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نارسایى «کلیه» هیچ عالمتى ندارد«بهشت آباد» همچنان روى میز تصمیم گیرىزمان پخش فینال «عصرجدید» اعالم شدقرارداد 7 میلیارد تومانى با نوید محمدزاده تکذیب شد؟ سبزها، تنها شکست ناپذیران غرب قاره  سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

آیا خوردن برنج 
براى بیماران 

دیابتى ضرر دارد؟

معلم هست،  اما کم است!
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یک تکذیبیه درباره خانه 
آیت ا... آملى الریجانى

النه کردن کبوترها 
در مهمترین موزه کشور!

رفتار اصفهانى ها 
با کارت هاى هوشمند 

کنترل مى شود 
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خوزستان داراى 
بیشترین سهم مهاجرت 
به استان اصفهان است

رئیس گروه آمارهاى ثبتى ســازمان مدیریت و 
برنامه ریزى اصفهان گفــت: در دهه هاى اخیر 
بیشترین تعداد مهاجران بین استانى به ترتیب از 
خوزستان، چهارمحال و بختیارى، تهران و فارس 

وارد اصفهان شده اند.
سید على قرشــى نوش آبادى در گفتگو با ایرنا 
افزود: بیشترین سهم مهاجرت هاى بین استانى 
به اصفهــان مربوط به ســال هاى 55 تا 65 بود 
که بیش از 44 درصد واردشدگان به اصفهان از 
استان خوزســتان (به دلیل جنگ تحمیلى) و در 
مجموع 77,4 درصد آنان از چهار استان مذکور 
بودند. وى افزود: مهاجران خارج شــده از استان 

نیز به مقصد...

هواپیماى فرانسوى به سرنوشت هواپیماى نروژى دچار نشد!هواپیماى فرانسوى به سرنوشت هواپیماى نروژى دچار نشد!
ایرباس ایرباس 340340 به سالمت از اصفهان پرید به سالمت از اصفهان پرید
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مدیرکل آموزش و پرورش مى گوید اصفهان با بحران معلم مواجه شده اما رئیس سازمان امور استخدامى نظر دیگرى دارد 

بى خیال دیدار تهران؛  
تو به مبارزه ادامه بده

سپاهان - پدیده امروز به میدان مى روند

سپاهان در حســاس ترین بازى هفته بیست و 
نهم رقابت هاى لیگ برتر در مشــهد به مصاف 

تیم فوتبال پدیده مى رود.
 هفته بیست و نهم رقابت هاى...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

 کسى که 4 جمله 
در کنسرتش نمى تواند 

بگوید، چگونه مى خواهد 
مجرى شود؟

حمله تند محمود شهریارى به بنیامین بهادرى:

عامـل حذف برنامه آیت ا... مکارم شـیرازى
 از شبکه3 چیست

2
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جنگ گل هاى برزیلى جنگ گل هاى برزیلى 
براى کفش طالبراى کفش طال

داشتن یک رژیم غذایى مغذى و متعادل براى حفظ 
سالمتى، مخصوصاً براى افراد مبتال به دیابت 

بسیار مهم است. بسیارى از افراد از اینکه غذاهاى 
با کربوهیدرات باال مانند برنج، گزینه خوبى براى 

دیابت است، تعجب مى کنند.

بى
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موضوع سریال «دل» مرا موضوع سریال «دل» مرا 
حیرت زده کردحیرت زده کرد

کورش تهامى:
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عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از پایان آستانه 
تحمل نمایندگان و احتمال دور جدید استیضاح وزراى 

اقتصادى خبر داد.
حسینعلى حاجى دلیگانى در گفتگو با تسنیم، با بیان اینکه، 
نوسانات شدید قیمتى در بازارهاى مختلف نشان داد که 
در تیم اقتصادى دولت هماهنگى وجود ندارد، گفت: در 
نظرات دولتمردان تشــتت آراء دیده مى شود. هر وزیر 
اقتصادى یک نظر را مطرح مى کند که بعضًا دیده شده 

خروجى آن تخطئه نظر یک وزیر دیگر است.
به گفته عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، متاسفانه 
عدم تصمیم گیرى قاطع در شــرایط ملتهب اقتصادى، 

باعث بروز نوعى ولنگارى در عرصه اقتصادى شده و تدبیر 
مشخصى نیز براى عبور از این وضعیت دیده نشده است.

حاجى دلیگانى، با اشــاره به نام دو وزیر اقتصادى که در 
شرایط فعلى عملکرد مطلوبى نداشــته اند، ادامه داد، به 
هر حال طى ماههاى گذشــته تصمیم مشخصى براى 
جلوگیرى از روند افزایش قیمتها به خصوص در بازار ارز 
و خودرو و مدیریت سطح تولید اتخاذ نشده و این موضوع 

ساده اى نیست که بتوان از آن عبور کرد.
وى گفت: در هفته هاى اخیــر نمایندگان از ابزارهاى در 
اختیار خود یعنى تذکر و سوال استفاده کرده اند اما نتیجه 

ملموس براى مردم ایجادنشده است.

معاون سیاسى وزیر امور خارجه کشــورمان گفت: اگر 
تحریم ها تشدید شود ممکن است از خواهران و برادران 

افغانستانى بخواهیم ایران را ترك کنند
ســید عباس عراقچى گفت: در حال حاضر بیش از سه 
میلیون شهروند افغانستانى در ایران زندگى مى کنند که 
بر اســاس برخى از برآوردها بیش از دو میلیون فرصت 
شغلى را در اختیار دارند و برآورد مى شود که ساالنه سه 
تا چهار میلیارد یورو از کشــور ما خارج مى شود. بیش از 
400 هزار دانش آموز افغان در مدارس ما بر اساس حکم 
مقام معظم رهبرى رایگان تحصیل مى کنند که به طور 
متوســط هر دانش آموز 600 یورو هزینه دارد. بیش از 

23 هزار دانشجوى افغانســتانى در دانشگاه هاى ایران 
تحصیل مى کنند که برآورد مى شود ســاالنه 15 هزار 

یورو هزینه دارد.
وى ادامه داد: 100 الى 120 هزار افغانســتانى در ایران 
از دفترچه خدمات درمانى برخوردار هستند. البته ما این 
اقدامات را با طیب خاطــر انجام مى دهیم ولى همانطور 
که گفتم این اقدامات براى ایران هزینه دارد. البته نوش 
جانشان ولى وقتى تحریم هاى آمریکا اثر کند منابع مالى 
ما محدود شود مجبور هستیم سیاست هاى ویژه اى براى 
اقتصاد خود اعمال کنیم و ممکن است در یک جا به یک 

نقطه اى برسیم که نتوانیم این هزینه ها را ادامه دهیم.

نزدیک شدن به دور جدید 
استیضاح ها

افغانستانى ها 
از ایران مى روند؟

انتقال گوشت هاى قربانى 
به ایران؟ 

  برنا|محمــد تقــى حلى ســاز، رئیس مرکز 
پزشکى حج و زیارت جمعیت هالل احمر با اشاره 
به اقدامات انجام شده، از احتمال ورود گوشت هاى 
قربانى حجاج در عربستان به ایران خبر مى دهد. او 
مى گوید: صحبت هایى به صــورت جدى براى 
انتقال گوشت هاى قربانى به ایران انجام شده است 
چون سال هاست کشــتارهاى صنعتى در کشور 
عربستان از سوى دولت ســعودى به کشورهاى 
آفریقایى و سایر کشورها ارسال مى شود، ایران هم 
مسلماً مى تواند این کار را انجام بدهد و تمهیداتى 

هم صورت گرفته است. 

سرنوشت کشتى تالش 
  چمــدان| معاون میــراث فرهنگى گیالن 
گفت: کار ادارى ثبت کشتى تاریخى ساحل قروق 
شهرستان تالش در فهرست آثار ملى کشور آغاز 
شده و کار مطالعاتى و علمى انتقال این کشتى به 
منطقه حفاظت شده هم به زودى آغاز مى شود. ولى 
جهانى با بیان اینکه کشتى تاریخى سه سال پیش 
بر اثر عقب نشینى دریا کشــف شد گفت: قدمت 
این کشــتى تاریخى که حدود 30 متر طول دارد 
مربوط به دوره قاجار است اما به علت جزر و مد دریا 

فرسایش این کشتى را تهدید مى کند.

بازار شکر 
به زودى متعادل مى شود

  ایســنا| مدیرکل نظارت بــر محصوالت 
کشــاورزى و مــواد غذایــى ســازمان حمایت 
مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان علــت 
نابسامانى هاى اخیر در بازار شکر را بارندگى شدید و 
سیل در خوزستان و همچنین محدودیت واردات در 
سال گذشته اعالم کرد و گفت که با توزیع شکر در 
قالب طرح تنظیم بازار و ضیافت ماه رمضان و تحقق 
واردات شکر، در هفته آینده بازار این محصول به 

تعادل مى رسد.

کاهش 100 درصدى
 تولید ون

  ایسنا| طبق آمار اعالم شده از سوى انجمن 
خودروسازان ایران در فروردین ماه سال جارى هیچ 
تولیدى در زمینه خودروى ون صورت نگرفته است، 
لذا نسبت به 74 دســتگاه ون تولید شده در مدت 
مشابه سال گذشته، تولید این محصول کاهش 100 
درصدى داشته است. در فروردین ماه سال 1397 
در شرکت سروش دیزل مبنا 63 دستگاه و در گروه 
خودروسازى سایپا 11 دستگاه ون تولید شده بود 
اما در فروردین ماه سال جارى تولید این محصول 

در هر دو شرکت به صفر رسیده است.

تذکر به صداوسیما 
درباره على دایى

  ایســنا| شوراى نظارت بر ســازمان صدا و 
سیما طى نامه اى خواستار تذکر جدى به دست اندر 
کاران برنامه خارج از گود بخش خبرى 20:30 در 
خصوص پرداخت غیر حرفه اى و جانب دارى یک 
طرفه و عدم استفاده از زبان مناسب در خصوص 
برکنارى سرمربى تیم سایپا شــد. در این نامه در 
خصوص عدم حفظ شــأن و احتــرام یک طرف 
موضوع و اســتفاده از ادبیات نامناسب و نمایش 
چهره اى عصبى از سرمربى برکنار شده تیم سایپا 

به سازمان صدا و سیما تذکر داده شده است.

3 میلیون زوج نابارورند
  فارس| مدیرملى پــروژه جمعیت در وزارت 
بهداشت گفت: در حال حاضر ســه میلیون زوج 
نابارور در کشور ما وجود دارد که متأسفانه ساالنه 

80 هزار نفر به آمار این افراد افزوده مى شود.

برنامه هر ساله آیت ا... مکارم شیرازى که پس از افطار از 
شبکه سه سیما پخش مى شد، در ماه رمضان امسال بدون 
هیچ اطالعى از کنداکتور کنار گذاشته شد و این سئوال 

را در ذهن مخاطب ایجاد کرد که این اتفاق با فتواى این 
مرجع تقلید درباره مسابقه «برنده باش» ارتباط دارد یا نه؟

به گزارش خبرآنالین،  در طول ســال هاى متمادى، در 
لحظات پس از افطار بیانات آیت ا... مکارم شــیرازى از 
شبکه سوم سیما پخش مى شــد اما خالف رویه معمول 

امسال خبرى از پخش این آیتم در صداوسیما نیست.
این در حالى است که چندى پیش آیت ا... العظمى مکارم 
شیرازى در فتوایى شرکت در برخى برنامه هاى صداوسیما 
به ویژه «برنده باش» را حرام اعالم کرده بود. این فتوا با 
واکنش هاى مختلفى مواجه شد و در نهایت منجر به خارج 

شدن برنامه «برنده باش» از کنداکتور این شبکه شد.

پایگاه اطالع رســانى «چمدان» که اخبار حوزه میراث 
فرهنگى کشور را منتشــر مى کند، با انتشار تصویرى در 
سایت خود نوشــت که یک جفت کبوتر در بخش ایران 
باســتان موزه ایران النه کرده اند و مسئوالن موزه ملى 
در تالش براى بیرون کردن این پرنده از مهمترین موزه 

کشور هستند!
 «چمدان» این اتفاق را نشان دهنده باز بودن راه ورود و 
النه ســازى حیوانات به داخل موزه ایران باستان دانسته 
در آینده باید شاهد  و پیش بینى کرده اســت که احتماال ً
گونه هاى جانورى دیگرى در موزه ایران باستان و در میان 

ارزشمندترین آثار کشور باشیم!
موزه ملى ایران، مهمترین موزه و موزه مادر کشور است که 
بخشى از ارزشمند ترین آثار کشف شده کشور در این موزه 
نگه دارى مى شود. با این وجود با مشکالت متعددى دست 
و پنجه نرم مى کند و قرار نیست حواشى آن تمام شود. زمان 

افتتاح موزه دوران اسالمى، رسانه ها گزارش هاى متعددى 
درباره غیر اســتاندارد بودن ویترین هاى این موزه منتشر 
کردند اما سیاست ســکوت مدیران این موزه در نهایت 
منجر به سقوط یکى از ویترین ها و شکستن دو اثر ارزشمند 
سلجوقى شد. ماه پیش نیز تصویرى از نشستن یک نفر 
روى ویترین هاى این موزه منتشر شد و این بار کبوترها در 

این موزه النه کرده اند.

روابط عمومى مجمع تشخیص مصلحت نظام، مطلب 
منتشر شده در توئیت کریمى قدوســى، نماینده مشهد 
در مجلس راجع به ســکونت آیــت ا... آملى الریجانى 
در قسمتى از مجموعه تشــریفات قوه قضاییه که براى 
میهمانان خارجى تجهیز شده را کذب محض و مصداق 
بارز نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومى دانست.

این روابط عمومى نوشــت: اوًال محل مذکور که پس از 
ترك منزل سابق که مى بایست در اختیار رئیس جدید 
قوه قضاییه قرار گیرد، قســمتى از مجموعه تشریفاتى 
قوه قضاییه نبوده و هیچ گاه هم تشــریفات قوه قضاییه 

مهمانان خارجى را در آنجا مستقر نکرده است.
ثانیًا این محل هیــچ گونه تجهیزات خاصــى فراتر از 
تجهیزات منازل سازمانى در اختیار مسئوالن نظام ندارد. 
ثالثًا ساختمان مذکور ســاختمانى قدیمى با قدمت بیش 
از 50 سال اســت که در دوره مرحوم آیت ا... شاهرودى 
منزل مســکونى معاون اجرایى اســبق قــوه قضاییه 

بوده است. 
روابط عمومى مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان 
تاکید کرده است: ادعاى مهیا بودن منزل مرحوم آیت ا... 
هاشمى شاهرودى نیز با توجه به ادامه سکونت خانواده 
ایشان کامال نادرست بوده و آیت ا... آملى الریجانى پس 
از انتصاب از ناحیه رهبر معظم انقالب براى مدتى پیگیر 
امکان ســکونت در این منزل یا منازل مشابه در منطقه 
مذکور بودند که متاســفانه امکان پذیر نشد و از طرفى 
هم هرگز راضى به عســرو حرج بیت مرحــوم آیت ا... 

شاهرودى نبودند، رئیس مجمع چه باید مى کرد؟

شرکت تصویرگستر پاسارگاد، همکارى با نوید محمدزاده 
و هومن سیدى براى قرارداد هفت میلیاردى را تکذیب 

کرد.
پس از انتشــار خبر قرارداد هفت میلیــارد تومانى نوید 
محمدزاده براى بازى در سریال «قورباغه» به کارگردانى 
هومن سیدى، شــرکت تصویر گستر پاســارگاد، خبر 

همکارى خود با محمدزاده و سیدى را تکذیب کرد.
16 اردیبهشت، سایت خبرى هفت راه، اعالم کرده بود 

شرکت تصویر گستر پاسارگاد، سرمایه گذار سریالى به نام 
«قورباغه» به کارگردانى هومن سیدى است و این شرکت 
قراردادى یکساله را با نوید محمدزاده به رقم هفت میلیارد 
و 200 میلیون تومان امضا کرده است که پس از انتشار این 
خبر، وکیل شرکت تصویرگستر پاسارگاد متن کوتاهى را 

به عنوان تکذیبیه منتشر کرد.
در این متن کوتاه آمده است: «با سالم، عطف به خبر فوق 
با توجه به کذب بودن خبر مقتضى است اقدام الزم معمول 
فرمایید.» در واقع، شرکت تصویر گستر پاسارگارد با این 
جوابیه، همکارى خود با این پروژه را تکذیب کرده است و 
هنوز معلوم نیست آیا اصوال پرداخت چنین دستمزدى از 
طرف هر شرکت فیلمسازى دیگرى به نوید محمدزاده 

صورت گرفته است یا نه؟
خبر قــرارداد ســنگین میلیــاردى با نویــد محمدزاده 
واکنش هاى فراوانى در رسانه ها به همراه آورد و از جمله 

روزنامه کیهان به تندى از آن انتقاد کرد.

جمعه گذشــته مرد و زنى جوان با مراجعه به کالنترى 
نواب در  تهران از ناپدید شــدن دختر 7 ساله شان به نام 
فاطمه خبر دادند. مادر فاطمه گفت: در خانه سرگرم کار 
بودم و فاطمه هــم در اتاق بازى مى کــرد. دقایقى بعد 
متوجه صداى بسته شدن در شــدم. وقتى به اتاق رفتم 
از دخترم خبرى نبود همه جاى خانه را گشــتم اما او را 
پیدا نکردم. به کوچه رفتم امــا آنجا هم نبود. با عجله به 
شوهرم تلفن کردم وقتى به خانه آمد همراه او ساعت ها 
در خیابان، پارك ها، مترو و بیمارستان هاى اطراف خانه 
دنبالش گشتیم اما اثرى از دخترم پیدا نکردیم به همین 

خاطر به کالنترى آمدیم و از پلیس کمک خواستیم.
به دنبال ناپدید شــدن دختر 7 ســاله، کارآگاهان اداره 

یازدهم پلیس آگاهى پایتخت وارد عمل شده و تحقیقات 
براى یافتن فاطمه ادامه دارد.

عامل حذف برنامه آیت ا... مکارم شیرازى
 از شبکه3 چیست

النه کردن کبوترها در مهمترین موزه کشور!

قرارداد 7 میلیارد تومانى با نوید محمدزاده تکذیب شد؟

یک تکذیبیه درباره خانه 
آیت ا... آملى الریجانى

ناپدید شدن مرموز دختر 7 ساله تهرانى

ماجراى نخستین فرود اضطرارى یک پرواز خارجى در 
فرودگاه اصفهان در سال جارى، ختم به خیر شد! 

بعدازظهر چهارشنبه هفته پیش، رسانه هاى غربى خبر 
دادند که یک فروند هواپیماى ایرباس 340 به شــماره 
پرواز AF 218 متعلق به خطوط هواپیمایى ایرفرانس از 
صفحه رادار محو شده و از سرنوشت آن خبرى در دست 
نیســت. پایگاه اینترنتى پرواز ترافیک هوایى هم اعالم 
کرد که سیگنال هواپیما از بین رفته اگرچه خلبان پیش از 
ناپدید شدن از رادار، نقص فنى خود را گزارش کرده بود. 
نکته مهم این بود که هواپیماى مزبور در آســمان شهر 

اصفهان از رادار ناپدید شده بود.
چند دقیقه بعــد در «خبــرى فورى» اعالم شــد که 
هواپیماى فرانســوى ســاعت 19 و 20 دقیقه به طور 

غیرمنتظره در فرودگاه اصفهان به زمین نشسته است.
بالفاصله بعد از این اتفاق، امکانــات فرودگاه اصفهان 
براى خدمات رســانى بــه 267 سرنشــین هواپیما که 
همگى سالم بودند آغاز شد و تیم تخصصى هواپیمایى 
جمهورى اسالمى ایران هم مشغول بررسى فنى هواپیما 
شــدند. این هواپیما از پاریس در حــال رفتن به بمبئى 
در هندوســتان بود که با مشــکل فنــى مواجه و طبق 
درخواســت خلبان، ناچار به فرود اضطرارى در فرودگاه 

اصفهان شد. 
آنطور که منصور شیشــه فروش، مدیــر کل مدیریت 
بحران اســتاندارى اصفهان به خبرگــزارى ایرنا اعالم 

کرده است، همه مسائل و خدمات ایمنى و رفاهى براى 
این هواپیما و مسافران آن در مدت زمانى که در فرودگاه 
اصفهان مستقر بودند، فراهم بود. این در حالى است که 
حوالى ساعت 22 چهارشنبه شب و در حالى که نزدیک 
به سه ساعت از فرود اضطرارى ایر باس مى گذشت، او 
در گفتگو بــا خبرگزارى فارس گفت که آماده اســکان 
مهمانان این پرواز در اصفهان هســتیم. شیشه فروش، 

یک ساعت پیش از آن هم خبر از رایزنى ها براى اسکان 
مسافران در صورت طوالنى شــدن زمان رفع مشکل 
هواپیما داده و  به همین خبرگزارى گفته بود که تمامى 
عوامل در فرودگاه اصفهان در آمادگى کامل بودند تا در 
صورت بروز حادثه احتمالى، اقدامات الزم را انجام دهند.
اما از جانب دیگر، توجه بیشتر کسانى که از نزدیک این 
ماجرا را دنبال مى کردند به مشــابه ســازى آن با فرود 

اضطرارى هواپیماى نروژى مربوط مى شد که پنج ماه 
پیش در فرودگاه شیراز به زمین نشست. 

