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روزهاى پایانى 
تصویربردارى

فصل سوم سریال 
«از سرنوشت»

اصفهان مهاجرپذیرترین شهر کشور است
3

5

یک پرونده
 و 3250 شاکى

سریال «از سرنوشت» به کارگردانى محمدرضا 
خردمندان و علیرضا بذرافشان و تهیه کنندگى 

على اکبر تحویلیان به فصل سوم رسید و 
تصویربردارى سومین فصل این سریال تا یک ماه 

دیگر ادامه دارد. سریال «از سرنوشت» در سه 
فصل براى پخش از شبکه 2 سیما ...

اولین جلسه رسیدگى به پرونده سکه ثامن امروز 
18 دى در شعبه 1064 دادگاه کیفرى 2 تهران با 
3250 شاکى به ریاست قاضى قاسمى به صورت 

علنى برگزار خواهد شد.
غالمحسین اسماعیلى سخنگوى قوه قضائیه نیز 
در هفدهمین نشست خبرى خود درباره آخرین 
وضعیت رسیدگى به پرونده ســکه ثامن گفت: 
این پرونده در دادگاه تعیین وقت شده است. وى 
افزود: طوالنى شدن فرایند پرونده تا اینجاى کار، 
اجتناب ناپذیر بوده زیرا تا االن ســه هزار و 250 
شــاکى دارد و تحقیق از این افراد و ادعاهایشان 

زمان بر است...
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عضو شوراى شهر: 450 هزار حاشیه نشین در کالنشهر اصفهان زندگى مى کنند

فرارا: من را مى خواهید؟ 
با محسن صحبت کنید

 چیرو فرارا، ســرمربى ایتالیایى، مدنظر باشگاه ذوب آهن قرار داشت 
ولى با اتفاقاتى که رخ داده و رقم پیشنهادى این مربى، باید حضورش 
را در ایران منتفى دانســت.  تیم فوتبال ذوب آهــن اصفهان بعد از 
کناره گیرى علیرضا منصوریان از ســرمربیگرى این تیم، همچنان 

بدون سرمربى است و  ...
32
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در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

اولین جلسه دادگاه «سکه ثامن» 
امروز برگزار مى شود

ورود کامیون 
به بزرگراه هاى جنوب 

اصفهان
 ممنوع مى شود؟

واکنش 
«نیویورك تایمز» 

و «گاردین» 
به تهدید فرهنگى «ترامپ»

سرقت از صندوق هاى صدقات اصفهان به صفر رسید
3

5

ذوبى ها باالخره ذوبى ها باالخره 
گلر خریدندگلر خریدند

ماه

ازدحامازدحام میلیونى در میلیونى در کرمان موجب جان باختن بیش از کرمان موجب جان باختن بیش از5050  نفر از تشییع کنندگان   نفر از تشییع کنندگان پیکر سردار  سلیمانى و به تعویق افتادن خاکسپارى شدپیکر سردار  سلیمانى و به تعویق افتادن خاکسپارى شد

«فرمانده» به منزل آخر رسید«فرمانده» به منزل آخر رسید

1- شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومى همزمان با ارزیابى کیفى(فشرده)،ایســتگاه پمپاژ کشتارگاه صنعتى نجف آباد به 
شماره(2098001434000098) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید.

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

دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 98/10/17 مى باشد.

فراخوان مناقصه عمومى همزمان با ارزیابى کیفى(فشرده) یک مرحله اى
« احداث ایستگاه پمپاژ کشتارگاه صنعتى نجف آباد»

مناقصه شماره 98-4-261 

 شرکت آب و فاضالب استان اصفهان شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

تاریخ روز ساعت عنوان
98/10/25 چهارشنبه 16:00 مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه
98/11/05 شنبه 16:00 مهلت زمانى ارسال پیشنهاد
98/11/06 یکشنبه 08:00 زمان بازگشائى پاکتها

3- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهاى الف:
3-1-آدرس: اصفهان، خیابان شیخ کلینى،خیابان جابرابن حیان،دبیرخانه معامالت شرکت آب و فاضالب استان اصفهان،تلفن:8-36680030-031،اتاق (292)

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

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

نام نشریه: روزنامه نصف جهان
تاریخ انتشار:1398/10/18
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دیروز نوبت به زادگاه حاج قاسم رســید تا شهداى جنایت 
آمریکایى ها را در بر بگیرد. روز گذشته میلیون ها کرمانى 
پا به پاى پیکر سردار شــهید حاج قاسم سلیمانى و همرزم 
شهیدش ســردار پورجعفرى از شــهرهاى مختلف خود را 
به کرمان رسانده  بودند تا شهدا را به خانه ابدى شان بدرقه 
کنند. در میان مشایعت کنندگان، معاون اول رئیس جمهور، 
وزراى بهداشت و نفت، استانداران خراسان رضوى، سیستان 
و بلوچستان و خراسان جنوبى هم به چشم مى خوردند.خیل 
عظیم عزاداران از صبح زود و  پس از ســاعت ها و گذر از 
مسیرهاى مختلف به سمت گلزار شهدا در حال حرکت بودند 
که ازدحام جمعیت سبب شــد تعدادى از عزاداران مصدوم 

شــوند و تعدادى نیز جان ببازند. آخرین آمار جانباختگان 
تا ســاعت 16و30 دقیقه دیــروز بیش از  50 نفــر و تعداد 
مصدومان 213 نفر گزارش شد.ستاد برگزارى مراسم تشییع 
شهداى جبهه مقاومت در کرمان اعالم کرد، حضور یکپارچه 
و میلیونى مردم در تشییع سرداران شهید باعث شد، به منظور 
پیشگیرى از آسیب رسیدن بیشتر به شرکت کنندگان عزیز، 
برنامه تدفین به وقت دیگرى موکول شود. سردار شریف، 
سخنگوى سپاه پاسداران هم در حاشیه مراسم تشییع پیکر 
شهید سردار ســلیمانى گفت:  براى اینکه آبرو و سرافرازى 
شهیدان دستمایه حوادث رخ داده نشود، برنامه مراسم تشییع 

در تاریخ دیگرى برگزار خواهد شد.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمى گفت: حرف آخر 
را اول مى زنم، انتقام مى گیریم؛ انتقام مى گیریم، سخت، 

محکم، پشیمان کننده، قاطع و تمام کننده، مطمئنم.
سردار حسین ســالمى دیروز در آیین تشییع پیکر مطهر 
سپهبد حاج قاسم سلیمانى و ســردار حسین پورجعفرى 
در میدان آزادى کرمان اظهار کرد: حاج قاسم سلیمانى در 
حالى که فرماندهى با صالبت بود و همه شکوه ایمان را در 
قامت خود متجلى مى کرد، همواره بسیار متواضع بود، درجه 

بر روى دوش او هرگز تفاخر را در او زنده نکرد.
سالمى اظهار کرد: شهید قاسم سلیمانى از قاسم سلیمانى 
براى دشمن خطرناك تر است. قاسم انتقام خود را از قبل 

گرفته است اما ما انتقام او را خواهیم گرفت، مى گوییم به 
دشمنان شما همیشه اشتباه کرده اید، شما همیشه براى ما 
فرصت ساخته اید.سالمى خطاب به مردم با تأکید بر اینکه 
گفتم انتقام مى گیریم، آرام باشــید به آینده فکر کنید، ما 
مى خواهیم آینده جدیدى بسازیم، گفت: آنها اشتباه کردند، 
آمریکایى ها با بسیج رسانه ها تالش کردند تا قدرى از کینه 
و نفرت مسلمانان به خود بکاهند و خیلى تالش کردند ملت 
ایران را از رهبر و انقالب جدا کنند و فکر مى کردند مردم 
علیه نظام عمل مى کنند. اما آمریکا ببیند امروز مردم براى 

چه به میدان آمدند.
«فرمانده» 

به منزل آخر رسید
فرمانده سپاه: انتقام سخت 
محکم و قاطع مى گیریم

عادل هم براى 
سپهبد شهید نوشت

عادل فردوسى پور هم روز سه    آفتاب  نیوز |
شنبه همزمان با مراسم تدفین پیکر سردار سلیمانى 
در کرمان از سوگى نوشــت که بر دل هاى ایرانیان 
نشست. فردوسى پور که خود از اهالى استان کرمان 
است در این متن کوتاه نوشت: «چو ایران نباشد تن 
من مباد، کرمان میزبان مردى اســت، که رفتنش، 
ایران عزیز را به ســوگ نشاند، همشــهرى به خانه 

خوش آمدى.»

13دى 
«روز جهانى مقاومت» شد

با پیشــنهاد بنیاد حفظ آثار و نشــر    ایسنا|
ارزش هاى دفاع مقدس، روز 13 دى ماه، روز شهادت 
سردار سپهبد قاسم سلیمانى به عنوان «روز جهانى 
مقاومت» و درج در تقویم رسمى کشور روز سه شنبه 

در شوراى فرهنگ عمومى کشور به تصویب رسید.

«ان شاء ا...» به آلمانى 
«ان شاء ا...» که مسلمانان بسیار از آن    برنا|
استفاده مى کنند، وارد فرهنگ لغات زبان آلمانى شد. 
فرهنگ «دودن» (Duden) مهمترین فرهنگ لغت 
زبان آلمانى در نسخه الکترونیکى خود که در اینترنت 
در دسترس است، اصطالح «ان شاء ا...» را به معنى 
 «inschallah» اگر خدا بخواهد» که به آلمانى»
نوشــته مى شــود، اضافه کرد. این فرهنگ لغت در 
توضیح این اصطالح نوشــته اســت: «ان شاء ا...» 
واژه اى عربى است که غالبًا توسط مسلمانان استفاده 

مى شود. 

آمار بیکاران تحصیلکرده
آخرین آمــار از این حکایــت دارد که    بهار |
نرخ بیکارى در پاییز امســال به 10/6 درصد رسیده 
که نسبت به پاییز سال گذشــته 1/2 درصد کاهش 
و نسبت به تابستان امسال 0/1 درصد افزایش دارد. 
بررســى وضعیت تحصیلى بین افراد شاغل و بیکار 
نشان مى دهد که در بین جمعیت بیکار که حدود دو 
میلیون و 900 هزار نفر هســتند، یک میلیون و 252 
هزار نفر بیکار فارغ التحصیل آموزش عالى هســتند. 
در بین فارغ التحصیالن بیکار حدود 609 هزار نفر مرد 
هستند و بیکاران زن فارغ التحصیل نیز تعدادشان به 

642 هزار نفر مى رسد.

جمعه ماه مى گیرد
کارشناس نجوم از وقوع ماه گرفتگى    مهر |
نیم ســایه اى در روز جمعه خبر داد و گفت: این ماه 
گرفتگى در ایــران قابل رؤیت و رصد اســت. على 
ابراهیمى ســراجى بیان کرد: براى رصــد این ماه 
گرفتگى در بیستم دى ماه نیاز به ابزار رصدى داریم. 
به گفته این کارشــناس نجوم، این مــاه گرفتگى از 
ساعت 20 و 38 دقیقه شــروع مى شود و تا 42 دقیقه 
بامداد شــنبه 21 دى ماه وارد حالت نیم سایه زمین 

خواهد شد.

تا بیست و چهارم 
وقت هست

سرپرستان خانوارى که تاکنون براى    ایسنا|
دریافت یارانه اقدام و ثبت نــام نکرده اند و متقاضى 
دریافت بسته معیشتى هستند، براى پیگیرى فرا یند 
hemayat. برخوردارى و ثبت درخواست در سایت

mcls.gov.ir تا 24 دى ماه یعنى هفت روز دیگر 
فرصت دارند. /1065

زمان واریز یارانه دى ماه 
صــد و هفتمین مرحلــه یارانه نقدى    رکنا|
ســاعت 24 روز جمعــه 20 دى ماه 98 به حســاب 
سرپرســتان خانوار واریز و قابل برداشت خواهد شد. 
مبلغ یارانــه دریافتى هر یک از مشــموالن دریافت 
یارانه نقدى همانند ماه هاى گذشته 45 هزار و 500 

تومان است.

تخمین جمعیت تشییع 
پیکر سردار

 ... نصــرت ا   باشگاه خبرنگاران جوان |
لطفى، قائم مقام شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى کشور 
اعالم کرد: طبق برآورد هاى اولیه و بررسى هاى میدانى و 
تجمیع آمار مبادى هاى ذیصالح، در تهران حداقل حدود 
هفت میلیون جمعیت شــرکت کننده در مراسم وداع و 
تشییع پیکر مطهر سردار سرافراز ســپاه اسالم سپهبد 
حاج قاسم سلیمانى حضور داشتند. همچنین رئیس مرکز 
ارتباطات و امور بین الملل شهردارى تهران، از جابه جایى 
سه میلیون مسافر با مترو براى شرکت در مراسم تشییع 

پیکر سردار شهید حاج قاسم سلیمانى خبر داد./1061

200 میلیون یورو 
براى حمایت از نیروى قدس 

  فارس| على الریجانى، رئیس مجلس شوراى 
اسالمى دیروز سه شنبه 17 دى در جلسه علنى مجلس 
شوراى اسالمى در جریان بررسى «طرح اصالح قانون 
اقدام متقابل در برابر اعالم سپاه پاسداران انقالب اسالمى 
به عنوان سازمان تروریستى»، با بیان اینکه همه ملت 
ایران پشتیبان محور مقاومت هســتند،  گفت:  در دو ماه 
باقیمانده، 200 میلیون یورو از صندوق توسعه ملى براى 

حمایت از نیروى قدس اختصاص مى دهیم./1062

اشاره خاص 
سلبریتى آمریکایى

  تسنیم| بعد از پست هاى متعدد سلبریتى هاى 
آمریکایى علیه «دونالد ترامپ»، «برندى مکسیل» بازیگر 
و مجرى تلویزیون آمریکا با انتشار ویدیویى از اهتزاز پرچم 
سرخ بر مسجد مقدس جمکران با طعنه ترامپ را زمینه 
ســاز جنگى میان ایران و آمریکا خواند. او در متن پست 
اینستاگرام خود نوشــت: «خوشحال باش ترامپ! براى 
نخستین بار در تاریخ ایران پرچم قرمز، سمبل آغاز جنگ 
شدید، بر فراز گنبد مســجد مقدس جمکران به اهتزاز 
درآمد. حاال دوباره، ما منتظر چه چیزى باید باشیم؟ ایالت 
متحده آمریکا به صورت علنى، دومین مرد قدرتمند ایران 

را ترور کرد!»/1063

 برجام جدید
در یکى از پالکاردهایى که مردم در مراسم   آنا|
تشییع پیکر سردار سلیمانى در تهران به دست گرفته بودند، 
این عبارت درج شده بود: «کشور به یک برجام نیاز دارد: 
برنامه جامع انتقام ملى». برجام در واقع مخفف «برنامه 
جامع اقدام مشترك» بین ایران و گروه 1+5 است./1064

بمب افکن  ها مى آیند
  انتخاب| یک مقام آمریکایى مى گوید وزارت 
دفاع این کشور فرستادن شش فروند بمب افکن بى-52 
را به پایگاه آمریکا در دیه گو گارسیا در اقیانوس هند آغاز 
کرده است. به گفته این مقام آمریکایى این بمب افکن ها 
در صورتى که دستورى براى انجام عملیات بر ضد ایران 

داده شود، در دسترس خواهند بود.

آمریکا به ظریف ویزا نداد
  انتخاب| نشریه آمریکایى «فارین پالسى» 
گزارش کرده است که وزارت خارجه آمریکا به محمد 
جواد ظریف براى حضور در جلسه شوراى امنیت ویزا 
نداده اســت. «فارین پالیسى» نوشــته که با امتناع از 
صدور ویزا بــراى ظریف دولت آمریــکا مفاد پیمان
 سال 1947 که مربوط به شــرایط میزبانى این کشور 
از مقر ســازمان ملل متحد در نیویورك است را نقض 

کرده است.

آلمان مى دانست
 برترین ها| امیر شجاعى، گزارشگر واحد مرکزى 
خبر صدا و سیما در برلین در گزارشى ادعا کرده شواهد 
نشان مى دهد دولت آلمان پیش از حمله پهپادى به کاروان 
همراهان شهید سلیمانى از این اتفاق مطلع بوده، اما مانع از 

این کار نشده است.

خبرخوان

نخستین طرح سه فوریتى تاریخ پارلمان ایران روز گذشته 
تصویب و تبدیل به قانون شد.  نمایندگان مجلس شوراى 
اسالمى در جلسه صبح سه شنبه کلیات و جزییات طرح 
ســه فوریتى اقدام متقابل علیه آمریــکا را به تصویب 

رساندند.
 233 نماینده حاضر در جلسه دیروز مجلس همگى به این 
طرح سه فوریتى رأى دادند. ابتدا سه فوریت این طرح و 
سپس کلیات و جزییات آن به رأى گذاشته و تصویب شد. 

پس از تصویب این طرح نمایندگان شعار مرگ بر آمریکا 
سر دادند. فقها و حقوقدانان شــوراى نگهبان هم براى 
بررسى طرح سه فوریتى در صحن علنى مجلس حضور 
داشــتند و پس از تصویب این طرح آن را مورد بررسى 
قرار داده و بعد مورد تایید قرار دادند. بر اساس این طرح 
کلیه اعضاى پنتاگون و شرکت ها و مؤسسات وابسته و 
فرماندهان و آمران شهادت سردار سپهبد شهید حاج قاسم 

سلیمانى تروریست قلمداد مى شوند.

اولین جلسه رســیدگى به پرونده سکه ثامن امروز 18 
دى در شــعبه 1064 دادگاه کیفرى 2 تهران با 3250 
شاکى به ریاست قاضى قاسمى به صورت علنى برگزار 

خواهد شد.
غالمحسین اسماعیلى ســخنگوى قوه قضائیه نیز در 
هفدهمین نشســت خبرى خود درباره آخرین وضعیت 
رســیدگى به پرونده ســکه ثامن گفت: این پرونده در 
دادگاه تعیین وقت شده است. وى افزود: طوالنى شدن 
فرایند پرونده تا اینجــاى کار، اجتناب ناپذیر بوده زیرا تا 
االن سه هزار و 250 شاکى دارد و تحقیق از این افراد و 
ادعاهایشان زمان بر است و شکات ادعا دارند یک هزار 
و 812 میلیارد و 552 میلیون و 630 هزار و 441 ریال از 
آنها برده شده است. اسماعیلى تصریح کرد: تا االن 673 
میلیارد و 756 میلیون ریال اموال از متهم شناسایى شده 
است. ســخنگوى قوه قضائیه افزود: یکهزار و 613 نفر 
از شکات 100 درصد مطالبات خود را دریافت کردند و  

دیگر شکات نیز 30 درصد از مطالبات خود را گرفته اند.
از حدود دو سال قبل فردى به نام زاهدى فرد، در یکى 
از شهرستان هاى کشور مجوز فعالیت خود براى خرید و 
فروش سکه را دریافت کرد، اما مدتى بعد فعالیت خود را 
به فضاى مجازى و دیگر شهرهاى کشور از جمله تهران 
گسترش داد تا جایى که بیش از 35 هزار نفر عضو این 
سایت بودند و حدود 6000 نفر هم در این سایت تراکنش 

مالى داشتند.
رســول کوهپایه زاده وکیل مدافع مالباختگان پرونده 
سکه ثامن در تشــریح این پرونده به فارس گفته بود: 
بعد از اینکه متهم ردیف اول پرونده از کشــور فرار کرد 
و با درایت نیروهــاى انتظامى و امنیتــى و قضایى به 
کشور مسترد شد؛ پرونده در شعبه 5 بازپرسى دادسراى 
رســیدگى به جرایم رایانه اى تهران مفتوح شد و تحت 
رسیدگى قرار گرفت و از آنجایى که تعداد کاربران این 
سایت چند ده هزار نفر بودند و تعداد شکات و مالباختگان 
بیش از چندین هزار نفر بودند، مقرر شد که پرونده ها از 
سراسر کشــور  جهت تجمیع به  شعبه مذکور در تهران 
ارسال شود و  از تاریخ 24 .9 .97 به دستور بازپرس همه 

شکات در ساعات مشــخص جهت ارایه توضیحات و  
اسناد احضار شدند.

در نتیجه شــکایت موکلین تحت عنوان کالهبردارى 
و تحصیل مال از طریق نامشــروع و اخــالل در نظام 

اقتصادى کشور مطرح و ثبت شد.
به گفته وکیل پرونده، مبلغ وجوه توقیف شده 70 میلیارد 
تومان است و با احتساب اموال غیرمنقول، 100 میلیارد 

تومان مى شود که بین مالباختگان توزیع خواهد شد.
رسول کوهپایه زاده  خبر داده بود که با تدبیر رئیس قوه 
قضائیه و دستور رهبرى مقرر شده که در مرحله دادسرا 

رد مال اتفاق بیفتد و با اینکه حکمى هنوز صادر نشده اما 
این وجوه بین مالباختگان تقسیم شود. 

