردیف اول به عنوان فروشنده مى باشد.خوانده ردیف اول با وصف ابالغ قانونى 
درجلسه حضور پیدا نکرده و نسبت به مستندات ابرازى خواهان دفاعى (دفاع موثرى) معمول نداشته 
اند خوانده ردیف دوم نیز با وصف ابالغ قانونى درجلسه حضور پیدا نکرده و نسبت به مستندات ابرازى 
خواهان دفاعى (دفاع موثرى) معمول نداشته اند شورا نســبت به مالکیت خواندگان از پلیس راهور 
استعالم، که کتبا اعالم نموده است خوانده ردیف دوم مالک رســمى خودرو موصوف مى باشد، لذا 
شــورا با احراز رابطه ى معاملى بین متداعیین و اســتعالم مذکور دعواى مطروحه را ثابت و صحیح 
دانسته،ضمن رد دعوى مذکور به اســتناد بند 4 ماده 84 و 89 از قانون آئین دادرسى مدنى نسبت به 
خوانده ردیف اول و دوم، به استناد مواد 219 و 220 و 221 قانون مدنى خوانده ردیف دوم را به تنظیم 
سندرسمى خودرو موصوف با حضور دریکى از دفاتر اسنادرسمى درحق خواهان محکوم مى نماید و به 
استناد قاعده تسبیب و مواد 515 و 519 از قانون آئین دادرسى مدنى خواندگان را مشترکا به پرداخت 
هزینه دادرسى به مبلغ 1975000 ریال که محاسبه آن با اجراى احکام است در حق خواهان محکوم 
مى نماید.راى صادره نســبت به خوانده ردیف اول و دوم غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 
اعتراض دراین شعبه و بیست روز پس از انقضاى مهلت واخواهى قابل تجدیدنظرخواهى درمحاکم 
عمومى دادگسترى نجف آباد مى باشد. و نسبت به خوانده ردیف اول حضورى و ظرف بیست روز پس 
از ابالغ قابل اعتراض محاکم عمومى دادگسترى نجف اباد مى باشد.282864/م الف محمدحسن 

قلى زاده-قاضى شعبه چهارم شوراى حل اختالف نجف آباد/8/356
 ابالغ رأى

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 744/97 شــعبه 8(گلبهار غربى)  دادنامه 
97/8/12-1061 مرجع رسیدگى شــعبه هشتم شــوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: مجتبى 
محمدى نشانى: نجف اباد-خیابان 15 خرداد جنوبى-کوچه شهید شمس-بن بست شهید محمدى 
خوانده: 1.گوهر تاج مرادى 2.سید مصطفى مطلبى نشانى: مجهول المکان موضوع: مطالبه وجه یک 
فقره چک به شماره 835048 جمعا به مبلغ 110/000/000 ریال گردشکار: خواهان دادخواستى به 
خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق 
و جرى تشریفات 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 مجتبى محمدى به طرفیت 1.گوهر تاج مرادى 2.سید مصطفى مطلبى 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 داشــته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر 
بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خواندگان دلیلى 
بر برائت ذمه یا بطالن دعوى اقامه و ابراز نداشــته،دعوى و مستندات مصون از هرگونه ایراد و انکار 
باقى مانده است،دعوى مطروحه را موجه و ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 
و 522 قانون آیین دادرســى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و 
ثابت دانســته و حکم بر محکومیت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ 110/000/000 ریال بابت 
اصل خواســته و پرداخت مبلغ 3/100/000 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 96/12/15 
لغایت اجراى حکم،در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید.راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر نزد محاکم عمومى 
دادگسترى نجف آباد مى باشد. 282922/م الف، قاضى شــوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 

شعبه 8 / 8/357
 ابالغ رأى

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالســه پرونده 168/97 دادنامه 97/05/04-445 مرجع 
رسیدگى شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف اباد خواهان: قربانعلى حبیب اللهى 
نشانى: نجف آباد-خ شریعتى-جنب مسجدالنبى-مغازه لوله کشــى –وکیل خواهان:    خانم اکرم 
شاپورى نشانى:نجف اباد – نرســیده به چهارراه اهللا اکبر- روبه روى میوه سراى ولى عصر خوانده: 
افشین حسین زاده نشانى: مجهول المکان موضوع: مطالبه وجه یک فقره سفته به شماره 575891-
90/08/14 جمعا به مبلغ پنجاه میلیون ریال گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت 
خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشریفات قانونى 
دروقت مقرر جلسه اى شــورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشــکیل و باتوجه به محتویات پرونده 
ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى 
قربانعلى حبیب اللهى باوکالت خانم اکرم شاپورى  به طرفیت افشین حسین زاده 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 استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى 
مطروحه نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است لذا 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 پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و 
پرداخت مبلغ 680000 ریال به عنوان هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و نیز پرداخت 
حق الوکاله وکیل و پرداخت خســارات تاخیر و تادیه از تاریخ دادخواســت 97/02/05 لغایت اجراى 
حکم که توسط اجراى احکام محاســبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. 
راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از ابالغ 
قابل واخواهى در همین شــورا و ظرف همین مــدت قابل تجدیدنظرخواهى نــزد محاکم عمومى 
دادگسترى نجف آباد مى باشد. 282956/م الف، قاضى شــوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 