آن هواپیما در تاریخ 23 آذر از شهر دبى امارات به سمت 
اسلو در حرکت بود که به خاطر ایجاد مشکل در یکى از 
موتورهایش مجبور به فرود اضطرارى در فرودگاه شیراز 
شد. روز بعد از این اتفاق، 186 مسافر و شش خدمه این 
پرواز توانستند شیراز را ترك کنند اما این هواپیما به دلیل 
اینکه قطعات یدکى آن متعلق به شرکت بوئینگ آمریکا 
بود و به دلیل آن که تحریم هاى آمریکا علیه ایران مانع 
تامین سریع این قطعات مى شد،  نتوانست تا دو ماه و نیم 

بعد از ایران خارج شود.
این بار هم بیشترین نگرانى این بود که سرنوشت هواپیماى 
فرانسوى نیز مشابه هواپیماى نروژى شود آن هم در روزى 
که آمریکا تحریم هاى جدیدى را علیه ایران اعمال کرد 

و ایران هم بخشى از تعهداتش در برجام را کاهش داد.
اما به هر حال کار این پرواز مشابه سرنوشت هواپیماى 
نروژى نشــد و هواپیماى ایرباس خطــوط هواپیمایى 
ایرفرانس همراه با 267 مسافرش بعد از آنکه  6 ساعت 
و 40 دقیقه مهمان اصفهانى ها بود، در ســاعت یک و 
45 دقیقه بامداد روز پنجشنبه اصفهان را به مقصد دبى 

ترك کرد.
این که چرا فرانســوى ها ترجیح دادند بــه جاى پرواز 
مستقیم از اصفهان به بمبئى، ابتدا به دبى بروند، به گفته 
مدیرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان، تصمیم 

کادر پروازى هواپیما بوده است. 

ایرباس 340 به سالمت از اصفهان پرید

هواپیماى فرانسوى به سرنوشت هواپیماى 
نروژى دچار نشد!

آماده میانجیگرى هستیم
  ایرنا| ســفیر عمان در واشــنگتن گفت: اگر ایران 
و آمریکا بر مؤثر بودن میانجیگرى عمان باور داشــته 
باشند، مســقط براى حل تنش دو طرف آمادگى دارد. 
«حنینه المغیرى» افزود: در سال 2013 عمان میانجیگر 
مذاکرات هســته اى میان ایران و آمریکا نبود بلکه تنها 

محل این مذاکرات را تأمین کرد. 
وى با اشاره به روابط دوستانه عمان با دولت هاى ایران و 
آمریکا گفت: ما مى توانیم بار دیگر نقشى در حل تنش به 

وجود آمده میان دو کشور داشته باشیم.

نگرانى هاى هیالرى 
  رویداد24| وزیر خارجه آمریــکا در دولت باراك 
اوباما ضمن انتقاد از سیاست فشار حداکثرى ترامپ علیه 
ایران گفت: نمى توان وضعیتى خطرناك تر از اکنون را 

تصور کرد. 
هیالرى کلینتون گفت: ارســال نــاو هواپیمابر و بمب 
افکن هاى B-52 تنها وخامت اوضاع را بیشتر مى کند.

کلینتون در جمع دانشجویان دانشگاه دارموث ضمن ابراز 
ناامیدى از عملکرد ترامپ اضافه کرد: اکنون ما یک دولت 
داریم که اعتقادى به موافقت نامه ها ندارد. ایرانى ها هم 
گفته اند اگر شما به موافقت نامه ها پایبند نباشید، ما هم 

نخواهیم بود. 

ترامپ مشتاق دیدار  است!
  ایسنا|مدیر ارشد امور غرب آسیا در شوراى امنیت 
ملى کاخ سفید مدعى شد که ترامپ خواهان برگزارى 
یک نشست دوجانبه با ایران است. ویکتوریا کوتس در 
این رابطه گفت: پیشــنهاد ترامپ براى برگزارى یک 
نشست با ایران صادقانه است و امیدوار است که مقامات 
ایران نیز بپذیرند. درخواســت این مقــام آمریکایى در 
حالى مطرح شده که روابط عمومى وزارت امور خارجه 
ایران پیش از این در اطالعیه اى هر نوع مذاکره با دولت 
عهدشــکن، قانون گریز و ضد ایران دونالــد ترامپ را 

بى فایده خوانده بود.

اختالف 56 میلیونى 
  آفتاب نیوز| بررسى آخرین اطالعات مرکز آمار 
در رابطه با معامالت مسکن در شهر تهران نشان مى دهد 
که در زمستان سال 1397 حداقل قیمت براى هر متر 
حدود یک میلیون و 108 هزار تومان بوده و در ســوى 
دیگر حداکثر قیمت معامالتى به 57 میلیون و 98 هزار 
تومان مى رسد. در این شرایط اختالف حداقل و حداکثر 
قیمت فروش هر متر خانه در پایتخت به حدود 56 میلیون 

تومان در زمستان سال گذشته رسیده است.
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زخم 9 ساله 
پروژه فاضالب شهر چادگان با توجه به مجاور بودن با 
سد زاینده رود، حساسیت خاص مسئوالن را مى طلبد 
که هنوز بعد از 9 سال بدون پاسخگویى رها شده است. 
عباس توکلـى، فرمانـدار چـادگان اظهار کـرد: روند 
ساخت سـازه هاى انجام شـده تصفیه خانه فاضالب 
شـهر چادگان بدون متولى و پاسـخگویى رها شـده 
و هیچکـس متعهد به انجـام و اتمام آن نیسـت. وى 
گفت: در یـک مقطع زمانى خـاص با شـرایط ویژه و 
بدون مطالعه و ارزیابى، چند نهاد متعهد شـدند پروژه  
فاضالب شهرى چادگان را شـروع و به اتمام برسانند 
کـه متاسـفانه تاکنون آنچـه که انجـام نشـده، اتمام 

پروژه است.

به دنبال تخلیه مدارس نیستیم
حجت االسـالم والمسـلمین رضاصادقـى، مدیرکل 
اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: اداره اوقاف 
به هیچ وجه به دنبال تخلیه مدارس نبوده و نیست اما با 
توجه به اینکه اجراى نیـت واقف جزء وظایف قانونى، 
ذاتى و شـرعى ماسـت اما با درنظر گرفتـن وضعیت 
اقتصادى کشـور و همراهى بـا دولت مجبـور به اخذ 

اجاره هستیم.

پرداخت دو بسته حمایتى 
مدیرکل کمیته امـداد امام خمینى(ره) اسـتان گفت: 
در ماه مبارك رمضان دو بسته حمایتى به مددجویان 
کمیتـه امـداد اسـتان اصفهـان پرداخـت مى شـود. 
محمدرضامتین پور با بیان اینکه اولین بسته حمایتى 
بصورت نقدى به حساب سرپرستان خانوار مددجویان 
واریز شـد گفت: این بسـته بنا به تعداد اعضا خانوار از 
100هزار تا 300هزار تومان اسـت که براى 105هزار 
خانوار از مددجویان کمیته امداد استان واریز مى شود. 
وى گفت: بسته حمایتى در قالب سبدغذایى به ارزش 
150هزار تومان نیز در روزهاى آتى پرداخت مى شود.

”9 شب، 9:00 شب“ 
در باغ غدیر

برنامه 9 شب، 9:00 شب  با محوریت پایش سالمت از 
19 تا 27 اردیبهشت در باغ غدیر میزبان عالقه مندان 
است. در این برنامه غرفه هاى پایش سالمت با همکارى 

دستگاه ها و ادارات مرتبط برپا شده است. 

آبرسانى سیار به 3 روستا 
در شهرضا

رئیس شـرکت آب و فاضالب روسـتایى شـهرضا از 
آبرسـانى سـیار به سـه روسـتاى بخش مرکزى این 
شهرستان خبر داد. على اصغر قاسمى  خاطرنشان کرد: 
روستاهاى هوك و محمدیه فاقد شبکه لوله کشى آب 
شـرب هسـتند و به همین دلیل آبرسـانى به آن ها به 
صورت سیار انجام مى شود، روستاى امین آباد نیز داراى 
شبکه لوله کشى است، اما از آنجا که چاه این روستا آب 
کافى ندارد موقتا آبرسانى به آن به صورت سیار انجام 
مى شود. وى با بیان اینکه 21 روستاى بخش مرکزى 
شهرستان داراى شـبکه لوله کشى اسـت تأکید کرد: 
پیگیر جذب اعتبارات و امکانات براى رفع مشـکالت 
آبرسانى به روستاهاى فاقد شبکه لوله کشى هستیم تا 

در آینده نزدیک این مشکل نیز برطرف شود.

بررسى وضعیت 3 شهر
در جلسـه کمیسـیون ماده 5 اسـتان اصفهـان که به 
ریاسـت حجـت ا... غالمی، معـاون هماهنگـی امور 
عمرانی اسـتانداري و با حضور حمیدرضـا امیرخانی، 
مدیـرکل راه و شهرسـازي اسـتان اصفهـان و دیگر 
اعضا برگزار شـد، موارد اصالح، تعیین و دقیق سازي 
خط بدنه، تقلیل و یا تعریض عرض گذر، درخواسـت 
افزایش ارتفاع، حـذف و یا اضافه کردن گـذر و تغییر 
کاربـري مربوط به  شـهر اصفهـان و طـرح تفصیلی 
شهرهاي کلیشاد و سودرجان و گلدشت مورد بررسی 
قرار گرفت. در این جلسه سه مورد از موارد جاري شهر 
اصفهـان و همچنیـن یک مـورد از اصالحـات طرح 

تفصیلی شهر گلدشت نیز بررسى شد.

خبر

 رئیس دانشگاه آزاد اسالمى واحد خمینى شهر بر ضرورت 
آمادگى دانشگاه آزاد براى ورود جدى به صنایع خودروسازى 
تأکید کرد. پیمان داورى در نشست با نمایندگان شرکت 
ایپکو اظهار کــرد: امروز صنعت خودرو ســهم بزرگى از 
تولیدات را به خود اختصاص داده است. وى با بیان نقاط قوت 
و ظرفیت هاى دانشگاه در راستاى حمایت از دانش فنى این 
صنعت بر ضرورت آمادگى دانشگاه آزاد اسالمى براى ورود 

جدى به صنایع خودروسازى تأکید کرد.
رئیس دانشگاه آزاد اســالمى واحد خمینى شهر، جایگاه 
تحقیق و توسعه را براى ارتقاى صنایع کشور حیاتى دانست و 
خاطرنشان کرد: دانشگاه آزاد اسالمى مى تواند این جایگاه را 

با برنامه ریزى صحیح و امکانات کم نظیر خود به دست آورد. 
داورى، تربیت نیروهاى مورد نیاز صنعت خودرو را ازجمله 
توانمندى هاى این دانشگاه بیان کرد و افزود: برگزارى چنین 
نشست ها و بازدیدها موجب ایجاد روابط نزدیک و شناخت 
از توانایى ها و پیوند پایدار بین صنعت و دانشگاه خواهد شد. 
به گزارش آنا با انعقاد تفاهم نامه مشترك شرکت تحقیق 
طراحى و تولید موتور ایران خودرو (ایپکو) با دانشــگاه آزاد 
اسالمى واحد خمینى شهر، نمایندگان این شرکت با بازدید 
از توانمندى هاى فنى و مهندســى دانشگاه آزاد اسالمى 
واحد خمینى شهر در جلسه با رئیس این واحد دانشگاهى، 

راهکارهاى همکارى متقابل را بررسى کردند.

8 مؤسسه و صندوق قرض الحسنه غیرمجاز در استان 
اصفهان اقدام بــه کالهبــردارى از متقاضیان با وعده 
پرداخت سود و وام کم بهره کرده و تاکنون هشت نفر از 

دست اندکاران آنها دستگیر شده اند.
رئیس مرکز اطالع رســانى پلیس اصفهان در گفتگو با 
ایرنا اظهار داشت: این موسسه ها فاقد مجوزهاى الزم 
از بانک مرکزى بودند و در مجموع 517 میلیارد ریال از 
مردم کالهبردارى کردند. سرهنگ جواد درستکار افزود: 
این مراکز که شــامل پنج موسسه و سه صندوق قرض 
الحسنه بودند در قالب پرداخت ســود باال و وام با بهره 

پایین، سرمایه هاى مردم را جذب مى کردند.

وى با بیــان اینکه شــکایت هایى از ســوى مردم از 
مؤسســه ها و صندوق هاى مذکور گزارش شد، گفت: 
در این پرونده تاکنون هشــت نفر دستگیر و پرونده آنها 

تحویل مقام هاى قضایى شد.
فرمانده انتظامى اســتان اصفهان هم در این باره با بیان 
اینکه برخى از این موسســه ها و صنــدوق ها با هدف 
کالهبردارى راه اندازى مى شوند، به شهروندان توصیه 
کرد از ســپردن ســرمایه هاى خود به این موسسه ها 
خوددارى کنند و در صورت مشــاهده فعالیت هاى غیر 
مجاز موضوع را از طریق شــماره تلفــن 110 به پلیس 

اطالع دهند.

کالهبردارى 8 مؤسسه و 
صندوق قرض الحسنه 

ورود دانشگاه آزاد به صنایع 
خودروسازى ضرورى است

رئیس گروه آمارهاى ثبتى سازمان مدیریت و برنامه ریزى 
اصفهان گفت: در دهه هاى اخیر بیشترین تعداد مهاجران 
بین استانى به ترتیب از خوزستان، چهارمحال و بختیارى، 

تهران و فارس وارد اصفهان شده اند.
سید على قرشى نوش آبادى در گفتگو با ایرنا افزود: بیشترین 
ســهم مهاجرت هاى بین اســتانى به اصفهان مربوط به 
سال هاى 55 تا 65 بود که بیش از 44 درصد واردشدگان به 
اصفهان از استان خوزستان (به دلیل جنگ تحمیلى) و در 
مجموع 77,4 درصد آنان از چهار استان مذکور بودند. وى 
افزود: مهاجران خارج شــده از استان نیز به مقصد تهران، 
چهارمحال و بختیارى، خوزســتان و فــارس به ترتیب 

بیشترین سهم در بین خارج شدگان از استان را داشتند.
این کارشناس آمار با بیان اینکه بیشترین تعداد مهاجران 
خارج شده از اصفهان در ســال هاى بین 55 تا 95 همواره 
تهران را به عنوان مقصد برگزیدند، گفت: استان اصفهان 
با توجه به میزان توسعه  یافتگى، در دهه هاى اخیر نیروى 
کار استان هاى کمتر برخوردار را به سوى خود جذب کرد و 
از سویى بخش قابل توجهى از نیروى فعال خود را به سوى 

استان توسعه  یافته  تر یعنى تهران گسیل داشت.
قرشى افزود: بررسى آمار مهاجرت نشان مى دهد که بیشتر 
مهاجرت هــاى دهه هاى اخیر بویــژه حرکت هاى درون 
 استانى، مهاجرت هاى شــهرگرا بود که بسیارى از آنها از 

مبادى روستایى صورت گرفت.
وى با بیان اینکه  اشــتغال و عوامل اقتصادى از مهم ترین 
مؤلفه هاى تاثیرگذار در بســیارى از مهاجرت هاى مذکور 
است، گفت: ظرفیت باالى اشتغال در بخش هاى کشاورزى، 
صنعت و خدمات در اصفهان به عنوان یکى از استان هاى 
 برخوردار، مهاجران زیادى را به خود جذب کرد و این جریان 
مهاجرتى  با پیامدهایى در زمینه هاى اقتصادى، اجتماعى، 

فرهنگى و جمعیت  شناختى  براى استان همراه بوده است.
این کارشناس بیشترین افزایش جمعیت استان را مربوط به 
دهه 55 تا 65 دانســت و افزود: این امر ناشى از ورود تعداد 

زیادى از اتباع افغانستان و مهاجران جنگ تحمیلى  به  این 
استان و افزایش بى سابقه میزان موالید بود.

قرشى ادامه داد: اما در دهه هاى 65 تا 95 به تبع تحوالت 
اقتصادى، اجتماعى و سیاسى از شدت مهاجرت به  استان 
کاسته و سهم آن در افزایش جمعیت با نوساناتى همراه شد.
وى با بیان اینکه در ســال هاى 45 تا 75 مهاجرت هاى 
درون استانى در اصفهان از روندى صعودى برخوردار بود 
و سهم آن (نسبت به کل جمعیت استان) از 3,73 درصد در 
سال 1355 به 8,53 درصد در سال 1375 افزایش یافت، 
خاطرنشــان کرد: این روند در دوره هاى 75 تا 95 کاهش 

یافت و به 3,17 درصد در سال 1395 رسید.
رییس گروه آمارهاى ثبتى سازمان مدیریت و برنامه ریزى 
اصفهان خاطرنشان کرد: تعداد مهاجران واردشده به استان 
از استان هاى دیگر تا سال 1385 روندى  افزایشى داشت 
یعنى سهم آن از 5,14 درصد در سال 1355، به 6,61 درصد 
در سال 1385 رسید ولى در دهه اخیر کاهش یافت و به 2,5 

درصد در سال 1395 رسید.
قرشى اظهار داشــت: سهم مهاجران واردشــده از خارج 
کشور در سال هاى 45 تا 95 به غیر از دوره 55 تا 65 روندى 
کاهشى داشــت و بیشــترین میزان آن به علت تحوالت 
سیاسى ایجاد شده در کشور افغانستان و متعاقب آن ورود 

مهاجران افغان به استان در دهه 55 تا 65 بود.

شــهردار اصفهان با بیان اینکه بــه زودى کارت هاى 
منزلــت شــهروندى از رده خارج خواهد شــد، گفت: 
شهردارى اصفهان در صدد صدور کارت هوشمند براى 

تمام شهروندان است.
 قدرت ا... نوروزى در برنامه رادیویى «شهر پرسشگر، 
شهردار پاسخگو» با اشاره به تعیین تکلیف صدور کارت 
منزلت شــهروندى گفت: گروه هــدف کارت منزلت، 
بازنشســتگان و برخى دیگر از گروه ها بود که این افراد 
از کارت هاى منزلت هنگام استفاده از اتوبوس و مراکز 

تفریحى اســتفاده مى کردند، اما در حال حاضر سامانه 
مربوطه در حال تغییر است.

نوروزى خاطرنشان کرد: شــهردارى اصفهان در صدد 
صدور کارت هوشمند براى تمام شــهروندان است تا 
رفتار مردم کنترل شود، وقتى شهروندى این کارت را در 
اختیار داشته باشد و از محل هاى مربوط به زباله استفاده 
کند یعنى زباله را در جاى خود قرار دهند، کارت هوشمند 
مى تواند این اقدام را ثبت کند، هنگام تفکیک پســماند 
یا اســتفاده از مترو و اتوبوس از کارت هوشمند استفاده 

مى شود و نشــان مى دهد تا چه حد شــهروندان از این 
امکانات درست استفاده مى کنند همچنین با استفاده از 
کارت هوشمند شهرداران مناطق مى توانند همه موارد 
را کنترل کنند، البته رفتارهاى درست شهروندان مورد 

تشویق قرار مى گیرد.
وى با بیان اینکه کارت هاى منزلت شــهروندى از رده 
خارج خواهد شــد، افزود: به زودى فراخــوان اعالم تا 
شهروندان در ســامانه مربوطه ثبت نام کنند و تا دو ماه 

آینده کارت هاى هوشمند صادر مى شود.