وى گفته بود: در حال حاضر وجــه غالب بین موکالن 
واریز شده و الباقى براساس شماره حساب شبا در حال 
واریز است.  در نتیجه رد مال صورت گرفته در نوع خود 
بى نظیر شــد؛ این درحالى اتفاق افتاد که این مالى که 
بین موکالن توزیع شــد 30 درصد مطالبات را تشکیل 

مى داده است. 
از سوى دیگر مالباختگان ســکه ثامن پس از دریافت 
قســمتى از مطالبات خود براســاس وعــده اى که از 

روز اول داده بودند و قرار شــده بود هــر زمانى که به 
طلب خود برســند درصدى از حق  الوکاله  را به حساب 
موسسات خیریه از جمله محک، بهزیستى، کمیته امداد، 
سیل زدگان (هالل احمر) و براى آزادى زندانیان جرائم 

غیرعمد و حمایت از خانواده هاى آنها واریز کنند. 
سرانجام پرونده به شعبه  1064 دادگاه کیفرى 2 تهران، 
به ریاست قاضى قاســمى ارسال شد و  قرار منع تعقیب 
صادره از سوى دادسرا  نسبت به همسر و خواهر متهم 
و طراحان ســایت در ایــن پرونده نقــض و آنها متهم 

تشخیص داده شدند.

 رضا سلیمانى، مسئول روابط عمومى مجمع تشخیص 
مصلحــت نظــام در دوران مرحوم آیت ا... هاشــمى 
رفسنجانى، در گفتگو با «برنا» در ارتباط با رابطه آیت ا... 
هاشمى و شهید سردار سلیمانى گفت: مرحوم هاشمى با 
شهید سلیمانى خاطرات زیادى داشت. سردار سلیمانى 
در زمان جنگ در گفتگوها، جلســات و مشــورت ها با 
آیت ا... هاشــمى حضور داشتند چون ایشــان یکى از 
فرماندهان جنگ بودند و در اقتضــاى زمانى که براى 
فرماندهان کار پیش مى آمد با ایشان تماس مى گرفت 
و مشورت مى کرد. در خاطرات آیت ا... هاشمى از سردار 

سلیمانى زیاد ذکر شــده که به عنوان فرمانده لشکر با 
ایشان در تماس بودند. بعد از جنگ هم در زمان ریاست 
جمهورى مرحوم هاشمى و زمان مجمع تشخیص، آیت 
ا... هاشمى با سردار سلیمانى دیدارهاى تقریبًا منظمى 

داشتند.
ســلیمانى مطرح کرد: ســردار ســلیمانى هیچ موقع 
ارتباط شان با آیت ا... هاشمى قطع نشد و هیچ مقطعى 
را نمى توانم نام ببرم که ایشان ارتباط شان را قطع کرده 
باشند. بسیار مى دیدیم که ایشان در مجمع تشخیص 
مصلحت مى آمدند. بیشــتر جلســات مرحوم هاشمى 
با شهید سردار ســلیمانى خصوصى بود و غیر خبرى، 
جلســاتى یک ســاعته و گاهى طوالنى و خصوصى و 

دونفره برگزار مى شد.
او بیان کرد: آیت ا... هاشمى سپرده بود سردار سلیمانى 
هر زمان وقت خواســتند خارج از نوبت به ایشان وقت 
داده شــود. تا آخرین روز حیات آیت  ا... هاشمى، سردار 
سلیمانى ارتباطش را با ایشــان قطع نکرد حتى در اوج 

مسائلى که براى مرحوم هاشمى پیش آمده بود.

علیرضــا جهانبخش، بازیکــن تیم فوتبــال برایتون 
انگلســتان، جایــزه ماهیانه «بهتریــن نمایش در ماه 
دسامبر» این باشگاه را که از ســوى شرکت پورشه در 
انگلیس حمایت مى شود دریافت کرد. برایتون به واسطه 
قراردادى که با شرکت پورشه دارد، هر ماه به برنده این 
نظرسنجى یک دستگاه پورشــه پانامرا اهدا مى کند.  

قیمت این خودرو حدود 134 هزار دالر است.

ستاره  ملى پوش کشورمان که به واسطه درخشش خود 
برابر بورنموث اعتماد به نفس خــود را باز یافته بود در 
بازى اول این باشگاه در سال جدید 2020 برابر چلسى 
هم عملکرد بى نظیرى داشت و پس از ورود به زمین با 
یک ضربه قیچى برگردون گل تساوى را به ثمر رساند و 
در ادامه با یک پاس عرضى هم تیمى خود را در موقعیت 
گلزنى قرار داد که واکنش کپا مانع از ثبت اولین پاس گل 
جهانبخش براى برایتون شد، گل تماشایى او به احتمال 
زیاد جزو نامزدهاى گل برتر ماه لیگ برتر انگلیس قرار 
خواهد گرفت و این امکان براى علیرضا وجود دارد که 
عملکرد او برابر چلســى که منجر به کسب اولین امتیاز 
برایتون برابر چلسى در تاریخ این باشگاه شد بازهم نام 
او را در جمع نامزدهاى جایزه ماهانه «بهترین نمایش» 
این  بار در ماه ژانویه قرار دهد و این یعنى یک پورشــه 

دیگر!

در پى تهدید اخیر رئیس جمهور آمریکا مبنى  بر حمله این کشور 
به مراکز فرهنگى و آثار تمدنى ایران، نشریه «گاردین» اقدام به 
تهیه فهرستى از گنجینه هاى فرهنگى ایران کرد و همچنین 
«نیویورك تایمز» نیز به این اقدام «دونالد ترامپ» در مقاله اى 

واکنش نشان داد.
«نیویورك تایمز» در گزارشــى، هدف قرار دادن سایت هاى 
فرهنگى در جنگ را غیر قانونى و وحشیانه خواند. در بخشى 
از گزارش این نشــریه آمده است: «دونالد ترامپ تهدیدهاى 
خود براى نابود کردن گنجینه هاى هنــرى و معمارى ایران 
را تکرار کرده و این کار او ایاالت متحــده را در زمره داعش و 

طالبان قرار مى دهد.»  
اما در گزارش «گاردین» که با محوریت معرفى گنجینه هاى 
تاریخى و فرهنگى ایران منتشر شده هم آمده است: «اگر تهدید 
 دونالد ترامپ براى هدف قرار دادن مناطق فرهنگى ایران عملى 
شــود، رئیس جمهور ایاالت متحده نیز در زمره ویرانگرهاى 
فرهنگ و تاریخ یعنى طالبان و داعش قــرار خواهد گرفت؛ 
گروهک هایى که هر دو به تخریب و ویرانگرى هاى مشابهى 
در این قرن دســت زده اند.» در ادامه این گزارش «گاردین» 
مى خوانید: «آیا ترامپ مى داند چــه چیزهایى از بین خواهند 
رفت؟ احتماالً نه اما ممکن نیست او تنها فردى باشد که از ارزش 
این آثار آگاه نباشد. این حقیقت که گردشگران غربى به ندرت 
از کشور ایران بازدید کرده اند به فقدان جاذبه هاى گردشگرى 
مربوط نیست. ایران با وجود داشتن تمدن 5000 ساله و حدود 

20 سایت ثبت شده در فهرست میراث جهانى "یونسکو"، یک 
کشور غنى و منحصر به فرد، به ویژه در حوزه معمارى مذهبى 
محسوب مى شــود که معمارى مذهبى را مى توان نمایشگر 
مهارت و تسلط باال بر علم هندسه، طراحى انتزاعى و مهندسى 
پیش صنعتى بى مانند تمدن این کشور محسوب کرد. اینها فقط 
میراث فرهنگى ایران نیستند بلکه به تمام بشریت تعلق دارد.»

این نشریه در ادامه به ارائه فهرستى راهنما از بناها و مناطقى 
که از آنها به عنوان «جواهرات ایران» یاد کرده، پرداخته است.

«گاردین» از « تخت جمشید»  به عنوان جواهر تاج باستانى 
ایران، از مسجد «شاه چراغ» به عنوان بنایى با معمارى منحصر 
به فرد و نورپردازى ماورایى، از کلیســاى «وانک» اصفهان 
به عنوان بنایى مملو از نقاشــى هاى دیوارى چند تکه اى و 
حکاکى هاى طالکارى شده، از «پل هاى اصفهان» به عنوان 
پل هایى مبهوت کننده و  شــاهکارهایى از لحاظ مهندسى و 
کاربرد، از مسجد «شیخ لطف ا...» به عنوان یکى از نفیس ترین 
بناهاى کاشى کارى شــده جهان، از حرم «امام رضا» (ع) به 
عنوان بزرگ ترین مسجد جهان و خانه آثار تاریخى ارزشمند، 
از «پاسارگاد» به عنوان مجموعه ساختمان هاى الهام بخش 
«تاج محل» و کاخ  «الحمرا»، از آرامگاه «دانیال نبى» به عنوان 
آرامگاهى متعلق به هزاره چهارم پیش از میالد، از «ارگ بم» 
به عنوان بزرگ ترین سازه خشتى جهان، از «گنبد کاووس» 
به عنوان نمونه اى بارز از بى نظیرى بنا هاى ایران باستان در 

مهندسى و طراحى یاد کرد.

واکنش «نیویورك تایمز» و «گاردین» رابطه سردار سلیمانى با آیت  ا... هاشمى
به تهدید فرهنگى «ترامپ»

هدیه میلیاردى برایتون به جهانبخش!

تصویب طرح 3 فوریتى علیه آمریکا
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اولین جلسه دادگاه «سکه ثامن» امروز برگزار مى شود

یک پرونده و 3250 شاکى



استاناستان 03033669 سال  شانزدهمچهارشنبه  18 دى  ماه   1398 

نامگذارى آزادراه شرق
 به نام سردار سلیمانى

استاندار اصفهان گفت: آزادراه شرق اصفهان که تا پایان 
سال جارى عملیات سـاخت آن به پایان رسیده و آماده 
بهره بردارى مى شود با نام شهید سردار سلیمانى مزین 
مى شود. عباس رضایى همچنین ادامه داد: دو مؤسسه 
آموزشى ویژه و در خور شأن و جایگاه سردار شهید قاسم 
سلیمانى و شهید ابومهدى المهندس از سوى آموزش و 
پرورش استان اصفهان با نام این شهدا نامگذارى خواهد 
شد. استاندار اصفهان یادآورشد: در سایر شهرستان هاى 
استان نیز قرار است چندین مراکز آموزشى  به نام سردار 

شهید سلیمانى مزین شود.

تقدیر از مدیر مخابرات 
 رئیـس کنفرانـس و دپارتمـان ارتباطـات و اطالعات 
اصفهان با اهداى لوح تقدیرى از مدیر مخابرات منطقه 
اصفهـان قدردانـى کـرد. بـه گـزارش روابـط عمومى 
مخابرات منطقـه اصفهان، هـادى زمانـى در این لوح 
تقدیر از حمایت هاى معنوى و مادى مهندس حیدرى 
زاده، مدیر منطقه اصفهان در راستاى برگزارى دومین 
کنفرانس ملى رویکردهاى نویـن روابط عمومى ایران 

تشکر کرد.

مذاکره درباره کارگاه هاى جدید
به گزارش روابط عمومـى بنیاد تعاون زندانیان اسـتان 
اصفهان، محمدى، مدیر نمایندگى بنیاد تعاون اصفهان 
از واحد دامـدارى، پـرورش ماهى و اراضى کشـاورزى 
واحد گلپایگان بازدید کرد. در این بازدید وضعیت رشـد 
و وزن گیرى ماهى قـزل آال در واحد پـرورش ماهى و 
زایمان میش هاى نژاد قزل افشار بررسى و جلسه اى با 
مشاورین دام در راستاى بهبود وضعیت دامدارى برگزار 
شد. در ادامه محمدى با حبیبى، رئیس زندان گلپایگان 
دیدار و پیرامون ایجاد کارگاه هاى جدید و گسترش واحد 

دامدارى مذاکره کرد.

موضوع دوازدهمین نشست 
فولکلور 

دوازدهمین نشسـت فولکلور با محوریت «دانش بومى 
و مدیریت منایع آب و خاك» در موزه عصارخانه شاهى 
برگزار مى شـود. مدیر مـوزه عصارخانه شـاهى گفت: 
سلسله نشست هاى مسئله فولکلور و فرهنگ عامه در 
ایران امروز از سـوى موزه عصارخانه شـاهى وابسته به 
سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان 
از تیرماه سال گذشته آغاز شد و اکنون دوازدهمین جلسه 
آن در دى ماه سال جارى برگزار مى شود. مریم قانونى 
اظهار کرد: این نشسـت با حضور محمدحسـین پاپلى 
یزدى روز چهارشـنبه 18 دى ماه (امروز) از سـاعت 16 
و 30 دقیقه در موزه عصارخانه شاهى برگزار مى شود و 

حضور براى عالقه مندان رایگان و آزاد است.

سامانه بارشى وارد مى شود
کارشناس مسـئول پیش بینى هواى استان اصفهان با 
اشاره به ورود سامانه بارشى جدید از امروز چهارشنبه به 
استان، گفت: فعالیت این سامانه به صورت بارش برف و 
باران در نیمه غربى و جنوبى استان اصفهان پیش بینى 
مى شـود. ویکتوریا عزتیان اظهار کرد: وزش باد تقریبًا 
شـدید را در مناطق غربى و جنوبى شـاهد خواهیم بود؛ 

این سامانه تا روز شنبه در استان اصفهان فعال است.

محتکر ورق فوالدى جریمه شد
مدیـرکل تعزیـرات حکومتـى اسـتان اصفهـان از 
محکومیت هشت میلیارد ریالى محتکر ورق فوالدى 
خبـر داد. غالمرضـا صالحى در ایـن باره اظهـار کرد: 
پرونده کشـف مقادیـرى ورق فـوالدى احتکار شـده 
که از انبـارى در شـهر اصفهان کشـف شـده بـود، با 
گزارش سـازمان صنعت، معدن و تجارت این اسـتان 
به تعزیرات حکومتى ارسـال شـد. وى افـزود: پس از 
احراز تخلف، متهم عالوه بر صدور حکم الزام به عرضه 
کاال به مصرف کنندگان در شبکه به قیمت رسمى، به 
پرداخت هشت میلیارد ریال جریمه نقدى در حق دولت

 محکوم شد.

خبر

کارشناس مسئول زنبور عسل استان اصفهان گفت: در 
9 ماهه امســال بیش از 7350 ُتن عسل در این استان 
تولید شده، که این میزان در مقایســه با مدت مشابه 

پارسال دو برابر افزایش یافته است.
سید محمدمهدى طبائیان این استان را سومین قطب 
بزرگ تولید عسل کشــور معرفى کرد و افزود: بخشى 
از این میزان عسل تولیدشــده به تهران و آذربایجان 
شرقى ارسال و 10درصد دیگر از این محصول تولیدى 
نیز به بازارهاى خارج از کشــور صادر شده است. وى 
به اشــتغال بیش از 4200 نفر در صنعت زنبوردارى و 
تولید عسل استان نیز اشــاره کرد و گفت: زنبورداران 

فعال در این صنعت هم اکنون با ارتقاى سطح دانش و 
به کارگیرى روش هاى نوین عالوه بر ارتقاى کیفیت 
عسل در تولید محصوالت جانبى شــامل  زهر زنبور، 
موم و َگرد و ژله رویال با مصارف دارویى و آرایشــى 

فعالیت دارند.
کارشناس مســئول زنبور عسل اســتان همچنین به 
اجراى طرح  ساماندهى عسل در استاندارى اشاره کرد 
و گفت: براساس این طرح مقرر شده، با درج توضیحات 
و برچسب ســه رده عســل طبیعى، تغذیه اى و تقلبى 
مشــخص شــود تا خریداران با اطمینان بیشتر این 

محصول را تهیه کنند.

رئیس ستاد انتخابات اســتان اصفهان با اشاره به اهمیت 
وحدت کلمه و ایجاد همدلى و انسجام بیشتر در شرایط فعلى 
گفت: دست اندرکاران انتخابات در استان باید اصل رقابت 
سالم و مشــارکت حداکثرى مردم در یازدهمین انتخابات 

مجلس شوراى اسالمى را مدنظر قرار دهند.
حیدر قاسمى در ســیزدهمین جلسه ستاد انتخابات استان 
اصفهان افزود: فرمانداران و مسئوالن برگزارى انتخابات 
استان باید حفظ وحدت کلمه در بین مردم و پرهیز از هرگونه 
رفتار نادرست توسط برخى از کاندیداها را در دستور کار خود 
قرار دهند و اجازه ندهند اســتفاده ابزارى از برخى اتفاقات 
اقتصادى که نقش تحریم بر آنها مســتولى است صورت 

گیرد. معاون سیاسى و امنیتى استاندارى اصفهان با اشاره به 
پر رنگ تر شدن رقابت هاى انتخاباتى در آینده نزدیک، گفت: 
رقابت هاى انتخاباتى بعد از 21 دى ماه آغاز مى شود و روز 
به روز جلوه بیشترى خواهد داشت. در همین راستا آرایش 
انتخابات در جامعه و اماکن مختلف مشهودتر مى شود و بر 
همین اساس جریان هاى سیاسى و احزاب نیز فعالیت خود را 
گسترده تر خواهند کرد. رئیس ستاد انتخابات استان اصفهان 
گفت: در این شرایط، نقش اطالع رسانى دقیق و به موقع در 
راستاى مشارکت همه جانبه اقشار مختلف مردم در انتخابات 
بسیار حائز اهمیت است و تأثیر بسزایى در تقویت امنیت ملى 

و جلوگیرى از دخالت بیگانگان دارد.

آغاز رقابت هاى انتخاباتى 
از شنبه

اصفهان در جایگاه سوم
 تولید عسل در کشور

سومین مسابقه نقاشی «آب مساوي زندگی» همزمان 
با سراسر کشور در منطقه نجف آباد برگزار شد. این 
مســابقه در رده ســنی کودك و نوجوان در بخش 
مرکزي و بخش مهردشت با همکاري ادارات آموزش 
و پرورش شهرســتان نجف آباد و بخش مهردشت 
برگزار شد و با اســتقبال زیاد کودکان و نوجوانان و 
پیگیري هاي خانــواده ها بیش از 950 اثر توســط 
ادارات آموزش و پرورش نجف آباد و بخش مهردشت 
جمع آوري و به روابط عمومی آبفا منطقه نجف آباد 

ارسال شد.
این مســابقه در بخــش مرکزي شــهرهاي نجف 
آباد، گلدشــت، کهریزســنگ، جوزدان، یزدانشهر، 
امیرآباد، ویالشــهر و روســتاها و بخش مهردشت  
شهرهاي دهق، علویجه و روســتاها برگزار شد و با 
بررسی و داوري نقاشــی هاي تحویلی تعداد ده اثر 
در بخش نجف آبــاد و ده اثر در بخش مهردشــت 
از توابــع شهرســتان انتخــاب و بــه آبفا اســتان

 معرفی شدند.

سومین مسابقه نقاشی «آب مساوي زندگی»
 برگزار شد

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: توان و 
ظرفیت باالیى در شرکت گاز استان اصفهان براى 
حضور در جایزه سرآمدى و بهبود مستمر شرکت ملى 

گاز وجود دارد.
سید مصطفى علوى در آیین افتتاحیه پیش ارزیابى 
جایزه ســرآمدى و بهبود مستمر شــرکت ملى گاز 
که با حضور مدیران و رؤســاى شــرکت گاز استان 
اصفهان برگزار شــد اظهار کرد:  با توجه به اهمیت 
سیستم هاى مدیریت کیفیت و تعالى سازمانى و بهره 
گیرى سازمان ها براى حرکت به سمت سرآمدى، این 

شرکت پس از اخذ تندیس بلورین وزارت نفت، اقدام 
به ادامه روند تعالى و به مــوازات آن تعمیق مفاهیم 
مدل تعالى در تمام سطوح ســازمان براى حضور در 
سومین دوره جایزه سرآمدى و بهبود مستمر شرکت 

ملى گاز ایران کرده است.
علوى گفت: برنامه ریزى سال جارى نیز براى حضور 
این شرکت در سطح تندیس ســیمین جایزه تعالى 
اســت اطمینان داریم توان و ظرفیت باالیى در بین 
کارکنان شرکت گاز استان براى کسب این تندیس 

وجود دارد.

مصمم بودن شرکت گاز براى حضور در سطح 
تندیس جایزه تعالى 

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانى اصفهان و حومه 
از افزایش آمار مســافران اتوبوس در شهر اصفهان 

خبر داد و گفت: آمار جابه جایى مســافران به وسیله 
اتوبوس هاى شــهر به روزانه بیــش از 60 هزار نفر 
رســیده که حکایت از افزایش 15 درصدى استفاده 

کنندگان از اتوبوس هاى شهر دارد.