شعبه 2حقوقى/ 8/358
 مزایده

در پرونده کالسه 971068 اجرایى و به موجب دادنامه 546-89 صادره از شعبه دوم  عمومى نجف آباد 
محکوم علیه اجرایى آقاى یوسف خلیلى فرزند فتح اله محکوم است به پرداخت 100 عدد سکه تمام 
بهارآزادى در حق محکوم له هدى کارشناس و مبلغ 200/000 ریال نیم عشر دولتى درحق صندوق 
دولت که از طریق اجراى احکام مدنى شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمى 
دادگسترى منتخب آقاى حیدر حیدرى به شرح ذیل ارزیابى گردیده است: یک باب منزل مسکونى 
واقع در نجف آباد-خیابان امام غربى-بعد از کوچــه بامداد-پالك 913 روبه روى آموزش عالى-به 
میزان 3/6 ســهم از18 سهم به پالك ثبتى به شــماره ملک 268 بخش 11 ثبت اصفهان- مصالح 
سقف تیرچه-کف فرش موزاییک-درب هاى بیرونى آلومینیوم-درب هاى داخلى چوبى- حدود 390 
مترمربع بنا مى باشد و محل مورد نظر 268 مترمربع عرصه مى باشد.به میزان 9/000/000/000ریال 
ارزیابى گردیده اســت. باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نســبت به نظریه کارشناسى 
اموال توقیف شــده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 1397/09/13 ساعت 08/30 
صبح و در محل اجراى احکام به فروش میرسد. برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى 
باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى المجلس به حساب شماره 2171290354001 
واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به 
نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمنًا خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از 
مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به عمل آورد. 285057/م الف مدیراجراى احکام مدنى 2 

دادگسترى نجف آباد/ 8/359
 حصروراثت 

حسین کارشناس داراى شناسنامه شماره 383 به شرح دادخواست به کالسه 1061/97 از این دادگاه 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمود کارشناس نجف آبادى 
بشناسنامه 768 در تاریخ 97/04/16 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به : 1. مریم کارشناس نجف ابادى  ش ش 231 ، 2. حسین کارشناس  ش ش 
383 ، 3. حکیمه کارشناس نجف ابادى  ش ش 364 ، 4. فریبا کارشناس نجف ابادى  ش ش 195 ، 5. 
نفیسه کارشناس نجف ابادى  ش ش 393 ، 6. على کارشناس ش ش 826 7.جلیل کارشناس نجف 
ابادى   ش ش  157 (فرزندان متوفى)، 8.فردوس مدرس نجف ابادى ش ش 599 (همسر 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. 285115/م الف رئیس شعبه 10 

حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/ 8/360
 حصروراثت 

حمید دیانى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 27780 به شرح دادخواست به کالسه 1069/97 از 
این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان شهربانو منتظرى 
نجف ابادى بشناسنامه 983 در تاریخ 97/08/11 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. مهناز دیانى نجف آبادى ش ش 141 ، 2. مجید دیانى ش ش 
516 ، 3. فریبا دیانى نجف آبادى ش ش 27288 ، 4. حمید دیانى نجف آبادى ش ش 27780 (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. 285476/م الف رئیس 

شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد /8/361
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آگهى تغییرات 
آگهى تغییرات شرکت پویا انرژى تنها ره آورد پارس 
سهامى خاص به شماره ثبت 47764 و شناسه ملى 
10260659090 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مورخ 1397/07/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شیما 
هانى طبائى زواره کدملى 1189580713رئیس هیئت 
مدیره و مهدى جزینى درچه کدملى1829479407 
مدیر عامل ومحمد سعیدى فر کدملى 1289054568 
نایب رئیس هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
شدند. کلیه اوراق و اســناد مالى و تعهدات با امضاء 
مدیر عامل و یک نفر از اعضا هیئــت مدیره و با مهر 
شرکت معتبر است. ضمناً عامل شرکت نامبرده مجرى 
مصوبات هیئت مدیره خواهد اداره کل ثبت اســناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (286239)