حضور مدیرکل آمــوزش و پرورش اســتان اصفهان در 
بیستمین جلسه علنى شوراى اسالمى شهرستان اصفهان، 
پرده از جزئیات بحرانى برداشت که پیشتر درباره آن به دفعات 
هشدار داده شده بود: «کمبود نیروى انسانى در آموزش و 

پرورش استان اصفهان».
«بحران» واژه اى اســت که محمد اعتــدادى، مدیرکل 
آموزش و پرورش استان براى این کمبود بکار برده و گفته 
است: «سال گذشــته 14 هزار نفر کسرى نیروى انسانى 
داشتیم و امســال نزدیک به چهار هزار به این تعداد اضافه 
خواهد شد بنابراین در کمترین تعداد، بیش از 15 هزار نفر 
در زمینه نیروى انسانى کمبود خواهیم داشت.» مدیر کل 
همچنین تایید کرده که آموزش و پرورش استان اصفهان 
یکى از سه استان کشور است که با بحران نیروى انسانى 
مواجه است.  اما جالب تر از همه، واکنش مقامات کشورى به 

این «بحران» است. اعتدادى مى گوید: «دولت به ما اجازه 
استخدام نیروى جدید را نمى دهد چون از نظر رییس سازمان 
امور استخدامى، نیروهاى پشتیبانى آموزش و پرورش معلم 
محسوب مى شوند به همین دلیل او معتقد است چون ما 52 
هزار نیرو داریم، 52 هزار معلم داشته و هیچ کسرى نیرو در 

این زمینه نداریم!»
البته آنطور که از آمار ارائه شده توسط  معاون اداره کل آموزش 
و پرورش استان اصفهان که او هم در جلسه شوراى اسالمى 
شهرستان اصفهان شرکت کرده بود بر مى آید، ظاهراً دولت 
آنقدرها هم نسبت به این موضوع بى توجه نیست: «با وجود 
آنکه در استان اصفهان کمبود بیش از 15 هزار نیروى انسانى 
حس مى شود، تنها مجوز به کارگیرى 873 نفر توسط دولت 

براى استان داده شده است!» 
اما به هر حال به گفته مدیرکل آموزش و پرورش اســتان 
اصفهان، روز سه شــنبه هفته پیش با هماهنگى استاندار 

اصفهان، شرایط نیروى انســانى آموزش و پرورش استان 
با رییس ســازمان برنامه و بودجه و رییس ســازمان امور 
استخدامى درمیان گذاشته شــد تا بلکه براى این مشکل 

راه حلى پیدا شود. 
البته طبیعى اســت که این، راه حلى براى بلند مدت است 
در حالى که در کوتاه مدت باید به فکر پیدا کردن مسیرى 
دیگرى براى حل مشکل بود. مدیرکل آموزش و پرورش 
استان اصفهان مى گوید: «ما غیر از به کارگیرى بازنشستگان 
و معاون دبیرها چاره دیگرى براى تامین نیروى مورد نیاز خود 
نداریم چون تنها دستگاهى که مى تواند از ظرفیت نیروهاى 
بازنشسته خود استفاده کند آموزش و پرورش است. از طرفى 
شوراها باید براى ســاماندهى نیروها به کمک آموزش و 
پرورش بیایند چون تنها راهکار درخصوص مدارســى که 
زیرده نفر دانش آموز دارند، تجمیع آن ها است تا بدین سبب 

بار مالى و مشکالت نیروى انسانى جبران شود.»

معلم هست، اما کم است!

مانى مهدوى

اســتاندار اصفهان گفت: با هــدف حمایت از تولید 
ملى، رونق تولید و اشتغال و جلوگیرى از خروج ارز از 
کشور، تشکیل کمیته مبارزه با قاچاق کاال و پوشاك 

در استان ضرورى است.
عباس رضایى در کمیســیون مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز اســتان در اســتاندارى اصفهان افزود:  قاچاق 
پوشاك مهمترین موضوع امروز ماست که به چندین 
دلیل براى ما از اهمیت ویژه اى برخوردار اســت. به 
گفته وى تولید انواع پوشاك به حفظ و ایجاد اشتغال 
با کمترین میزان ســرمایه گذارى کمک مى کند و 
از بروز مسائل و مشــکالت فرهنگى هم جلوگیرى 

خواهد کرد.
رضایى با اشــاره به این که تولیدکنندگان خوبى در 
زمینه پوشــاك در کشور و این اســتان وجود دارد، 
اظهار داشت: با معرفى فرهنگ باالى خود در تولید 
پوشاك مرغوب مى توان در راستاى افزایش اشتغال، 
تولید ملى و رونق تولید و از همه مهمتر در راســتاى 

خودکفایى قدم برداشــت و از خروج ارز از کشــور 
جلوگیرى کرد.

استاندار اصفهان با اشاره به دو موضوع مهم  قاچاق 
گندم و احتکار روغن موتور در استان هم تصریح کرد: 
کشاورزان زحمتکش که بذر، کود و آب کشاورزى و 
تولید خود را با نرخ پایین دولتى بدست مى آورند نباید 
تولیدات خود را احتکار کنند. جهاد کشاورزى و تعاون 
روستایى هم باید مبلغ گندم هاى خریدارى شده از 

کشاورزان بصورت نقدى پرداخت کنند.
وى با بیان این که روغن موتور خودرو هم در روزهاى 
اخیر با افزایش قیمت و کمبود مواجه شــده است ، 
اضافه کرد: شــرکت هاى تولیدکننــده روغن ها را 
بصورت قطــره چکانى به بازار عرضــه مى کنند و 

همین عامل موجب کمبود و گرانى آن شده است.
اســتاندار اصفهان گفــت: تمهیــدات الزم براى 
جلوگیرى از بروز مشــکل براى رانندگان و کامیون 

داران در این جلسه اندیشیده شده است.

نماینده مــردم اصفهــان در مجلــس گفت: طرح 
بهشت آباد در دســتور کار قرار دارد که منتظر حل و 

فصل مسائل حاشیه اى آن هستیم.  
حمیدرضا فوالدگر در گفتگو با صاحب نیوز با توجه به 
اینکه ذخایر برفى خوبى در باالدست موجود است که 
بر میزان آب سد تأثیر مثبتى دارد، گفت: مى توان امید 
داشت که براى کشــت پاییز در سال جارى مشکلى 
در جهت رها سازى آب نداشــته باشیم؛ البته نباید از 
صرفه جویى آب در تابستان غافل شویم که این مقوله 

در تصمیم گیرى ها در پاییز تأثیر گذار است.
فوالدگر با توجه به بهبود شــرایط کشــور مبنى بر 

حساسیت هاى پیش رو تأکید کرد:  همچنان پیگیر 
طرح هاى ملّى هســتیم و امیدواریم دو تا سه سال 
آینده سّد تونل سوم تکمیل شود و با توجه به بازدید 
نزدیک از این طرح ها و تأمین بودجه تونل مشکلى در 

مسیر نخواهیم داشت. 
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملى و اجراى 
اصل 44 در پایان به طرح بهشــت آباد هم اشاره و 
تصریح کرد: طرح بهشت آباد در دستور کار قرار دارد 
که منتظر حل و فصل مسائل حاشیه اى آن هستیم؛ با 
تکمیل این طرح و دیگر طرح ها بیش از 500 میلیون 

متر مکعب آب براى اصفهان تأمین خواهد شد.

چهار میلیون اصفهانى در سامانه الکترونیک سالمت 
ثبت نام شده اند.

رئیس گروه توسعه شــبکه بهداشت استان اصفهان 
گفت: پرونده در ســامانه اى به نام ســیب تشکیل 

مى شود و در اختیار پزشک قرار خواهد گرفت.
 در این پرونده وضعیت سالمت افراد درج و بررسى 
مى شــود اگر فرد در معرض خطر یا ابتال به بیمارى 
باشد، مراقبت هاى دوره اى براى او انجام مى شود و 
راهکارهایى براى سالمت فرد در اختیار قرار مى گیرد

رسول حمامى افزود :در اســتان اصفهان 40 درصد 

از پرونده هاى ثبت شــده مربوط به شهرســتان ها 
اســت و این آمار در کالنشــهر اصفهان نسبت به 

شهرستان ها کمتر است .
وى افزود: بیش از چهار میلیون اصفهانى در سامانه 
پرونده الکترونیک ســالمت ثبت نام شده اند که با 
تشکیل پرونده الکترونیک سالمت یک میلیون و 70 
هزار نفر خطر سنجى شدند که 35 درصد ازاین افراد از 
بیمارى خود مطلع نبودند 10 درصد افراد خطرسنجى 
شده دچار بیمارى دیابت بودند و 15 درصد افراد فشار 

خون باال داشتند .

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان پولک و نبات اصفهان 
گفت: افزایش 75 برابــرى (معادل750 درصد) نرخ 
مقوا نسبت به سال 96 تولیدکنندگان و کارگاه هاى 
تولیدى را مجبور به جداسازى جعبه از پولک و نبات 

کرده است. 
علیرضا شیروانى با اشاره به گرانى و دو نرخى شدن 
قیمت کاغذ و مقوا طى روزهاى اخیر، اظهار داشت: 
قیمت این کاال نه تنها افزایش سرسام آورى داشته 
بلکه در کارگاه ها اصًال موجود نیســت و هرکس از 
کارگاه تولیدى پولک و نبــات در اصفهان که براى 
تهیه جعبه به فروشــندگان مقــوا مراجعه مى کنند، 

مى گویند نداریم.
وى با اشاره به اینکه قیمت مقوا امسال نسبت به سال 

96 بیش از 75 برابر افزایش داشته است، افزود: در 
ســال 96 قیمت هر کیلو مقوا براى تهیه جعبه چهار 
تا پنج هزار تومان بود و سال گذشته هفت تا ده هزار 
تومان قیمت گذارى شد اما امسال به 28 تا 30 هزار 

تومان رسیده است.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان پولک و نبات اصفهان 
پیرامون اینکه بــه دلیل گرانى کاغذ و مقوا ســعى 
کردیم جعبــه را از پولک و نبات جــدا کنیم، بیان 
کرد: در حــال حاضــر به دلیل عدم صرفــه براى 
تولیدکنندگان، پولک و نبات ســاده در پالســتیک 
عرضه مى شــود زیرا یک کیلو جنس باید در جعبه 
با نرخ چهار هزار تومان قرار داده شــود و این براى 

تولیدکننده به صرفه نیست.

یک فرد معتاد به شیشه که اقدام به گروگان گرفتن 
پدر و خواهــر خود و تهدید به قتــل آن ها کرده بود 
در عملیات سه ساعته ماموران فرماندهى انتظامى 

شهرستان اصفهان دستگیر شد.
سرهنگ» محمد رضا خدادوست» فرمانده انتظامى 
شهرســتان اصفهان با اعالم این خبــر اظهار کرد: 
ماموران این فرماندهى از طریق تماس تلفنى با مرکز 
فوریت هاى پلیسى 110 از یک مورد گروگانگیرى 
در یکى از محله هاى شهر اصفهان مطلع و بالفاصله 

به محل اعزام شدند.
وى افزود: در بررســى هاى صورت گرفته مشخص 
شد که مرد جوانى پس از مصرف شیشه با استفاده از 
قداره اقدام به درگیرى با اهالى منزل کرده و سپس 
پدر 60 ساله و خواهر 26 ساله خود را گروگان گرفته 

و تهدید به قتل آن ها مى کند.
ســرهنگ خدادوســت گفت: بالفاصله تیم هاى 
ویژه انتظامــى به همــراه نیرو هاى امــدادى در 
محل حاضر شــده و ابتدا کارشناســان مشاوره به 
به مذاکره بــا فرد معتاد پرداختند کــه پس از اینکه 
اقدامات صــورت گرفته مؤثر واقع نشــد نیرو هاى 
زبــده پلیس بــا بکارگیرى شــیوه هاى تخصصى 
وارد منــزل شــده و اقــدام بــه آزادى گروگان ها

 کردند.
فرمانده انتظامى شهرســتان اصفهان با بیان اینکه 
فرد گروگانگیر با مشاهده ماموران اقدام به درگیرى 
به آنان کرد اظهار کرد: سرانجام پس از سه ساعت 
از وقوع حادثه ماموران موفق شدند متهم را در یک 

اقدام غافلگیرانه دستگیر کنند.

کمیته مبارزه با قاچاق کاال و پوشاك تشکیل شود

«بهشت آباد» همچنان روى میز تصمیم گیرى

ثبت نام 4 میلیون اصفهانى در سامانه سالمت

جعبه مقوایى هم در اصفهان نایاب شد! 

عملیات 3 ساعته دستگیرى مرد شیشه اى 

خوزستان داراى بیشترین سهم مهاجرت به استان اصفهان است

رفتار اصفهانى ها با کارت هاى هوشمند کنترل مى شود 

مدیرکل آموزش و پرورش مى گوید اصفهان با بحران معلم مواجه شده اما 
رئیس سازمان امور استخدامى نظر دیگرى دارد 
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محمدرضا گلزار، پژمــان بازغى، علــى انصاریان، جواد 
رضویان، کامران تفتى، امیرحسین رستمى و حاال بنیامین 
بهادرى؛ نــام فوتبالیســت ها و بازیگرانى اســت که در 
سال هاى اخیر مجرى تلویزیون شده اند. این حضور براى 
آنها هم نفع مادى دارد و هم شهرت بیشتر و تلویزیون هم 

به دنبال بازگرداندن مخاطب است.
به گزارش ایرنا، چند روز به آغاز ماه رمضان نمانده بود که 
خبر پخش برنامه اى با عنوان «ماه ماه» با اجراى بنیامین 
بهادرى، خواننده پاپ منتشر شــد. این برنامه که به نوعى 
جایگزین برنامه دم افطار شــبکه سوم یعنى «ماه عسل» 
معرفى شد، بار دیگر بحث حضور سلبریتى ها را در حوزه اجرا 
مطرح کرد. البته در اولین شب و دو ساعت مانده به اجراى 
بنیامین، به دستور مرتضى میرباقرى، معاون سیما، برنامه 

«ماه ماه» از کنداکتور شبکه سه خارج شد. 
حضور فوتبالیســت ها و بازیگران به جــاى مجریان دو 
سه سالى اســت که باب شــده و البته اکثر این حضور ها 
با حاشیه هایى همراه بوده اســت. پیش از این نیز حضور 
محمدرضا گلزار در شبکه سه و مســائل مالى آن برنامه 

خبرساز شده بود.
در ماه رمضان امسال، جواد رضویان بازیگر طنز سینما و 

تلویزیون، به جاى کاظم احمدزاده اجراى برنامه «جشــن 
رمضان» را برعهده گرفته است. در حالى که هنوز حذف 
عادل فردوســى پور، براى مخاطب جوان تلویزیون حل 
نشــده و از طرفى مجریان باسواد و مســلطى مانند على 
درستکار مجبور شده اند در شبکه هاى رادیویى برنامه اجرا 
کنند، تلویزیون آنتن و بودجه خود را در اختیار سلبریتى ها 
قرار داده اســت به این امید که چند نفر بیشتر پاى جعبه 

جادو بنشینند.
حاال محمود شهریارى، مجرى باسابقه و ممنوع التصویر 
صداوســیما هم با اعالم اینکه نمى دانم چرا بودجه و پول 
سازمان را با این انتخاب ها هدر مى دهند؟ به انتقاد از این 

مسئله پرداخته است.
این مجرى با تجربه برنامه هاى تلویزیونى که مدتى است 
به دلیل ممنوعیت در این رسانه فعالیتى ندارد، درباره حضور 
سلبریتى ها به عنوان مجرى و اجراى برنامه هاى پرمخاطب 
تلویزیونى توسط آن ها گفت: من به شدت مخالف هستم که 
بازیگران و خوانندگان در تلویزیون برنامه اجرا کنند. البته 
تقصیر هنرمندان نیســت، بلکه مدیران ما مقصر هستند. 
مثل اینکه مدیران ما کارشان را بلد نیستند که این اتفاق ها 

وجود مجرى هــاى حرفه اى، مى افتــد. چرا با 

یک آدم تازه وارد را که در این زمینه هیچ تجربه اى ندارد، 
براى اجراى برنامه ها انتخاب مى کنند؟ بسیارى از همین 
مدیران هنگام دریافت بودجه به مجلس اعتراض مى کنند 
که بودجه ما کم اســت و آن را بیشتر کنید. پس چرا با این 
کار ها بودجه و پول ســازمان را هدر مى دهند. این همه از 
منابع مالى مردم استفاده مى کنند و برنامه هاى سطح پایین 
به مردم ارائه مى دهند. همه مخاطبانى که در عرض سال ها 
یکى یکى به شبکه ها پیوسته اند را پراکنده کردند. در حال 
حاضر تلویزیون واقعًا به یک رسانه بدون مخاطبى تبدیل 
شده است. واقعًا نمى دانم چرا این انتخاب ها را مى کنند و 
هدفشان چیست؟ مثل این است که هدفى وجود ندارد یا 

هدف خودشان را گم کرده اند.
شهریارى در پاســخ به این پرســش که آیا تلویزیون با 
انتخاب این سلبریتى ها به جذب مخاطبان مقطعى راضى 
شده اســت، بیان کرد: بله، این مخاطبان مقطعى هستند. 
ممکن است هواداران بنیامین بهادرى روز اول، دوم و سوم 
بنشینند و برنامه را ببینند. ولى بعد از مدتى خواننده اى که 
به دلیل صدایش او را دوست داشــتند با اجراى نه چندان 
خوب از چشم مردم و طرفدارانش مى افتد؛ به عبارت دیگر 
طرفداران خود را در حرفه اصلى اش هم از دست مى دهد. 

این اتفاق واقعًا نادرســت اســت. مجریان براى داشتن 
اجرا هاى خوب، دوره هاى مختلفى مانند سخنورى و تنفس 
مى بینند و زبان بدن یاد مى گیرند. کسى که نمى تواند چهار 
جمله در کنسرتش بگوید، چگونه ممکن است یک دفعه 
برنامه اى را اجرا کند؟ من براى مدیرانمان تأسف مى خورم 
که این دیدگاه را دارند. براى خودم تأسف مى خورم که 31 
سال در سازمانى عمر و انرژى گذاشتم که چنین تصورى 

بر آن حاکم شده است.
این مجرى باسابقه تلویزیونى درباره دالیل پذیرفتن اجرا 
توسط سلبریتى ها با وجود هجمه هاى بسیارى که از سمت 
رسانه ها به آن ها مى شود، گفت: سریال سازى در صداوسیما 
و در مقایسه با سال هاى گذشته خیلى کم شده است. تولید 
فیلم هاى سینمایى محدود شده و یک عده اى بیکار شدند. 
این افراد براى اینکه دوباره دیده شوند و فراموش نشوند این 
اقدامات را انجام مى دهند که به ضررشان هم تمام مى شود. 
محمدرضا گلزار دوست من است، واقعًا او را دوست دارم، 
اما با حمایتى که از آقاى فروغى در جشنواره جام جم کرد و 
در مقابل عادل فردوسى پور ایستاد، باعث شد این اتفاق به 
ضررش تمام شود و مورد ناسزاى مردم قرار گیرد و حتى از 

طرفدارانش هم کم شد. این ها را باید آسیب شناسى کرد.

تهیه کننده سریال«ستایش 3» اعالم کرد این سریال در حال آماده سازى نهایى است.آرمان زرین کوب گفت: درباره آخرین 
وضعیت سریال «ستایش 3» به کارگردانى سعید سلطانى بیان کرد: این سریال در مرحله ساخت موسیقى توسط ستار اورکى 
است همچنین صداگذارى کار توسط  مهرشاد ملکوتى در حال انجام است.  وى در پایان درباره زمان پخش سریال «ستایش 3» 
گفت: هنوز کنداکتور پخش را اعالم نکرده اند ولى ما در حال آماده سازى نهایی سریال هستیم تا آن را تحویل شبکه بدهیم 

تا مدیران درباره زمان پخش تصمیم بگیرند.  فصل 1 و 2 «ستایش» در سال هاى 90 و 92 از شبکه سه سیما پخش شد.