قدرت افتخارى در گفتگو بــا «ایمنا» اظهار کرد:  به 
شرط راه اندازى دو پایانه صفه و قدس تعداد مسافران 
اتوبوسرانى را در روز به صدهزار نفر 
خواهیم رســاند. وى با بیان اینکه دو 
پایانه مهم شهر با سیستم هاى جدید 
حمل و نقلى در اختیار شــهروندان 
قرار مى گیرد، تأکید کــرد: مدیران 
شــهردارى هاى مناطق 5 و 12 باید 
براى راه انــدازى پایانه هاى قدس و 
صفه همکارى بیشترى داشته باشند 
تا شاهد افزایش کیفیت سرویس دهى 

و آمار مسافران باشیم.
افتخارى گفت: در حال حاضر امکان افزایش ناوگان 
اتوبوســرانى را نداریم، اما تا پایان ســال جارى به 
واسطه بازســازى اتوبوس ها تعداد ناوگان افزایش 

پیدا خواهد کرد.

افزایش آمار مسافران اتوبوس در شهر اصفهان

شانزدهم آذر امسال بود که در پى بارندگى و لغزنده شدن 
جاده ها، ابتدا در بامداد این روز، سه دستگاه تریلى در محدوده 
پل شهید ستارى در مقابل کوه صفه به سمت بزرگراه شهید 
اقارب پرست قیچى کردند و واژگون شدند که همین امر، 
راهبندان و ترافیک شش ساعته در این محدوده تا ساعت 

هشت و نیم صبح را به دنبال داشت.
شامگاه همان روز یک دستگاه تریلى دیگر در همین محور 
قیچى کرد و باز هم داستان واژگونى خودروهاى سنگین، 
خسارت وارد شدن به خودروهاى دیگر و تأسیسات شهرى 
و ایجاد ترافیک سنگین و راهبندان در محورهاى جنوبى 

کالنشهر اصفهان تکرار شد.
حمل و نقل و تردد خودروها در جنوب کالنشهر اصفهان به 
طور عمده از چند بزرگراه از جمله شهید وحید دستجردى، 
صفه، شهید اقارب پرست و شهید کشورى انجام مى شود اما 
عوامل مختلفى مانند افزایش تعداد و تردد خودروها، اشباع 
شدن خیابان ها از خودرو، تردد خودروهاى سنگین و تکمیل 
نشدن کمربندى هاى شرق و غرب در چند سال اخیر منجر 

به حادثه هاى زیادى در این محورها شده است. 
سقوط کانتینر یک تریلى بر روى دو خودرو در بزرگراه شهید 
دستجردى در آذر 95، کشته شدن یک زن به همراه فرزند 
هشت ماهه اش بر اثر برخورد یک دستگاه تریلى ولوو با یک 
دستگاه خودروى سوارى پراید در بزرگراه شهید دستجردى 
در اسفند 96، واژگونى سه دستگاه کامیون در بزرگراه هاى 

شهید اقارب پرست و دســتجردى در یک روز در دى 97، 
مصدومیت پنج َتــن بر اثر برخورد یک دســتگاه کامیون 
با دو خودروى ســوارى پراید و پژو 206 در بزرگراه شهید 
دستجردى در اردیبهشت 98 و واژگون شدن یک دستگاه 
کامیون در ورودى جنوب اصفهان مقابل پایانه مسافربرى 
صفه در مهر 98 نمونه اى از حوادثى است که در سال هاى 

اخیر در این محورها رخ داده است.
از طرفى مسئوالن استان و شهر اصفهان در چند سال اخیر، 
اجراى طرح هایى را مانند ایجاد کمربندى هاى شرق و غرب 
براى انتقال ترافیک و تردد خودروهاى سنگین از ورودى 
جنوب شــهر به این کمربندى ها را در دستور کار خود قرار 
دادند هرچند عملیات اجرایى این طرح ها در این ســال ها 
با کش و قوس هاى فراوان همراه بود و هنوز به طور کامل 

تکمیل نشده است.
وقوع این حادثه ها و خواســت مردم براى رسیدگى هرچه 
ســریع تر به آن، مســئوالن اصفهان را بر آن داشت تا در 
نشســت هاى مشــترك معاونت حمل و نقل و ترافیک 
شــهردارى اصفهان، مدیریت بحران استاندارى و پلیس 
راهور اصفهان این موضوع بررســى و راهکارهایى براى 
افزایش ایمنى تردد در بزرگراه هاى شــهر به ویژه شهید 

دستجردى و شهید اقارب پرست اندیشیده شود.
مدیر کل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان در این باره 
به «ایرنا» گفت: در این نشســت ها، وضعیت بزرگراه هاى 

شهید وحید دستجردى، شهید اقارب پرست، صفه و شهید 
کشورى و پل هاى شهید ستارى، دفاع مقدس و دو طبقه 
امام خمینى (ره) بررسى و مقرر شد که گلوگاه هاى حادثه خیز 

و تصادف خیز مشخص شود.
منصور شیشــه فروش با بیان اینکه الزم است تمهیدات 
و امکانات الزم در این محورها بــراى اقدام هاى فورى در 
شرایط اضطرار فراهم شود، افزود: اتوبان شهید دستجردى و 
صفه داراى شیب هاى تندى هستند که مقرر شد شهردارى 
با همکارى پلیس راهور نسبت به اصالح این شیب ها اقدام 
کند. وى با اشــاره به اینکه این موضوع در جلسه مدیریت 
بحران اســتاندارى اصفهان نیز مورد تأکیــد قرار گرفت، 
اضافه کرد: همچنین مقرر شد کیفیت آسفالت این محورها 
از نظر فنى بررسى و مشخص شود که چه مشکلى به هنگام 

بارندگى پیش مى آید که خودروها دچار حادثه مى شوند.
شیشــه فروش بزرگراه هاى شــهید اقارب پرست، شهید 
دستجردى و شهداى صفه را از مقاطع پر خطر در کالنشهر 
اصفهان برشــمرد و تصریح کرد: مقرر اســت نیوجرسى 
(حفاظ بُتنى) بین دو باند این محورهــا براى جلوگیرى از 
ورود خودروها به باند مخالف در هنگام حوادث و تصادف ها 
ایجاد شود. به گفته وى موضوع ممنوعیت تردد کامیون ها 
و تریلى ها در این محورها باید در شــوراى ترافیک استان 
بررسى شود و در صورت تصویب در این شورا، اجرا خواهد 

شد.

ورود کامیون به بزرگراه هاى 
جنوب اصفهان ممنوع مى شود؟

در نشســت رئیس و اعضاى هیئت نمایندگان اتاق 
بازرگانى اصفهان با رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 
بانک اقتصاد نوین که با محوریــت پیگیرى و رفع 
مشــکالت فعاالن اقتصادى اســتان در این حوزه 
برگزار شــد، هیئت مدیره این بانک از آمادگى براى 
ارائه تسهیالت مناسب حوزه ســرمایه در گردش و 

LC داخلى خبر داد. 
مسعود گلشیرازى، رئیس اتاق بازرگانى اصفهان در 
این نشست با بیان اینکه این جلسه هفتمین دیدار با 

هیئت مدیره بانک هاى کشور در دوره نهم فعالیت 
اتاق بازرگانى اصفهان در سال جارى است، برگزارى 
نشست با هیئت مدیره بانک هاى کشور را در ایجاد 
یک گفتمان مبتنى بر تعامل و کمک به حل مشکالت 
فعاالن اقتصادى اســتان مهم ارزیابــى کرد. وى با 
بیان اینکه نزدیک به 11 درصد از منابع پولى، مالى 
و اقتصادى کشور در استان وجود دارد گفت: این در 
حالى است که آمار صادراتى استان قریب به 6 درصد 

کل کشور است.

آمادگى بانک اقتصاد نوین
معاون توســعه مشــارکت هاى مردمى کمیتــه امداد  براى ارائه تسهیالت مناسب 

امام خمینى(ره) اســتان اصفهان گفت: با ایمن سازى 
صندوق هاى صدقات، سرقت از آنها به صفر رسیده است.

حمیدرضا طاهرى در گفتگو با «ایمنا» اظهار کرد: سه 
نوع صندوق صدقات داریم که شامل صندوق هاى بزرگ 
معابر عمومى، صندوق هاى متوسط سازمان ها و اماکن 
عمومى سرپوشــیده و دیگرى صندوق هاى صدقات 
خانگى است. وى با بیان اینکه سیاست کمیته امداد بر 
ترویج الکترونیکى شدن پرداخت صدقات است، افزود: 
این روش، هم امنیت بیشترى دارد و هم با سبک زندگى 
امروز تطابق دارد و تمرکز امداد بر توســعه این روش 

از دریافت صدقات اســت تا به زودى زمینه جمع آورى 
صندوق هاى صدقات مهیا شود.

معاون توســعه مشــارکت هاى مردمى کمیته امداد 
اســتان اصفهان در خصوص تعداد خانواده هاى تحت 
پوشش کمیته امداد در اســتان اصفهان تصریح کرد: 
بیش از 110 هزار خانواده تحت پوشــش کمیته امداد 
هســتند که میانگین جمعیت آنها بیــش از 200 هزار 
نفر مى شود. وى با اشــاره به اینکه مبالغ صندوق هاى 
صدقات هر ســه ماه یکبار جمع آورى مى شود، اظهار 
کرد: مبالغ این صندوق ها براى تأمین نیاز نیازمندان و 
مددجویان استفاده مى شــود و چیزى از صدقات مردم 

از شهر یا استانى به شهر یا استان دیگر منتقل نمى شود 
و حتى در بحث هزینه هاى پرســنلى وارد نمى شود و 
پرداخت حقوق نیروها از طریق دولت انجام مى شود و 
تمام کمک هاى مردمى در تأمین جهیزیه، هزینه هاى 
درمانى، کمک هاى موردى به خانواده ها، اکرام ایتام و 
محسنین و احداث، ســاخت یا تعمیر منزل مددجویان 

هزینه مى شود.
معاون توسعه مشارکت هاى مردمى کمیته امداد استان 
اصفهان با بیان اینکه ایمن سازى صندوق هاى صدقات 
امکان سرقت از آنها را بین برد، گفت: با این اقدام سرقت 

از این صندوق ها به صفر رسیده است.

عضو شوراى شهر اصفهان با اشاره به زندگى 450 هزار 
نفر در مناطق حاشیه اى و ســکونتگاه هاى غیررسمى 
کالنشــهر اصفهان، بر لزوم ایجاد دفاتر تسهیلگرى و 

توسعه محلى تأکید کرد.

کورش محمدى درباره افتتاح نخستین دفتر تسهیلگرى 
و توســعه محلى شــهردارى اصفهان در منطقه 10 به 
خبرگزارى «مهر» اظهار کرد: تالش ها براى ایجاد این 
دفتر از حدود یکســال و نیم پیش شکل گرفت و مجوز 
تأسیس چهار دفتر تسهیلگرى و توسعه محلى از وزارت 
کشور اخذ شد. وى مشکل حاشیه نشینى در اصفهان را 
جدى دانست و تصریح کرد: اصفهان جزو کالنشهرهاى 
مهاجرپذیر و بهتر اســت بگوییم مهاجرپذیرترین شهر 
کشور است. البته واژه مهاجرپذیرى معادل مهمان پذیرى 
است و اصفهان از سراسر کشور مهاجر دارد و مهاجرت 

در ذات خود پدیده نامبارکى نیست و حق هر شهروندى 
است که محل زندگى خود را تعیین کند اما هم اکنون این 
مهاجرپذیرى به نوعى بى رویه اســت و از هیچ اصولى 
پیروى نمى کند که این امر قطعًا تبدیل به آسیب هایى 
چون ایجاد مناطق حاشــیه نشین و ســکونتگاه هاى 

غیررسمى خواهد شد.
رئیس کمیسیون اجتماعى شوراى اسالمى شهر اصفهان 
اضافه کرد: بسیارى از مهاجرانى که بى هدف و بى برنامه 
وارد کالنشهرها مى شوند هزینه اسکان در مرکز شهر را 
ندارند، بنابراین به سمت مناطق ارزان قیمت مى روند که 

همان سکونتگاه هاى غیررسمى است که بعدها تبدیل 
به محدوده و حاشیه مى شود.

وى با بیان اینکه نزدیک به450 هزار حاشیه نشــین در 
کالنشهر اصفهان زندگى مى کنند، افزود: پس نیاز است 
که دفاتر تسهیلگرى و توســعه محلى در شهر اصفهان 
توسعه یابد تا بتواند احساس تعلق شهروندى را در این 
افراد ایجاد کنــد. چون افراد ســاکن در این مناطق به 
واسطه اینکه از امکانات و وســایل رفاهى مرکز شهر 
برخوردار نیستند حس تعلق خود به شــهر را کم کم از 

دست مى دهند.

سرقت از صندوق هاى صدقات اصفهان به صفر رسید

اصفهان 
مهاجرپذیرترین 
شهر کشور است
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یکســال پیش بود که در خبرى اعالم شــد،  
«آل پاچینو»، بازیگــر و کارگردان آمریکایى 
معروف و محبــوب برنده جایزه اســکار، به 
احتمال فراوان براى اولین مرتبه نقشى را در 
ســریالى تلویزیونى ایفا خواهد کرد. پس از 
مدت ها بى خبرى از این پروژه، شبکه آمازون 
اولین تریلر این سریال جنایى را همراه  با اعالم 
تاریخ پخش، منتشــر کرد و بر این اســاس، 
سریال «شــکارچى ها» حدوداً یک ماه و نیم 
دیگر روى این ســرویس استریم قرار خواهد 

گرفت. 
قســمت ابتدایى ســریال «شــکارچى ها» 
که در ابتدا عنوان آن «شــکار» بــود، براى 
پخش در تاریــخ 7 فوریه 2020 (2 اســفند 
مــاه 1398) برنامه ریــزى شــده اســت. 
گفتنى اســت قطعه معــروف گــروه راك 
محبــوب دهه هفتــادى «تاکینــگ هدز» 
(Talking Heads)، با  عنوان «قاتل روانى» 

(Psycho Killer)، روى تریلر این ســریال 

قرار گرفته اســت که بســیار با محتواى آن 
همخوانى دارد.

خالق مجموعه «شکارچى ها»، «دیوید ویل» 
اســت و وى تهیه کنندگى و نویسندگى این 
مجموعه تلویزیونى را نیز بــر عهده خواهد 
داشــت. مجموعه تلویزیونى «شکارچى ها» 
مجموعًا 10 ســاعت خواهد بود و داســتان 

این مجموعه در مورد گروهى از شــکارچیان 
است که در ســال 1977 و در شهر نیویورك 
زندگى مى کنند. این شکارچیان پس از مدتى 
متوجه مى شــوند که صدها نفــر از مقامات 
بلندپایه رسمى حزب نازى در میان آنها زندگى 
مى کنند و در حال توطئــه چینى براى خلق 
رایش چهارم در خاك ایاالت متحده آمریکا 
هستند. شکارچیان فیلم درگیر نبردى خونین 
با نازى ها مى شــوند و نهایت تالش خود را 
مى کنند تا توطئه باقیمانــدگان حزب نازى 
در جهت نسلکشــى جدید و قتل عام مردم را 

خنثى کنند.
 گفتنى است داستان این مجموعه تلویزیونى 
برگرفته از برخى وقایع حقیقى است. همچنین 
شــبکه «آمازون» پوســترى زیبا از سریال 

«شکارچى ها» را منتشر کرده است.
آخریــن نقش آفرینى آل پاچینــو مربوط  به 
فیلم بســیار تحسین شــده «مرد ایرلندى»

(The Irishman) «مارتین اسکورســیزى» 

مى شــود که در این فیلم با «رابرت دنیرو» و 
«جو پشى» همبازى بود و این بازیگر افسانه اى 
هالیوود در آن بسیار خوش درخشید و منتقدان 
شانس باالیى براى وى در مراسم اسکار امسال 
قائل شده اند که باید منتظر ماند و دید برخالف 
مراسم گلدن گلوب، در اسکار جایزه اى به آل 

پاچینو خواهد رسید یا خیر.

در ســینماى جهان و ایران بار ها شده که کارگردانى با 
یک تیم مشــترك بازیگرى یا عوامل فنى مشخصى 
کار کند. شبیه به یک تیم، چراکه سینما تجربه یک کار 
گروهى است و عمومًا همکارى هاى گروهى اینچنینى 
نتایج جالب توجهى به دست داده اند. در سینماى ایران 
همواره گروهبندى هایى وجود داشته است. همانطور که 
بسیارى از کارگردانان بزرگ بعد از اولین تجربه همکارى 
با یک بازیگــر، بار ها این همکارى را تکــرار کرده اند. 
مســعود کیمیایى عمومًا با قهرمانانــش مانند بهروز 
وثوقى، فرامرز قریبیان، فریبــرز عرب نیا و محمدرضا 
فروتن چنین رابطه هنرى طوالنى داشته. یا کارگردان 
جوانى مانند محمدحسین مهدویان با یک کست و تیم 
فنى ثابت آثارش را مى سازد. یکى از نمونه هاى جالب 
همکارى هاى متــداوم اینچنینى در ســال هاى اخیر، 

مربوط به حمید نعمت ا... و لیال حاتمى مى شود.
به نظر مى رســد درك متقابل و تفاهم این دو هنرمند 
باعث شده به خوبى با هم کنار بیایند و چه بسا در آینده 
اخبار جالب ترى از این دو چهره بشــنویم. آنها سومین 
همکارى مشــترك خود یعنى «قاتل و وحشــى» را 
به تازگى به پایان رســانده اند که بایــد منتظر رونمایى 
از آن در جشــنواره فجر امسال باشــیم. به این بهانه 
همکارى هاى این دو کارگــردان و بازیگر ویژه را مرور 

کرده ایم.

«بى پولى»
اولین همکارى حمید نعمت ا... و لیال حاتمى در فیلم دوم 
نعمت ا... یعنى «بى پولى» رقم خورد. فیلمى که همانطور 

که از نامش پیداســت، درباره مشکالت اقتصادى زوج 
جوانى با بازى بهرام رادان و لیال حاتمى بود که به تازگى 
ازدواج کرده و با بى پولى دست و پنجه نرم مى کنند. این 
خط داستانى اولیه بهانه اى بود براى پرداختن به عادات 
بد فرهنگ مدرن ایرانى که پر اســت از مصرف گرایى، 
کاالوارگى و چشم روى هم چشــمى. چیز هایى که در 
طول فیلم زوج جوان را از زندگى طبیعى و عادى شــان 

دور مى کرد و هر دم فاصله میانشان را گسترش مى داد.
«شکوه» با بازى لیال حاتمى، اولین کاراکتر زنى است که 
نعمت ا... آن را خلق مى کند و جلوتر در همه آثار او تکرار 
مى شوند. هرچند در «بوتیک» فیلم قبلى نعمت ا... هم 
یک کاراکتــر زن قوى به نام «اتى» با بازى گلشــیفته 
فراهانى حضور داشت، اما جنس او در فیلم هاى بعدى 

نعمت ا... تکرار نشد.
«شکوه» زنى ساده لوح بود... متکى به مردش و 
همه قواعد سنتى اجتماعى که هر زنى از نسل او 
با آنها بزرگ شده و در ناخودآگاهش وابستگى 
نسبى به آنها دارد. او یک سویه آرام داشت و 
البته یک نوع خنگى بسیار دلنشین که شاید 
«خنگ» واژه درستى برایش نباشد... چیزى 
میان ساده لوحى و خنگى. او در عین اینکه 
سعى مى کرد زندگى اش را ســر و سامان 
ببخشد و خودش، همسر و فرزند نوزادشان را 
از زیر بار بى پولى بیرون بیاورد، اما بسیار ساده 

و سرخوشانه به زندگى نگاه مى کرد و واکنش 
نشان مى داد.

لیال حاتمى به خوبى موفق شده بود «شکوه» را 

طورى بازى کند که این خنگى یا ساده لوحى دلنشین، 
براى تماشاگر جا بیافتد. احتماًال در صحنه اى که او با یک 
نان و اندکى پنیر به خانه مى آید و زیر باران خیس شده و 
دم در با دیدن همسرش ناگهان مى زند زیر گریه و لب به 
شکوه مى گشاید همان لحظه اى بود که نعمت ا... تجلى 
کامل زنى که در فیلمنامه و روى کاغذ پرداخته بود را در 

فیلم بازیافت.