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شــرکت تعاونى مسکن مهر 
ســى و دو فتوت اصفهان به شــماره ثبت 
32143 و شناســه ملى 10260526881 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
به طور فــوق العاده مــورخ 1397/05/05 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه منتهى به 
1394/12/29 و 1395 و 1396 به تصویب 
مجمع عمومى رسید. - حمیدرضا فرحناکیان 
به شــماره ملى 1288924904، غالمرضا 
نصیرى به شــماره ملى 1288824051 و 
سعادت مراتب به شماره ملى 1282851713 
به عنوان اعضاى هیئت تصفیه براى مدت دو 
سال انتخاب گردیدند. - آقاى سعادت مراتب 
به عنوان مدیرتصفیه براى مدت دو ســال 
انتخاب گردید. - نشانى محل تصفیه اصفهان 
- خیابان آتشگاه - بعد از منارجنبان - پشت 
رستوران قیطران کدپستى 8188361314 
تعیین گردید. اداره کل ثبت اســناد و امالك 
اســتان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان
(286149) 

آگهى تغییرات
آگهــى تغییرات شــرکت فنى مهندســى 
کنکاش الکترونیک اسپادان شرکت سهامى 
خاص به شماره ثبت 44277 و شناسه ملى 
10260621660 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1397/07/09 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 
اعضاى هیات مدیره عبارتند از: آقاى مهرداد 
شــیخان به شــماره ملى1283947250 
آقاى احســان امیــن منصور به شــماره 
ملى1284991180 آقــاى امین تلگینى به 
شــماره ملى 1287237525 براى مدت دو 
سال انتخاب شــدند آقاى رامین مستاجران 
گورتانى به شــماره ملى 1130063356 به 
سمت بازرس اصلى آقاى سیدمحمد فاطمى به 
شماره ملى 1270990969 به سمت بازرس 
على البدل براى مدت یک سال مالى انتخاب 
شدند. روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت 
نشر آگهى هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(286178)

آگهى تغییرات
آگهــى تغییرات شــرکت فنى مهندســى 
کنکاش الکترونیک اسپادان شرکت سهامى 
خاص به شماره ثبت 44277 و شناسه ملى 
10260621660 به اســتناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1397/07/09 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : 1ـ آقاى امین تلگینى به شماره 
ملى 1287237525 به سمت رئیس هیئت 
مدیره 2ـ آقاى احسان امین منصور به شماره 
ملى 1284991180به سمت مدیر عامل و 
عضو هیئت مدیره 3ـ آقاى مهرداد شــیخان 
به شمارملى1283947250به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره براى دو ســال انتخاب 
شدند کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور 
شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها 
و عقوداسالمى با امضاء دو نفر از اعضاى هیئت 
مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان
(286199) 

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شرکت ســفیر خدمات پرشین 
شرکت تعاونى به شماره ثبت 35293 و شناسه 
ملى 14004118630 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/07/15 
نامه شــماره 91158مــورخ 97/7/30 اداره 
تعاون اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : نوع 
اساسنامه از خدماتى به تولیدى و توزیعى تغییر 
یافت و ماده 1 اساســنامه اصالح شد موضوع 
فعالیت شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده 
3 اساسنامه اصالح گردید: تولید و توزیع خرید 
فروش انواع فراورده هاى نفتى و مشتقات مجاز 
2-صــادرات و واردات کلیه کاالهــاى مجاز و 
فعالیت هاى بازرگانى (صنایع معادن کشاورزى 
) 3- پیمانکارى و ســاخت و نصب و راه اندازى 
کارخانجات و ماشین آالت صنعتى مرکز اصلى 
شرکت به استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، 
بخش مرکزى ، شهر اصفهان، شهید دکتر باهنر 
، کوچه 22 بهمن ، کوچه 17 شهریور ، پالك 2 ، 
مجتمع تجارى مهتاب ، طبقه دوم ، واحد 2,1 کد 
پستى : 8138773917 اساسنامه جدید تعاونى 
در52. مــاده و37. تبصره تصویب، و جایگزین 
اساســنامه قبلى گردید. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان
(286238) 