این سریال قرار است در یک اثر سینمایى به کارگردانى ســید جالل دهقانى اشکذرى به ایفاى در حال حاضر مشغول سریال نمایش خانگى «دل» به کارگردانى منوچهر هادى هستم. عالوه بر کورش تهامى بازیگر سینما و تلویزیون در خصوص فعالیت هاى اخیر خود در عرصه بازیگرى گفت: 
شد، اما سریال دل نخستین تجربه من در سریال شبکه نمایش خانگى به طور رسمى است.نمایش خانگى سریال آشوب را داشتم. البته آشوب فیلم سینمایى بود که به سریال تبدیل وى سریال «دل» را نخستین تجربه خود در عرصه نمایش خانگى دانست و افزود: پیشتر در نقش بپردازم.

بازیگر فیلم «رگ خواب» دربــاره تجربه بازى در عرصه نمایــش خانگى اضافه کرد: 
در عرصه نمایش خانگى برخى نیازهاى بازیگر بهتر و در شــرایط مناسب ترى فراهم 
مى شود و این عامل بخشى از نگرانى هاى بازیگر را کم مى کند. این اولین تجربه من 
است اما از پیشتر دوستانم شنیده بودم که شرایط بازى در سریال هاى نمایش خانگى 

احساسم به من مى گوید که سریال دل از همان اولین قسمت مخاطب را جذب مى کند زیرا شروع بسیار خوبى عجیبى از آب در بیاید زیرا خــود من در هنگام خواندن فیلمنامــه از موضوعش حیرت کرده بودم. وى درباره نوع انتخاب ســریال دل براى ایفاى نقش تاکید کرد: فکر مى کنم سریال دل کار بسیار آرام تر است.
کارگردانى سلما بابایى را در چرخه اکران دارم. فکر مى کنم وکیل مدافع در جایگاه خودش فیلم خوبى است.وى در همین راستا خاطرنشان داد: عالوه بر اینها براى ماه مبارك رمضان فیلم سینمایى «وکیل مدافع» به زیاد از سیاست هاى چرخه اکران سر در نمى آورم و نمى دانم فیلم ها بر چه اساسى روى پرده اکران مى شوند.  است. چند وقت پیش با سرمایه گذار صحبت هایى انجام شد که قرار است این فیلم به زودى اکران شود. من بازیگر سریال «زیر تیغ» درباره اکران آخرین فیلم خود افزود: واقعیت امر اکران کروکودیل خیلى عقب افتاده دارد.

ضبــط فینــال بــزرگ ترین مســابقه 
استعداد یابى ایران به تهیه کنندگى احسان 

علیخانى به تازگى آغاز شده است.
فینال مســابقه بزرگ استعدادیابى «عصر 
جدید» همزمــان با ماه مبــارك رمضان 
روز هاى یک شنبه و دوشنبه ساعت 22:30 
به روى آنتن شبکه سه سیما مى رود. با پایان 
یافتن مرحله مقدماتى بزرگترین مســابقه 
اســتعدادیابى ایران، «عصرجدید» وارد 
مرحله  تازه اى شده و ضبط دوره نهایى اولین 
فصل از بزرگترین مســابقه استعداد یابى 
ایران به تهیه کنندگى احسان علیخانى به 

تازگى  آغاز  شده است. 
مرحله اى حساس که مدرسان از حوزه هاى 
مختلــف هنرى، ورزشــى و ســرگرمى، 
راه یافتــگان به مرحله نهایــى را آموزش 

مى دهند. 
محمد اصفهانى خواننده پاپ و ارشا اقدسى، 
طراح حرکات بدلکارى آثار نمایشى، ریما 
رامین فر (بازیگــر)، امیــر کربالیى زاده 
(اســتندآپ کمدیــن)، بهــرام عظیمى 
(انیماتور)، علــى بیات موحد (ریاضیدان)، 
على میرصادقى (روان شــناس)، مهرداد 
نصرتى (آهنگســاز) و مســعود مرعشى 
(طنزپرداز) گروه آموزشــى ایــن دوره را 

تشکیل مى دهند.

مهدى صباغ زاده کارگردان و تهیه کننده سینما از تالش براى کلید زدن فیلم سینمایى «رمانتیسم عماد و طوبا» به 
کارگردانى کاوه صباغ زاده خبر داد.مهدى صباغ زاده کارگردان و تهیه کننده سینما با اشاره به سرانجام پروژه سینمایى 
خود «کلوپ همسران» گفت: در تالش هستیم تا با برنامه ریزى مناسب شرایطى را فراهم کنیم تا این اثر سینمایى 
براى اکران دوم عید فطر در فصل تابستان قرارداد ببندد.وى بیان کرد: در حال حاضر کاوه صباغ زاده در تالش است 
تا فیلم خود را جلوى دوربین ببرد، اولین پروژه اى که براى تولید به سازمان سینمایى ارائه کرده بود، که متأسفانه مورد 
تأیید قرار نگرفت.  صباغ زاده گفت: کاوه در حال حاضر به دنبال ساخت فیلمى با نام «رمانتیسم عماد و طوبا» است 

که در صورت ایجاد شرایط مناسب این پروژه هرچه سریع تر جلوى دوربین مى رود.

حمله تند محمود شهریارى به بنیامین بهادرى:

 کسى که 4 جمله در کنسرتش نمى تواند بگوید، 
چگونه مى خواهد مجرى شود؟

محمدرضا گلزار، پژمــان بازغى
رضویان، کامران تفتى، امیرحس
بهادرى؛ نــام فوتبالیســت ها
سال هاى اخیر مجرى تلویزیون
آنها هم نفع مادى دارد و هم شه
به دنبال بازگرداندن مخاطب اس
به گزارش ایرنا، چند روز به آغاز
خبر پخش برنامه اىبا عنوان «
بهادرى، خواننده پاپ منتشر شـ
افطار شــبک جایگزین برنامه دم
معرفى شد، بار دیگر بحث حضور
مطرح کرد. البته در اولین شب و
بنیامین، به دستور مرتضى میربا
«ماه ماه» از کنداکتور شبکه سه
حضور فوتبالیســت ها و بازیگر
سه سالى اســت که باب شــد
با حاشیه هایى همراه بوده اســ
محمدرضا گلزار در شبکه سه و

خبرساز شده بود.
ماه رمضان امسال، جواد در

حمله تند محمو

 کسىک
چگونه

اکران فیلم جدید و مورد انتظار «آواتار» به کارگردانى 
جیمز کامرون یک سال دیگر به عقب افتاد تا هواداران 
این فیلم مدت بیشترى را براى بازگشت شخصیت هاى 

محبوبش صبر کنند.
طبق اعــالم دیزنى، اولین قســمت ایــن مجموعه 
ســینمایى با نام «آواتار 2» در تاریخ 17 دسامبر 2021
 (26 آذر 1400) به سینما مى آید. این در حالى است که 
تاریخ قبلى آن 18 دسامبر 2020 عنوان شده بود. با این 
تغییر چهار قســمت بعدى این فیلم سینمایى نیز تغییر 
خواهد کرد و «آواتار 3» به تاریخ 22 دســامبر 2023، 
«آواتار 4» در 19 دسامبر 2025 و «آواتار 5» نیز در 17 

دسامبر 2027 اکران خواهد شد.

این اخبار به عنوان بخشــى از تغییرات بزرگ کمپانى 
دیزنى در تاریخ هاى انتشار فیلم اعالم شدند. حاال دیزنى 
قصد دارد در حالى که اکثریت سهام کمپانى فاکس قرن 
بیســت و یکم را خریده اســت، فیلم هایى در ژانر ها و 

فضا هاى مختلف بسازد. 
در پى تغییرات تاریخ انتشــار فیلم هــاى دیزنى، این 
کمپانى اعالم کرد که ســه گانه «جنگ ســتارگان» 
نیز دچار تغییراتى خواهد شــد. جدیدترین فیلم جنگ 
ستارگان با نام «خیزش اســکاى واکر» در ماه دسامبر 
اکران مى شود و سه قســمت آینده آن نیز به ترتیب در 
تاریخ هاى 16 دسامبر 2020، 20 دسامبر 2024 و 18 

دسامبر 2026 اکران مى شود.

مجید واشقانى بازیگر ســینما و تلویزیون کشورمان با 
گریمى جدید همبــازى لیال بلــوکات و دارا حیایى در 

سریال «از سرنوشت» شد.
ســریال «از سرنوشــت» به کارگردانــى محمدرضا 
خردمندان و علیرضا بذرافشــان و تهیه کنندگى على 
اکبر تحویلیالن سریالى براى شبکه دو سیما است که 
این روزها در حال سپرى کردن مراحل تصویربردارى 

سریال «از سرنوشت» است.
مجیــد واشــقانى بازیگــر ســینما و تلویزیــون با 
چهره اى جدید به ایفاى نقش در سریال «از سرنوشت» 
پرداخــت. او صفحــه اینســتاگرامش را با انتشــار 
عکسى در اتاق گریم ســریال «از سرنوشت» در کنار

 لیال بلوکات به روز کرد.
«از سرنوشت» سریالى با محوریت داستان زندگى دو 
کودك پرورشگاهى از دوران کودکى تا نوجوانى و فراز 

و نشیب هاى زندگى آنها است.
 مجیــد واشــقانى، فریبــا نــادرى، لیال بلــوکات،
حســین پاکدل، حبیب دهقان نسب، مائده طهماسبى، 
کامران تفتى، مهدى صبایى، علیرضا اســتادى، مریم 
کاظمى، علیرضــا آرا، بهــزاد داورى، ســارا والیانى، 
دارا حیایــى، فاطیمــا بهارمســت، کیســان دیباج، 
مرضیــه موســوى، امیررضــا فرامرزى، راســتین 
عزیزپور و ... بازیگران ســریال از سرنوشت را تشکیل 

مى دهند.

 بهنوش طباطبایى پس از مدتها به جدایى اش از مهدى پاکدل 
اشاره کرد.این بازیگر سینما و تلویزیون با اشاره به جدایى از 
همسر سابقش مهدى پاکدل و ربط آن با این کم کارى گفت: 
در سال گذشته با توجه به شرایطى که داشتم و همین طور 
به دلیل جدایى از همسر سابقم تصمیم گرفتم زمان بیشترى 
را به خود اختصاص دهم؛ بنابراین فقط یک فیلم را پذیرفتم 

اما امسال قصد دارم پیشنهادات سینمایى را جدى تر بگیرم.
طباطبایــى در ادامه درباره تنها کارى که ســال قبل بازى 
کرد با نام «زیر ســقف دودى» که به طالق هاى عاطفى 
و زندگى هــاى پنهانى زوجهاى دچار مشــکل مى پردازد 
بیان داشــت: جداى از فیلمنامه که به روابط انســانى در 
چارچوب خانواده مى پردازد و معضل جدى آن را در رابطه 

با خانواده مطرح مى کند من هم به دلیل رشــته تحصیلیم 
که روانشناســى اســت بســیار عالقمند به مطرح کردن 
و نشــان دادن این معضالت هســتم. از طرفى سینماى 
پوران درخشنده برایم حس نوســتالژیک دارد و از کودکى 
با «پرنده کوچک خوشبختى» ســینماى ایشان را دنبال 
کردم. ایــن بازیگر 36ســاله درباره ایفاى نقش همســر
 صیغه اى فرهاد اصالنى در «زیر سقف دودى» گفت: اولین 
موضوعى که با درخشنده بر سر آن توافق کردیم اینکه رعنا 
مانند همه زن هاى دوم اغواگر و داراى سوءنیت نباشد و ما 
عشق و عالقه واقعى او را به بهرام ببینیم. عالقه به داشتن 
عشق و محبت در زندگى، عالقه به داشتن فرزند و داشتن 

محیطى گرم و سالم براى زندگى.

بازیگر معروف  درباره طالقش صحبت کردمجید واشقانى و لیال بلوکات همبازى شدندخبر بد براى طرفداران «جنگ ستارگان» و «آواتار»

زمان پخش فینال
 «عصرجدید» اعالم شد

موضوع سریال «دل» مرا حیرت زده کرد

ضویانن بازیگر طنز سینما و 
مثل اینکه مدیران ما کارشان را بلد نیستند که این اتفاق ها 

مجرى هــاى حرفه اى، مى افتــد. چرا با  وجود
خوب از چش
طرفداران خ

تهیه کننده
وضعیت س
استهمچ
گفت: هنوز
تا مدیران د

زیگرى گفت: 
م. عالوه بر 

ى به ایفاى 

شتر در 
دیل 

ت.
:

ل کار 
ت کرده بودم. 

 زیرا شروع بسیار خوبى 

ودیل خیلى عقب افتاده 
 زودى اکرانشود. من 
شوند اکرانم ده ى پرده اکران مى شوند.  ىپ

یى «وکیل مدافع» به 
دش فیلم خوبى است.

مهدى صب
کارگردانى
خود«کلو
براى اکران
تا فیلم خو
تأیید قرار
که در صو

 رض

ت زده کرد
کورش تهامى:

زمان اکران
 فیلم کمدى
«کلوپ همسران»

«ستایش 3» 
خود را براى 
پخش آماده 
مى کند
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ســپاهان در حســاس ترین بازى هفته بیســت و نهم 
رقابت هاى لیگ برتر در مشــهد به مصاف تیم فوتبال 

پدیده مى رود.
 هفته بیســت و نهم رقابت هاى لیگ برتر فوتبال، جام 
خلیج فارس امروز شنبه 21 اردیبهشت ماه با برگزارى 8 
دیدار برگزار مى شود که در یکى از این رقابت ها سپاهان 
اصفهان در ورزشگاه امام رضا(ع) به مصاف پدیده مشهد 

مى رود.
دیدارى حســاس و فینال گونه که نتیجــه آن معادالت 
قهرمانى لیگ هجدهم را حل کرده و سرنوشت 5 تیم در 
گرو آن است. البته نتیجه دیدار پرسپولیس- ماشین سازى 
در تهران هم اهمیت گرفتن 3 امتیاز توسط سپاهانى ها را 
در مشهد روشن میکند.اما زردها بى خیال سایر بازى ها 

باید بدون استرس به برد فکر کنند.
سپاهانى ها هفته گذشته موفق شدند تیم ماشین سازى را 
شکست داده و با کسب 3 امتیاز شیرین، عالوه بر صعود 
به رده دوم، فاصله شان را با صدر جدول به 3 امتیاز کاهش 

دهند. در آن سو پدیده نیز موفق شد سایپا را شکست دهد 
و به رده چهارم جدول صعود کند.

ســپاهان نزدیک ترین تعقیب کننده پرسپولیس بوده و 
فاصله 2 امتیازى پدیده با این تیم حساسیت باالیى به این 
دیدار بخشیده و زردپوشان اصفهانى براى حفظ شانس 
قهرمانى و کسب سهمیه، محکوم به برد هستند. شاگردان 
قلعه نویى به خوبى مى دانند که اگر امتیازى از دست دهند، 
نه تنها منجر به تثبیت قهرمانى پرسپولیس خواهد شد، 
بلکه ممکن است حتى نتوانند سهمیه آسیایى را نیز کسب 
کنند. در آن سو، پدیده به دنبال کسب سهمیه آسیایى است 
و براى رسیدن به آن باید سپاهان را شکست دهد و همین 
امر در کنار امتیاز میزبانى، انگیزه شاگردان گل محمدى 
را چند برابــر مى کند. دالیــل فوق باعث مى شــود تا 
نتیجه این دیدار عــالوه بر 2 تیــم برگزارکننده، براى 
پرسپولیس، استقالل و حتى تراکتورسازى نیز حائز اهمیت

 باشد.
لیگ هجدهم را مى توان یکى از جذاب ترین فصول برگزار 

شده این رقابت ها در طول چند سال اخیر دانست. حضور 
چند تیم قدرتمند، بهره گیرى تیم ها از ستاره هاى باکیفیت 
و نزدیکى امتیازات تیم ها در باالى جدول، شور و هیجان 
مضاعفى را به لیگ باز گردانده و رقابت تیم ها در هفته هاى 

پایانى به اوج خود رسیده است.
دیدار ســپاهان و پدیده عالوه بر نتیجه تأثیرگذار آن، از 
چند جهت دیگر جذابیت باالیى داشته و مى توان انتظار 
برگزارى یکى از زیباترین بازى هاى لیگ را از هر 2 تیم 

داشت.
سپاهانى ها هجومى ترین تیم لیگ بوده و با 43 گل زده، 
خطرناك ترین خط حمله لیگ را در اختیــار دارد. در فاز 
دفاعى نیز سپاهانى ها از شرایط بسیار خوبى برخوردار بوده 
و تنها 19 گل را دریافت کرده اند. نقطه اتکاء قلعه نویى در 
این دیدار قدرت تهاجمى باالى مهاجمانش و انســجام 
دفاعى تیمش است. ســپاهان براى این بازى از آمادگى 
روحى باالیى برخوردار است، با این حال غیبت احتمالى 
کومان و جالل  على محمدى در میانــه میدان مى تواند 

شرایط را براى زردپوشان اصفهانى سخت کند. مهارت 
زردپوشان در نبردهاى هوایى، چارچوب شناسى مهاجمان 
و بازى خوانى عالى ژنرال اصلى ترین سالح هاى سپاهان 

در این دیدار است.
در آن ســو پدیده بــا 14 گل خورده، بعد از اســتقالل و 
پرســپولیس صاحب بهترین خط دفاعى لیگ اســت. 
قرمزپوشان مشهدى در فاز هجومى نیز از شرایط خوبى 
برخوردار بوده و با 29 گل زده، پنجمین خط حمله موفق 
لیگ را تشکیل داده اند. شــاگردان گل محمدى با بازى 
مالکانه، تک ضرب و سرعتى خود، بازى هاى بدون نقصى 
را در طول فصل به نمایش گذاشــته و از توان هجومى 

باالیى بهره مى برند.
مجموع عوامل فوق در کنار تفکرات خاص 2 ســرمربى 
موفق و حضور پرشــور هــواداران، مى تواند نویددهنده 
برگزارى یکى از جذاب ترین بازى هاى لیگ در مشــهد 
باشد. باید منتظر ماند و دید نتیجه این دیدار حساس به کام 

کدام تیم رقم خواهد خورد.
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سپاهان - پدیده امروز به میدان مى روند

بى خیال دیدار تهران؛  تو به مبارزه ادامه بده

تیم فوتبال ذوب آهــن اصفهان در یکى از دیدارهاى هفتــه چهاردهم لیگ برتر به 
مصاف فوالد خوزستان مى رود.