«رگ خواب»
بعد از «بى پولــى»، نعمت ا... به ســراغ فیلم «آرایش 
غلیظ» رفــت. هرچند از لیال حاتمى خبــرى نبود، اما 
شخصیت زن اصلى این فیلم هم شبیه به «شکوه» در 
«بى پولى» پرداخت شد. زنى وابسته به مردان، با نگاهى 
سنتى که همزمان مى خواهد امروزى و مدرن هم باشد، 
اما براى خوشحال زندگى کردن به شانه هاى مردى که 

حامى اش باشد نیاز دارد.
هرچند کاراکتر در فیلمنامه 

پیشــرفت کــرده بود و 
بســیط تر شــده بود، 
ســرگردانى اش میان 
سنت و مدرنیته بیشتر 

به چشــم مى آمد و آن خنگى دلنشین را هم داشت، اما 
طباطبایى در اجراى نقش نتوانست به آن شکوهى که 
حاتمى ساخته بود، حتى نزدیک هم شود. این بود که 
نعمت ا... براى ساخت زنانه ترین فیلمش، دوباره به سراغ 

لیال حاتمى رفت.
«مینا» در «رگ خواب» کامل ترین زن در میان همه 
شــخصیت هایى اســت که نعمت ا... در فیلم هایش 
خلق کرده. زنى که این بار بیشتر از همیشه سعى دارد 
از ســنت هاى مرســوم فاصله بگیرد و مدرن زندگى 
کند، بیش از همه زنان عاشق پیشــه اســت و مردش 
را مى ســتاید و البته بیش از زنان پیشین نعمت ا... هم 
در منجالب فرو مى رود و شکســت سخت ترى 

مى خورد.
در فیلمى که یک تراژدى اندوهناك از فراز و 
نشیب استقالل یافتن یک زن تنها در جامعه 
مردســاالر ایران بود، لیــال حاتمى یکى از 
بهترین نقش آفرینى هاى کارنامه کارى خود 
را ارائه داد و زیر دســتان توانمند نعمت ا... 
شکوفا شــد. هرچند تصویرى که عمومًا 
در فیلم هاى ایرانى از حاتمى دیده ایم زنى 
آرام و تودار بوده است و او در اجرایش هم 
همواره اغراق و برونگرایى را تا حد ممکن 
کاهش مى دهد، اما در «رگ خواب» یک 
بازى برون گرایانــه را از خود به نمایش 

مى گذارد.
اما کنترل خوب نعمت ا... باعث شــد که 
این برون گرایى هرگز بدل به اغراق نشود 

و در ذوق تماشــاچى نزند. تا همین امروز «مینا» یکى 
از کاراکتر هاى لیال حاتمى اســت که تماشاگر بیش از 
باقى نقش آفرینى هایش آن را باور کرده و با او همدردى 
مى کند. این بازى سیمرغ بلورین را هم براى لیال حاتمى 

به ارمغان آورد.

«قاتل و وحشى»
سومین همکارى این فیلمســاز و بازیگر، اما به نظر از 
تجربیات قبلــى جدى تر و جالب تــر مى آید. حاال آنها 
به خوبى از یکدیگر شــناخت پیدا کرده اند و اخالقیات 
همدیگر را مى شناسند. شواهد پشــت دوربین نشان 
مى دهد که صمیمیت و نزدیکى شان بیش از پیش است 
و لیال حاتمى براى رفع مشکالت مالى که فیلم در حین 
تولید با آن برخورد، تالش زیادى کرد؛ همه اینها نوید 
یک همکارى غافلگیرکننده را مى دهند. همچنین نشان 
مى دهد که این فیلم و همکارى جدید براى هردو معناى 

ویژه ترى دارد.
اگر عکس هاى پشت صحنه «رگ خواب» را رصد کنید، 
مى بینید که در طول کار حاتمى و نعمت ا... مدام درحال 
همفکرى و سروکله زدن براى رسیدن به بهترین ایده و 
ایده آل ترین صحنه ممکن هستند. همکارى که فراتر از 
رابطه مشخص و از پیش تعیین شده بازیگر و کارگردان 
است و بیش از هرچیز نمایانگر یک کار گروهى است. 
هرچه باشد سینما در نهایت ثمره یک کار گروهى است. 
باید منتظر ماند و دید سومین همکارى آنها چطور از آب 
درآمده و آیا سیر صعودى همکارى هاى پیشین را ادامه 

خواهند داد. هرچه باشد  تا سه نشه، بازى نشه!

زوج موفق حاتمى-نعمت ا...، همچنان در کنار هم

در انتظار رونمایى از سومین سر و کله زدن!
 پرداختن به عادات 
ت از مصرف گرایى، 
ى. چیز هایى که در 
یعى و عادى شــان 

را گسترش مى داد.
اراکتر زنى است که 
در همه آثار او تکرار 
 قبلى نعمت ا... هم 
 با بازى گلشــیفته 
ر فیلم هاى بعدى 

 به مردش و 
ى از نسل او 
وابستگى
 داشت و 
که شاید 
. چیزى 
ن اینکه 
 سامان 
دشان را 
سیار ساده 

و واکنش  د

«شکوه» را 

دم در با دیدن همسرش ناگهان مى زند زیر گریه و لب به 
شکوه مى گشاید همان لحظه اى بود که نعمت ا... تجلى 
کامل زنى که در فیلمنامه و روى کاغذ پرداخته بود را در 

فیلمبازیافت.

شخصیت زن اصلى این فیلم هم شبیه به «شکوه» در 
«بى پولى» پرداخت شد. زنى وابسته به مردان، با نگاهى 
سنتى که همزمان مى خواهد امروزى و مدرن هم باشد، 
اما براى خوشحال زندگى کردن به شانه هاى مردى که 

حامى اش باشد نیاز دارد.
هرچند کاراکتر در فیلمنامه 

پیشــرفت کــرده بود و 
بســیط تر شــده بود، 
ســرگردانى اش میان 
و مدرنیته بیشتر  سنت

نعمت ا... براى س
لیال حاتمى رفت
«مینا» در «رگ
شــخصیت های
خلق کرده. زنى
از ســنت هاى
کند، بیش از هم
را مى ســتاید و

در منجالب
مى خور
در فیلم
نشیب
مردس
بهتری
را ار
شک
در

آرام
هم
کاه
باز
مى
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این

سریال «در قلب من» به کارگردانى حمید لبخنده چند شبى است که در شبکه آى فیلم 
روى آنتن رفته است و همین موضوع بهانه اى شد تا مرورى بر پربیننده ترین سریال هاى 

حمید لبخنده در تلویزیون داشته باشیم.
حمید لبخنده، کارگردان، فیلمنامه نویس، بازیگر و تهیه کننده کشورمان سال 65 اولین 
سریال تلویزیونى اش را کارگردانى کرد و در طول سال هاى فعالیتش کارگردانى چند 
سریال را برعهده داشت که از پربیننده ترین و ماندگارترین سریال هاى تلویزیون شدند.

سریال «در قلب من» یکى از سریال هاى ماندگار حمید لبخنده است که سال 77 از شبکه 
3 سیما پخش شد و با استقبال زیادى از سوى مردم مواجه شد. این سریال بارها و بارها 

از شبکه هاى مختلف بازپخش شده است و هنوز هم بیننده هاى خاص خودش را دارد.
«در قلب من» با روایت داســتانى از زندگى دو خانواده با تفــاوت طبقاتى و تفاوت در 
صمیمیت اعضاى خانواده مقابل دوربین رفت و بازى هاى باورپذیر بازیگران این سریال 

به ماندگارى و محبوبیت بیشــترش انجامید. بازیگرانى چون حمیــده خیرآبادى، ثریا 
قاسمى، ایرج راد، فریده صابرى، پارسا پیروزفر، لعیا زنگنه، پویا امینى، علیرضا خطیبى، 
رزیتا غفارى، على دهکردى، عنایت ا... شفیعى، جعفر بزرگى و... در سریال «در قلب من» 

به ایفاى نقش پرداختند.
سریال «در پناه تو» به کارگردانى حمید لبخنده یکى دیگر از سریال هاى ماندگار حمید 
لبخنده در تلویزیون است که سال 74 براى اولین بار از شبکه 2 سیما پخش شد. «در پناه 
تو» داستان دخترى به نام «مریم افشار» با بازى لعیا زنگنه است که در پى یک انتخاب 
اشتباه زندگى مشترکش به جدایى مى انجامد اما این جدایى سرانجام خوشى برایش در 
پى دارد و با عشق حقیقى زندگى اش آشنا مى شود. سعید پورصمیمى، ثریا قاسمى، ایرج 
راد، آزیتا الچینى، پرى امیرحمزه، حبیب دهقان نسب، پارسا پیروزفر، لعیا زنگنه، رامین 
پرچمى، حسن جوهرچى، سحر زکریا، رزیتا غفارى، شهرزاد عبدالمجید و... در سریال «در 

پناه تو» به ایفاى نقش پرداخته اند.
سریال «با من بمان» یکى دیگر از سریال هاى حمید لبخنده است که سال 81 از شبکه 
3 سیما پخش شد و نظرات مثبتى از سوى مخاطبان دریافت کرد. «با من بمان» داستان 
دختر خبرنگارى به نام «مینا» است که به کنکاش در زندگى زنان بى سرپرست مى پردازد 
و اتفاقات زندگى گذشته اش او را درگیر ماجراهایى تازه مى کند. یکتا ناصر، افسانه بایگان، 
احمد دامود، حسین کسبیان، سام درخشانى، هما روستا، جمال اجاللى، حمیدرضا پگاه، 
آزیتا الچینى، جمشید الیق، سروش خلیلى، مهدى پاکدل، ستاره اسکندرى، مرتضى 
کاظمى، سعید داخ، ارژنگ فرخ پیکر، رضا آقایى، ابراهیم بصیرت و... بازیگران سریال «با 

من بمان» را تشکیل مى دهند.
حمید لبخنده ســاخت ســریال هاى دیگرى چون «مهــر و ماه»، «پیــدا و پنهان»، 

«کارآگاهان» و ... را هم در کارنامه هنرى اش دارد.

سریال هاى موفق حمید لبخنده در تلویزیون

سریال «از سرنوشت» به کارگردانى محمدرضا خردمندان و علیرضا بذرافشان 
و تهیه کنندگى على اکبر تحویلیان به فصل سوم رسید و تصویربردارى سومین 

فصل این سریال تا یک ماه دیگر ادامه دارد.
سریال «از سرنوشــت» در سه فصل براى پخش از شــبکه 2 سیما ساخته 
شده اســت و از اولین روز دى ماه پخش این سریال آغاز شــد و این روزها 
تصویربردارى فصل سوم سریال «از سرنوشت» در حال انجام است تا در ادامه 

فصل اول و دوم آماده پخش شود.
محمدرضا خردمندان کارگردانى فصل اول و ســوم سریال «از سرنوشت» 
را برعهده دارد و علیرضا بذرافشــان دومین فصل این سریال را کارگردانى 

مى کند.
«از سرنوشت» سریالى درباره مشکالت زندگى و مسائل اجتماعى دو کودك 
است که در پرورشــگاه زندگى مى کنند و سرنوشت آنها تا دوران نوجوانى و 

جوانى در سریال «از سرنوشت» به تصویر کشیده مى شود.
امیررضا فرامرزى و راستین عزیزپور دو بازیگر اصلى سریال «از سرنوشت» 

هستند که نقش نوجوانى آنها را دارا حیایى و کیسان دیباج بازى مى کنند.
مجید واشقانى، فریبا نادرى، لیال بلوکات، حسین پاکدل، حبیب دهقان نسب، 
مائده طهماسبى، کامران تفتى، مهدى صبایى، میترا رفیع، علیرضا استادى، 
مریم کاظمى، علیرضا آرا، بهزاد داورى، ســارا والیانــى، دارا حیایى، فاطیما 
بهارمست، کیسان دیباج، مرضیه موسوى، امیررضا فرامرزى، راستین عزیزپور، 

مونا کرمى و... بازیگران سریال «از سرنوشت» را تشکیل مى  دهند.

روزهاى پایانى تصویربردارى 
فصل سوم سریال «از سرنوشت»

فرناز امینى، کارگردان جوان سینما جدیدترین ساخته سینمایى اش را به زودى مقابل دوربین مى برد. این 
کارگردان و بازیگر جوان که تجربه بازیگرى و ساخت چند فیلم کوتاه و بلند را در کارنامه هنرى اش دارد 

این بار با فیلمى زنانه به سینما مى آید.
این بانوى کارگردان با انتشار پست هایى متعدد خبرهاى جدید مربوط به فیلمش را به اشتراك گذاشته 
است.  «حس خوب زندگى» فیلمى به کارگردانى فرناز امینى است که تجربه اى موفق در کارنامه هنرى 

این کارگردان جوان به حساب مى آید.
زهره فکور صبور، سامیه لک، بهاره رهنما، فریبا متخصص و فریناز نذیرى، قهرمان ووشوى جهان در 

فیلم «ناك اوت»  به ایفاى نقش مى پردازند.

بازیگران سرشناس سینما در فیلم زنانه «ناك اوت»

«برد پیت» در مراسم اهداى جوایز گلدن گلوب 2020 هنگام دریافت جایزه  بهترین بازیگر مرد نقش مکمل 
براى «روزى روزگارى در هالیوود» با همبازى خود در فیلم شــوخى کرد. او روى صحنه ضمن قدردانى از 
«دى کاپریو»ى «افسانه اى و جنتلمن» و «همدست در جنایت»، با ارجاع به صحنه  پایانى «تایتانیک» گفت: 
«اگر من بودم اجازه مى دادم تو هم روى الوار [شناور روى آب] بیایى.» او سال هاى غفلت مراسم اهداى جوایز 
از دى کاپریو و اولین اسکار او در سال 2016 با «از گور برخاسته» (The Revenant) را هم على رغم کسب 
اولین نامزدى اش در سال 1994 یادآور مى شود. پیت مى گوید: «سال پشت سال مى دیدم که همبازى هاى او 
جوایز را تصاحب مى کنند و روى صحنه از او تشکر مى کنند. علتش را مى دانم. او یک جنتلمن و ستاره است. 
من هم بدون تو نمى توانستم اینجا باشم. از تو ممنونم.» جایزه  پیت دومین پیروزى از هفت نامزدى او در تاریخ 

برگزارى مراسم بود. او در سال 1996 براى «دوازده میمون» برنده   همین جایزه شد.

شوخى «برد پیت» با «دى کاپریو» و «تایتانیک»

جزئیات بیشترى از سریالى که «آل پاچینو» در آن بازى مى کند منتشر شده است

«شکارچى ها»
 نازى ها را قلع و قمع مى کنند

«تاد فیلیپس» به ساخته شــدن فیلم «بتمن» در دنیاى 
مستقلى که «جوکر» را در آن ساخت، تمایل نشان داد.

در ابتداى فیلمنامه  «جوکر» به نویســندگى تاد فیلیپس، 
تأکید مى شود که داستان فیلم در دنیاى سینمایى دى سى 
که شامل فیلم هاى «لیگ عدالت»، «زن شگفت انگیز»، 
و «آکوامن» مى شــود، روى نمى دهد. اما چه مى شود اگر 
«جوکر» دنیاى سینمایى مســتقل خودش را خلق کند؟ 
فیلیپس در حین برگزارى جشنواره  فیلم «پام اسپرینگز» 
در مصاحبه با «ورایتى» به این پرســش پاسخ مى دهد. 
او مى گوید عالقه مند اســت که فیلمى براى شخصیت 
«بتمن» در همین دنیا ساخته شود. «دانته پرى یرا-اولسن» 
در «جوکر» نقش «بروس وین» در سنین کودکى را بازى 
کرد و شــاهد مرگ والدینش بود. فیلم «جوکر» مقدمات 
تبدیل شدن بروس به «بتمن» را مانند کتاب هاى کامیک 

به تصویر کشید.
فیلیپس مى گوید: «شهر گاتهام زیبا ست. چیزى که مایلم 
ببینم این است که یک نفر "بتمن" را در این نسخه از شهر 
بازنمایى کند. نمى گویم خودم قصد ساختن چنین فیلمى 
را دارم. مســئله  جالب در مورد "بتمن" در فیلم ما این بود: 

"این گاتهام چگونه بتمنى پدید خواهد آورد؟" منظورم 
فقط همین است.»

«رابرت پتینسون» در فیلم «بتمن» به کارگردانى 
«مت ریوز» قرار اســت نقش «إروس وین» را در 
سنین جوانى بازى کند. او در ماه سپتامبر گذشته 
با اظهاراتى مبهم این تصــور را به وجود آورد که 

فیلم جدید او به «جوکر» مرتبط اســت. فیلیپس 
چند روز بعــد این نظریه را رد کــرد و گفت «قطعًا 

چنین نیست».

کارگردان «جوکر» سراغ «بتمن» مى رود؟
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 چیرو فرارا، سرمربى ایتالیایى، مدنظر باشگاه 
ذوب آهن قرار داشــت ولى بــا اتفاقاتى که 
رخ داده و رقم پیشــنهادى ایــن مربى، باید 

حضورش را در ایران منتفى دانست.
 تیــم فوتبــال ذوب آهن اصفهــان بعد از

کنــاره گیــرى علیرضــا منصوریــان از 
ســرمربیگرى ایــن تیم، همچنــان بدون 
ســرمربى اســت و مذاکرات مســئوالن 
باشگاه با گزینه هاى مختلف تا امروز ثمرى 

نداشته است.
بعضى از مربیان داخلــى همانند على دایى 
و مهــدى تارتار و نفراتــى همچون دراگان 
اسکوچیچ، ســرمربى صنعت نفت آبادان از 
جمله نفراتى بودند کــه ذوبى ها بعد از کناره 

گیرى منصوریان با آنها مذاکراتى داشتند.
به مــوازات مذاکره با گزینه هــاى داخلى، 
مذاکره با چیــرو فرارا، ســرمربى ایتالیایى 
هم در جریان بوده اســت. ذوبى ها از طریق 

دو  عضو هیئت مدیره خــود مذاکراتى را با 
این مربى انجام داده و پیشــنهاد 500 هزار 
یورویى را به مدت 1/5 سال به این مربى ارائه 
داده اند. فرارا، در پاسخ به درخواست مذاکره 
ذوبى ها ابتدا شرط مذاکره با محسن ابراهیمى 
مدیر برنامــه ایرانى را پیش مى کشــد و از 
مسئوالن باشگاه مى خواهد پیشنهاداتشان 

را به ابراهیمى بدهند.
باشــگاه ذوب آهن هم که قصد داشــت از 

طریق مســئوالن خودش این مذاکره را به 
نتیجه برساند، حاضر بود حتى مبلغ 259 هزار 
یورو را به صورت یکجا در قسط اول به این 
مربى بپردازد که حتى این شرط هم از سوى 
ســرمربى ایتالیایى مورد پذیرش واقع نشد. 
فرارا در واکنش به اصرار ذوبى ها پیشــنهاد 
دو میلیون یورویى را پیش کشید که به نظر 
مى رسد با شرایط مالى باشگاه، این پیشنهاد 

مورد موافقت قرار نگیرد.

اخیراً احمد جمشیدى، ســخنگوى باشگاه 
ذوب آهن دربــاره وضعیت ســرمربیگرى 
این تیم گفته بود: با جمــع بندى نهایى که 
صورت گرفت تصمیم بر استفاده از سرمربى 
بین المللى و داراى ســوابق روشــن براى 
سکاندارى تیم فوتبال شد که مذاکرات الزم 
در این زمینه با چندین گزینه مطرح، آغاز شده. 
به زودى و پس از نهایى شدن، اطالع رسانى 

الزم در این ارتباط صورت مى پذیرد. 

فرارا: من را مى خواهید؟ با محسن صحبت کنید
شگاه 
گرى

ى که 
ربى 
راى 
الزم 
شده. 
سانى 

د

قاسم حدادى فر در گفتگویى در خصوص اوضاع ذوب آهن و طوالنى شدن پروسه انتخاب سرمربى جدید اظهار کرد: با 
وجود اینکه سرمربى ما هنوز مشخص نشده ولى ما بیکار ننشسته ایم و تمریناتمان طبق برنامه و منظم زیر نظر حسن 
استکى و محمد صلصالى پیگیرى مى شود و تمرینات خوبى داشــتیم و دوره بدنسازى را هم در زمان خودش انجام 
دادیم و مشکل جدى وجود ندارد که خیلى جاى نگرانى داشته باشد و بدون سرمربى 

هم اوضاع ما خوب است.
وى افزود: درست است که تیم بدون سرمربى کمى بالتکلیف است ولى خب اتفاقى 
است که افتاده ولى هیئت مدیره و مدیران باشگاه در تالش هستند تا هرچه سریع تر 
این موضوع را برطرف کنند و به امید خدا تا پایان هفته جارى یا ابتداى هفته آینده 

سرمربى جدید هم معرفى مى شود و مشغول به کار خواهد شد.
کاپیتان ذوب آهن در مورد اینکه برخــى بازیکنان این تیم قصد جدایى 
دارند گفت: من فکر نمى کنم اینطور باشد و همانطور که باشگاه گفت 
همه بازیکنان با ذوب آهن قرارداد دارند و به بازیکنى اجازه جدایى 
نمى دهند و بر همین اســاس بعید مى دانــم بازیکنى از جمع ما 

جدا شود.
حدادى فر در مورد اینکه با نبود سرمربى تکلیف 
نقل و انتقاالت چه مى شــود هــم توضیح داد: 
باشــگاه مشــغول مذاکره با بازیکنان مورد نظر اســت. ما از لحاظ نفرى 
مشکالت زیادى نداریم و فقط چند بازیکن نیم فصل از جمع ما جدا شدند و 
باید به جاى آنها بازیکن جدید جذب شود که باشگاه زیر نظر کمیته فنى در 
حال بررسى گزینه هاى موجود است و مذاکرات را پیگیرى مى کند و همانطور 

که گفتم از چیزى عقب نیستیم.
وى در مورد نگرانى هواداران از طوالنى شدن پروسه انتخاب سرمربى جدید 
هم گفت: هواداران حق دارند نگران باشند ولى همانطور که گفتم اوضاع خوب 
است و چند روز دیگر تحمل کنند ســرمربى جدید معرفى خواهد شد و از این 

شرایط خارج مى شویم.
کاپیتان ذوب آهن در مورد منتفى شدن حضور دایى در این تیم هم عنوان کرد: 
حضور آقاى  دایى مى توانست اتفاق خوبى براى ما باشد و واقعًا حیف شد که به 

تیم ما نیامد.
حدادى فر در مورد اینکه گزینه هاى بعدى باشــگاه براى مربیگرى خارجى 
هستند هم گفت: بله من هم این را از اخبار شنیدم. به هر حال با گزینه هاى 
داخلى به توافق نرسیدند و حاال گزینه هاى خارجى مطرح هستند. امیدوارم 
مربى خوبى بــه ذوب آهن بیاید و براى چند ســال اوضاع خوبى در تیم 

رقم بزند.