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شــرکت بازرگانى آســتان 
تجارت میالد شرکت با مســئولیت محدود 
به شــماره ثبــت 58051 و شناســه ملى 
14006651110 به اســتناد صورتجلسه 
مجمــع عمومــى فــوق العــاده مــورخ 
1397/07/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 
آقاى حســین صادقى میر لطف اله با دریافت 
مبلغ 5 میلیون ریال ســهم الشرکه خویش 
از صندوق از شــرکت خارج گردید. سرمایه 
شــرکت از مبلغ 15 میلیون ریال به مبلغ ده 
میلیون ریــال کاهش یافت و مــاده مربوطه 
در اساســنامه بدین شــرح اصالح گردید : 
سرمایه شــرکت مبلغ ده میلیون ریال تمام 
اســت که به صورت نقد پرداخت شده و در 
اختیار مدیران شــرکت قرار گرفته اســت . 
2 - شرکاء فعلى و میزان سهم الشرکه هر یک 
عبارت گردید : آقاى مسعود صادقى میرلطف 
اله داراى مبلغ 2500000ریال سهم الشرکه 
و آقاى حمید صادقى میر لطف اله داراى مبلغ 
2500000ریال سهم الشرکه و خانم عصمت 
عرب داراى مبلغ 5000000 ریال ســهم 
الشرکه . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان
(286240) 

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شرکت دیبا عرش زنده رود شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 50283 و شناسه ملى 
10260687624 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/07/20 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : مجید هارونى فرزند هوشــنگ به کدملى 1130253171 با پرداخت 400000 ریال به صندوق شرکت 
وارد شرکت و جزء شــرکاء شرکت محسوب مى گردد. و سرمایه شــرکت از مبلغ 1000000 ریال نقدى به 
1400000 ریال افزایش یافت و ماده 4 اساسنامه به شرح زیر اصالح شد: ماده 4 اصالحى : سرمایه شرکت 
مبلغ 1400000 نقدى است که تماماً به صورت نقد پرداخت و در اختیار مدیران شرکت قرار گرفت. . لیست 
شرکاء شرکت و میزان سهم الشرکه هر یک بدین شرح مى باشد: مرتضى قائدى به کدملى1129803651 
دارنده 400000 ریال سهم الشرکه و على اصغر قائدى به کدملى 1129934608 دارنده 600000 ریال سهم 
الشرکه و مجید هارونى به کدملى 1130253171دارنده 400000 ریال سهم الشرکه میباشند. مرکز اصلى 
شرکت در واحد ثبتى اصفهان به نشانى استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، 
لمجیر ، کوچه (نگار) ، خیابان شهداى لمجیر ، پالك 0 ، طبقه اول ، واحد جنوبى-کدپستى8189965179 تغییر 
یافت وماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان
(286241) 

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شرکت گروه پارس انرژى تخت 
جمشید شرکت با مســئولیت محدود به شماره 
ثبت 59404 و شناسه ملى 14007165943 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق 
العاده مــورخ 1397/07/28 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : شــرکت گروه فلن انرژى تخت 
جمشــید با مســئولیت محدود به شناسه ملى 
14006986102 دارنــده 999900 ریــال 
ســهم الشــرکه با پرداخت مبلغ 280میلیارد 
ریال به صندوق شــرکت، سهم الشرکه خود را 
به میــزان280000999900 ریال افزایش 
داد. سرمایه شــرکت از مبلغ 1000000 ریال 
نقدى به 280001000000ریــال افزایش 
یافت و ماده 4 اساســنامه به شرح زیر اصالح 
شــد: ماده 4 اصالحى : ســرمایه شرکت مبلغ 
280001000000 ریال نقدى است که تماما به 
صورت نقد پرداخت و در اختیار مدیران شرکت 
قرار گرفت. شرکاء شرکت و میزان سهم الشرکه 
هر یک بدین شــرح مى باشــد: آقاى محسن 
حیدرى دارنده 100 ریال سهم الشرکه . شرکت 
گروه فلن انرژى تخت جمشــید با مسئولیت 
محدود به شناسه ملى 14006986102 دارنده 
280000999900 ریال سهم الشرکه . اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان
(286242) 

مراقب مراقب 
فشار خون فشار خون 
پایین پایین  هم هم
 باشید باشید

معموًال در مورد فشار خون باال، زیاد حرف زده مى شود 
چون مى تواند موجب ســکته قلبى، ســکته  مغزى و 
نارسایى کلیه ها شود اما فشــار خون پایین که به آن 
«هیپوتنشن» هم گفته مى شــود نیز مى تواند به بدن 

آسیب بزند.
زمانى فشار خون پایین اســت که مقدار باالى فشار 
خون (فشار سیســتولیک) 90 میلیمتر جیوه یا کمتر 
باشــد و مقدار پایین فشار خون (فشــار دیاستولیک) 
60 میلیمتر جیوه یا کمتر باشد. به عبارت دیگر، زمانى 
فشار خونتان پایین اســت که دستگاه باالترین مقدار 
فشــار را 90 میلیمتر جیوه یا کمتر و پایین ترین مقدار 

فشار را 60 میلیمتر جیوه یا کمتر نشان دهد.