ذوب آهن در یک هفته مانده به پایان رقابت هاى لیگ هجدهم، باید به مصاف فوالد 
خوزستان برود. دیدارى سخت و حساس که با توجه به فاصله تک امتیازى ذوب آهن 

و فوالد،کسب نتیجه در آن براى هر 2 تیم از اهمیت ویژه اى برخوردار است.
سبزپوشان در شرایطى در این دیدار حاضر مى شوندکه سه شنبه شب هفته  گذشته 
در لیگ قهرمانان آســیا مقابل الزوراء به میدان رفته و با کسب تک امتیاز آن بازى، 
موفق شدند به مرحله یک هشتم نهایى رقابت ها صعود کنند و تنها نماینده ایران در 

مرحله حذفى لیگ قهرمانان باشند. در آن سو فوالد پس از حضور افشین قطبى در 
رأس کادرفنى این تیم روند رو به رشدى داشته و در نیم فصل دوم 5 برد، 4 مساوى و 

4 شکست را به دست آورده است.
ذوب آهن در آرمانى ترین شرایط خود مقابل تیم قطبى قرار مى گیرد. تیم متحول شده 
منصوریان در 16 بازى که در رقابت هاى لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا انجام داده 
است تنها یک شکست داشته و با به دست آوردن 9 برد و 6 مساوى روند درخشانى 

داشته است.
سبزپوشان اصفهانى در هر 2 فاز هجومى و دفاعى از آمادگى کاملى برخوردار بوده و 
شرایط خوبى دارند. در فاز دفاعى هماهنگى باالى مدافعان ذوب آهن در کنار دفاع 
تیمى و منظم بازیکنان این تیم از ارکان اصلى موفقیت سبزپوشــان به شمار رفته و 

اوج گیرى دوباره مظاهرى نقطه اتکاء منصوریان محسوب مى شود.
ذوب آهن در کمربند میانى وضعیت خوبى دارد و زوج حدادى فر و بوحمدان با آمادگى 
باالى خود، نقش پررنگى در نظم دادن به میانه میدان ذوبى ها ایفا کرده و شــکل 
دهنده اصلى بیشتر حمالت این تیم هستند. دوندگى باالى هافبک هاى ذوب آهن و 
جنگندگى بى امان آنها، مانع شکل گیرى حمالت تیم مقابل شده و در فاز هجومى نیز 

شرایط را به نفع تیم منصوریان تغییر مى دهد.
فاز تهاجمى آرمانى ترین نقطه قوت سبزپوشــان اســت. آمادگى باالى حسینى و 
نیک نفس در 2 جناح ذوب آهن در کنار اوج گیرى مطهرى و حضور ستاره هاى جوان 
و پر انگیزه اى مانند حبیب زاده، تیم منصوریــان را در خط حمله زهردار و خطرناك 

کرده است.
در آن سو فوالد همیشه جزو تیم هاى باکیفیت لیگ بوده و حضور قطبى در رأس کادر 

فنى این تیم، توان جنگندگى و بار کیفى آنها را افزایش داده است.
فوالد در فــاز هجومى قدرت زیادى داشــته و حضــور بازیکنانى مانند لوســیانو 
پریرا، فرزاد جعفرى و حســن بیت ســعید توان خط حمله این تیــم را افزایش داده

 است.
فوالدى ها فوتبال مالکانه و پرسرعتى را به نمایش مى گذارند و هافبک هاى خالق 
و باهوشــى در اختیار دارند، از طرف دیگر حضور وینگرهاى تکنیکى و پرسرعت در 
2 جناح فوالد، به قطبى این اجازه را مى دهد کــه برنامه هایش را با خیال راحت اجرا 
کند. پاشنه آشیل فوالد خط دفاعى این تیم است. دریافت 34 گل در 27 بازى نشان 
از ضعف تیم قطبى در فاز تهاجمى داشته و فرصت مناسبى براى مهاجمان ذوب آهن 

به شمار مى آید.
ذوب آهن در مقابل فوالد کار ســختى را پیش رو دارد. انگیزه باالى سرخ پوشــان 
خوزستان در کنار توان تهاجمى خوب و قدرت بدنى باالى بازیکنان این تیم، کار را 
براى شاگردان منصوریان سخت مى کند، اما از طرف دیگر ضعف مدافعان این تیم 
در برابر توپ هاى سریع و خط میانى قدرتمند سبزپوشان مى تواند ورق را به نفع این 

تیم برگرداند.
چالش اصلى منصوریان در این دیدار مقابله با خستگى بازیکنان تیمش است. امرى 

که اگر در آن موفق شود، تضمین کننده پیروزى سبزپوشان خواهد بود.

مبارزه علیرضا منصوریان و افشین قطبى

آهن بهتره یا فوالد؟!

استنلى کى روش با گلزنى برابر ماشین سازى  و توقف 
روند گلزنى هاى علیپور حاال شــانس زیادى براى 

کسب عنوان بهترین گلزن فصل دارد.
استنلى کى روش در نیم فصل اول و به دلیل کارت 
زردى که در دیدار برابر ماشین سازى دریافت کرد، 
مصاف با پدیده را از دست داد؛ دیدارى که با درخشش 
مهرداد محمدى و شوت سرکش او از پشت محوطه 
جریمه با یک گل در ورزشــگاه نقش جهان به سود 

طالیى پوشان خاتمه یافت.
چند ماه پس از آن مسابقه که سپاهان صدرنشینى را 
از پدیده گرفت، بار دیگر این دو تیم به هم رسیده اند 
ولى اینبار کى روش در ترکیب اصلى حضور دارد و 

انگیزه هاى زیادى براى گلزنى. 
مهاجم 195 سانتى مترى ســپاهان در دیدار برابر 
ماشین سازى مانند دیدار مقابل سایپا بار دیگر یکى 
از بازیکنان شاخص تیم بود که روى هر دو گل تاثیر 
داشــت و گل اول را خودش به ثمر رساند تا 15 گله 

شود.
شیمبا دیگر مدعى کسب عنوان آقاى گلى لیگ است 
که در آخرین دیدار فوالدخوزستان مانند هموطنش 
گلزنى کرد تا او هم مانند علیپور 13 گله شود؛ اما خیلى 
واضح به نظر مى رسد که همین حاال هم کى روش 

90 درصد راه آقاى گلى لیگ هجدهم را طى کرده.
شاگردان افشین قطبى در دو بازى باقى مانده خود 
باید به مصاف ذوب آهن و تراکتورســازى بروند و 
پرسپولیس با ماشین سازى و پارس جنوبى جم بازى 
خواهد کرد. سپاهان هم طى هفته هاى 29 و 30 با 
پدیده و استقالل خوزســتان مصاف مى دهد؛ پس 
على علیپور و شیمبا کار بسیار سختى براى رسیدن 
به ترمیناتور برزیلى لیگ دارند و بعید به نظر مى رسد 
استوکس ایرلندى هم که با 11 گل در تعقیب این سه 
بازیکن است، شانسى براى رســیدن به سه مدعى 
دیگر کسب عنوان آقاى گلى داشته باشد. مگر شاهد 

اتفاقات عجیبى در دو هفته پایانى باشیم.

جنگ گل هاى برزیلى 
براى کفش طال

مهدى رجب زاده کاپیتان سابق ذوب آهن در گفتگویى احمد خلیلى
 درباره حواشى پیرامون باشگاه ذوب   آهن و اینکه گفته 
مى شود قرار است سعید آذرى از سمتش برکنار شود، 
عنوان کرد: اگر درباره این مسائل از بعد حرفه اى نگاه 
کنیم، تغییر و تحوالت در فوتبــال روز دنیا یک امر 
طبیعى است و این موضوع هم در حیطه مدیریتى و 

هم حیطه فنى رخ مى دهد.
وى افزود: هر باشگاهى سیستم و هیئت مدیره خود 
را دارد و این طبیعى است که آنها همه چیز را بررسى 
مى کنند،  اما قطعاً مسئوالن هر باشگاه, با هر تصمیمى 
که اتخاذ مى کنند، درصدد فراهم کردن شــرایطى 
هســتند که در آینده به نفع تیم باشــد. هیئت مدیره 
باشگاه مشکالت را بررسى و تغییراتى را در کادر فنى 
یا مدیریتى باشگاه ایجاد مى کند. نمى دانم در باشگاه 
چه اتفاقاتى رخ داده و چه اختالفاتى وجود دارد اما این 
را مى دانم که مسئوالن هیچ باشگاهى به دنبال ضربه 
زدن به تیم شان نیستند. امیدوارم تغییراتى که صورت 
مى گیرد به ذوب آهن ضربه نزند و در جهت پیشرفت 

باشگاه و مثبت باشد.
رجب زاده با اشاره اتفاقات آخر بازى ذوب آهن و الزورا و 
درگیرى هواداران تیم میزبان با بازیکنان ایران, گفت: 
صحنه ها را هم از تلویزیون و هم از عکس هاى منتشر 
شده در فضاى مجازى دیدم. اینکه میالد فخر الدینى 
به سمت تماشاگران عراقى ســنگ پرتاپ کرد، کار 
خوبى نبود. بازیکن باتجربه اى مانند میالد باید در آن 
شرایط جو را آرام کند و اگر فرد جوانى احساسى عمل 
کرد، بازیکنان باتجربه تر اوضاع را جمع و جور کنند. 
با تســاوى صعود کرده  بودیم و میالد باید خودش را 
کنترل مى کرد. در این وضعیت تیم ما باید از هرگونه 
حاشیه فرار کند چراکه در غیر این صورت شرایط هم 
براى بازیکنان و هم براى باشــگاه بد مى شود. میالد 
بازیکن با تجربه اى است و در پایان بازى آماتور گونه 
از کوره در رفت و این موضوع قطعاً به ضررش خواهد 
بود. اگر میالد محروم شود, ممکن است باشگاه نیز با 

محرومیت رو به رو شود.

میالد آماتورگونه 
از کوره در رفت

رئیس هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن اصفهان گفت: مسائل داخلى تیم را باید 
مدیرعامل، سرمربى و سرپرست تیم مدیریت کنند.

 شاهرخ شهنازى در گفت و گویى، افزود:  تا زمانى که مسئولیت ریاست هیئت 
مدیره را عهدار باشم به سهم خود زیر هیچ صورتجلسه اى که منجر به تعویض 

آذرى باشد را امضا نخواهم کرد.
رئیس هیئت مدیره باشگاه 
ذوب آهن درباره برکنارى 
سرپرســت تیم توســط 
اعضــاى هیئــت مدیره 
این باشگاه، تصریح کرد: 
کادرفنى و مدیریتى ما تا 
پاى جان جنگیدند و گل 
کاشتند. از طرفى مسائل داخلى تیم را باید مدیرعامل، سرمربى و سرپرست تیم 
مدیریت کنند. شأن هیئت مدیره پرداختن به مسائل کالن و استراتژى هاى 
باشگاه است نه تعیین سرپرست،  هر تصمیمى غیر از این خالف عرف است و 

در هیچ کجا هیئت مدیره سرپرست تیم را تعیین نمى کند. 
شهنازى در پایان خاطرنشان کرد: حاجى رسولى ها پیش از این بهترین بازیکن 
و در حال حاضر بهترین سرپرست براى ذوب آهن است. موفقیت امروز ذوب 
آهن به دلیل همدلى سرپرست، مدیرعامل و سرمربى است. در این شرایط تغییر 
سرپرست تیم روحیه تیم را از بین مى برد و به سایر اعضاى محترم هیئت مدیره 

توصیه میکنم مرتکب چنین اشتباه بزرگى نشوند.

سى و پنجمین ویژه برنامه «فوتبال به وقت اصفهان» با 
محوریت پخش دیدار تیم هاى  فوتبال سپاهان اصفهان 

و پدیده مشهد برگزار مى شود.
 دیدار تیم هاى هاى فوتبال ســپاهان اصفهان و پدیده 
مشهد امروز شنبه 21 اردیبهشــت ماه ساعت 21:30  

برگزار مى شود.ا 
ویژه برنامه «فوتبال به وقت اصفهان» در ادامه پخش 
و کارشناســى مســابقات مختلف فوتبال، از حدود 30 
دقیقه  پیش از آغاز  این دیدار در فرهنگســراى اسوه( 
خیابان صمدیه لبــاف- کوچه مســجد الزهرا(س)- 
شماره 51) پذیراى فوتبال دوســتان اصفهانى خواهد

 بود.
این ویژه برنامه با حضور مهمانانى شاخص و آیتم هاى 
متنوع  از ساعت 21 آغاز  میگردد و ورود براى عموم به 

صورت رایگان است.
 ویژه برنامه هاى «فوتبال به وقت اصفهان» به همت 
معاونت فرهنگى شهردارى منطقه دو اصفهان برگزار 

مى شود.

سپاهان- پدیده را 
در فرهنگسراى اسوه 

تماشا کنید

شاهرخ شهنازى:

مرتکب این اشتباه بزرگ نشوید
سبزها، تنها شکست ناپذیران غرب قاره 

ذوب آهن با نمایشــى قابل قبول در لیگ قهرمانان آســیا در حالى 
صعودش به مرحله بعدى را قطعى کرد کــه هنوز یک هفته تا پایان 
مرحله گروهى باقى مانده است. لیگ قهرمانان آسیا در منطقه غرب 
آسیا هفته پنجم خود را هم پشت سر گذاشت و تکلیف تیم هاى صعود 
کننده در گروه هاى اول، دوم و ســوم مشخص شــد و تنها در گروه 
چهارم تکلیف دومین تیــم صعود کننده در هفته پایانى مشــخص 

خواهد شد.
تیم فوتبال ذوب آهن موفق ترین تیم ایرانى در این مسابقات یکى از 
هفت تیم غرب آسیا است که صعودش به مرحله بعدى در پایان هفته 
پنجم مشخص شد و در هفته آخر مى بایست براى سرگروهى با النصر 
دیدار کند. شاگردان علیرضا منصوریان نه تنها صعود شان به مرحله 
بعدى قطعى شد، بلکه در بسیارى از آیتم ها عملکرد و آمارى چشمگیر 

از خود به جاى گذاشتند.

 تنها تیم شکست ناپذیر غرب
ذوب آهن تنها تیم غرب آسیا و یکى از 3 تیم شکست ناپذیر در کل 
قاره اســت که شکســت ناپذیر مانده و هنوز در این مسابقات طعم 
شکست را نچشــیده اند. به جز ذوب آهن، همه تیم ها در غرب آسیا 
حداقل یک بار طعم شکست را چشــیده اند. «شاندونگ لیونگ» از 
چین و «اولســان هیونداى» از کره جنوبى که در شرق آسیا حضور 

دارند دیگر تیم هاى شکست ناپذیر قاره در پایان هفته پنجم هستند.

 چهارمین تیم هجومى غرب
در بین 16 تیم غرب آســیا، ذوب آهن با 10 گل زده در 5 بازى پس 
از الوحده، االتحــاد و النصر، چهارمین تیم تهاجمى اســت. الوحده 
تهاجمى ترین تیــم در غرب آســیا 13 بار موفق به گلزنى شــده تا 

تهاجمى ترین تیم در غرب آسیا باشد.

 سومین تیم شوتزن
شاگردان علیرضا منصوریان در مجموع 5 بازى 83 بار شوتزنى 

کرده اند و از این نظر هم بعد از النصر با 93 شوت و الدحیل 
در غرب آسیا با 85 شوت، سومین تیم شوتزن 

باشــند. از مجموع 83 شوتى 
که ذوبى ها در این پنج بازى 
زده اند، 26 شوت در چارچوب 

بوده است.

بیشترین سانتر صحیح
تیم ذوب آهن با 39 ســانتر صحیح در 5 بازى بهترین عملکرد را در 
غرب آسیا دارد و این نشان از قدرت تهاجمى و ارسال از کناره ها توسط 
بازیکنان این تیم دارد. لوکوموتیو تاشکند با 32 و السد قطر با 30 سانتر 
صحیح بعد از ذوب آهن دومین و ســومین تیم هاى قوى غرب آسیا 

در این آیتم هستند.

 سومین تیم برتر غرب آسیا
الوحده از امارات و الهالل از عربســتان با 12 امتیاز از 5 بازى 
بیشترین امتیاز را در غرب آســیا دارند و ذوب آهن با 11 امتیاز 

مى باشدســومین تیم برتر غرب آسیا 

ى ز و ر ب زى ب وع ج ر ن وری یر ن ر
93 شوت و الدحیل  3رده اند و از این نظر هم بعد از النصر با

در غرب آسیا 855 شوت، سومین تیم شوتزن 
3شــند. از مجموع 83 شوتى 
ه ذوبى ها در این پنج بازى 
6ده اند، 26 شوت در چارچوب 

ده است.

ی رب ر یمبر ین و
5 امتیاز از 5 بازى  2الوحده از امارات و الهالل از عربســتان با 12
1بیشترین امتیاز را در غرب آســیا دارند و ذوب آهن با 11 امتیاز 

مىباشدســومین تیم برتر غرب آسیا 
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مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)
شماره آگهى: 139803902004000014 تاریخ آگهى: 1398/01/21 شماره پرونده: 139604002004000173 
آگهى مزایده پرونده اجرایى شماره بایگانى: 9600633- ششدانگ پالك شماره چهل و چهار هزار و نهصد و پنج 
فرعى از پالك پانزده هزار و یکصد و نود اصلى به مساحت 110 مترمربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به آدرس: 
اصفهان  خیابان آل خجند کوچه شکیب اصفهانى بن بست صبا پالك 47 که سند مالکیت آن در صفحه 19 دفتر 
225 امالك نقل به صفحه 434 دفتر 225 امالك نقل به صفحه 434 دفتر 59 خروجى به شماره ثبتى 29246 و 
با شماره چاپى 952588 ثبت و صادر شده است با حدود، شماًال: دیوارى است به قطعه دوم تفکیکى به طول پنج 
متر شرقا: به دیوار اشتراکى با خانه نه هزار و هفتصد و چهل و چهار فرعى پانزده هزار و یکصد و نود به طول بیست و 
دو متر جنوبا: درب و دیوارى است به کوچه هشت مترى به طول پنج متر غربا: به دیوار قطعه بیست و سه تفکیکى 
به طول بیست و دو متر. حقوق ارتفاقى ندارد که طبق نظر کارشناس رسمى پالك فوق بصورت ساختمان شمالى 
(درب به حیاط) و با کاربرى مسکونى است پالك موقعیت محلى و دسترسى مناسبى دارد و از یک سمت نورگیرى 
مى کند ساختمان قدیمى با قدمت باالى 40 سال که در یک طبقه کامل با یک زى زمین انبارى کوچک احداث 
شده و ساختمان فاقد ارزش اعیانى مى باشد پالك مورد نظر یک منزل مسکونى به مساحت زمین 110 مترمربع 
و زیر بناى حدودا 97 مترمربع مى باشد و طبق اعالم شهردارى این پالك از سمت کوچه مقدارى عقب نشینى 
دارد اسکلت دیوار باربر بهمراه ســقف تاق ضربى کف حیاط موزائیک نماى بیرون اجر لفتون پنجره ها فلزى و 
دربهاى بیرونى فلزى اتاقها گچ و رنگ سرمایش کولر ابى گرمایش بخارى گازى مى باشد داراى برق، گاز، اب و 
فاضالب مى باشد ملکى مرحوم فرج اله فالحى هلق که طبق سند رهنى شماره 74296- 93/5/25 تنظیمى در 
دفترخانه اسناد رسمى شماره 129 اصفهان در رهن بانک مهر اقتصاد واقع مى باشد و طبق اعالم بانک بستانکار 
ملک فاقد بیمه مى باشد از ساعت 9 الى 12 روز یکشنبه مورخ 98/3/26 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان 
واقع در خیابان هشت بهشت شرقى چهارراه اول ”شهید صداقتى“ ابتداى خیابان الهور سمت چپ طبقه سوم به 
مزایده گذارده مى شود. مزایده از مبلغ پایه چهار میلیارد و چهارصد میلیون ریال شروع و به هر کس خریدار باشد 
به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم 
از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و 
عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده 
است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده 
مزایده مسترد مى گردد ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 98/2/21 درج 
و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحا جهت شرکت در جلسه 
مزایده باید مبلغ پایه مزایده پس از اخذ شناسه واریز از این اداره و طى فیش سپرده در وجه اداره اجراى اسناد رسمى 
بابت پرونده کالسه فوق پرداخت گردد و ارائه اصل فیش واریزى به همراه تقاضاى کتبى و کارت شناسایى معتبر 
الزامى اســت. ضمناً برنده مزایده باید مابقى مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص 

پرداخت نماید. م الف: 433705 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /2/128
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)