فیزیوتراپ تیم ملى فوتبال امید با تشــریح آخرین 
وضعیت مصدومیت معراج اســماعیلى، دروازه بان 
ذوب آهنى این تیم گفت: مصدومیت معراج اسماعیلى 
چندان جدى نیســت و تالش مى کنیم 

هرچه زودتر به تمرینات اضافه شود.
علیرضا شهاب با بیان این موضوع در 
خصوص آخرین وضعیت اسماعیلى 
اظهار کــرد: مصدومیت معراج 
از ناحیه همسترینگ پاى 

چپ است که بر اساس بررسى ها و معاینه بالینى 
مشخص شد از نوع آســیب دیدگى نوع اول و 
کنترل پذیر است. البته براى اطمینان خاطر ام 
آر آى گرفته شــد تا به نتیجه قطعى برسیم. به 
طور کلى باید بگویم از نظر کادر پزشــکى این 
مصدومیت جدى و نگران کننده است. اقدامات 
الزم و مراقبت هاى مورد نظــر را انجام خواهیم 
داد تا معراج در اختیــار کادر فنى قرار بگیرد. هنوز 
نمى توان در خصوص حضــور یا عدم حضور این 
بازیکن در مسابقه اول اظهار نظر کرد و باید شرایط 

را در دو تمرین باقیمانده به خوبى ارزیابى کنیم.
شــهاب در پایان گفت: اولویت اصلى حفظ سالمت 
بازیکنان است و خواسته کادر فنى هم همین است. 
خوشبختانه شرایط ســایر بازیکنان ایده آل است و 
هیچ مشــکلى از نظر مصدومیت نفرات نداریم که 
ان شاءا... معراج اسماعیلى هم با رفع این مصدومیت 

در روزهاى آتى به تمرینات باز  مى گردد.

گلر ملى پوش العهد لبنان با ذوبى ها به توافق رسیده است.
ذوب آهن اصفهان که این روزها درگیر انتخاب سرمربى 
جدید خودش است، براى تقویت خودش نیاز به جذب 
یک دروازه بان دارد و در همین راستا با یک بازیکن به 

توافق رسید.
مهدى خلیل، دروازه بان ملى پوش تیم العهد لبنان 
با ذوبى ها به توافق رســیده و اگر اتفاق خاصى رخ 
ندهد به زودى قراردادش امضا مى شود. قرار است 
او به صورت قرضى و تا پایان فصل سبزپوشان را 

همراهى کند. 

دروازه بان سابق تیم ملى به دلیل عدم توافق با مدیران گل گهر سیرجان تمرینات این تیم را ترك کرد.
 رحمان احمدى، دروازه بان باســابقه فوتبال ایران که مدتى در تمرینات گل گهر ســیرجان حضور یافت و گفته

 مى شد در نیم فصل دوم در این تیم توپ مى زند، همزمان با شروع دور جدید تمرینات، در تمرین این تیم حضور 
پیدا نکرده است.

احمدى در این خصوص گفت: من چند روز در تمرینات گل گهر حاضر بودم اما با مسئوالن 
باشــگاه براى همکارى توافق نکردیم و به همین دلیل در دور جدید تمرینات شرکت 

نکردم. حضورم در گل گهر سیرجان منتفى است. 
این دروازه بان که ســابقه حضوردر جام جهانى 2014 برزیل را نیز در کارنامه 

دارد، این روزها به صورت شخصى تمریناتش را دنبال مى کند و احتماالً  طى 
روزهاى آینده با یک تیم دیگر قرارداد امضا خواهد کرد.

سنگربان تیم فوتبال سپاهان با انتشار پستى به لغو اردوى تیمش واکنش نشان داد.
 پس از لغو اردوى تیم هاى پرسپولیس و شــهر خودرو که به ترتیب قرار بود در کشورهاى قطر و امارات 

برگزار شود، تمرینات سپاهان که قرار بود در کشور ترکیه پیگیرى شود نیز منحل شد.
پیام نیازمند در واکنش به این موضوع، ضمن اشاره به تیم هاى همســایه که در حال تقویت خود با جذب 

بازیکن هاى سطح اول فوتبال اروپا هستند، در صفحه مجازى 
خود اینگونه نوشت: از باشگاه هاى عربى و هم گروهى هاى 
تیم هاى ایرانى هر روز خبر مى رسد که بازیکن با چند میلیون 
دالر خریدارى کرده اند؛ چند میلیون دالرى که صرف هزینه 

یکى دو بازیکن آنها مى شــود، مى تواند برابر با بودجه دو سال
 تیم  هاى ایرانى باشد. بعد تیم هاى ما از رفتن به یک اردوى ساده و یک هفته اى محروم؛ حاال به هر دلیلى. 

 مهدى تابــش در گفتگویى در رابطــه با جذب 
پژمان منتظرى هم گفت: مــا پژمان منتظرى را 
مى خواســتیم و مذاکراتى داشتیم ولى حاال دیگر 
مدافع جذب کردیم و بــا جذب طیبى دیگر نیازى 
به جــذب مدافع میانى نداریم. مــا در حال حاضر 
اسماعیلى فر را از ذوب آهن مى خواهیم ولى تحت 
قرارداد باشگاهش است و نیاز به رضایتنامه دارد و 
باید ببینیم ذوب آهن رضایتنامه او را مى دهد یا نه.

وى در مورد میزبانى ســپاهان از النصر عربستان 
در ازبکستان هم خاطرنشــان کرد: ما ازبکستان 
 AFC را پیشــنهاد کردیم ولى این مــورد باید در
بررسى شــود و مورد تأ یید قرار بگیرد و از اینجا به 
بعدش دیگر در اختیار ما نیست. ما نظر خودمان را 
اعالم کردیم و تمایل داریم بازى در ازبکســتان 

برگزار شود.

سپاهانى ها پس از دیدار تدارکاتى مقابل شهر خودرو 
راهى تهران مى شوند.

 سپاهان قصد داشت به منظور آماده سازى خود در 
تعطیالت نیم فصل اردویى در ترکیه برگزار کند ولى 
به دلیل توصیه سازمان بازرسى مبنى  بر لغو اردوى 
خارجى تیم ها، قرار شد سپاهان اردوى دیگرى را در 
تهران جایگزین اردوى خارجى خود کرده و در این 

بین و چند بازى تدارکاتى برگزار کند.
بر همین اساس قرار است سپاهان روز جمعه هفته 
جارى در اصفهان به مصاف شهرخودرو مشهد برود 
و بعد از این بازى اعضاى تیم سپاهان راهى تهران 
مى شوند تا اردوى یک هفته اى را در پایتخت برگزار 
کنند. در تهران هم قرار شده سپاهان یکى دو بازى 
دوســتانه برگزار کند که فعالً بازى این تیم با  سایپا 

نهایى شده، اما حریف بعدى هنوز مشخص نیست.

حتى یک اردوى ساده؟رحمان رفت و برگشت
رجان تمرینات این تیم را ترك کرد.

گفته مرینات گل گهر ســیرجان حضور یافت و
دور جدید تمرینات، در تمرین این تیم حضور 

حاضر بودم اما با مسئوالن 
دید تمرینات شرکت 

یز در کارنامه 
حتماالً  طى

برگشت
 لغو اردوىتیمش واکنش نشانداد.

در کشورهاى قطر و امارات بود ر خودرو که به ترتیب قرار
شور ترکیه پیگیرى شود نیز منحل شد.

ببببببببجذب شاره به تیم هاى همســایه که در حال تقویت خود با 
ىازى ر صفحه مج

م گروهى هاى 
 با چند میلیون 
ه صرف هزینه

بودجه دو سال  با
ه یک اردوى ساده و یک هفته اى محروم؛ حاال به هر دلیلى.

اردوى ساده؟

حدادى فر:  
حیف شد دایى به اصفهان نیامد

استکى و محمد صلصالى پیگیرى مى شود و تمرینات خوبى داشــتیم و دو
دادیم و مشکل جدى وجود ندارد که خیلى

هم اوضاع ما خوب است.
وى افزود: درست است که تیم بدون سرمر
است که افتاده ولى هیئت مدیره و مدیران
خدا به امید را برطرف کنند و این موضوع
سرمربى جدید هم معرفى مىشود و مشغو
ککاپیتان ذوب آهندر مورد اینک
نمى کن دارند گفت: من فکر

همه بازیکنان با ذوب آهن
نمى دهند و بر همین اس

شود. جججدا
حدادى
ا نقل و
باشــگاه مشــغول مذاکره با بازی
مشکالت زیادى نداریم و فقط چند
باید به جاى آنها بازیکن جدید جذ

حال بررسى گزینه هاى موجود است
که گفتم از چیزى عقب نیستیم.

وى در مورد نگرانى هواداران از طو
هم گفت: هواداران حق دارند نگران
است و چند روز دیگر تحمل کنند سـ

شرایط خارج مى شویم.
ککاپیتان ذوب آهن در مورد منتفى شدن
حححضور آقاى  دایى مى توانست اتفاق خ

تیم ما نیامد.
حدادى فر در مورد اینکه گزینه هاى
هستند هم گفت: بله من هم این ر
داخلى به توافق نرسیدند و حاال گ
مربى خوبى بــه ذوب آهن بیای

رقم بزند.

ربى ر
ه جذب 
یکن به 

د لبنان
صى رخ 
ار است 
شان را 

فیزیوتراپ تیم ملى فوتبال امید با تشــریح آخرین
وضعیت مصدومیت معراج اســماعیلى، دروازه بان

ذوووب آهنى این تیم گفت: مصدومیت معراج اسماعیلى 
چچچچندان جدى نیســت و تالشمى کنیم 

هرچه زودتر به تمرینات اضافه شود.
علیرضا شهاب با بیان این موضوع در 
خصوص آخرین وضعیت اسماعیلى 
اظهار کــرد: مصدومیت معراج 
ززززازازاز ناحیه همسترینگ پاى

چپ است که بر اساس بررسى ها و معاینه بالینى 
مشخص شد از نوع آســیب دیدگى نوع اول و 
کنترل پذیر است. البته براى اطمینان خاطر ام 
آر آى گرفته شــد تا به نتیجه قطعى برسیم. به 
طور کلى باید بگویم از نظر کادر پزشــکى این 
مصدومیت جدى و نگران کننده است. اقدامات 
الزم و مراقبت هاى مورد نظــر را انجام خواهیم 
داد تا معراج در اختیــار کادر فنى قرار بگیرد. هنوز 
نمى توان در خصوص حضــور یا عدم حضور این 
بازیکن در مسابقه اول اظهار نظر کرد و باید شرایط 

را در دو تمرین باقیمانده به خوبى ارزیابى کنیم.
پایان گفت: اولویت اصلى حفظ سالمت  شــهاب در
بازیکنان است و خواسته کادر فنى هم همین است. 
خوشبختانه شرایط ســایر بازیکنان ایده آل است و 
نفرات نداریم که  هیچ مشــکلى از نظر مصدومیت
اینمصدومیت  ان شاءا... معراج اسماعیلى هم با رفع

در روزهاى آتى به تمرینات باز  مى گردد.

معراج در چه حاله؟

مشتریان آقایى تشریف بیاورید!مشتریان آقایى تشریف بیاورید!
باشگاه سپاهان آماده مذاکره با مشتریان مدافعش است تا در صورت توافق 

وى از جمع شاگردان قلعه نویى جدا شود.
در روز هاى گذشته شایعاتى مبنى بر جدایى سعید آقایى از تیم فوتبال سپاهان 
اصفهان مطرح و حتى گفته شد رفتن این بازیکن از جمع شاگردان قلعه نویى 

قطعى شده است.
با این حال باشگاه سپاهان هنوز تصمیمى در خصوص این بازیکن نگرفته 
است. مدیران باشــگاه این روز ها مشــغول مذاکره با این بازیکن هستند تا 
تکلیف نهایى وى را مشخص کنند. این در شرایطى است که اگر پیشنهادى 
به دست باشگاه سپاهان براى آقایى برسد آنها با نظر قلعه نویى آن را بررسى 

مى کنند. چیزى که مشخص است باشگاه هاى خواهان آقایى باید براى جذب 
این بازیکن رضایت باشگاه سپاهان را جلب کنند.

گفتنى اســت؛ قرارداد آقایى با باشــگاه ســپاهان تا پایان فصــل اعتبار
 دارد. به این ترتیــب در صورتى که این بازیکن قــراردادش را تمدید نکند 
و بخواهد تا پایــان فصل بمانــد، او مى تواند به صورت بازیکــن آزاد جدا 
شــود. با این شــرایط بعید نیست که باشــگاه ســپاهان براى جلوگیرى

 از جدایى ایــن بازیکن به صــورت آزاد در پایان فصــل، رضایتنامه وى را 
در همین نیم فصل صــادر کند تا بتواند پولى از این انتقال به دســت آورد  و

 ضرر نکند.

پژمان؟ 
دیگر او را نمى خواهیم

2 دیدار تدارکاتى
 براى پسران طالیى

گلر ملى پوش الع
ذوبآهن اصفه
جدید خودش

یکدروازه بان
تتتتوافق رسید.

مهدى خلیل
ب ببا ذوبى ها
ندهد به زو
به صور او
ههههههههمراهى

ذوبى ها باالخره 
گلر خریدند

 ابراهیم توره را مى توان یکى از بهترین مهاجمان خارجى 
فوتبال ایران در دهه 80 نامید، بازیکنى که با درخشش در 
ترکیب سپاهان با قراردادى دو میلیون دالرى به النصر 
امارات پیوست و سپس با قراردادى هشت میلیون دالرى 

از موناکو فرانسه سردرآورد.
این مهاجم ســنگالى با انتشار پســتى در اینستاگرام از 
احتمال بازگشــت دوباره به ایران و این بار بازى در تیم 
پرطرفدار تراکتور خبر داده است. ابراهیم توره سابقه بازى 

در سپاهان، پرسپولیس و پیکان را دارد.

او در تیم پیکان در 21 بازى 13 گل زد. توره بعد از پیکان 
راهى پرسپولیس شد تا در مدت حضور خود در این تیم 
از 24 بازى 11 گل به ثمر برساند. این بازیکن سنگالى 
در لیگ نهم و دهم به همراه سپاهان قهرمان شد، در 
مجموع 51 بازى براى طالیى پوشان اصفهانى 36 

گل به ثمر رساند.
مهاجم ســنگالى و خرید احتمالى تراکتورى ها در 
مجموع حضور در ایران 60 گل زد و عملکرد بسیار 

خوبى را از خود به جاى گذاشت.
توره بعد از مدت کوتاهى که در امارات و عجمان حضور 
داشت راهى تیم موناکو فرانسه شد و آنجا هم عملکرد 
بسیار خوبى داشت. بعد از موناکو، توره به فوتبال امارات 
بازگشت و راهى تیم النصر شد که بهترین کارنامه را از 

خود به جا گذاشت. این بازیکن سنگالى در تیم 
النصر در 43 بازى 34 گل به ثمر رساند.

توره در سال 2018-2017 در تیم آژاکسیو در 
لیگ دو فرانســه حضور داشت و در 16 بازى 

پنج گل به ثمر رساند.
نکته مهم اینکه توره از سال 2018 تاکنون در 

هیچ تیمى بازى نکرده است. وى همچنین چهار  بازى 
ملى براى تیم ملى سنگال انجام داده است.

 او از سال 2018 بازى نکرده است

 توره حاال هندوانه دربسته است
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آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى واراضى وساختمانهاى فاقدسند رسمى

برابر آراء صادره هیئتهــاى اول ودوم موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى 
وساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است .لذامشخصات متقاضیان وامالك موردتقاضا به شرح زیربه 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند ازتاریخ انتشاراولین 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را دراداره ثبت اسناد وامالك محل تسلیم وپس از اخذ 
رسید، رف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مرجع قضایى تقدیم 

نمایند.
1- رأى شماره 5122 مورخه 1398/6/6 آقاى محمدعلى محمدى فرزند بهرام در ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 139/40 مترمربع پالك شماره 87 اصلى واقع در بخش 12 حوزه 
ثبت ملک اصفهان – انتقال ملک باقولنامه عادى باواســطه از مالک رسمى غالمحسین 

معین به متقاضى مى باشد 
2- رأى شماره 5129 مورخه 1398/6/6 شــرکت تعاونى کشاورزى کشاورزان نجف آباد 
به شماره ثبت 242 وشناسه ملى 10260058735 در ششدانگ یک باب انبار و دفتر ادارى 
به مساحت 4371 مترمربع پالك شماره 3 فرعى از 1892 اصلى واقع در قطعه 7 بخش 11 

حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
3- رأى شــماره 6253 مورخه 1398/7/6 خانم فاطمه عبدلعظیمى فرزند مرتضى در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 180/64 مترمربع پالك شماره 433 
اصلى واقع  در قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 

4- رأى شماره 6252 مورخه 1398/7/6 آقاى امیرملکى فرزند محمدحسن در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 180/64 مترمربع پالك شماره 433 اصلى واقع 

در قطعه 7 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
5- رأى شماره 6267 مورخه 1398/7/6 آقاى حسنعلى ذکریا نجف آبادى فرزند محمد در 
چهاردانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 122 مترمربع پالك شماره 2 فرعى 
از 732 اصلى واقع در قطعه 4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
6- رأى شماره 6269 مورخه 1398/7/6 خانم خدیجه عابدینى فرزند اسداهللا در دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 122 مترمربع پالك شماره 2 فرعى از 732 
اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
7- رأى شماره 5137 مورخه 1398/6/6 خانم ریحانه مرادى فرزند على در ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 120/52 مترمربع پالك شماره 219 اصلى واقع در قطعه 4 بخش11 

حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
8- رأى شماره 5114 مورخه 1398/6/6 خانم منیژه حسن شاهى ورپشتى  فرزند حسین 
در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 160/57 مترمربع پالك شماره 621 اصلى واقع در 
قطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان – انتقال ملک باقولنامه عادى و مع الواسطه از مالک رسمى 

طاهره حاج بابایى به متقاضى مى باشد 
9- رأى شماره 6257 مورخه 1398/7/6 آقاى رضا منتظرى نجف آبادى فرزند عباس در 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 176/20 مترمربع پالك شماره 1 فرعى از 589 اصلى 
واقع در قطعه 7 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رســمى مشاعى مى 

باشد
10- رأى شــماره 5119 مورخه 1398/6/6 خانم بهاره شــریفى دارانى فرزند ابراهیم در 
ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 182/25 مترمربع پالك شماره 15/9 اصلى واقع در 

قطعه 9 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
11- رأى شماره 6185 مورخه 1398/7/2 آقاى مصطفى ایزدى نجف آبادى فرزند حسن 
در ششدانگ قسمتى از یک باب خانه به مساحت 166/24 مترمربع پالك شماره 317 اصلى 
واقع در قطعه 4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رســمى مشاعى مى 

باشد
12- رأى شماره 6204 مورخه 1398/7/2 آقاى ناصر صداقت نجف آبادى فرزند جعفرقلى 
در سه دانگ مشاع از ششــدانگ دو باب مغازه و فوقانى هاى مسکونى به مساحت 95/30 
مترمربع پالك شــماره 2 فرعى از 755 اصلى واقع در قطعه 4 بخش 11 حوزه ثبت ملک 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
13-رأى شماره 6205 مورخه 1398/7/2 خانم فرانک صادقى فرزند مهدى در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ دو باب مغازه و فوقانى هاى مسکونى به مساحت 95/30 مترمربع پالك 
شماره 2 فرعى از 755 اصلى واقع در قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان – انتقال ملک از مالک 

رسمى ناصر صداقت به صورت عادى به متقاضى مى باشد 
14- رأى شماره 6482 مورخه 1398/7/15 آقاى جالل صالحى نجف آبادى فرزند محمد 
مهدى در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 287/90 مترمربع پالك 
شماره 88اصلى واقع در قطعه 6 بخش 11 ثبت ملک اصفهان – انتقال ملک از مالک رسمى 

ورثه اسداله یوسفى مى باشد 
15- رأى شماره 6483 مورخه 1398/7/15 خانم پروانه محمدى حسن زاده فرزند نصراله 
در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 287/90 مترمربع پالك شماره 88 
اصلى واقع در قطعه 6 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – انتقال ملک از مالک رســمى 

ورثه اسداله یوسفى مى باشد 
16- رأى شــماره 5552 مورخه 1398/6/21 خانم ناهید جون بخش نجف آبادى فرزند 
حسنعلى در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 164/80 مترمربع پالك 
شــماره 242/2 اصلى واقع در قطعه 3 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – انتقال ملک 