عالمت هاى اصلى در فشار خون پایین
 فشار خون هر کســى مى تواند گاهى افت کند و هیچ 
عالمت قابل توجهى هم نداشــته باشــد. مثًال تغییر 
حالت از وضعیت نشسته یا خوابیده به وضعیت ایستاده 
مى تواند باعث افت فشار خون شــود. برخى از افراد 
ممکن است درست بعد از خوردن غذا یا در اثر ایستادن 

طوالنى، فشار خونشان پایین بیاید.
اما شــرایط خاصى نیز وجود دارد که مى تواند موجب 
کاهش فشار خونِ  پایدار شــده و به سالمتى آسیب

 بزند. شــرایطى چون باردارى، خونریزى شــدید به 
دلیل آسیب و جراحى، گردش خون نامناسب ناشى از 
بیمارى قلبى، ضعف همراه با کم آبى بدن، رژیم گرفتن 
براى کاهش وزن، شــوك، عفونت خون و اختالالت 
غدد درون ریز مانند دیابت، نارسایى آدرنال و بیمارى 

تیروئید.
کمبود ویتامین B12 و اســید فولیک نیز ممکن است 
موجب کم خونى شود و در نتیجه کاهش فشار خون را 
در بر داشته باشند. اینکه مدام فشار خونتان پایین باشد، 
خوب نیست. اگر فشار خون خیلى پایین بیاید، بدنتان 
نخواهد توانست اکســیژن کافى براى عملکردهاى 

حیاتى اش را دریافت کند.
کاهش سطح اکسیژن هم مى تواند عملکرد قلب و مغز 
را مختل کرده و تنفس را هم دشــوار کند. در مواردى 
خاص، آنهایى که فشار خون پایین دارند، ممکن است 
هوشیارى خود را از دست دهند و یا دچار شوك شوند. 
به همین دلیل، خیلى مهم است که نسبت به عالیم و 
نشانه هاى فشار خون پایین، آگاهى داشته باشید و به 

موقع، تحت درمان قرار بگیرید.

احساس سرگیجه و سبکى در سر
فشار خون پایین موجب کاهش جریان خون به سمت 
مغز مى شود. در نتیجه تأمین اکسیژن مغز کم شده و 
احساس سرگیجه و سبکى ســر به شما مى دهد. این 
اتفاق معموًال با تغییر ناگهانى وضعیت بدن مثًال ناگهان 
ایستادن بعد از بیدار شدن از خواب، مى افتد. اگر فشار 
خونتان خیلى پایین باشد، ســرگیجه مى تواند موجب 

غش کردنتان هم بشود.

احساس خستگى
فشــار خون پایین مى تواند روى سطح انرژى بدن اثر 
گذاشته و احساس خســتگى ایجاد کند. جریان خون 

نقش مهمى در تولید انرژى در بدن دارد، چون اکسیژن 
و مواد مغذى الزم براى بدن را تأمین مى کند.

ضربان تند قلب
اگر احســاس تپش قلب یا ضربان تند قلب داشــتید، 
ممکن است به دلیل کاهش فشار خون باشد. جریان 
خون ضعیف به سمت قلب، باعث انقباضات نامنظم در 
قلب مى شود. اگر قلب با مقدار کافى از خون ُپر نشود، 
با افزایش ضربان، آن را جبران خواهد کرد. همچنین 
ممکن است سرعت نبضتان هم باال برود و تنفستان 
هم تندتر شود. حتى شــاید متوجه تغییرات مکرر در 

دماى بدن خود شوید. 

پوست سرد و رنگ پریده
سردى پوســت و رنگ پریدگى آن مى تواند عالمت 
دیگرى از فشــار خون پایین باشــد، مخصوصًا اگر 
همراه با افزایــش ضربان قلب و تنگى نفس باشــد. 
ایــن اتفاق زمانــى مى افتد کــه خون کافــى براى 
گردش در بــدن (به علت افت فشــار خــون) وجود 

ندارد.

کاهش تمرکز
تمرکز نداشتن هم مى تواند به افت فشار خون مربوط 
باشد. خون اگر دچار افت فشار شود، با سرعت مناسبى 
به مغز نمى رسد؛ یعنى سلول هاى مغز، اکسیژن و مواد 
مغذى کافى براى عملکرد مناسب نخواهند داشت. در 

نتیجه فرد به سختى مى تواند تمرکز کند. 