شــماره آگهــى: 139803902004000012 تاریــخ آگهــى: 1398/01/21 شــماره پرونــده: 
139704002004000295آگهى مزایده پرونده اجرایى شماره بایگانى: 9702150- ششدانگ پالك شماره 
دوازده هزار و هفتصد و سى و سه فرعى از پانزده هزار و یکصد و نود اصلى به مساحت 202 مترمربع واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان خیابان خواجه عمید خیابان بهارستان (شماره 31) نبش بهارستان پنجم پالك 
384 که سند مالکیت آن با شماره دفتر الکترونیکى 139520302027004020 و 139520302027004021 و 
139520302027004019 و با شماره چاپى 128817 سرى ج سال 94، 128818 سرى ج سال 94، 128816 
سرى ج سال 94 ثبت و صادر شده است با حدود: شماًال در دو قسمت اول درب و دیوار بطول 2/83 متر به خیابان 
دوم درب و دیوار بطول 6/50 متر به خیابان شرقا: دیوار به دیوار بطول 25 متر به شماره دوازده هزار و هفتصد و 
سى و چهار فرعى جنوبا: دیوار به دیوار بطول 8/5 متر به شماره دوازده هزار و هفتصد و شصت و دو فرعى غربا: 
دیواریست بطول 23 متر به خیابان که طبق نظر کارشناس رسمى پالك فوق بصورت یک ساختمان مسکونى 
است با عرصه اى حدود 200 مترمربع و اعیانى حدود 220 متر مربع در دو طبقه زیرزمین و همکف، در هر طبقه 
یک واحد مسکونى، سقف ها طاق ضربى، دستگاه پله طبقات و بام داراى نرده فلزى و دیوار آن داراى قرنیز و بقیه 
آن گچ و رنگ است نماى بیرونى سنگ و اجر و نماى حیاط آجرنما در و پنجره هاى بیرونى سمت کوچه فلزى و 
سمت حیاط الومینیومى و کف حیاط موزائیک است در گوشه حیاط یک سرویس بهداشتى قرار داشته و سطح بام 
بوسیله عایق رطوبتى پیش ساخته پوشیده شده و داراى انشعابات آب و برق و گاز است مشخصات واحدها عبارت 
است از اشپزخانه، حمام و سرویس بهداشتى کف ها از سرامیک و دیوارها کاشى، جنس کابینت آشپزخانه فلزى، 
در ورودى و اتاق خوابها چوبى با چهار چوب فلزى، کف سالن و اتاق خوابها موزاییک که با موکت پوشیده شده 
و دیوارهاى ان سفیدکارى و رنگ، سیستم گرمایشى بخارى و سرمایش کولر ابى و اسپیلت و یک تراس نیز در 
طبقه همکف که کف ان از سنگ و داراى نرده فلزى مى باشد وجود دارد ملکى منصوره عشاقى به نسبت 16/875 
سهم مشاع از 72 سهم و محمد عشاقى به میزان 38/25 سهم مشاع از 72 سهم و اعظم عشاقى به میزا ن 16/875 
سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ که طبق سند رهنى شماره 7371- 95/6/23 تنظیمى در دفترخانه اسناد رسمى 
شماره 281 اصفهان در رهن بانک مهر اقتصاد واقع مى باشد و طبق اعالم بانک بستانکار ملک فاقد بیمه مى 
باشد از ساعت 9 الى 12 روز سه شنبه مورخ 98/3/21 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در خیابان هشت 
بهشت شرقى چهارراه اول ”شهید صداقتى“ ابتداى خیابان الهور سمت چپ طبقه سوم به مزایده گذارده مى شود. 
مزایده از مبلغ پایه هفت میلیارد ریال شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى 
شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف 
در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده 
اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت 
وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى گردد ضمنا این آگهى 
در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 98/2/21 درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى 
روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحا جهت شرکت در جلسه مزایده باید مبلغ پایه مزایده پس از اخذ 
شناسه واریز از این اداره و طى فیش سپرده در وجه اداره اجراى اسناد رسمى بابت پرونده کالسه فوق پرداخت 
گردد و ارائه اصل فیش واریزى به همراه تقاضاى کتبى و کارت شناسایى معتبر الزامى است. ضمناً برنده مزایده 
باید مابقى مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص پرداخت نماید. م الف: 433591 اداره 

اجراى اسناد رسمى اصفهان /2/129
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)

شماره آگهى: 139803902004000010 تاریخ آگهى: 1398/01/21 شماره پرونده: 139604002004000896 
و 139604002004000897 و 139604002004000911 آگهــى مزایده پرونده اجرایى شــماره بایگانى: 
9603287، 9603557، 9603288- ششــدانگ اپارتمان شماره پالك هفده هزار و دویست و هشت فرعى از 
بیست و هشت اصلى به مساحت 128/02 مترمربع واقع در طبقه اول در حد شمال و غرب و داراى پیشرفتگى در 
فضاى خیابان جمعا به مساحت 18/80 مترمربع در حد جنوب داراى تراس مسقف به مساحت 3/5 مترمربع هر 
دو جزء مساحت کل محاسبه مى گردد بانضمام انبارى هفده هزار و دویست و ده فرعى به مساحت 2/80 مترمربع 
واقع در طبقه همکف بانضمام پارکینگ مسقف هفده هزار و دویست و دوازده فرعى به مساحت 12/53 مترمربع 
واقع در طبقه همکف با قدرالسهم و قدرالحصه از مشاعات واقع در بخش 14 ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان 
خیابان ماه فرخى کوچه شمشاد پالك 24 که سند مالکیت آن در صفحه 569 دفتر 841 امالك به شماره ثبتى 
204681 و با شماره چاپى 091707 ثبت و صادر شده است با حدود، شماًال: به طول 6/57 متر پیشرفتگى دیوار و 
پنجره است به فضاى خیابان شرقا: در دو قسمت اول به طول 1/08 متر پیشرفتگى دیواریست به فضاى خیابان 
دوم به طول 14/30 متر دیوار به دیوار 3894 فرعى جنوبا: در دو قسمت به طولهاى 5/53 متر و دوم به طول 3/20 
متر دیوار و پنجره است دیوار کوتاه تراس به فضاى حیاط مشاعى غربا: در ده قسمت که قسمت هاى دوم و هفتم 
و هشتم جنوبى و چهارم و پنجم شمالى و دهم پخى شکل است به طولهاى 0/72 متر و 1/10 متر و 5/66 متر و 
1/10 متر و 3/47 متر و 3/42 متر و 3/47 متر و 1/13 متر و 2/22 متر و 4/62 متر اول دیوار کوتاه تراس و دوم الى 
چهارم و هشتم الى دهم پیشرفتگى دیوار و پنجره. حدود انبارى، شماال: به طول 1/10 متر دیواریست به خیابان 
شرقا: به طول 2/54 متر دیواریست به پارکینگ 17211 فرعى جنوبا: به طول 1/10 متر درب و دیواریست به راه 
پله مشاعى غربا: به طول دو متر و پنجاه و پنج متر دیوار اشتراکى با انبارى 17209 فرعى. ششدانگ پارکینگ 
مسقف 17212 فرعى واقع در همکف به مساحت 12/53 مترمربع شماال: به طول 2/5 متر درب و دیواریست به 
خیابان شرقا: به طول 5 متر دیوار به دیواریست پالك 3894 فرعى جنوبا: به طول 2/5 متر به دیوار اپارتمان 17206 
فرعى غربا: به طول 5/02 متر خط مفروض است به پارکینگ 17211 فرعى. حقوق ارتفاقى له و علیه طبق قانون 
تملک اپارتمانهاست که طبق نظر کارشناس رسمى پالك فوق بصورت یک مجتمع مسکونى سه طبقه که واحد 
مسکونى طبقه اول مورد نظر مى باشد که داراى مساحت اپارتمان 182/02 مترمربع اعیانى که ضلع شمالى و 
غربى با پیشروى کنسول یک مترى ساخته شده با اسکلت بتنى و داراى فضاهایى چون سه عدد اتاق خواب هال 
و پذیرایى و ناهارخورى و اشپزخانه بصورت open مى باشد با کابینت هاى MDF و سرامیک کارى تا زیر 
سقف و تمامى اپارتمان کف ان سرامیک پوشش داده شده است سطوح داخلى گچکارى و بوسیله کاغذ دیوارى 
پوشش داده شده است پنجره هاى داخلى الومینیومى و درب هاى داخلى چوبى با رنگ طبیعى و فاقد اسانسور 
مى باشد و داراى دستگاه پله مشاعى و پارکینگ خصوصى در طبقه همکف و انبارى در طبقه همکف و داراى 
سرویس بهداشتى بصورت مجزا توالت و دستشویى و حمام با کف پوش سرامیک و دیوارها نیز سرامیک پوشش 
داده شده است سیستم گرمایش پکیج و سرمایش کولر ابى با اشتراکات اب و فاضالب برق و گاز پوشش سقف ها 
تیرچه بلوك به همراه گچ کارى و رنگ امیزى شده و دو عدد دور قالب در سقف هال پذیرایى از کشته برى و رنگ 
امیزى شده نماى بیرونى مجتمع تا حد طبقه همکف سنگى و نماى طبقات اول و دوم آجر نما شده است ملکى 
خ انم زهرا نجاران که طبق اسناد رهنى شماره 93/9/10- 58535، 92/11/26- 55979، 90/10/17- 48531، 
90/10/7- 48531 تنظیمى در دفترخانه اسناد رسمى شماره 79 اصفهان در رهن بانک ملت واقع مى باشد و طبق 
اعالم بانک بستانکار ملک فاقد بیمه مى باشد از ساعت 9 الى 12 روز چهارشنبه مورخ 98/3/22 در اداره اجراى 
اسناد رسمى اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقى چهارراه اول "شهید صداقتى" ابتداى خیابان الهور 
سمت چپ طبقه سوم به مزایده گذارده مى شود. مزایده از مبلغ پایه چهار میلیارد و ششصد و هفتاد و دو میلیون 
ریال شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت 
بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى 
آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم 
شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت 
هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى گردد ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف 
جهان چاپ اصفهان مورخ 98/2/21 درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول 
مى گردد. توضیحا جهت شرکت در جلسه مزایده باید مبلغ پایه مزایده پس از اخذ شناسه واریز از این اداره و طى 
فیش سپرده در وجه اداره اجراى اسناد رسمى بابت پرونده کالسه فوق پرداخت گردد و ارائه اصل فیش واریزى به 
همراه تقاضاى کتبى و کارت شناسایى معتبر الزامى است. ضمناً برنده مزایده باید مابقى مبلغ خرید را تا پایان وقت 
ادارى همان روز طى فیش مخصوص پرداخت نماید. م الف: 433564 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /2/130
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 

اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شماره: 984202511913391- 98/2/16 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
- راى 139760302210001780 مورخ 1397/12/25 هیات اقاى بهروز شفیعى پور به شماره شناسنامه 1498 
ملى 1288415591 صادره از اصفهان فرزند عباس در ازاء 191/5 سهم مشاع از 311/5 سهم مشاع  از ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 160 مترمربع مفروزى از پالك شماره 1774 اصلى واقع در بخش شش حوزه ثبت ملک 
جنوب شرق اصفهان.  (موضوع سند شماره 94348 مورخ 86/12/28 دفترخانه 21 اصفهان باقیمانده مالکیت 
رسمى متقاضى) تاریخ انتشــار نوبت اول: 1398/2/21 تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1398/3/6 م الف: 457726 

میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /2/318
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم-  فتح اله شــیرى دادخواستى به مبنى بر استرداد چک شماره 
266020 بطرفیت حسین جهان بین که اعالم شده مجهول المکان است تقدیم و به کالسه 1128/97 در شعبه 
چهارم حقوقى شــوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده 
براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى 
از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در روز چهارشنبه مورخ 98/3/22 ساعت 9/30 در 
جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت نماید در 
غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیاباً رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. خوانده جهت 
استماع شهادت شهود خواهان حاضر شود. م الف: 458502 شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

لنجان (مجتمع شماره یک) /2/338
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم- صندوق قرض الحسنه نور با وکالت از آقاى اسماعیل سلیمیان 
دادخواستى به مبلغ 20/000/000 ریال وجه چک 416596/1608 بانک ملت بطرفیت صغرى محمدى- رضا 
میرمجیدى- علیرضا رحیمى- سید حسن میرمجیدى که اعالم شده مجهول المکان است تقدیم و به کالسه 
545/97 در شعبه هفتم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص نبودن آدرس محل 
اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک 

نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشــر و از نامبرده دعوت مى شود در روز چهارشنبه مورخ 98/3/22 
ساعت 4 بعدازظهر در جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
را دریافت نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیاباً رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد 

نمود. م الف: 458178 شعبه هفتم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان  /2/339
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 

اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شماره: 984202511913583- 98/2/16 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
- راى 139860302210000379 مورخ 1398/02/04 هیات به نام ستاد اجرایى فرمان حضرت امام به شماره 
ملى 14003127610 ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى به مساحت 82860 مترمربع مفروزى از پالك شماره 
90 و 89 اصلى واقع در بخش بیست حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان، به استناد دادنامه شماره 80- 11- 321 
مورخ 80/09/27 شعبه 11 دادگاه انقالب تهران و راى قطعى شــماره 1800- 1799- 1798- 1797 مورخ 
81/5/28 شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران از رحمت اله کازرونى فرزند محمدباقر و خانم رباب کازرونى. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/2/21 تاریخ انتشار نوبت دوم: 3/6 /1398 م الف: 458712 میرمحمدى- رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /2/340
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 

اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شماره: 984202511913583- 98/2/16 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
- راى 139860302210000377 مورخ 1398/02/04 هیات به نام ستاد اجرایى فرمان حضرت امام به شماره 
ملى 14003127610 ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى به مساحت 83717 مترمربع مفروزى از پالك شماره 
90 و 89 اصلى واقع در بخش بیست حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان، به استناد دادنامه شماره 80- 11- 321 
مورخ 80/09/27 شعبه 11 دادگاه انقالب تهران و راى قطعى شــماره 1800- 1799- 1798- 1797 مورخ 
81/5/28 شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران از رحمت اله کازرونى فرزند محمدباقر و خانم رباب کازرونى. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/2/21 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/3/6 م الف: 458747 میرمحمدى- رئیس 

منطقه ثبت  اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /2/342
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 

اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شماره: 984202511913583- 98/2/16 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
- راى 139860302210000380 مورخ 1398/02/04 هیات به نام ستاد اجرایى فرمان حضرت امام به شماره 
ملى 14003127610 ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى به مساحت 110631 مترمربع مفروزى از پالك شماره 
90 و 89 اصلى واقع در بخش بیست حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان، به استناد دادنامه شماره 80- 11- 321 
مورخ 80/09/27 شعبه 11 دادگاه انقالب تهران و راى قطعى شــماره 1800- 1799- 1798- 1797 مورخ 
81/5/28 شعبه 21 دادگاه تج دیدنظر استان تهران از رحمت اله کازرونى فرزند محمدباقر و خانم رباب کازرونى. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/2/21 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/3/6 م الف: 458731 میرمحمدى- رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /2/344
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 

اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شماره: 984202511913583- 98/2/16 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
- راى 139860302210000378 مورخ 1398/02/04 هیات به نام ستاد اجرایى فرمان حضرت امام به شماره 
ملى 14003127610 ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى به مساحت 95818  مترمربع مفروزى از پالك شماره 
90 و 89 اصلى واقع در بخش بیست حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان، به استناد دادنامه شماره 80- 11- 321 
مورخ 80/09/27 شعبه 11 دادگاه انقالب تهران و راى قطعى شــماره 1800- 1799- 1798- 1797 مورخ 
81/5/28 شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران از رحمت اله کازرونى فرزند محمدباقر و خانم رباب کازرونى. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/2/21 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/3/6 م الف: 458768 میرمحمدى- رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /2/346
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 

اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شماره: 984202511914135- 98/1/17 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
- راى 139860302210000367 مورخ 1398/02/02 هیات اقاى حبیب اله قاســم پور به شماره شناسنامه 
658 ملى 2296519377 صادره از شیراز فرزند عبداله بر ششدانگ یک درب باغ به مساحت 639/84 مترمربع 
 پالك شماره 2248/210 اصلى واقع در بخش شش حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1398/2/21 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/3/6 م الف: 459081 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و 

امالك جنوب شرق اصفهان /2/364
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 

اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شماره: 984202511912992- 98/2/15 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
- راى 139860302210000009 مورخ 1398/01/06 هیات  خانم زهرا جعفرپور سرخى به شماره شناسنامه 
1694 ملى 1284734471 صادره از اصفهان فرزند رمضان در دو هزار سهم مشاع از 3266425 سهم ششدانگ 
پالك شماره 2190 اصلى واقع در بخش شش حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. انتقال عادى مع الواسطه از 
طرف آقاى حیدرعلى شاهزیدى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/2/21 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/3/6 م الف: 

459295 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /2/366
تحدید حدود اختصاصى

شماره: 984202511914192- 98/2/17 نظر به اینکه به موجب راى شماره 1513- 97/11/10 قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند مالکیت رسمى ششدانگ یکباب خانه پالك 1774/146 مجزى شده 
از اصلى مذکور بخش 6 ثبت اصفهان در مالکیت تقى کریمى چریانى فرزند محمد مستقر گردیده و پرونده ثبتى 
فاقد سابقه تحدید حدود میباشد لذا به استناد ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى مالک تحدید حدود ملک مرقوم 
در روز: 2شنبه مورخه: 1398/3/20 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و به موجب این آگهى 
به کلیه مالکین و مجاورین اعالم میگردد تا در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین و 
مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حــدود و فقط تا (30) روز پذیرفته 
خواهد شــد و معترض طبق ماده 86 آئیننامه قانون ثبت باید از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره، ظرف یکماه 
دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائى تســلیم و گواهى تقدیم دادخواست را أخذ و به این واحد ثبتى ارائه 
نماید، در غیر اینصورت متقاضى ثبت یا نماینده قانونى وى میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهى عدم تقدیم 
دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تســلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتى را با رعایت 
مقررات ادامه میدهد. تاریخ انتشار: 1398/2/21 م الف: 459138 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك 

جنوب شرق اصفهان  /2/370
ابالغ رأى

آگهى راى شورا - شماره پرونده : 97 / 586ش 3 ح  شماره دادنامه 28مورخ 98/1/29تاریخ رسیدگى : 25 / 12 /97 
درخصوص دادخواست  خواهان آقاى سعیدعارفیان فرزند مصطفى به نشانى شاهین شهر خ عطار فرعى 4شرقى 
پ 91به طرفیت خواندگان : 1-  شرکت فرشــان خدمات زاگرس شماره شناسه شرکت 010340034515به 
نشانى مجهول المکان 2- آقاى فریبرز خسروى فرزند داراب به نشانى مجهول المکان  به خواسته مطالبه مبلغ 
000 / 000 / 5 ریال به استناد یک فقره چک به شــماره 953282مورخ 87/2/20بانک صادرات وتاخیرتادیه 
وهزینه دادرسى ومطلق خسارات وگواهى  عدم پرداخت بانک محال علیه به تاریخ 97/10/25به انضمام خسارت 
تاخیرتادیه وهزینه دادرسى ، نظربه اینکه مستندات مذکور براشــتغال ذمه خواندگان به میزان خواسته داللت 
داردونامبرده باوجود ابالغ قانونى اخطاریه  وضمایم آن واستحضار ازجریان دادرسى درجلسه مقررحضورنیافته  
ونسبت به دعوا ومستندات آن ایراد واعتراضى به  عمل نیاورده ودلیلى بر پرداخت وبرائت ذمه  خویش ابرازنداشته 
است شورابااستصحاب  بقاى دین اســتحقاق خواهان رابرمطالبه خواسته ثابت تشخیص داده ومستندابه مواد  
198و515و519و520و522قانون آیین دادرســى مدنــى  و313و314 ناظر به مــاده 249قانون تجارت راى  
برمحکومیت  تضامنى خواندگان به  پرداخت مبلغ 5/000/000 ریال بابت اصل خواسته صادرومستندا به تبصره 
الحاقى به ماده 2قانون صدورچک وماده  واحد استفساریه  تبصره مذکورمصوب سال 77مجمع تشخیص  مصلحت 
نظام بابت خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ گواهى  عدم پرداخت  مورخ 97/10/25تازمان وصول  که محاسبه آن بادایره 
ى اجراى احکام است ومبلغ 627/500ریال بابت هزینه دادرسى و درحق خواهان محکوم مى نماید .راى صادره 
غیابى وظرف مدت بیست روز پس ازابالغ  قابل واخواهى دراین شورا وسپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر 
درمحاکم حقوقى شهرستان شاهین  شهرمى باشــد – 450981 م الف  قاضى شعبه سوم حقوقى شوراى حل 

اختالف شاهین شهر  / 2/348 
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ اخطاریه -  نظربه اینکه خواهان آقاى /خانم بانک انصار به مدیریت عاملى  آیت اله ابراهیمى باوکالت آقاى 
اصغرداورى دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفیت 1 – حمیدرضافرجى  2 – محمدعربیان  به این شورا تقدیم 
نموده و به کالسه 98 / 51ش 11 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 26 / 3 / 98ساعت 10 صبح  تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده ردیف اول و دوم به اســتناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت 
مى شود ، قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شورا مراجعه نماید درغیر 
اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد شد . 454088 /م الف مدیر دفتر شعبه 11 حقوقى شوراى حل 