از مالک رسمى آقاى حسینعلى طالبى به صورت عادى و باواسطه به متقاضى مى باشد 
17- رأى شماره 5551 مورخه 1398/6/21 آقاى محمدرضا همتیان فرزند محمد حسن 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 164/80 مترمربع پالك شماره 
242/2 اصلى واقع در قطعه 3 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – انتقال ملک از مالک 

رسمى آقاى حسینعلى طالبى به صورت عادى به متقاضى مى باشد 
18- رأى شماره 5404 مورخه 1398/6/13 آقاى امیررستمانه فرزند عباسعلى نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 153/80 مترمربع پالك شماره 1089 
اصلى واقع در قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

19- رأى شماره 5403 مورخه 1398/6/13 خانم مژگان بزم شاهى فرزند علیرضا نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 153/80 مترمربع پالك شماره 
1089 اصلى واقع در قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رســمى مشاعى 

مى باشد
20- رأى شماره 6158 مورخه 1398/7/1 آقاى سید محسن هاشمى باباحیدرى فرزند سید 
عبدل در ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 146/70 مترمربع پالك شماره 9 فرعى از 
1531 اصلى واقع در قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رســمى مشاعى 

مى باشد 
21- رأى شــماره 6214 مورخه 1398/7/3 خانم نجمه خــداداده اى نجف آبادى فرزند 
قربانعلى در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 102/46 مترمربع پالك 
شــماره 1 فرعى از 768 اصلى واقع در قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
22- رأى شماره 6213مورخه 1398/7/3 آقاى اصغر لطفى جالل آبادى فرزند عزیزاله در 
چهاردانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 102/46 مترمربع پالك شماره 1 
فرعى از 768 اصلى واقع در قطعه 10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
23- رأى شماره 6154 مورخه 1398/7/1 خانم نســیبه چترائى فرزند حسن در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 156/45  مترمربع پالك شماره 396 اصلى 
واقع در قطعه 10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – انتقال ملک از مالک رســمى ورثه 

فاطمه بیگم یکپایى به صورت عادى به متقاضى مى باشد 
24- رأى شماره 6155 مورخه 1398/7/1 آقاى مهدى پورمحمدى نجف آبادى فرزند على 

در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 156/45 مترمربع پالك شماره 396 
اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - انتقال ملک از مالک رسمى 

ورثه فاطمه بیگم یکپایى به صورت عادى به متقاضى مى باشد 
25- رأى شماره 5177 مورخه 1398/6/9 خانم حکیمه حقیقى نجف آبادى فرزند عباسعلى 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 172/11 مترمربع پالك شماره 14 
فرعى از 1002 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد 
26- رأى شــماره5178 مورخه 1398/6/9 آقاى اصغر شریفى خشوئى فرزند لطف اله در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 172/11 مترمربع پالك شماره 14 
فرعى از 1002 اصلى واقع در قطعه 3بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد  
27- رأى شماره 7172 مورخه 1398/8/11 خانم زینب اصالنى فرزند حمیدرضا در دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 146/93 مترمربع پالك شماره 750 اصلى واقع 
در قطعه 4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان –انتقال ملک از مالک رسمى داوود آقاکبیرى 

یه صورت عادى و باواسطه به متقاضى مى باشد 
28- رأى شماره 7168 مورخه 1398/8/11 آقاى سید مهدى هاشمیان فرزند سید محمد 
در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 146/93 مترمربع پالك شماره 
750 واقع در قطعه 4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – انتقال ملک از مالک رسمى داوود 

آقاکبیرى به صورت عادى و باواسطه به متقاضى مى باشد 
29- رأى شــماره 5500 مورخه 1398/6/17 آقاى اسماعیل پاشــائى فرزند  قنبرعلى در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 197/90 مترمربع پالك شماره 87 اصلى واقع دربخش 
12 حوزه ثبت ملک اصفهان – انتقال ملک از مالک رســمى على مهدیه به صورت عادى 

وباواسطه به متقاضى مى باشد 
30- رأى شــماره 6150 مورخه 1398/7/1 آقاى مصطفى چاوشــى نجف آبادى فرزند 
نصراهللا در ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 150/30  مترمربع پالك شماره 1 فرعى از 
273 اصلى واقع در قطعه 10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد 
31- رأى شماره 6413 مورخه 1398/7/11 خانم مریم عظیمى فرزند نادعلى در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 127/50 مترمربع پالك شماره 231 اصلى واقع 

در قطعه 4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
32- رأى شــماره 6412 مورخه 1398/7/11آقاى على چترائى فرزند حسن در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 127/50 مترمربع پالك شماره 231 اصلى واقع 

درقطعه 4 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
33- رأى شــماره 6317 مورخه 1398/7/7 خانم ریحانه ربیعیان نجف آبادى فرزند یداهللا 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 256/96 مترمربع پالك شماره 1 
فرعى از 602 اصلى واقع در قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان – انتقال ملک از مالک رسمى 

ورثه رضاذغال فروشان به صورت عادى و مع الواسطه به متقاضى مى باشد 
34- رأى شماره 6318 مورخه 1398/7/7 آقاى حسن حاجى على عسگرى نجف آبادى 
فرزند محمود در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 256/96 مترمربع 
پالك شــماره 1 فرعى از 602 اصلى واقع در قطعه 6 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان 
- انتقال ملک از مالک رسمى ورثه رضاذغال فروشــان به صورت عادى و مع الواسطه به 

متقاضى مى باشد
35- رأى شماره 7179 مورخه 1398/8/11 خانم اعظم عرشى نجف آبادى فرزند حسین 
در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 197/50 مترمربع پالك شماره 6 اصلى واقع در بخش 
12 حوزه ثبت ملک اصفهان – انتقال ملک از مالک رسمى محمد اسماعیل عباسى ملک 

آبادى به صورت عادى و باواسطه به متقاضى مى باشد 
36- رأى شماره 6419 مورخه 1398/7/11 حوزه علمیه جامعه االمام المنتظرنجف آباد به 
شناسه ملى 10260001911 و شماره ثبت 6 در ششدانگ یکباب مغازه به  مساحت 56/88 
مترمربع پالك شــماره 834 اصلى واقع در قطعه 3 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
37- رأى اصالحى شــماره 4155 مورخه1398/4/19 پیرو رأى شــماره 9629 مورخه 
1397/10/23 خانم معصومه خاتون ســپیانى فرزند محمد اسماعیل در دو دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه و مغازه متصله به مســاحت 243/01 مترمربع واقع در یزدانشهر 
قسمتى از پالك 87بخش 12 ثبت اصفهان –انتقال ملک ازمالک رسمى ورثه غالمحسین 

معینى به صورت عادى و مع الواسطه به متقاضى مى باشد 
38- رأى اصالحى شــماره 4156 مورخه 1398/4/19 پیرو رأى شــماره 9624 مورخه 
1397/10/23 آقاى نوروز على سپیانى فرزند رسول در چهاردانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب خانه و مغازه متصله به مساحت 243/01 مترمربع واقع در یزدانشهر قسمتى از پالك 87 
بخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک از مالک رسمى ورثه غالمحسین معینى به صورت 

عادى و مع الواسطه به متقاضى مى باشد
39- رأى شماره 6414 مورخه 1398/7/11 خانم هانیه قائمى فرزند حسنعلى در ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 170/64 مترمربع پالك شماره 500 اصلى واقع در قطعه 6 بخش 
11 ثبت اصفهان – انتقال ملک از مالک رسمى زهرا ابراهیمى به صورت عادى به متقاضى 

مى باشد 
40- رأى شماره 6305و 6306 مورخه 1398/7/7 آقاى احمد مسعودى فرزند محمدعلى و 
خانم زهره کافى موسوى نجف آبادى فرزند سید مصطفى بالسویه (سه دانگ سه دانگ) از 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 107/40 مترمربع پالك شماره 896 اصلى واقع در قطعه 

7 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان –متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
41- رأى شماره 6359 مورخه 1398/7/8 خانم اشرف شادکام فرزند غالمرضا در ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 150/14 مترمربع پالك شماره 226 اصلى واقع در قطعه 3 بخش 
11 حوزه ثبت ملک اصفهان – انتقال ملک از مالک رسمى آقاى احمد حاج بابایى به صورت 

عادى و مع الواسطه به متقاضى مى باشد 
42- رأى شــماره 6250 مورخه 1398/7/6 خانم صدیقه حســین پور فرزند باباجان در 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 105 مترمربع پالك شماره 87 اصلى واقع در بخش 12 
حوزه ثبت ملک اصفهان – انتقال ملک از مالک رسمى آقاى غالمحسین معین به صورت 

عادى و باواسطه به متقاضى مى باشد 
43- رأى شماره 6420 مورخه 1398/7/11 آقاى ســید مهدى نوریان فرزند سید حسین 
در ششدانگ یکباب ساختمان سالن وسوله به مســاحت 2385/60 مترمربع پالك شماره 
1517 اصلى واقع در قطعه 10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد 
44- رأى شــماره 6352 مورخه 1398/7/8 آقاى سید حمید قریشى پور فرزند سید محمد 
در ششدانگ یک باب مغازه به مســاحت 38/36 مترمربع پالك شماره 87 اصلى واقع در 
بخش 12 حوزه ثبت ملک اصفهان – انتقال ملک از مالک رسمى آقاى غالمحسین  معین 

به صورت عادى و مع الواسطه به متقاضى مى باشد 
45- رأى شــماره 6356 مورخه 1398/7/8 آقاى محمود پور پیرعلى آبپونه فرزند محمد 
على در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 99/56 مترمربع پالك شماره 138 اصلى واقع در 
قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان – انتقال ملک از مالک رسمى محسن موحدى به صورت 

عادى و مع الواسطه به متقاضى مى باشد 
46- رأى شماره 5185 و 5184 مورخه 1398/6/10آقاى محمدرضا عطایى فرزند احمد 
در چهاردانگ مشاع و خانم سیده سعیده حسینى ســلطان نصیرى فرزند سید نعمت اله  در 
دودانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 108/85 مترمربع پالك شماره 32 
فرعى از 491 اصلى واقع در قطعه 8 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – محمدرضا عطایى 
مالک رسمى مشاعى مى باشد وخانم سیده سعیده حسینى سلطان نصیرى انتقال ملک با 

قولنامه عادى از مالک رسمى محمدرضا عطایى مى باشد 
47- رأى شماره 8880 مورخه 1397/10/2 آقاى بهرام کیماسى فرزند عبدال در ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 172 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 391/10139 واقع در بخش 

9 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
48- رأى شــماره 6246 مورخه 1398/7/6 خانم ســکینه یزدانى فرزند عیدى محمد در 

ششدانگ یک باب خانه به مساحت 174/08 مترمربع پالك شماره 17 فرعى از 112 اصلى 
واقع در قطعه 11 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رســمى مشــاعى 

مى باشد 
49- رأى شماره 6358 مورخه 1398/7/8 آقاى سید سعید الدین هاشمى نجف آبادى فرزند 
ناصر در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 127/70مترمربع پالك شماره 787 اصلى واقع 

در قطعه 6 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
50- رأى شماره 6351 و6350 مورخه 1398/7/8 آقاى حیدرعلى صانعى فرزند على اکبردر 
سه دانگ و خانم طیبه صداقت نجف آبادى  فرزند رجبعلى در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 53/45 مترمربع پالك شماره 3 فرعى از 711 اصلى واقع در قطعه 
4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – حیدرعلى صانعى مالک رسمى مشاعى مى باشدو 

طیبه صداقت انتقال ملک ازمالک رسمى حیدر على صانعى به صورت عادى مى باشد 
51- رأى شــماره 6302 و 6300مورخه 1398/7/7 خانم زهرا صالحى نجف آبادى فرزند 
اسداله در سه دانگ مشاع وآقاى رمضان صالحى کهریزسنگى فرزند قربانعلى در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 215/14 مترمربع پالك شماره 480 اصلى واقع 

در قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
52- رأى شــماره 7022 و7023 مورخه 1398/8/6 آقاى حســین صالحى نجف آبادى 
فرزند محمد على در سه دانگ مشاع و خانم الهام طریقت فرزند اکبر در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 118/10 مترمربع پالك شماره 1145 و 1146 فرعى 
از 5 اصلى واقع در قطعه 4 بخش 11 حوزه ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
53- رأى اصالحــى شــماره 6979 مورخــه 1398/8/4 پیــرو رأى شــماره10087 
مورخه1396/10/26 آقاى عبدالکریم معینى فرزند محمد على در ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 95/13 مترمربع قسمتى از پالك شماره 2 و 959/1 واقع در قطعه 7بخش 11 ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
54- رأى شماره 5327 مورخه 1398/6/11 آقا مجتبى فخرى فرزند اسماعیل در ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 208/33 مترمربع پالك شماره 385 اصلى واقع در قطعه 6 بخش 

11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
55- رأى شماره 7151 و 7089مورخه 1398/8/9 و1398/8/8 خانم زهره کاظمى نجف 
آبادى فرزند مهدى در سه دانگ مشاع و آقاى اسداله کاظمى نجف آبادى فرزند عباس در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 204/43مترمربع پالك شماره 4 و5 
فرعى از 497 اصلى واقع در قطعه 10 بخش 11 حوزه ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى و عادى مى باشد
56- رأى شماره 6248 مورخه 1398/7/9 آقاى حیدر کریمى سوادجانى فرزند على اکبر در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 178/30 مترمربع پالك شماره 134/2 و 134/15 اصلى 
واقع در قطعه 6 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
57- رأى شماره 7039 و 7031 مورخه 1398/8/6 خانم زهره صنیعى جالل آبادى فرزند 
غالمحسین در سه دانگ مشاع و آقاى محمدرضا ســعیدیان نجف آبادى فرزند اسماعیل 
در سه دانک مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 304/14 مترمربع پالك شماره 3 
فرعى از 1208 اصلى واقع در قطعه 10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
58- رأى شماره 3368 و3369 مورخه 1398/3/30 خانم زهره کتانى نجف آبادى فرزند 
حسینعلى در سه دانگ مشاع و آقاى علیرضا کاظمى نجف آبادى فرزند على در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 186/80 مترمربع قسمتى از پالك شماره 350 

واقع در قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
59- رأى شماره 5168 مورخه 1398/6/9 خانم طیبه مختارى نجف آبادى فرزند احمد در 
ششدانگ یک باب خنه به مساحت 107/20 مترمربع پالك شماره 107 اصلى واقع در قطعه 

3 بخش 11 حوزه ثبت اصفهان –متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
60- رأى اصالحى شــماره 6964 مورخه 1398/8/4 پیرو رأى شــماره 12397 مورخه 
1396/12/23 آقاى غالمرضا مهرابى فرزند قنبرعلى در ششدانگ کارگاه موزائیک سازى 
به مساحت 1433 مترمربع قسمتى از پالك 391/5356 بخش 9 ثبت اصفهان – متقاضى 

طبق قولنامه عادى از مالک رسمى آقاى حسین صالحى خریدارى نموده است 
61- رأى شماره 10526 مورخه 1397/11/11 آقاى محمد مراد عیدى وندى فرزند مجید 
در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 137/50 مترمربع واقع در یزدانشهر قسمتى از پالك 87 
بخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک از مالک رسمى ورثه غالمحسین معینى به صورت 

عادى و مع الواسطه به متقاضى مى باشد 
62- رأى شــماره 6357 مورخه 1398/7/8  خانم طیبه پورمحمــدى نجف آبادى فرزند 
عباس در ششدانگ قسمتى از یک باب خانه به مســاحت 165/70 مترمربع پالك شماره 
1021 اصلى واقع در قطعه 7 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
63- رأى شمار 7333 و7299 مورخه  و   1397/8/10 1397/8/12 خانم زهره صفرى فرزند 
مرتضى در سه دانگ مشاع  و آقاى اکبرخلیلیان نجف آبادى فرزندجعفر در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 72/36 مترمربع قسمتى از پالك 644 قطعه 3 بخش 

11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
64- رأى شــماره 4567 مورخه 1398/5/7 خانم حمیده معین فرزند رضا در ششــدانگ 
یکباب خانه مسکونى به مساحت 648 مترمربع پالك 697 واقع در قطعه 4 بخش 11 ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
65- رأى شــماره 4714 مورخه 1398/5/17 آقاى محمود فرهمندى نجف آبادى فرزند 
مرتضى در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 155/46 مترمربع پالك شماره 198 اصلى واقع 
در قطعه 11 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

66- رأى شــماره 2767 و2773 مورخه 1397/3/13 خانم وجیهه منصورى نجف آبادى 
فرزند محمدعلى در سه دانگ مشاع و آقاى قنبرعلى فروزان نجف آبادى فرزند غالمعلى در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 216/13 مترمربع قسمتى از پالك 

832/1 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
67- رأى اصالحى شــماره  6956 مورخــه 1398/8/4 پیرو رأى شــماره 3542 مورخه 
1398/4/4 آقاى رضا ادریسى ارانى فرزند حسینعلى در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
119/23 مترمربع قسمتى از پالك 1357 قطعه 1 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
68- رأى شماره 3535 مورخه 1398/4/3 آقاى احسان کرمى فرزند عباس در ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 125/55 مترمربع قســمتى از پالك شماره 362 واقع در قطعه 10 

بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
69- رأى شماره اصالحى شماره 5602  و  5603  و 5604 مورخه 1398/6/24  پیرو رأى 
شماره 6166و 6165 و6167 مورخه 1397/6/20 خانم ستاره منوچهرى نجف آبادى فرزند 
شهرام در 30 حبه مشاع از 72 حبه خانم فاطمه حجتى نجف آبادى فرزند عبدالرضا در36 
حبه مشاع از 72 حبه و آقاى شــهرام منوچهرى نجف آبادى فرزند بهرام در 6 حبه مشاع از 
72 حبه ششدانگ یکباب خانه به مساحت 174/90 مترمربع قسمتى از پالك 1053 قطعه 

3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
70- رأى شــماره 5115 مورخه 1398/6/6 آقاى ابوالقاســم مختارنیا فرزند خدارحم در 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 200/04 مترمربع پالك شماره 87 اصلى واقع در بخش 
12 حوزه ثبت ملک اصفهان – انتقال ملک از مالک رســمى باقولنامه عادى باواســطه از 

غالمحسین معین به متقاضى مى باشد 
71- رأى شــماره 5378 مورخه 1398/6/12 آقاى محمد على رئوفى فرزند حســن در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 108/04مترمربع پالك شماره 4 فرعى از 15 اصلى واقع 
در قطعه 9 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – انتقال ملک از مالک رسمى فاطمه موسى 

عرب به صورت عادى به متقاضى مى باشد 
72- رأى شــماره 5333 مورخه 1398/6/12 خانم اعظم حســناتى نجــف آبادى فرزند 
عباسعلى در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 17/67 مترمربع پالك شماره 226 اصلى 

واقع در قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
73- رأى شماره 6315 و 6314 مورخه 1398/7/7 خانم مهرى صفدرى نجف آبادى فرزند 

نصراله در سه دانگ مشاع و آقاى علیرضا اسماعیلى نجف آبادى فرزند عباسعلى در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 210 مترمربع پالك شماره 743 اصلى واقع در 
قطعه 4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – انتقال ملک از مالک رسمى علیرضا اسماعیلى 

به صورت عادى به متقاضى مى باشد و علیرضا اسماعیلى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
74- رأى شماره 6298 مورخه 1398/7/7 آقاى محمد صرامى فرزند عباسعلى در سه دانگ 
مشاع و آقاى رهام فخر طباطبائى فرزند مصطفى در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 141/01 مترمربع پالك شــماره 87 اصلى واقع در بخش 12 حوزه 
ثبت اصفهان – انتقال ملک از مالک رسمى آقاى على مهدیه بصورت عادى و باواسطه به 

متقاضى مى باشد 
75- رأى شماره 6241 و6240 مورخه 1398/7/4 خانم ناهید یوسفیان نجف آبادى فرزند 
محمد مهدى در سه دانگ مشاع و آقاى حســین فکورى فرزند عباس در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 156/45 مترمربع پالك شماره 2 و7 فرعى از 227 
اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – انتقال ملک از مالک رســمى 
حسین فکورى به صورت عادى به متقاضى مى باشد وآقاى حسین فکورى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد 
76- رأى شماره 1398 مورخه 1398/2/11 آقاى علیرضا شکرالهى فرزند کاظم به مساحت 
136/41 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87 اصلى واقع در بخش 12 حوزه ثبت اصفهان 
که باششدانگ پالك 3683 فرعى از 3500  از 87/2 تشکیل یکبابخانه رامى دهد – انتقال 
ملک از مالک رسمى غالمحسین معینى باواسطه و به صورت عادى به متقاضى مى باشد 

77- رأى شماره 10003 مورخه 1396/10/24 خانم محبوبه امیرى جالل آبادى فرزند رضا 
قلى در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 108/28 مترمربع قسمتى از پالك شماره 6 واقع 

در قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان –متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
78- رأى شماره 7075 و 7050مورخه1398/8/6 و1398/8/8 آقاى علیرضا شریفى فرزند 
رضاقلى در سه دانگ مشاع وخانم عفت شریفى فرزند رضادر سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 224/61 مترمربع پالك شــماره 385 و386 اصلى واقع در قطعه 
10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رســمى مشاعى مى باشد تاریخ 
انتشارنوبت اول :1398/10/3 تاریخ انتشارنوبت دوم :1398/10/18 م الف:705422 مهدى 

صادقى- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد /10/108 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت. لذا مشــخصات 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 رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 

خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شماره 139860302023000669 مورخ 98/08/27 آقاى غالمرضا 
مطیعى فرد به شماره شناسنامه 504 کدملى 1289496471 صادره از اصفهان فرزند اکبر 
نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 116/5 مترمربع مفروزى از پالك شماره 
5712- اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رسمى مشاعى اولیه محرز 
گردیده است. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/10/3 تاریخ انتشار 
نوبــت دوم: 10/18 /1398 م الف: 705262 صفائى- رئیس منطقه ثبت اســناد و امالك 

مرکزى اصفهان /10/102
مزایده اموال غیرمنقول

اجراى احکام حقوقى شعبه دوم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالسه 971516 ج/دو له خانم مهین حییم پور و علیه رحمت، شیرین، اسحق، یانا، 
شهناز شهرت همگى حییم پور مبنى بر فروش منزل مسکونى به پالك ثبتى 3493/2 در 
تاریخ 98/11/8 ســاعت 12/00 صبح در محل اجراى احکام دادگســترى اصفهان طبقه 
زیرزمین اتاق 18 جهت فروش شش دانگ ملکى به پالك ثبتى شماره 3493/2 بخش 4 
اصفهان به نشانى اصفهان خیابان حافظ کوچه شهید مهدى قائدان پالك 3 دست راست 
درب اول بازدید و معاینه به عمل آمد با مشــخصات مندرج در نظریه کارشناسى که ذیًال 
درج شده است ملکى مرحوم ذکریا حییم پور و اکنون در تصرف مالکانه خواهان و خالى از 
سکنه مى باشد توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده و نظریه وى 
مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبیــن خرید مى توانند ظرف 5 روز 
قبل از جلسه مزایده به نشانى فوق مراجعه و از ملک بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن 
10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شــده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى 
در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشــنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. 
هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد. و مابقى ثمن را ظرف حداکثر یک ماه 
پرداخت واال ده درصد واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شد. مطابق دستور مورخ 98/4/23 
ریاست محت رم شعبه پنجم دادگســترى اصفهان از طریق فروش منزل مسکونى و تقسیم 
سهم هر کدام از طرفین بر مبناى تعیین شده مى باشد. اوصاف ملک مورد مزایده: یک باب 
ساختمان مسکونى متروکه که قابل سکونت نمى باشد با دیوارهاى خشت و گل و سقف تیر 
چوبى، درب هاى چوبى و مستعمل واقع در پالك 3493/2 بخش ثبتى 4 اصفهان شماره 
ثبت 1834 به مساحت عرصه 190 مترمربع مى باشد. با توجه به موارد فوق و مسیر ماشین 
رو جهت حمل و ســاخت و ســاز و کم عرض بودن کوچه و قیمت عادله زمان مبادرت به 
کارشناسى و با در نظر گرفتن کلیه عوامل مؤثر ارزش ششدانگ عرصه و اعیان ملک مذکور 
مبلغ 9/500/000/000 ریال معادل نهصد و پنجاه میلیون تومان برآورد مى گردد. م الف: 

710508 مدیر و دادورز اجراى احکام حقوقى اصفهان/10/158
مزایده

شعبه چهارم اجراى احکام شوراى حل اختالف در خصوص پرونده کالسه 972396 شعبه 
چهارم له آقاى على اصغــر تحویلیان با وکالت آقاى بابک داورپناه علیه آقاى ســید بهنام 
مهماندوست. به آدرس خ مسجد سید جنب بانک صادرات فروشگاه مبل پدیده بابت هزینه 
هاى اجرایى 229/532/117 ریال و بابت نیم عشر دولتى 11/476/605 ریال اموال توقیفى 
به شرح: 13 طاقه 60 مترى جمعًا 780 متر پارچه مبلى خارجى و ارزش پارچه هاى مذکور 
براى پایه مزایده کًال 858/000/000 ریال (هشت صد و پنجاه میلیون ریال) برآورد و اعالم 
مى شــود ٪  که مورد اعتراض هیچ یک از طرفین قرار نگرفته است در نظر دارد جلسه ى 
مزایده ایى در مورخ 98/11/6 در ساعت 12- 11 صبح در محل اجراى احکام واقع در خیابان 
آتشگاه روبروى پمپ بنزین ساختمان شماره 2 شوراى حل اختالف برگزار مى گردد طالبین 
شرکت در جلسه ى مزایده مى توانند با واریز ده درصد از مبلغ پایه پنج روز قبل از جلسه ى 
مزایده به شماره حساب 2171350205001 بانک ملى و ارائه آن به اجراى احکام از اموال 
بازدید نمایند پیشنهاد دهنده ى باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. م الف: 693476 

قاسمى- مدیر اجراى احکام شوراى حل اختالف اصفهان /9/443
فقدان سند مالکیت

سند مالکیت هفت حبه و یک- پنجم حبه مشــاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ پالك ثبتى 
4689/6 واقع در بخش چهار ثبــت اصفهان بنام احمدرضا رفیعــى فرزند على با کدملى 
1287716245 ثبت در دفتر 327 صفحه 38 ذیل شماره ثبت 63337 ثبت و سند بشماره 
393007- الف- 90 صادر و تسلیم گردیده و  اکنون درخواست صدور سند مالکیت المثنى، 
ملک فوق را نموده است لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آئین نامه 
قانون ثبت در یک نوبت آگهى میشود چنانچه کســى مدعى انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز 
اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید 
اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 

722483 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك منطقه مرکزى اصفهان /10/279
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شرکت پردازش گستر هاوین سهامى خاص به شــماره ثبت 57110 و شناسه ملى 
14006229141 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ1398/05/10 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: - محمد رحیمى به شماره ملى 3611076899 به عنوان رئیس هیئت 
مدیره، هومان نوذریان باورصاد به شماره ملى 1960512250 به عنوان نایب رئیس 
هیئت مدیره و پژمان مظاهرى به شماره ملى 1272320561 به عنوان مدیرعامل و عضو 
هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب شــدند. - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور 
شرکت با امضاى مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. - ضمنا 
مدیرعامل مجرى مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (721968)

شرکت دید آســمان اسپادان ســهامى خاص به شــماره ثبت 41969 و شناسه ملى 
10260597033 به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى مورخ1398/09/07 
سعید نجومى پور به شــماره ملى 1286573221 و مهدى نجومى پور به شماره ملى 
1281879606 و محمد نجومى پور به شــماره ملى 1285995430 بعنوان اعضاى 
اصلى هیئت مدیره براى مدت دو ســال انتخاب گردیدند . سولماز رئوفى به شماره ملى 
1292937750 و محمد صابر فاتحى به شماره ملى 1288428677 به ترتیب به سمت 
بازرس اصلى و بازرس على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند . روزنامه نصف 
جهان براى چاپ آگهى هاى شــرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (721969)

شرکت پردازش گســتر هاوین سهامى خاص به شــماره ثبت 57110 و شناسه ملى 
14006229141 به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى مورخ1398/05/10 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - پژمان مظاهرى به کدملى 1272320561، محمد رحیمى 
به کدملى 3611076899 و هومان نوذریان باورصاد بــه کدملى 1960512250 به 
عنوان اعضاى اصلى هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. - بنیامین محمد 
علیزاده به کدملى 5110674280 بسمت بازرس اصلى و فاطمه عابدى جبلى به کدملى 
1288347308 به سمت بازرس على البدل براى مدت یک سال انتخاب شدند. - روزنامه 
کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (721970)

آگهى تغییرات آگهى تغییرات آگهى تغییرات

مزایده اموال غیرمنقول (نوبت اول)
شــماره آگهى: 9810463726000087 تاریــخ تنظیم: 1398/10/11 شــماره پرونده: 
9709983723101724 شماره بایگانى پرونده: 980727 این اجراى احکام در نظر دارد در 
خصوص پرونده 980727 اجراى احکام حقوقى دادگسترى مبارکه یک باب منزل مسکونى 
واقع در زیباشهر روســتاى اراضى متعلق به خانم زهرا زمانى و وراث مرحوم محمد قربانى 
اراضى را که دســتور فروش آن به دلیل عدم قابلیت افراز صادر شده است را به مشخصات 
زیر را از طریق مزایده بتاریخ روز یک شنبه 98/11/6 ســاعت 10 صبح به فروش برساند 
شــرکت کنندگان موظف به پرداخت ده درصد قیمت پایه بصورت فى المجلس به حساب 
سپرده شماره 2171290299008 نزد بانک ملى مرکزى مبارکه مى باشند و چنان چه برنده 
مزایده ظرف مهلت 30 روز مابقى قیمت مورد مزایده را به حساب مذکور واریز و قبوض انرا 
تقدیم این اجرا ننماید و یا از مزایده انصراف دهد ده درصد تودیع شده وى پس از کسر هزینه 
هاى مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد براى بازدید از اموال شرکت کنندگان تا پنج روز 
قبل از مزایده میتوانند به این اجراى احکام مراجعه نمایند. محل انجام مزایده: دادگسترى 
شهرستان مبارکه- بلوار خلیج فارس- ساختمان شماره دو- اجراى احکام مدنى مال مورد 
مزایده عبارت است از: ششدانگ یک باب منزل مســکونى- واقع در زیباشهر- روستاى 
اراضى- بلوار شهید کارگرى- خیابان شهید اسماعیلى- نبش کوچه شهید علیرضا زمانى- 
پالك 114 کدپستى 8485135379 فاقد سند رسمى با عرصه 209 مترمربع پس از اجراى 
عقب نشینى در ضلعهاى غربى و جنوبى که اعیانى آن شامل دو قسمت است: 1- قسمت 
یک طبقه در قسمت شرقى ملک به مساحت اعیان حدود 65 مترمربع با سازه دیوار حمال 
آجرى و سقف تیرآهن و نازك کارى شامل کف موزاییک و کابینت با گرمایش بخارى گازى 
و سرمایش کولر آبى که قسمت فاقد پروانه ساختمانى است 2- ساختمان دو سقف (همکف 
و اول) مسکونى داراى پروانه ساختمانى شماره 452 مورخ 84/5/9 با مساحت اعیانى کل 
221/50 مترمربع (110/75 مترمربع هر طبقه) داراى یک واحد پارکینگ سرپوشــیده در 
ساختمان که با اسکلت بتنى و سقف تیرچه بلوك احداث شده و در حال حاضر در مرحله پایان 
سفت کارى و شروع نازك کارى است بطورى که درب و پنجره آلومینیومى خارجى و کاشى 
بدنه سرویس بهداشتى و آشپزخانه در طبقه فوقانى و نیز سنگکارى دستگاه پله شامل پله 
ها و بدنه و درب پروفیل پارکینگ انجام شــده است. ساختمان فاقد نماى خارجى و داخلى 
و حیاط سازى و داراى انشعابات آب و برق و گاز شهرى است که با در نظر گرفتن شرایط و 
موقعیت محلى وقوع ملک ارزش شش دانگ پالك صدرالذکر به مبلغ 2/875/000/000 
ریال ارزیابى و به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته خواهد شد. آدرس: استان اصفهان- 
شهرستان مبارکه- بلوار خلیج فارس- جنب بانک ملى- دادگسترى شهرستان مبارکه. م 
الف: 719461 نادر طاهرى حاجى وند- مدیر اجراى احکام حقوقى دادگسترى شهرستان  

مبارکه /10/275
مزایده اموال غیرمنقول (نوبت اول)

شــماره آگهى: 9810463726000086 تاریــخ تنظیم: 1398/10/11 شــماره پرونده: 
9709983723201214 شماره بایگانى پرونده: 980295 این اجراى احکام در نظر دارد در 
خصوص پرونده 980295 اجراى احکام حقوقى دادگسترى مبارکه یک قطعه ملک واقع 
در دیزیچه متعلق به خانم الهه انالوئى و محمدعلى، جمشــید، شهال و بهرام نورى و خانم 
پریدخت بخشیان را که دســتور فروش آن به دلیل عدم قابلیت افراز صادر شده است را به 
مشخصات زیر را از طریق مزایده بتاریخ روز شــنبه 98/11/5 ساعت 10 صبح به فروش 
برساند شــرکت کنندگان موظف به پرداخت ده درصد قیمت پایه بصورت فى المجلس به 
حساب سپرده شماره 2171290299008 نزد بانک ملى مرکزى مبارکه مى باشند و چنان 
چه برنده مزایده ظرف مهلت 30 روز مابقى قیمت مورد مزایده را به حساب مذکور واریز و 
قبوض انرا تقدیم این اجرا ننماید و یا از مزایده انصراف دهد ده درصد تودیع شده وى پس از 
کسر هزینه هاى مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد براى بازدید از اموال شرکت کنندگان 
تا پنج روز قبل از مزایده میتوانند به این اجراى احــکام مراجعه نمایند. محل انجام مزایده: 
مبارکه- بلوار خلیج فارس- دادگســترى مبارکه- ساختمان شماره 2- طبقه اول- اجراى 
احکام حقوقى دادگسترى مبارکه مال مورد مزایده عبارت است از: ششدانگ پالك ثبتى 13 
فرعى از 378 اصلى بخش 9 واقع در دیزیچه محله نکوآباد- جنب میدان والیت و روبروى 
قلعه اکبرآباد واقع در اراضى معروف به قلعه هوشنگ که حدود آن به ترتیب شماال دیوارى 
است به شارع- شــرقا دیوارى اســت به باغ پالك 14 فرعى جنوبا دیوارى است به جوى 
صحرایى و غربا در دو قسمت دیوار اشــتراکى با باغ 12 فرعى- ملک فاقد هرگونه ساخت 
و ساز مى باشد- بخشى از ملک اولیه بصورت مثلثى شــکل واقع در شمال غربى ملک به 
مساحت حدود 600 متر طى توافقنامه ى شــماره 8474- 95/8/20 در طرح اجراى چهار 
بانده و میدان والیت قرار گرفته و به شهردارى واگذار شده است- ملک در حریم شهر قرار 
گرفته و داراى کاربرى زراعى اســت- در ضلع جنوبى ملک مادى قرار دارد مساحت وضع 
موجود متعلق به مالکین 6107 مترمربع است که با توجه به واگذارى بخشى به شهردارى 
ملک مورد مزایده 6707 متر مى باشد- با در نظر گرفتن شرایط و موقعیت محلى وقوع ملک 
ارزش روز هر مترمربع ملک توسط کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 1/500/000 ریال 
و مجموعا به مبلغ 10/060/500/000 ریال ارزیابى و به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته 
خواهد شد. م الف: 718763 نادر طاهرى حاجى وند- مدیر اجراى احکام حقوقى دادگسترى 

شهرستان  مبارکه /10/276
ابالغ ماده 105 اصالحى

شماره نامه: 139885602210004598 تاریخ ارســال نامه: 1398/10/14 آگهى تبصره 
یک ماده 105 اصالحى آئین نامه قانون ثبت- نظر به اینکه بر اســاس تقاضاى سید امیر 
محمد فاطمى فرزند ســید غالمرضا مبنى بر تعیین بهاء ثمنیه اعیانى تمامت چهل و سه 
سهم مشاع از هشت هزار و صد سهم ششــدانگ پالك 10/1761 واقع در بخش 6 ثبت 
اصفهان که طبق سوابق متعلق است به خانم اکرم دورى که در اجراى تبصره یک ماده 105 
اصالحى آئین نامه قانون ثبت، کارشناسى رسمى دادگسترى میزان بهاء ثمنیه اعیانى را با 
توجه باینکه بصورت زراعى مورد بهره بردارى قرار میگرفته احراز ننموده است و متقاضى 
آن را به حساب سپرده طبق فیش شماره- مورخ- به مبلغ- واریز نموده و چون ذى نفع فاقد 
نشانى است/ نشانى تعیین شده ذى نفع موافق با واقع نمى باشد لذا با توجه به مفاد تبصره 
یک آئین نامه فوق الذکر مراتب فقط یک مرتبه در روزنامه کثیراالنتشــار آگهى میشود تا 
ذینفع جهت دریافت بهاء تعیین شــده به منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان 
مراجعه و در صورتیکه تضییع حقى شده باشد میتواند از تاریخ انتشار این آگهى به مدت یک 
ماه به مراجع صالحه قضائى مراجعه و گواهى طرح دعوى را به این اداره تسلیم نماید بدیهى 
است در صورت  عدم مراجعه ذینفع به مراجع قضائى در مدت تعیین شده و عدم ارائه گواهى 
طرح دعوى سند مالکیت متقاضى بدون اســتثناء بهاء ثمنیه اعیانى صادر و تسلیم خواهد 
شد. م الف: 720411 ناصر صیادى صومعه- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک جنوب شرق 

اصفهان از طرف هما یزدانى بابوکانى /10/277
فقدان سند مالکیت

شماره نامه: 139885602210004292 تاریخ ارســال نامه: 1398/10/02 تمامت 985 
سهم مشاع از 6016/80 سهم شــش دانگ پالك ثبتى 1129 فرعى از 2249 اصلى واقع 
در بخش 6 ثبت اصفهان در صفحه 115 دفتر 60 ذیل ثبت 8609 به نام خانم ماندانا آزمون 

فرزند عطاءا... سابقه ثبت و سند مالیکت دفترچه اى به شماره مسلسل 186410- دارد که 
طبق سند انتقال شماره 35266 مورخ 1363/05/21 دفترخانه 47- اصفهان به وى انتقال 
قطعى گردیده است سپس نامبرده با ارائه درخواســت کتبى بانضمام دو برگ استشهادیه 
که امضاء شهود آن ذیل شماره 8831 و شناسه یکتاى 139802155615000748 و رمز 
تصدیق 837620 مورخ 1398/09/19 به گواهى دفترخانه 361 بهارستان اصفهان رسیده 
است و مالک مدعى است  سند مالکیت آن مفقود شده است و درخواست صدور سند مالکیت 
المثنى ملک فوق را نموده است لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آئین 
نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى میشود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز 
اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید 
اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 
720315 ناصر صیادى صومعه- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان از 

طرف هما یزدانى بابوکانى /10/278
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139604002003002571/1 شماره بایگانى پرونده: 9604301/1 شماره 
آگهى ابالغیه: 139803802003000501 تاریخ صدور: 1398/10/04 آگهى ابالغ اجرائیه 
پرونده شماره 139604002003002571/1- بدینوسیله به آقاى على افشارى فرزند پالونى 
به نشانى: اصفهان خیابان امام خمینى محل فردوان کساره کوچه شهید دستغیب که برابر 
گزارش مأمور مربوطه آدرس متن سند شناســائى نگردیده و امکان ابالغ واقعى در آدرس 
اعالمى (اصفهان- زندان دستگرد قسمت کارگرى) به شما مقدور نگردیده ابالغ مى گردد: 
در موضوع پرونده کالســه فوق له زهرا زمین پرداز و علیه شما و پیرو اجرائیه ارسالى بدین 
وسیله باطالع میرساند طبق درخواست بستانکار، مهریه درخواستى مندرج در سند شماره 
1242- 1369/03/30 تنظیمى در دفتر ازدواج شماره 97 ازدواج شهر اصفهان، ارزش یک 
مثقال طالى ساخته شده 18 عیار به مبلغ 20/354/861 ریال توسط اتحادیه صن ف طال، 
نقره و جواهرات و صراف اصفهان مورخ 98/01/31 محاسبه و برابر آئین نامه الحاق یک 
تبصره به ماده 1082 قانون مدنى میزان وجه نقد مهریه مندرج در سند نکاحیه مزبور طبق 
آخرین شاخص (سال 1397) به مبلغ 732/404/726 ریال و جمعًا مهریه درخواستى بمبلغ 
834/179/031 ریال ارزیابى گردیده است. لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرائى مفاد اسناد 
رسمى بشما ابالغ مى گردد از تاریخ انتشار این آگهى که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است 
فقط یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان درج و منتشر مى گردد، ظرف مدت 
بیست روز نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام و در غیر اینصورت بدون انتشار آگهى دیگرى 
عملیات اجرائى طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. م الف: 722138 قویدل- کفیل 

اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /10/280
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشــخصات 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 رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 

خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شــماره 139860302023000854 مورخ 98/09/28 آقاى ابراهیم 
جابرى زاده انصارى به شماره شناسنامه 6412 کدملى 1287405452 صادره از اصفهان 
فرزند محمدعلى نسبت به دو دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 268/67 
مترمربع مفروزى از پالك شماره 3574- اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که در ازاى 