گردش خون یک مسئله مهم در سالمت بدن 
است. فرایند پمپاژ شدن خون از قلب، به انتقال 
خون که حاوى اکســیژن و مواد مغذى است، 
کمک مى کند. خون و مــواد مغذى موجود در 
خون از طریق گردش خون بــه تمام اندام ها 
و بافت هاى بدن مى رســند. به عالوه گردش 
خون به انتقال مواد زاید به کلیه ها و ریه و دفع 

آنها کمک مى کند. 
گردش خــون از طریق سیســتم عروقى که 
شــامل مویرگ ها و رگ ها مى شــود و براى 
انجام این کار، به طور مؤثــر بدن نیاز به تغذیه 
مناسب حاوى انواع ویتامین ها دارد.  در ادامه به 
ویتامین هاى ضرورى براى بهتر شدن گردش 

خون اشاره مى شود. 

نیاسین 
«نیاسین» نوعى ویتامین B است که از سالمت 
گردش خــون محافظت مى کند. بررســى ها 
نشان داده اند که کمبود این ویتامین به ندرت 
بروز مى کند، زیرا اکثر مردم این ویتامین را از 
طریق غذا دریافت مى کنند. غذاهاى سرشار از 
نیاسین عبارتند از: چغندر، بادام زمینى، ماهى و 

آفتابگردان. 
به عالوه بســیارى از انــواع نــان و غالت، 
غنى شــده با این ویتامین هســتند. نیاســین 
به کاهش کلســترول بد خون، پیشــگیرى از 
سفت شدن عروق و یا «آترواسکلروز» کمک

 مى کند. 

E ویتامین
ویتامین E با گشــاد کردن رگ هاى خونى، به 
بهبود گردش خون کمک مــى کند و حرکت 
خون در داخل رگ ها را بدون هیچ محدودیتى 
فراهم مى کند. به عالوه ویتامین E براى تولید 
ســلول هاى قرمز خون و پیشــگیرى از لخته 
شدن خون ضرورى است. غذاهایى که حاوى 
ویتامین E هستند عبارتند از سبزیجات داراى 

برگ ســبز، آجیل ها و روغن هاى گیاهى، به 
عالوه بسیارى از غالت و آبمیوه ها هم حاوى 

ویتامین E هستند. 

C ویتامین
ویتامین C که نام دیگر آن «اسید آسکوربیک» 
اســت، مى تواند از تجمع پالك هاى خون و 
«آترواسکلروزیس» پیشگیرى کند که هر دو 
(پالك خون و آترواســکلروز) عواملى هستند 
که گردش خون را مختــل مى کنند. به عالوه 
ویتامین C به انعطاف پذیرى رگ هاى خونى 
کمک مى کند. میوه هایى مانند پرتقال، کیوى، 
گریپ فروت، انبه و گوجه فرنگى و سبزیجاتى 
مانند بروکلى، سبزیجات داراى برگ سبز، کلم 
و کدو از بهترین منابــع غذایى حاوى ویتامین 

C هستند. 

K ویتامین
ویتامین K براى لخته شدن خون ضرورى است. 
کمبود ویتامین K منجر به خونریزى یا «هموراژ» 
(خونریزى بیش از حد) مى شود که این خونریزى 
ممکن اســت با خون دماغ یا خونریزى لثه ها 
شروع شود. بررسى ها نشان داده اند که افزایش 
مصرف ویتامینK خطر بروز خونریزى ناشى از 
بیمارى هاى کبد، ســندروم هاى ناشى از سوء 
تغذیه یا مصرف طوالنى مدت آنتى بیوتیک را 
کاهش مى دهد. غذاهایى که سرشار از ویتامین

K هستند عبارتند از اســفناج، چاى سبز، کاهو، 
کلم، ترب و مارچوبه. 

B6 ویتامین
ویتامین B6 با توانایى در مبارزه با رادیکال هاى 

آزاد گردش خون را بهبود مى بخشد.
 رادیکال هاى آزاد باعث سفت شدن رگ هاى 
 B6 خونى مى شــوند. منابع غنــى از ویتامین
عبارتند از ماهى تن، سینه بوقلمون، سینه مرغ، 

سیر و خردل. 

مهمترین ویتامین ها
 براى بهبود گردش خون

چرا دست هایتان 
همیشه سرد است

سرد شــدن دســت ها، حتى وقتى در محیطى سرد 
نیستید، عادى است. اغلب سردى دست ها، بخشى 
از پاســخ طبیعى بدن براى تنظیم دماى خود است و 

جاى نگرانى ندارد.
اما اگر سردى دســت ها دائمى و مخصوصًا همراه با 
تغییررنگ باشد، مى تواند نشان دهنده یک مشکل 
جدى باشد؛ مثًال سرد شدن دست ها مى تواند ناشى از 
مشکالت عصبى و یا گردش خون و یا بر اثر تخریب 

بافت در دست ها و یا انگشتان باشد.
بدن ما باید گرما و انرژى درونى خود را حفظ کند. یک 
راه براى انجام این کار، کاهش جریان خون به پوست 