اختالف شاهین شهر/  2/349 
مزایده مال منقول نوبت اول 

در پرونده 971896ح اجرا نیابت ازشعبه هفدهم اجراى احکام دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان محکوم 
علیه شرکت گیتى پسند به پرداخت مبلغ 408/657/313ریال بابت اصل خواسته درحق حسن زاده احمدى ومبلغ 
20/432/865ریال بابت حق االجراى دولتى درحق صندوق دولت محکوم گردیده که محکوم له درقبال خواسته 
خوداقدام به توقیف ملک محکوم علیه شرکت گیتى پسند که به شرح زیرتوسط کارشناس خبره کارشناسى شده 
است ، نموده است  - صورت اموال موردمزایده : 12695مترلوله 16میلیمتر ( pex- al- pex )از قرارهرمتر 
33850ریال – جمعابه ارزش 429/725/750ریال - زمان برگزارى مزایده : 8/ 3/ 98 ســاعت 8 صبح محل 
برگزارى مزایده : اجراى احکام حقوقى  دادگسترى شاهین شهر . مزایده از قیمت کارشناسى شروع وبه کسى 
که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد . برنده مزایده مى بایست 10 درصداز ثمن معامله را فى 
المجلس به همراه داشته باشند تا عند اللزوم به حساب سپرده  واریز و تا یک ماه فرصت دارد ما بقى ثمن معامله را 
به حساب سپرده واریز نماید و اال ضمن ابطال مزایده10 درصد اولیه پس از کسر هزینه هاى مزایده به صندوق 
دولت واریز مى گردد . کسانى که مایل ب رکت در مزایده مى باشند مى بایست حداکثر 5 روز قبل از مزایده به دایره 
اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شود و در روز انجام مزایده درخواست کتبى خود به 
همراه قیمت پیشنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى تحویل ، تا در مزایده شرکت داده شوند . م/ الف 454117 

کرباسى - دادورز اجراى احکام حقوقى دادگسترى شاهین شهر /2/350 
مزایده مال منقول نوبت اول 

در پرونده 971895ح اجرا نیابت ازشعبه هفدهم اجراى احکام دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان محکوم 
علیه شــرکت گیتى پســند به پرداخت مبلغ 341/145/549ریال بابت اصل خواسته درحق محمدصادق زاده 
احمدى  ومبلغ 17/057/277ریال بابت حق االجراى دولتى درحق صندوق دولت محکوم گردیده که محکوم له 
درقبال خواسته خوداقدام به توقیف ملک محکوم علیه شرکت گیتى پسند که به شرح زیرتوسط کارشناس خبره 
 pex- al- pex ) کارشناسى شده است ، نموده است  - صورت اموال موردمزایده : 14328مترلوله 16میلیمتر
)از قرارهرمتر 32800ریال – جمعابه ارزش 469/958/400ریال - زمان برگزارى مزایده : 8/ 3/ 98 ســاعت 
8/30الى 9 صبح محل برگزارى مزایده : اجراى احکام حقوقى  دادگســترى شاهین شــهر . مزایده از قیمت 
کارشناسى شروع وبه کسى که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد . برنده مزایده مى بایست 10 
درصداز ثمن معامله را فى المجلس به همراه داشته باشند تا عند اللزوم به حساب سپرده  واریز و تا یک ماه فرصت 
دارد ما بقى ثمن معامله را به حساب سپرده واریز نماید و اال ضمن ابطال مزایده10 درصد اولیه پس از کسر هزینه 
هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد . کسانى که مایل ب رکت در مزایده مى باشند مى بایست حداکثر 5 
روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شود و در روز انجام مزایده 
درخواست کتبى خود به همراه قیمت پیشنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى تحویل ، تا در مزایده شرکت داده 

شوند . م/ الف 454279 کرباسى - دادورز اجراى احکام حقوقى دادگسترى شاهین شهر /2/351 
اخطار اجرایى

محکوم علیه على جان نثارى فرزندمرتضى به نشانى مجهول المکان  و محکوم له حمیدرحیمى رهنانى  بنشانى 
اصفهان – رهنان – خ شهیدان کوچه شهید مرتضى اکبرى کوى 10 به موجب راى شماره 656 تاریخ 17 / 10/ 
97حوزه یازدهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 
16/500/000ریال بابت اصل خواسته وپرداخت مبلغ 206/250ریال بابت هزینه دادرسى  ومبلغ 210/000ریال 
بابت هزینه الصاق تمبردادخواست وضمائم وپرداخت خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسیدچکها 91/12/25- 
91/12/13تازمان اجراى حکم درحق محکوم له . ضمنا پرداخت هزینه اجراى حکم به عهده محکوم علیه مى 
باشد – قاضى شعبه یازدهم حقوقى شــوراى حل اختالف شاهین شهر ماده 34 قانون اجراى احکام همین که 
اجراییه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که 
خود را قادر به اجراى مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالى ندارد صریحا اعالم نماید محکوم علیه تا30روزپس ازابالغ اجراییه مى تواندضمن ارایه صورت 
کلیه اموال خوددعوى اعساررانیز اقامه نماید تابازداشت نشود مگردعوى مستردیاردشود- م الف 454283 قاضى 

شعبه یازدهم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/ 2/352 
اخطار اجرایى

محکوم علیه هادى اسدالهى باربه نشــانى  مجهول المکان و محکوم له  1- محمدخدادادى فرزندرمضان 2- 
علیرضاخدادادى فرزندمحمد هردوبه آدرس دولت آباد منطقه صنعتى – انتهاى خ جنب آجر حسینى آجرخدادادى  
به موجب راى شماره 595 تاریخ 10 / 9/ 97 حوزه چهارم  حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر 
محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 40/600/000ریال بابت اصل خواسته ومبلغ 1/625/000ریال بابت 
هزینه دادرسى والصاق تمبر به اوراق پیوست دادخواست به ا نضمام هزینه نشرآگهى وپرداخت خسارت تاخیرتادیه 
وفق شاخص اعالمى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران بامحاسبه دایره اجرا ازتاریخ سررسیدچک شماره 
297764مورخ 94/7/13لغایت زمان وصول محکوم به درحق محکوم لها –ماده 34 قانون اجراى احکام همین 
که اجراییه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى 
براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد صریحا اعالم نماید م الف 454112 سعیدمهدى پور - قاضى شعبه چهارم شوراى 

حل اختالف شاهین شهر/2/353 
اخطار اجرایى

شماره 826/97 به موجب راى شــماره 1359 تاریخ 97/11/11 حوزه دوم شــوراى حل اختالف شهرستان 
نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه فاطمه آسترکى به نشــانى مجهول المکان محکوم است به 
پرداخت مبلغ 70/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 2/270/000 بابت هزینه هاى دادرسى 
و  خســارت تاخیردرتادیه از تاریخ ســر رســید چک 93/7/30 لغایت اجراى حکم  و همچنین محکوم علیه 
محکوم به پرداخت مبلغ 3/500/000 ریال نیم عشر دولتى مى باشــد .محکوم له: سهیال محمدى به نشانى: 
یزدانشهر بوســتان 15 غربى پالك 95 ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شــد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم 
به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میســر باشــد و در صورتى که خود را 
قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و 
اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. 457946/م الف-شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد /2/354

 ابالغ وقت دادرسى
خواهان محمد کاظمى  دادخواستى به خواسته الزام خوانده مبنى بر الزام به انتقال سند به طرفیت خوانده رضا تقیان  
به شوراى حل اختالف شعبه 8 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 131/98 ثبت گردیده 
و وقت دادرسى به تاریخ 98/4/10 ساعت 4/15 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس 
و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب 
یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف 
مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه 
دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم 
شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد457276/ م 

الف شعبه 8 شوراى حل اختالف نجف آباد/ 2/360
 حصروراثت 

على هاشمى داراى شناسنامه شماره 107 به شرح دادخواست به کالسه 232/98 از این دادگاه درخواست گواهى 
حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسینعلى هاشمى جوزدانى بشناسنامه 40 در تاریخ 97/9/16 
اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. رقیه هاشمى جوزدانى 
ش ش 1375 ، 2. جمیله هاشمى جوزدانى ش ش 23 ، 3. محمد هاشمى  ش ش 65 ، 4. على هاشمى ش ش 
107 ، 5. محبوبه هاشمى جوزدانى ش ش 42 ، 6. ملیحه هاشمى جوزدانى ش ش 15(فرزندان متوفى) 7. گلناز 
جعفرى ش ش 23 (همسر متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 457143/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى 

دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد /2/355
 حصروراثت 

حسن شاهپورى  داراى شناسنامه شماره 1719 به شرح دادخواست به کالسه 225/98 از این دادگاه درخواست 
گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان جمیله فیاضى سواد جانى بشناسنامه 37 در تاریخ 
97/9/14 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. حســن 
شاهپورى ش ش 1719 ، 2. مرضیه شاه پورى ارانى  ش ش 174 ، 3. محمد مهدى شاه پورى ش ش 1517 ، 4. 
سجاد شاه پورى ارانى  ش ش 3254 ، 5. سمیرا شاه پورى ارانى ش ش 11287 (فرزندان متوفى)، متوفى به غیر 
از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید 
تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واالگواهى صادرخواهد شد455885/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/ 2/356

 حصروراثت 
حسین زمانیان نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 23320 به شرح دادخواست به کالسه 234/98 از این دادگاه 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسنعلى زمانیان نجف آبادى بشناسنامه 
380 در تاریخ 97/9/15 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. 
حسین زمانیان نجف آبادى ش ش 23320 ، 2. عزت زمانیان نجف آبادى ش ش 23321 ، 3. عصمت زمانیان 
نجف آبادى ش ش 292 ، 4. اکرم زمانیان نجف آبادى ش ش 1900 ، 5. عشرت زمانیان نجف آبادى ش ش 
312 (فرزندان متوفى)، 6. طاهره انتشارى نجف آبادى ش ش 182 (همسر متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان 
ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى 
اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى 

صادرخواهد شد. 457681/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد /2/357
 حصروراثت 

معصومه مینابى داراى شناسنامه شماره 162 به شرح دادخواســت به کالسه 137/98 از این دادگاه درخواست 
گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مجید فرهادى بشناسنامه 430 در تاریخ 1398/1/3 
اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. مهشید فرهادى  ش 
ش 1080821309 ، 2. نوشین فرهادى ش ش 1081058730 ،  (فرزندان متوفى)، 3. سعیده لطفى ش ش 413 
(همسر متوفى)،4. معصومه مینابى ش ش 162 ( مادرمتوفى ) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا 
وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 

455907/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/ 2/358
 حصروراثت 

اسکندر لطفى  داراى شناسنامه شماره 49 به شرح دادخواست به کالسه 136/98 از این دادگاه درخواست گواهى 
حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سعیده لطفى بشناسنامه 413 در تاریخ 98/1/3 اقامتگاه دائمى 
خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. نوشین فرهادى ش ش 1081058730 
، 2. مهشید  فرهادى ش ش 1080821309 ، (فرزندان متوفى)، 3. مجید فرهادى ش ش 430 (همسر متوفى)،4. 
اسکندر لطفى ش ش 49 ( پدر متوفى )5. مه لقا آذرى نجف آبادى ش ش 469 ( مادر متوفى )، متوفى به غیر از 
نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید 
تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واالگواهى صادرخواهد شد. 455909/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/ 2/359

 حصروراثت 
فاطمه حاجى قربانى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 552 به شرح دادخواست به کالسه 235/98 از این دادگاه 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان طاهره حمزه نجف آبادى بشناسنامه 959 
در تاریخ 97/12/13 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. 
زینت حاجى قربانى نجف آبادى ش ش 359 ، 2. محمدباقر حاجى قربانى نجف آبادى ش ش 399 ، 3. فاطمه 
حاجى قربانى نجف آبادى ش ش 552 ، 4. محدثه حاجى قربانى نجــف آبادى ش ش 1722 ، 5. عبدالرحمن 
حاجى قربانى نجف آبادى ش ش 7063 ، 6. رسول حاجى قربانى ش ش  901 ، 7. محمد مهدى حاجى قربانى 
نجف آبادى ش ش 1659 8. زهره حاجى قربانى نجف آبادى ش ش 98 (فرزندان متوفى) 9. مصطفى حاجى 
قربانى نجف آبادى ش ش 20360 (همسر متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 457687/م 

الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد /2/361
 حصروراثت 

امیر حسین شایگان داراى شناسنامه شماره 924 به شرح دادخواست به کالسه 236/98 از این دادگاه درخواست 
گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عباسعلى شایگان بشناسنامه 162 در تاریخ 98/2/1 
اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. فرشته شایگان  ش 
ش 876 ، 2. ثابته شایگان ش ش 1107 ، 3. شکوفه شایگان ش ش 276 ، 4. فرزانه شایگان ش ش 24489 ، 
5. امیرحسین شایگان ش ش 924 ، 6. مهرداد شایگان ش ش 30287(فرزندان متوفى)7. بهجت حجتى نجف 
آبادى ش ش 1055 (همســر متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد457725/م الف رئیس 

شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/ 2/362
 حصروراثت

مه لقا آیت داراى شناسنامه شماره 143 به شرح دادخواست به کالسه 233/98 از این دادگاه درخواست گواهى 
حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان شاهزاده بیگم آیت نجف آبادى بشناسنامه 14935 در تاریخ 
97/6/20 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. مه لقاآیت 
ش ش 143 ، 2. سید صدر الدین آیت ش ش 21879 ،  (فرزندان متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى 
ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد 
یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 

458081/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/ 2/363
 آگهى مفاد آراء صادره توسط هیأت حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در اداره ثبت اسناد و 
امالك شهرستان مبارکه 

 نظر به اینکه طبق آراء صادره توسط هیأت فوق الذکر تصرفات مفروزى یا مشاعى افراد مشروحه ذیل به استناد 

اسناد مالکیت رسمى مشــاعى یا قباله انتقال عادى مورد تأیید قرار گرفته اســت لذا طبق ماده 3 قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى ، مفاد آراء صادره در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو 
روزنامه عصراصفهان  و نصف جهان  چاپ و منتشر مى گردد تا چنانچه شخص یا اشخاصى نسبت به آراء مذکور 
معترض باشند از تاریخ انتشار نوبت اول آگهى روزنامه موخراالنتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومى محل نمایدو گواهى تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. در 
اینصورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعى دادگاه خواهد بود .و چنانچه اعتراض در مهلت قانونى واصل 
نگردد یا معترض ، گواهى تقدیم دادخواست به دادگاه عمومى محل را ارائه نکند، اداره ثبت محل مبادرت به صدور 
سند مالکیت بنام متصرف مى نماید. لیکن صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .   

« امالك و ابنیه واقع در بخش  8 و9 ثبت اصفهان 
1- رأى شــماره 139760302009002606 مورخ 1397/10/30 خانم فریبا شاطرى فرزند محمد تقى ، در 
ششدانگ یکباب کارگاه کابینت سازى  به مساحت 147/10مترمربع مجزا شده از  پالك  12 -اصلى بخش8 

انتقالى از مالک رسمى سید اسداله سجادى کرافشانى 
2- رأى شماره 139760302009002846 مورخ 1397/11/30 خانم سلطنت شیروانى احمدى فرزند شکراله ، 
در ششدانگ یکباب خانه   به مساحت 191/80مترمربع مجزا شده از  پالك  15 -اصلى بخش9 انتقالى از مالک 

رسمى منصور باقرى 
3- رأى شماره 139760302009000252 مورخ 1398/01/29 آقاى رضا قاراخانى ده سرخى فرزند حیدرعلى 
، در سه ونیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه   به مساحت 266/40مترمربع مجزا شده از  پالك  12 -اصلى 

بخش8 انتقالى با واسطه  از مالک رسمى عبدالخالق باروتى  
4- رأى شماره 139760302009000253 مورخ 1398/01/29 آقاى علیرضا قاراخانى ده سرخى فرزند رضا 
، در دو ونیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه   به مساحت 266/40مترمربع مجزا شده از  پالك  12 -اصلى 

بخش8 انتقالى با واسطه  از مالک رسمى عبدالخالق باروتى  
5- رأى شماره 139760302009000286 مورخ 1398/01/31 آقاى اصغر صفایى قهنویه  فرزند حسن ، در 
ششدانگ یکباب خانه   به مساحت 386/30مترمربع مجزا شده از  پالك 388فرعى از  19 -اصلى بخش8 انتقالى 

از مالک رسمى محمد اعظم پناه  
6- رأى شماره 139760302009002860 مورخ 1397/11/30 آقاى حمید اسماعیل زاده درچه   فرزند علیداد 
، در ششدانگ یکباب خانه   به مساحت 200/58مترمربع مجزا شده از  پالك 1 -اصلى بخش9انتقالى از مالک 

رسمى مهدى ایرانپور  
7- رأى شــماره 139760302009000247 مورخ 1398/01/29 آقاى ابراهیم ضیائى زرد خشــوئى   فرزند 
محمدتقى ، در ششدانگ یکباب خانه   به مساحت 233/50مترمربع مجزا شده از  پالك115فرعى از19 -اصلى 

بخش8انتقالى از مالک رسمى ناصرقلى ندافى و همدم رضایى  
8- رأى شماره 139760302009000257 مورخ 1398/01/29 خانم سمانه قربانى اسماعیل ترخانى    فرزند 
احمدرضا، در ششدانگ یکباب خانه   به مساحت 313/12مترمربع مجزا شده از  پالك 16 -اصلى بخش8انتقالى 

از مالک رسمى رمضان باقریان سرارودى
9- رأى شماره 139760302009001293 مورخ 1397/05/28 آقاى اصغر نکوئى    فرزند حسن ، در ششدانگ 
یکباب خانه   به مساحت 227/50مترمربع مجزا شده از  پالك 1512فرعى از 1 -اصلى بخش8انتقالى از مالک 

رسمى سیف اله فروغى دهنوى
10- رأى شماره 139760302009002867 مورخ 1397/11/30 آقاى شهنام صالحى مبارکه    فرزند محمد 
، در ششدانگ یکباب ساختمان   به مساحت 334/60مترمربع مجزا شده از  پالك 10 -اصلى بخش9انتقالى از 

مالک رسمى محمد احمدپور مبارکه
11- رأى شماره 139760302009000248 مورخ 1398/01/29 خانم فاطمه ابوالقاسمى الوى    فرزند شهریار ، 
در ششدانگ یکباب خانه   به مساحت 204/40مترمربع مجزا شده از  پالك197 فرعى از  5 -اصلى بخش8انتقالى 

از مالک رسمى حیدر قلى باقریان سرارودى 
12- رأى شــماره 139760302009000275 مورخ 1398/01/31 شــرکت دیر گداز افق  به شناســه ملى 
14003578809در ششدانگ یکباب کارگاه به مســاحت 1087/30مترمربع مجزا شده از  پالك 17-اصلى 

بخش8 انتقالى از مالک رسمى باقر غضنفرپور خولنجانى
13- رأى شــماره 139760302009000251 مورخ 1398/01/29 آقاى داریوش اسعدى    فرزند نعمت اله  ، 
در ششدانگ یکباب خانه   به مساحت 146/80مترمربع مجزا شده از  پالك 11 -اصلى بخش8انتقالى از مالک 

رسمى بهادر خان نهچیرى
14- رأى شماره 139760302009002853 مورخ 1397/11/30 آقاى سید رسول موسوى     فرزند محمود  ، 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ قسمتى از  یکباب خانه   به مساحت 0/60مترمربع مجزا شده از  پالك 1 -اصلى 

بخش9 انتقالى از مالک رسمى قدمعلى ایرانپور
15- رأى شماره 139760302009002854 مورخ 1397/11/30 آقاى سید مسعود  موسوى     فرزند محمود  ، 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ قسمتى از  یکباب خانه   به مساحت 0/60مترمربع مجزا شده از  پالك 1 -اصلى 

بخش9 انتقالى از مالک رسمى قدمعلى ایرانپور
16- رأى شماره 139760302009001992 مورخ 1397/08/30 آقاى اسماعیل نجاتى درچه     فرزند احمد  ، در 
ششدانگ یکباب خانه   به مساحت 15/ 195مترمربع مجزا شده از  پالك 958 فرعى از  2 -اصلى بخش9 انتقالى 

از مالک رسمى میرزا آقا جعفریان مبارکه
17- رأى شماره 139760302009000260 مورخ 1398/01/29 آقاى سعید دهقان     فرزند اکبر  ، در ششدانگ 
یکباب خانه   به مساحت 11/ 145مترمربع مجزا شده از پالك 19 -اصلى بخش9 انتقالى از مالک رسمى رضا 

صالحى
18- رأى شــماره 139760302009000263 مورخ 1398/01/29 آقاى فرهاد ایرانپور     فرزندمحمد على  ، 
در ششدانگ یکباب خانه   به مساحت 91مترمربع مجزا شده ازپالك  1 -اصلى بخش9 انتقالى از مالک رسمى 