مالکیت رسمى مشاعى اولیه محرز گردیده است. 
ردیف 2- برابر رأى شماره 139860302023000856 مورخ 98/09/28 آقاى محمدعلى 
جابرى زاده انصارى به شماره شناسنامه 1163 کدملى 1286540119 صادره از اصفهان 
فرزند على نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 268/67 مترمربع 
مفروزى از پالك شماره 3574- اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت 

رسمى مشاعى اولیه محرز گردیده است.
ردیف 3- برابر رأى شــماره 139860302023000858 مورخ 98/09/28 خانم شــهناز 
رناسیان به شماره شناسنامه 52709 کدملى 1280951079 صادره از اصفهان فرزند مهدى 
نسبت به دو دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 268/67 مترمربع مفروزى 
از پالك شــماره 3574- اصلى واقع در بخش 3 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: 1398/10/18 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 11/03 /1398 م الف: 722788 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و 

امالك مرکزى اصفهان /10/292
مزایده مورد وثیقه

شــماره آگهى: 139803902004000353 تاریخ آگهى: 1398/10/16 شــماره پرونده: 
139304002004000098 آگهى مزایده پرونده اجرایى کالسه: 9300416، 1- تمامى 
ششــدانگ پالك ثبتى 4796/551 مجزى شــده از پانصد و چهــل و دو فرعى از اصلى 
مرقوم که آن نیز از شــماره سیصد و هفتاد و پنج فرعى جدا شــده واقع در بخش پنج ثبت 
اصفهان به مساحت پنجاه مترمربع که ســند مالکیت آن در صفحات 341 و 512 الى 524 
دفاتر 368 و 1095 امالك ثبت و صادر شده اســت ملکى آقاى رسول رحمانى به آدرس: 
اصفهان- خیابان نیکبخت- جنب ساختمان دادگسترى- نبش بن بست سام میرزا با حدود 
اربعه: شماًال: بطول 10 متر به خیابان بیست مترى شــرقًا: بطول پنج متر بکوچه احداثى 
جنوبًا: بطول 10 متر بزمین 542 فرعى غربًا: بطول 5 متر به پالك 376 فرعى 2- تمامى 
ششدانگ پالك ثبتى 4796/542 باقیمانده که شــماره پانصد و پنجاه و یک فرعى از آن 
جدا شده که از پالك سیصد و هفتاد و پنج فرعى جدا شده واقع در بخش پنج ثبت اصفهان 
که ســند مالکیت آن در صفحات 547 و 292 الى 304 دفاتر 151 و 1134 امالك ثبت و 
صادر شده است ملکى آقاى رسول رحمانى به آدرس: اصفهان- خیابان نیکبخت- جنب 
ساختمان دادگسترى- نبش بن بست سام میرزا با حدود اربعه: شماًال: بطول 10 متر بزمین 
551 فرعى شرقًا: بطول بیست متر به کوچه احداثى جنوبًا: بطول 10/90 متر به زمین 546 
فرعى غربًا: بطول 20 متر به پالك 376 فرعى که طبق نظر کارشناسان رسمى ملک مورد 
ارزیابى که جمعًا دو ملک شامل شــش دانگ و به صورت یک واحد تجمیع شده است و در 
قالب یک پالك مورد کاربرى قرار گرفته اســت یک پالك مسکونى با شماره هاى ثبتى 
4796/551 و 4796/542 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان مى باشد. مجموع دو پالك داراى 
عرصه فعلى به مساحت تقریبى 259 مترمربع که پس از رعایت عقب نشینى هاى شهردارى 

تقریبا میزان 195 مترمربع از کل سطح عرصه باقى میماند. اعیانى احداثى بروى دو پالك 
نیز به مساحت تقریبى 200 مترمربع با قدمت باالى 30 سال میباشد که در زمان بازدید در 
حال بازســازى و تغییر کاربرى فعلى به ادارى یا تجارى بود لیکن با مراجعه به شهردارى 
مشخص شد مجوزى در خصوص تغییر کاربرى اخذ نشــده است و اضافه بناى نیمه کاره 
داخل حیاط نیز هیچ گونه مجوزى ندارد. در زمان بازدیــد کل واحد قدیمى تبدیل به یک 
سالن شده بو و کف آن سنگ کارى شده و سقف نیز کناف با نورپردازى ناقص ولى کارهاى 
دیگر به صورت نیمه کاره رها شــده است و بخشى از ســاختمان نیز یک انبار به مساحت 
تقریبى 30 متر مربع واقع در زیرزمین میباشد. لذا مجموع ششدانگ دو پالك فوق به مبلغ 
25/350/000/000 ریال ارزیابى شده است. 3- تمامى ششدانگ پالك ثبتى 4017/180 
مجزى شــده از اصلى مرقوم واقع در بخش چهار ثبت اصفهان با حق العبور از کوچه هاى 
چهار هزار و هفده (شانزده) و چهار هزار و هفده (شصت) و چهار هزار و هفده (یکصد و چهل) 
که ســند مالکیت آن در صفحه 225 دفتر 9 فرعى امالك ذیل ثبت 2212/1119 و بدون 
قید شماره چاپى 360288 ثبت و صادر شده است ملکى آقاى غالمرضا خواجه به آدرس: 
اصفهان- خیابان گلزار- خیابان استاد همایى- مقابل مسجد جعفریه کوى کاشفى- پالك 
35 با حدود اربعه: شماًال: دیوارى اســت به زمین چهار هزار و هفده (یکصد و چهل) بطول 
یازده متر شرقًا: پى اشتراکى است بزمین چهار هزار و هفده (یکصد و هشتاد و یک) بطول 
بیست و سه متر جنوبًا: بدیوارى است به باقیمانده چهار هزار و هفده بطول یازده متر غربًا: 
دیوارى است به زمین باقیمانده مزبور بطول بیست و ســه متر و ده سانتى متر (قسمتى از 
شمال مجاور است) که طبق نظر کارشناسان رسمى ملک مورد ارزیابى با کاربرى مسکونى 
داراى انشعابات آب، برق و گاز داراى عرصه وضع موجود حدود 253 مترمربع و اعیانى به 
مساحت 280 مترمربع در دو طبقه با قدمت باالى 40 ســال میباشد با نماى غالب پالستر 
سیمانى با اسکلت دیوار آجرى و ســقف تیرآهن، نماى بیرونى ساختمان سیمانى و نماى 
دیوار داخلى سفیدکارى و رنگ مى باشد. درب هاى داخلى و خارجى چوبى و فلزى، کف ها 
موزاییک و سرامیک، سرویس ها کاشى کارى، کابینت فلزى با سیستم گرمایش بخارى 
و سرمایش کولر مى باشــد. ضمنًا پالك مذکور با توجه به مساحت باقیمانده پس از عقب 
نشینى متراژ 232 مترمربع مى باشد. و به مبلغ 9/976/000/000 ریال ارزیابى شده است. 
4- تمامى ششدانگ پالك ثبتى 4372/69 مجزى شده از شماره 53 و 54 فرعى که آنها نیز 
از شماره 4372/2 جدا شده واقع در بخش چهار ثبت اصفهان که سند مالکیت آن در صفحه 
338 دفتر 61 امالك ذیل ثبت 7744 و شماره چاپى 726292 ثبت و صادر شده است ملکى 
آقاى غالمرضا خواجه به آدرس: اصفهان- خیابان گلزار- خیابان آراسته- نبش کوچه شهید 
غالمرضا نجار (ژاله سابق)- پالك 120 با حدود اربعه: شماًال: دیوارى است بشارع بطول ده 
متر شرقًا: در امتداد خط مستقیم مفروض براهروى جدید االحداث بطول چهارده متر جنوبًا: 
بخط مستقیم مفروض بقطعه چهار هزار سیصد هفتاد و دو (شصت هشت) به طول ده متر 
غربًا: دیوار اشتراکى است با باغ چهار هزار و ســیصد و هفتاد و دو بطول چهارده متر. طبق 
نظریه هیئت کارشناسان پالك مذکور به صورت ســاختمانى است 4/5 طبقه با مساحت 
111/5 مترمربع میباشد که عقب نشینى ندارد و اعیانى به مساحت 530 مترمربع که در 4/5 
طبقه که نیم طبقه آن در زیرزمین با کاربرى انبار، همکف یک واحد مسکونى، پارکینگ و 
طبقات اول و دوم و سوم هر کدام یک واحد مستقل میباشند کلیه واحدها داراى نور شمال و 
شرق هستند. با اسکلت ساختمانى بتونى، سقف تیرچه بلوك، با قدمت حدود 15 سال نماى 
ساختمان سنگ و اجر، دستگاه پله سنگ فاقد اسانسور واحدها کف سرامیک کابینت ام دى 
اف، دیوارها سفید و رنگ روغنى، درب و پنجره هاى خارجى فلزى، و داخلى چوب سیستم 
گرمایش بخارى و سیستم ســرمایش کولر آبى، مجموعه داراى آب، گاز مشترك و برق 
اختصاصى براى واحدها است فاقد اسانسور. میباشد و تفکیک اپارتمان صورت نگرفته است 
که به مبلغ 14/200/000/000 ریال ارزیابى شده است. پالکهاى فوق الذکر با جمیع توابع 
و ضمائم شرعى و عرفى بدون استثناء چیزى از آنها طبق سند رهنى شماره 45000 مورخ 
89/8/13 تنظیمى دفترخانه اسناد رسمى شماره 113 اصفهان در قبال بدهى شرکت فجر 
توسعه سپاهان (سهامى خاص) ثبت شده به شــماره 26229- ثبت شرکت هاى اصفهان 
در رهن مدیریت شعب بانک ملت اصفهان واقع مى باشــد و طبق اعالم بانک فاقد بیمه 
مى باشد از ساعت 9 الى 12 روز سه شــنبه مورخ 98/11/08 در اداره اجراى اسناد رسمى 
اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقى- چهارراه اول شهید صداقتى- خیابان الهور 
طبقه ســوم به مزایده گذارده مى شــود. مزایده از مبالغ 25/350/000/000 ر یال (جهت 
پالکهاى 4796/551 و 4796/542) و 9/976/000/000 ریال (جهت پالك 4017/180) 
و 14/200/000/000 ریال (جهت پالك 4372/69) شروع و به هر کس خریدار باشد به 
باالترین قیمت پیشنهادى نقداً فروخته مى شــود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى 
مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد 
مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده 
اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه 
پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به 
برنده مزایده مســترد مى گردد ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ 
اصفهان مورخ 98/10/18 درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد 
موکول مى گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده چک تضمینى بانک ملى ایران به 
مبلغ پایه مزایده در وجه اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان به همراه تقاضاى کتبى و ارائه 
کارت شناسایى معتبر الزامى است. ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت 
ادارى همان روز طى فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالك سپرده نماید. م 

الف: 724473 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /10/294
مزایده اموال غیر منقول

شماره نامه : 1398009002182869 شــماره پرونده : 9509983654400247     شماره 
بایگانى  :  972287  اجراى احکام  حقوقى فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره اجرائى 
972287 موضوع علیه محمدجعفرى کلیشــادى-مرتضى جعفرى – حسینعلى جعفرى 
کلیشادى-ســعید جعفرى همگى فرزندان علیرضا و له خانم زهرا – فاطمه – اشــرف و 
معصومه همگى جعفرى همگى فرزندان علیرضا در تاریخ 1398/11/07 به منظور فروش 
یک قطعه زمین متصله به یک کارگاه تجارى فاقد مســتحدثات و بصورت محصور با یک 
درب ورودى به متراژ 52/24 مترمربع ملکى آقایان و خانمها محکوم لهم و محکوم لها وق 
الذکر واقع در فالورجان – کلیشاد – کوى مسجد جامع نبش فرعى یک که داراى سابقه 
ثبتى به شماره نمى باشد و ملک مذکور مفروز مى باشد و متعلق حق غیر نمى باشد از ساعت 
10 الى 11 صبح جلسه مزایده در دفتر اجراى احکام حقوقى فالورجان اطاق 318  برگزار 
نماید . ملک موضوع مزایده توسط کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 783/600/000  
ریال ارزیابى شده است متقاضیان خرید مى توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل 
این اجرا از موقعیت اموال مطلع شوند . مزایده از قیمت ارزیابى شده شروع و برنده کسى است 
که باالترین قیمت را پیشــنهاد نماید. ضمنًا کلیه هزینه هاى مزایده برعهده برنده خواهد 
بود و کسانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت ارزیابى 
شده را  به حساب سپرده دادگسترى به شــماره  2171290288005  ایداع و فیش آن را 
ارائه و در صورت برنده شدن فى المجلس مابه تفاوت ده درصد قیمت پیشنهادى را ایداع 
نماید. با انصراف برنده یا عدم پرداخت مابه تفاوت قیمت پیشنهادى در مهلت مقررده درصد 

پیشــنهادى ایداعى به نفع دولت ضبط خواهد شــد. 721954 دادورز اجراى احکام مدنى 
دادگسترى شهرستان فالورجان/ 10/289 

مزایده اموال غیر منقول
شماره : 981115  اجراى احکام  دادگاه حقوقى شهرستان فالورجان در نظر دارد در پرونده 
شــماره اجرائى 981115 موضوع علیه امیر حســین احمدى ونهرى فرزند غالمعلى و له 
آقاى عزیزاله پورسپاسى فرزند محمدحسین  در تاریخ یک شنبه 1398/11/13 به منظور 
فروش یک باب منزل مسکونى داراى حدود 130/13 مترمربع عرصه و حدود 220 مترمربع 
اعیانى در دوطبقه با اسکلت بتنى و تیرچه بلوك نما آجر دربهاى خارجى فلزى و آلومینیومى 
و دربهاى داخلى چوبى داراى اشتراك آب و برق و گاز با قدمت 10 سال طبقه همکف اول 
نوساز و دوم در حد سفت کارى  واقع در پیربکران خیابان شهداى پاوا بن بست ماهور پالك 
82 کدپستى 534- 8454114516 داراى سند مالکیت به شماره 497/534 بخش 9 ثبت 
اصفهان  ملک مذکور مشــاع نمى باشد و متعلق حق غیر نمى باشــد ملک مذکور توسط 
کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 5/550/000/000  ریال ارزیابى شده است از ساعت 
10 الى 11 صبح جلسه مزایده در دفتر اجراى احکام حقوقى فالورجان اطاق 320  برگزار 
نماید .متقاضیان خرید مى توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت 
اموال مطلع شوند . مزایده از قیمت ارزیابى شده شروع و برنده کسى است که باالترین قیمت 
را پیشنهاد نماید. ضمنًا کلیه هزینه هاى مزایده برعهده برنده خواهد بود و کسانى مى توانند 
در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت ارزیابى شده را  به حساب سپرده 
دادگســترى به شــماره  2171290288005  ایداع و در صورت برنده شدن فى المجلس 
مابه تفاوت ده درصد قیمت پیشنهادى به حســاب مذکور واریز و فیش آن را ارائه نمایند . . 
درصورت انصراف برنده ده درصد ایداعى به نفع دولت ضبط خواهد شد.  719443 دادورز 

اجراى احکام مدنى دادگسترى شهرستان فالورجان/ 10/290 
مزایده اموال غیرمنقول

اجراى احکام حقوقى شعبه دوم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالسه 980615 ج/4 له آقاى پیمان حسینى و علیه 1- امید 2- وجیه 3- محمدرضا 
4- مجتبى 5- میترا 6- مینا 7- هما 8- رضوان شهرت همگى آکوچکیان مبنى بر فروش 
پالك ثبتى 803 فرعى از 15190 اصلى بخش 5 اصفهان در تاریخ 98/11/5 ساعت 10/30 
صبح در محل اجراى احکام دادگســترى اصفهان طبقه زیرزمیــن اتاق 18 جهت فروش 
شش دانگ ملکى به پالك ثبتى شماره فوق با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسى که 
ذیًال درج شده اســت ملکى طرفین و اکنون در تصرف مالکانه خالى از سکنه (طرفین) مى 
باشد توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده و نظریه وى مصون از 
تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه 
مزایده به نشــانى فوق مراجعه و از ملک بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن 10 درصد 
بها به صورت نقد یا چک تضمین شــده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه 
مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. هزینه هاى 
اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد. و مابقى ثمن را ظرف حداکثر یک ماه پرداخت واال 
ده درصد واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شد. اوصاف ملک مورد مزایده: محل ملک به 
آدرس: اصفهان- نبش خیابان جى و خیابان کاخ به استحضار میرساند. مشخصات ملک: 
ملک فوق با شماره پالك ثبتى 803 فرعى و 15190 اصلى بخش 5 اداره ثبت اصفهان با 
کاربرى تجارى که مطابق با مساحت عرصه موجود 110/55 مترمربع شامل طبقه زیرزمین 
تجارى- طبقه همکف 4 باب مغازه تجارى- طبقه اول دفتر کار تجارى میباشد. ساختمان 
با اسکلت فلزى و سقف تیرآهنى طاق ضربى با دیوارهاى باربر و قدمت بیش از 30 سال و 
داراى انشعابات برق 3 فاز مشترك، آب و گاز مشترك سیستم سرمایش کولر آبى و سیستم 
گرمایشى بخارى گازى میباشــد 1- زیرزمین تجارى با دســتگاه پله مستقل با مساحت 
اعیانى موجود 110/55 مترمربع که در حال حاضــر بدون فعالیت کارى و بعلت قفل بودن 
درب آن توسط دادگاه بازدید از داخل آن میسر نبود. 2- همکف شامل 4 باب مغازه تجارى 
با مساحت اعیانى موجود 110/55 مترمربع که در حال حاضر بدون فعالیت کارى با کف و 
بدنه سرامیک- درب ورودى شیشه ســکوریت و حفاظ فلزى و یک مغازه درب اتوماتیک 
ریلى میباشد 3- طبقه اول با دستگاه پله مســتقل بصورت یک آپارتمان تجارى، بصورت 
دفترکار با مساحت اعیانى موجود 130/55 مترمربع که در حال حاضر بدون فعالیت کارى 
با کف موزائیک و ســرامیک- درب داخلى چوبى- بدنه گچ پرداختى نقاشى شده- پنجره 
فلزى و داراى پنج اتاق میباشد. نظریه کارشناسى: با توجه به موقعیت محل و قدمت ساخت 
و قیمت متعارف روز و کلیه جهات و عوامل موثر در قضیه 1- زیرزمین تجارى با مساحت 
اعیانى موجود 110/55 مترمربع قیمت پایه مزایده از قرار هر مترمربع 80/000/000 ریال 
و کل ارزش شش دانگ طبقه زیرزمین بالغ بر 8/844/000/000 ریال تعیین و اعالم مى 
گردد. 2- همکف شــامل 4 باب مغازه تجارى با مساحت اعیانى موجود 110/55 مترمربع 
قیمت پایه مزایده از قرار هر مترمربع 270/000/000 ریال و کل ارزش شش دانگ طبقه 
همکف بالغ بر 29/848/500/000 ریال تعییــن و اعالم مى گردد. 3- طبقه اول بصورت 
یک آپارتمان تجارى بصورت دفتر کار با مساحت اعیانى موجود 130/55 مترمربع قیمت 
پایه مزایده از قرار هر مترمرب ع 170/000/000 ریال و کل ارزش شــش دانگ طبقه اول 
بالغ بــر 22/193/500/000 ریال تعییــن و اعالم مى گردد. الزم بذکر اســت جمع کل 
ریالى سه طبقه تجارى ســاختمان فوق بالغ بر 60/886/000/000 ریال اعالم مى گردد. 
مطابق استعالم انجام شــده مالکیت طرفین اعالم شــده وفق ماده 10 آیین نامه فروش 
امالك مشاع وجوه حاصل از فروش پس از کســر هزینه عملیات اجرایى به نسبت سهم 
هر یک از مالکین تقسیم خواهد شد. م الف: 701174 مدیر و دادورز اجراى احکام حقوقى 

اصفهان/9/516
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشــخصات 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 رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 

خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شماره 139860302023000860 مورخ 98/09/28 آقاى على آقادادى 
به شماره شناسنامه 56565 کدملى 1281662674 صادره از اصفهان فرزند حسن نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 147/64 مترمربع مفروزى از پالك شماره 1 و 2 فرعى 
از 3410- اصلى و پالك 3410- اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت 
رسمى مشاعى اولیه محرز گردیده است. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1398/10/18 تاریخ انتشــار نوبت دوم: 11/03 /1398 م الف: 724139 صفائى- رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /10/295



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

وابســتگى به زندگى دنیا را کم کنید و با زاد و توشه نیکو به سوى آخرت 
بازگردید، که پیشــاپیش شــما گردنه اى ســخت و دشــوار و منزلگاه هاى 
ترســناك وجود دارد، کــه بایــد در آنجاهــا فرود آییــد و توقــف کنید. 
آگاه باشید! که فاصله نگاه هاى مرگ بر شما کوتاه و گویا چنگال هایش را 
در جان شما فرو برده است. کارهاى دشــوار دنیا مرگ را از یادتان برده و 
بالهاى طاقت فرسا، آن را از شــما پنهان داشته است، پس پیوندهاى خود را 

موال على (ع)با دنیا قطع کنید و از پرهیزکارى کمک بگیرید.
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