از طریق منقبض کردن رگ هاى خونى است.
اگر در هواى خیلى ســرد، بیرون از منزل باشــید، 
ســردى دســت ها مى تواند عالمت هشداردهنده 
سرما زدگى باشد. سایر عالیم هشدار دهنده عبارتند 
از یخ زدن پاها، تغییر رنگ پوســت دست، سفید و یا 
کبود شدن پوست، بى حســى و سوزن سوزن شدن 
دست و پا، بروز زخم و یا تاول پوستى و سفت شدن 

پوست.
پاســخ بدن نسبت به ســرما عبارت است از کاهش 
گردش خون در دســت ها و پاها براى حفظ گرماى 

اندام هاى داخلى.

علل سرد شدن دست ها
دانشمندان پروتئین هاى خاصى را در رگ هاى خونى 
پوســت یافته اند که به محرك هاى ســرد واکنش 
نشان مى دهد. اگر در هواى ســرد قرار بگیرید و یا 
به جسم سردى دســت بزنید، این پروتئین ها فعال 

مى شوند.
البته کم خونى، دیابت و بیمــارى برگر از دیگر علل 
آن اســت که  در بیمــارى برگر، رگ هــاى خونى 
دست و پا ملتهب شده و مســدود مى شوند. در این 
بیمارى، تخریب بافت پوست، عفونت و قانقاریا رخ 

مى دهد.
 

شاید فکر کنید غذاى تند فقط ضرر دارد ولى اشتباه 
مى کنید. خوردن غذاى تند مى تواند سالمتى شما را 

در برابر سرطان و مرگ تضمین کند. 
محققان دریافته اند خــوردن روزانه از غذاهاى تند 
مى تواند خطر مرگ ناشى از سرطان، بیمارى هاى 

قلبى، ریوى و دیابت را کاهش دهد.
محققان عنوان کرده اند خوردن غذاهاى تند مى تواند 
خطر مرگ را در مقایسه با افرادى که غذاهاى تند را 
کمتر از یک بار در هفته مى خورند، 14 درصد 

کاهش دهد.عالوه بر ایــن، فایده مصرف فلفل در 
زنان بیشتر نمود پیدا مى کند تا در مردان.

به گفته محققان، بعضى از عناصر زیســتى موجود 
در فلفل مى تواند بیانگر این رابطه باشــد که فلفل 
تازه سرشــار از ویتامین C، کپسایسین و سایر مواد 

معدنى است.
کپسایسین اثرات ضد چاقى، ضد التهاب و خواص 
ضد سرطانى دار د و داراى آنتى اکسیدان هاى مفید

 است.

مزایاى خوردن غذاى تند 
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خداوند نعمت هاى فــراوان و عطایاى بى شــمار خود را خاص 
شما کرد و به حجت هاى آشکارتان هشدار داد. یک یک شما را 
برشمرد و براى هر یک مدت عمرى مقرر کرد. بدانید، که شما 
را در این جهان که سراى آزمایش و عبرت است مى آزمایند و به 

حساب آنچه گفته اید یا کرده اید خواهند رسید.
موال على (ع)

شهردارى گلدشت به موجب مصوبه شماره 97/577/ش مورخ 97/07/02 
شوراى محترم اسالمى شــهر در نظر دارد نسبت به تأمین نیروى انسانى 
مجرب و کارآزموده براى انجام امور خدماتى و پشتیبانى به مدت یکسال از 
طریق مناقصه عمومى اقدام نماید، لذا شرکت هاى واجد شرایط مى توانند 
جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ فرم پیشنهاد تا تاریخ 97/08/29 به 
شهردارى مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز 

چهارشنبه 97/08/30 به دبیرخانه حراست شهردارى تحویل نمایند.
تلفن تماس: 7- 03142232006

تمدید آگهى مناقصه

مهدى غالمى- شهردار گلدشت

نوبت دوم

شهردارى گلدشت به موجب مصوبه شوراى اسالمى شهر در نظر دارد 
نسبت به اجاره جایگاه CNG گلدشت به مدت یکسال از طریق مزایده 
عمومى اقدام نماید، لذا شرکت هاى واجد شرایط مى توانند جهت کسب 
اطالعات بیشتر و اخذ فرم پیشــنهاد تا تاریخ 97/08/30 به شهردارى 
مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز پنج شنبه 

مورخ 97/09/01 به دبیرخانه حراست شهردارى تحویل نمایند.

آگهى مزایده

مهدى غالمى- شهردار گلدشت

نوبت دوم

سازمان فرهنگى ، اجتماعى و ورزشى شهردارى شاهین شهر به استناد مجوز شماره 4620/ش 
مورخ 95/12/28 شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد اجاره ماهانه واحدهاى ادارىـ  تجارى 

فرهنگسراى دانش و خالقیت را از طریق مزایده واگذار نماید.

افراد حقیقى و حقوقى مى توانند براى دریافت شرایط تا روز سه شــنبه  مورخ  1397/09/06 به امورقراردادهاى 
سازمان مراجعه و حداکثر تا روز چهارشنبه مورخ 97/09/07 نسبت به تحویل پیشنهاد خود به دبیرخانه سازمان 

واقع در شاهین شهرـ  میدان فاطمیه ساختمان نگارستان شهردارىـ  طبقه چهارم اقدام نمایند.
سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت shaahinshahr.ir  مراجعه فرمایید.

آگهى مزایده عمومى نوبت دوم

روابط عمومى سازمان فرهنگى ، اجتماعى و ورزشى شهردارى شاهین شهر

چاپ اول

سپرده شرکت در مزایدهنرخ پایه اجاره بهاء ماهانهمساحت تقریبىموقعیت واحدطبقهردیف

175/500/0006/600/000 متر مربعضلع شرقىهمکفیک

175/500/0006/600/000 متر مربعضلع شرقىهمکفدو

سازمان حمل و نقل همگانى گلدشت به استناد مصوبه شماره 97/428/ش مورخ 
1397/05/25 در نظر دارد نسبت به اجاره امتیاز تاکسى بى سیم براساس قیمت 
کارشناسى پایه به مدت یکسال اقدام نماید، متقاضیان واجد شرایط مى توانند تا 
پایان وقت ادارى روز سه شنبه 1397/08/29 جهت دریافت اسناد آگهى به سازمان 
حمل و نقل همگانى شهردارى گلدشــت مراجعه و پیشنهادات خود را تا آخ ر وقت 

ادارى 1397/08/30 به سازمان تحویل دهند.
تلفن تماس: 42234061- 031

آگهى مزایده

سازمان حمل و نقل همگانى شهردارى گلدشت

نوبت دوم

شهردارى پیربکران به استناد مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر 
در نظر دارد نسبت به فروش دو قطعه زمین به شماره هاى 43 و 52 
هر کدام به متراژ 180 مترمربع با کاربرى مسکونى، از طریق مزایده 

عمومى و براساس قیمت کارشناسى انجام شده اقدام نماید.
لذا از کلیه متقاضیان دعوت مى شود جهت کسب اطالعات بیشتر و 
دریافت اسناد مزایده حداکثر ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهى 

نوبت دوم به دبیرخانه شهردارى مراجعه نمایند.

تجدید آگهى مزایده

محسن جوادى- شهردار پیربکران

چاپ اول

قابل توجه اعضاء محترم شرکت تعاونى مصرف کارکنان اداره کل پست استان اصفهان
به استناد ماده 17 اساسنامه شرکت تعاونى مصرف کارکنان اداره کل پست استان اصفهان 
اشخاص مشروحه ذیل شرایط ادامه عضویت در شرکت تعاونى فوق را ندارند. لذا خواهشمند 
است از تاریخ انتشار این اطالعیه (به بعد) جهت دریافت ارزش سهام خود طبق مواد 18 و 
19 اساسنامه مذکور در ساعات ادارى به محل شرکت تعاونى واقع در اصفهان، خیابان نشاط 

اداره کل پست استان اصفهان مراجعه فرمایند.
1- اشخاصى که به دلیل استعفاء، بازخریدى، لغو یا اتمام قرارداد، اخراج، انتقال به سایر ادارات 
کل پست استان هاى کشور یا دیگر دستگاه هاى دولتى و کالً اشخاصى که به هر نحوى از انحاء 
رابط استخدامى آنان با پست استان قطع شده و مستخدم یا طرف قرارداد اداره کل پست 

استان اصفهان نمى باشند.
2- وراث اعضاء متوفى در صورت عدم وجود شرایط عضویت.

اطالعیه

شرکت تعاونى مصرف کارکنان اداره کل پست استان اصفهان

به اطالع  همشهریان محترم در محدوده بلوار شفق، منازل سازمانى شهید خیرى( آمادگاه ارتش) و پارك 
کوهستانى صفه مى رساند خط 230 کیلوولت حدفاصل نیروگاه اصفهان به بزرگراه اقارب پرست و پست 

صفه در بلوار تله کابین در تاریخ 97/08/14 برقدار گردیده است.
لذا از ساکنین محترم مناطق یا د شده درخواست مى گردد از نزدیک شدن به این خط خوددارى فرمایند.
روابط عمومى شرکت برق منطقه اى اصفهان

اطالعیه