امیرقلى ایرانپور
19- رأى شماره 139760302009000264 مورخ 1398/01/29 آقاى غالمعلى نصوحى   فرزند حبیب اله  ، 
در ششدانگ یکباب خانه   به مساحت 260/96مترمربع مجزا شده ازپالك  1 -اصلى بخش9 انتقالى از مالک 

رسمى حبیب اله آقابابائى مبارکه 
20- رأى شماره 139760302009002621 مورخ 1397/10/30 آقاى احمد مختارى مبارکه    فرزند منصور  ، 
در ششدانگ یکباب خانه   به مساحت 272/66مترمربع مجزا شده از پالك   7 -اصلى بخش9 انتقالى از مالک 

رسمى رضا صریریان  
21- رأى شماره 139860302009000359 مورخ 1398/02/12 آقاى حمید نصرالهى  مبارکه    فرزند حبیب  
، در ششدانگ یکباب مغازه   به مساحت 85/20مترمربع مجزا شده از پالك   1 -اصلى بخش9 انتقالى از مالک 

رسمى عباس خواجه
22- رأى شماره 139760302009000246 مورخ 1398/01/29 آقاى اصغر باقرى خولنجانى  فرزند  سیف اله  
، در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه   به مساحت 245/50مترمربع مجزا شده از پالك 401 فرعى از   13 

-اصلى بخش9 انتقالى با واسطه از مالک رسمى خانم سلطان باقرى خولنجانى
23- رأى شماره 139760302009000261  مورخ 1398/01/29 خانم ناهید  باقرى خولنجانى  فرزند  کاظم   ، 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه   به مساحت 245/50مترمربع مجزا شده از پالك 401 فرعى از   13 

-اصلى بخش9 انتقالى با واسطه از مالک رسمى خانم سلطان باقرى خولنجانى
24- رأى شــماره 139860302009000378  مورخ 1398/02/15 خانم مریم شــیخ زاده   فرزند  بهرام  ، در 
ششدانگ یکباب خانه   به مساحت 74/15مترمربع مجزا شده از پالك370 فرعى از   19 -اصلى بخش8 انتقالى 
با واسطه از مالک رسمى بانو جمیله خدارحمى قهنویه تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/2/21 تاریخ انتشار نوبت 
دوم : 6 /1398/3 م الف : 458512  مظاهر نصرالهى - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مبارکه / 2/368

ابالغ وقت دادرسى
خواهان حســین ناظمى اشنى دادخواســتى به خواســته مطالبه و خســارت تاخیر در تادیه از زمان سررسید 
لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خســارت ناشــى از دادرســى و حق الوکاله وکیل به طرفیت خوانده آقاى 
محسن امیدى به شوراى حل اختالف  شــعبه 5 امیرآباد شهرستان نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع 
به شــماره 92/98 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 98/3/21 ســاعت 8:30 تعیین گردیده علیهذا چون 
خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشــد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا 
برابر ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یکبــار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار محلى آگهى 
مى شــود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشــر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت 
به دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شــده حضور یابد بدیهى 
است درصورت عدم حضور شــورا به خواسته ابالغ رســیدگى نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. 
چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشــد فقط یک نوبت درج خواهد شــد. 460127/ م الف شعبه 5 امیر آباد 

شوراى حل اختالف نجف آباد 2/371 
مزایده اموال غیر منقول ( اسنادرهنى ) 

آگهى مزایده پرونده شماره بایگانى 9500260- تمامت شش دانگ پالك شماره  73412فرعى از301اصلى 
مفروزومجزاشــده از 55199فرعى از اصلى مذکور قطعه 4واقع دربخش 16ناحیه  00حوزه ثبت ملک شاهین 
شهر استان اصفهان به مســاحت 81,36مترمربع مالکیت محبوبه معصومى فرزند عوضعلى شماره شناسنامه 
332تاریخ تولد 65/1/1 صادره ازبروجن داراى شماره ملى 4650732050باجز سهم 6ازکل سهم 6به عنوان 
مالک ششدانگ عرصه واعیان عرصه واعیان موضوع سندمالکیت اصلى به شماره چاپى 438514سرى دسال 
91که درصفحه 539دفتر امالك جلد 854ذیل شماره 192782ثبت گردیده است که حدودومشخصات آن بدین 
شرح است : شماال : دردوقسمت به طولهاى : (10) ده متر ، (70) هفتادسانتى متراول دیواریست ، دوم دیواریست 
پیشرفتگى ، اول به فضاى ملک مجاور شماره 71054فرعى از شماره 301اصلى دوم به فضاى معبرمجاور شرقا: 
در دوقسمت : به طولهاى (5/22) پنج متروبیست دو سانتى متر ، (1/85) یک متروهشتادوپنج  سانتى متر ، اول 
دیواروپنجره است  دوم نیم دیوار جلوى بالکن ، اول ودوم به فضاى معبر مجاورجنوبا : درپنج قسمت ، که قسمت 
چهارم آن شرقى است به طولهاى (70/.) هفتادسانتى متر ، (55/.) پنجاه وپنج سانتى متر ، (4/55) چهارمتروپنجاه 
وپنج سانتى متر ، (1/23 یک متروبیست وسه سانتى متر ، (4/90) چهار مترونودسانتى متر اول نیم دیوارى جلوى 
بالکن ، دوم دیواراست سوم درب ودیوار است ، چهارم دیواریست ، پنجم دیواریست مشترك ، اول به فضاى معبر 
مجاوردوم تاچهارم به راه پله مشاعى  پنجم به آپارتمان قطعه 5غربا : به طول (8/30) هشت مترو سى سانتى متر 
، دیواریست ، به فضاى ملک مجاورشماره 55198فرعى ازشماره 301اصلى مشخصات منضمات ملک پارکینگ 
به مساحت 105به حدوداربعه ، شماال به طول (2/10) دومتروده سانتى متر ، خط فرضى به محوطه مشاعى است 
شرقا (5/00) پنج متر ، خط فرضى  به محوطه مشاعى است ، جنوبا : به طول (2/10) دومتروده سانتى متر ،  خط 
فرضى به محوطه مشاعى است ، غربا: به طول (5متر) ،  خط فرضى به محوطه مشاعى است به پارکینگ قطعه 
3- انبارى به مساحت 1,3به حدوداربعه : شماال به طول (1/30) یک متروسى سانتى متر ، دیواریست مشترك به 
انبارى قطعه 1شرقا به طول : (1) یک متر ، درب ودیواراست به راهروجنوبا ، به طول (1/30) یک متروسى سانتى 
متر ، دیواریست به محوطه پارکینگ غربا، به طول (1متر) دیواریست به راه پله مشاعى – طبق نظرکارشناس 
رسمى دادگسترى : محل موردنظر واقع درشاهین شهر – شهرك گلدیس – بلواررضوى – خیابان ابوذر – بین 
فاز 3و4نبش فلکه – فرعى 8غربى – کوچه اول – پالك 1- مشخصات بنا : پالك موردنظر مجموعه ساختمانى 
داراى طبقه همکف ودوطبقه روى پیلوت ومشتمل بر  5واحدمسکونى ( طبقه همکف یک واحد وبقیه طبقات 
هرکدام دوواحد ) وفاقدآسانسورمى باشد که انبارى هاوپارکینگ هادرحیاط ( طبقه همکف ) مى باشند .آپارتمان 
مزبور درطبقه دوم ساختمان مزبوور ودرضلع شمالى آن (واحد5به کدپستى 8315646599وبامساحت عرصه 
حدود81مترمربع واقع شده است که انبارى وپارکینگ  آن درطبقه همکف مى باشد . کنتورهاى برق وگازمستقل 
وآب مشترك مى باشد .نماى ســاختمان آجر ودرب ورودى مجموعه وپارکینگ فلزى مى باشد . کف حیات 
موزاییک ودیوار حیاط آجرنما وکف پله ها سنگ وکف پاگرد راه پله وقسمتى ازدیوار راه پله سرامیک وبقیه راه 
پله رنگ مى باشد .نرده هاى راه پله فلزى مى باشد .درب ورودى واحدچوبى وچارچوب فلزى مى باشد .داراى 
سیستم سرمایش کولرآبى وگرمایش پکیج ورادیاتورآلومینیومى  مى باشد . کف واحدسرامیک وبدنه رنگ مى 
باشــد وداراى دواتاق خواب بادرب چوبى وچارچوب فلزى وپنجره ها فلزى تک جداره مى باشد .آشپزخانه اپن 
وداراى کابینت ام دى اف وبدنه وکف ســرامیکگ مى باشــد .لذاباتوجه به جمیع جهات فوق وموقعیت ملک 
وکلیه عوامل تاثیرگذار ارزش ششــدانگ پالك مزبورجمعا به مبلغ 720/000/000ریال ( هفتصدوبیســت 
میلیون)  ریال تعیین مى گردد که به موجب سندرهنى شماره 14314- 93/9/29دفترخانه اسنادرسمى شماره 
408شهر شاهین شهراستان اصفهان که به نفع بانک مسکن دررهن قرارگرفته بنابراعالم بستانکار بیمه مى 
باشــد بنابرگزارش ماموراجرا درزمان ارزیابى خالى ازسکنه مى باشد که ازســاعت 9الى 12روزدوشنبه مورخ 
98/3/27درواحداجراى اسنادرســمى شاهین شهر واقع درشاهین شــهر خ مدرس به مزایده گذارده مى شود 
.مزایده ازمبلغ 720/000/000ریال ( هفتصدوبیست میلیون ) شروع وبه هرکس خریدارباشد به باالترین قیمت 
پیشنهادى فروخته مى شود . الزم به ذکراست پرداخت بدهى هاى مربوط به آب ، برق وگاز اعم ازحق انشعاب 
ویاحق اشتراك ومصرف درصورتى که موردمزایده داراى آنهباشد ونیزبدهى هاى مالیاتى وعوارض شهردارى 
وغیره تاتاریخ مزایده اعم ازاینکه رقم قطعى آن معلوم شده یانشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه 
پس ازمزایده درصورت وجودمازاد وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق ازمحل مازادبه برنده مزایده مستردمى 
گردد .ضمنا این آگهى دریک نوبت درروزنامه – چاپ اصفهان مورخ 98/2/21درج ومنتشرمى گردد ودرصورت 
تعطیلى روز مزایده به روز بعدموکول مى گردد . توضیحا جهت شرکت درجلسه مزایده مبلغ ده درصد ازپایه مزایده 
طى فیش مخصوص اداره اجرا به همراه تقاضاى کتبى وارائه کارت شناسایى معتبرالزامى است ضمنابرنده مزایده 
بایدکل مبلغ خریدراتاپایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص درحساب اداره ثبت اسنادوامالك سپرده 
نماید . تاریخ چاپ 98/2/21صحیح مى باشد – م الف 461997 سلطانیان – مسئول واحداجراى اسنادرسمى
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سالمت روده از اهمیت باالیى برخوردار است، زیرا ارتباط 
مستقیم با سالمت جســمى و روحى ما دارد. مشکالت 
روده مى تواند موقت یا مزمن باشد که مشکالت مزمن 
معموال بدتر هســتند. با این وجود ضرورى اســت که 
عالیم را شناســایى کرده و بهترین شــیوه عمل براى 

سالمت روده کوچک یا بزرگ را اعمال نمود.
هر چیزى که مصرف مى کنید مى تواند از طریق معده 
و روده بر تمام بدنتان تاثیر بگذارد. مســئولیت دستگاه 
گوارش، جذب مواد مغذى و جلوگیرى از جذب ســموم 
در جریان خون است. یک روده سالم مواد مغذى الزم را 
براى بدن فراهم مى کند و سموم را از بدن دفع مى کند تا 
تاثیرى بر سالمتى شما نداشته باشند همچنین از حرکت 
درست مواد غذایى در طول دستگاه گوارش محافظت 
مى نماید. بسیارى از کارشناســان معتقدند که روده ها 
در سالمت کلى فیزیکى و جسمى دخیل هستند چون 
اختالالت گوارشى بر تمام بدن تاثیر گذارند.مشکالت 
گوارشى مى تواند عواقب متعدد ســالمتى را به دنبال 

داشته باشند، که به آنها اشاره مى کنیم.
روده به عنوان ســپرى براى سیســتم ایمنى عمل مى 
کند. بنابراین زمانى که روده شما آسیب ببیند نسبت به
 بیمارى هاى مختلف آســیب پذیرتر خواهید شد. عدم 
تعادل غذایى، داروها یا حتى اســترس مى تواند روى 
تعادل باکتــرى هاى موجود در دســتگاه گوارش تاثیر 
بگذارد که باعث افزایش حساســیت شما به مشکالت 
سالمت متعددى خواهد شــد. روده هاى ناسالم منجر 
به بیمارى هــاى خودایمنى مى شــوند. بیمارى هاى 
خودایمنى زمانى رخ مى دهند که سیســتم ایمنى بدن 
شما سلول هاى سالم بدنتان را به عنوان عامل خارجى 
شناســایى مى کند در نتیجه به سلول هاى سالم حمله 
کرده آن هــا را از بین برده و باعث التهاب مى شــوند. 
افزایش تعدد باکترى هاى بد در روده ها مى تواند منجر 

به بیمارى هاى خودایمنى شود.
مشکالت ســالمت روانى مانند اضطراب، افسردگى و 
استرس مسلما نتیجه سبک زندگى سریع دنیاى امروز 

اســت. با این حال اغلب مردم تشــخیص نمى دهند 
سالمت روده هایشــان هم مى تواند مسئول سالمت 
ذهنیشان باشد. تحقیقات به طور قطعى ارتباط بین روده 

و سالمت ذهنى را نشان داده اند. 
مراقب روده هاى خود باشید تا مراقب وزنتان باشد. بر 
اساس نتایج یک تحقیق، افرادى که وزن سالمى دارند 
نســبت به افرادى که اضافه وزن دارنــد باکترى هاى 
سالم و متنوع بیشــترى در روده هایشان دارند. در واقع 

باکترى هاى روده کوچک افراد چاق تفاوت زیادى با 
افراد الغر دارند. مطالعات ارتباط مستقیمى هم بین 
دیابت نوع 2 و یک روده ناسالم پیدا کرده اند. آن ها 

متوجه شــدند میزان باکترى هاى متخاصم 
در افرد مبتال به دیابت باالتر اســت. 

باکتــرى هاى روده شــما عامل 
ریســک ابتال به دیابت نوع 2 

را تعیین مى کنند. پوســت 
و روده هم بــا یکدیگر در 

ارتباط هســتند. پوست 
بزرگترین ارگان بدن 

شماســت. پوست 
مثل یک حصار 

از ورود سموم 
بــدن  بــه 
جلوگیــرى 
مى کند ولى 
از حساسیت 

بســیار باالیى 
برخــوردار  هــم 

اســت بنابراین به راحتى به 
بیمارى هاى پوستى زیادى 

مبتال مى شــوید. در 
بســیارى مــوارد 
مشــکالت روده 
از قبیل رفالکس 

معده، نفخ، تنفس بدبو و یبوست. 
اما نکته شــگفت انگیز دیگر اینجاســت که علت اصلى 
رفالکس اســیدى در روده شماست. رفالکس اسید معده 
یکى از مشکالت دردناك ســوء هاضمه است که نتیجه 
تولید بیش از حد اسید در معده است. مطالعه اى که اخیرا 
انجام شده پیشنهاد مى دهد که عدم تعادل باکترى هاى 
معده و پایین مرى باعث ایجاد 
رفالکــس اســیدى

 مى شوند. معموال 
گــروه هــاى 
از  متفاوتــى 
باکترى ها 

در انتهاى مرى و معده وجود دارند که از اختالالت شکمى 
جلوگیرى مى کنند. غلظت این باکترى ها در افراد مبتال 
به رفالکس بسیار کمتر اســت. گاهى بعد از غذا خوردن 
احساس نفخ یا ناراحتى دارید و ممکن است متوجه شوید 
دچار یبوست شده اید. این ها نشانه هاى درست کار نکردن 
روده شماست. یک روده ســالم با تعادل مناسب مى تواند 
فرایند دفع را آسان و راحت کند. یبوست یکى از نشانه هاى 
قابل توجه روده ناسالم است به خصوص زمانى که مدفوع 
سفت یا بدون آب باشد.مدفوع سفت نشان از این دارد که 
باکترى کمترى براى شل کردن و حفظ رطوبت آن وجود 
دارد در غیر این صورت سلول هاى باکترى رطوبت مدفوع 

را حفظ خواهند کرد.
اما ســندرم روده تحریک پذیرکه یک مشکل در حال 
رشد در روده است نیز باید همیشــه مورد توجه قرا 

گیرد.
اگر چند ماه و ماهى حداقل ســه بار ناراحتى 
یا درد شــکم دارید ممکن است مبتال به 
سندرم روده تحریک پذیر شده باشید که 
به نام IBS هم شناخته مى شود و یک 
بیمارى شایع در دستگاه گوارش است.

عالیم IBS متفاوت اســت. ممکن 
است یک روز از یبوست رنج ببرید و روز 
بعد مدفوعتان سفت باشد.نفخ و اسهال 

هم جزو عالیم این بیمارى هستند.
علــت دقیــق ســندرم روده تحریــک 
پذیر هنوز مشــخص نیســت. با این حال 
مى توانید بــا مصرف ماســت کــه پر از

 باکترى هاى خوب است به بهبود وضعیت 
روده خود کمک کنید.اســترس مى تواند 
منجر به IBS شــود. اگر دلیل مشکل 
شما اســترس اســت بهتر است از 
درمــان هــا و داروهــاى ضد 
افســردگى بــا مشــورت 
متخصص بهره مند شوید.

عضو هیئت علمى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با اشاره 
به بى عالمت بودن نارســایى کلیه گفت: این بیمارى در 
مراحل ابتدایى هیچ عالمتى ندارد و به همین علت افرادى 
که در معرض خطر بیمارى نارسایى هاى کلیه هستند باید 

به طور مرتب چک آپ انجام دهند.
مژگان مرتضــوى در  مورد این بیمارى اظهار داشــت: 
رنگ پریدگى، ورم د ر اندام ها به ویژه در اندام هاى تحتاتى 
از جمله عالئمى هستند که چنانچه در بیمار دیده شود، 

سبب شک کردن پزشک به نارسایى کلیه مى شود.
وى افزود: پف آلوده بودن دور چشم ها در زمان بیدار شدن 
از خواب، بى اشتهایى، خســتگى مزمن، بوى نامطبوع از 
دهان شــبیه بوى اوره از جمله عالئم نارسایى کلیه در 

مراحل پیشرفته است.
وى با اشــاره به بى عالمت بودن نارســایى کلیه بیان 
کرد: این بیمارى در مراحــل ابتدایى هیچ عالمتى ندارد 
و به همین علــت افرادى که در معــرض خطر بیمارى 
نارســایى هاى کلیه هســتند باید به طور مرتب و منظم 

چک آپ انجام دهند.
عضو هیئت علمى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان تصریح 

کرد: دیابت سردسته بیمارى هایى است که سبب نارسایى 
کلیه مى شــود و در مراحل بعد افرادى کــه در معرض 
بیمارى هاى پرفشــارى خون، سنگ کلیه، بیمارى هاى 
مجارى ادرار، بیمارى هاى کیستیک کلیه هستند براى 
تشخیص نارســایى کلیه در مراحل ابتدایى باید به طور 

مرتب آزمایشات دوره اى انجام دهند.
مرتضوى با ابراز اینکه پرفشــارى خون یکى از عالئم 
نارسایى کلیه است، گفت: ســردرد و تارى دید از جمله 
عالئم این بیمارى است که فرد مى تواند با انجام آزمایش 

ساده ادرار و خون  از سالمت کلیه خود مطمئن شود.

الگوى زندگى سالم و عادت هاى صحیحى همچون 
گرفتن دوش آب سرد یا نوشیدن بیشتر قهوه مى توانند 
به شما کمک کنند که زندگى سالمترى داشته باشید. 
چند عادت ساده، سالم و البته موثر را پیشنهاد کرده که 
انجام آنها به هر فردى کمک مى کند عمر طوالنى تر 
و زندگى و شرایط جسمى سالمترى داشته باشد. این 

هفت عادت سالم به شرح زیر است:
دوش آب سرد  بگیرید

به گفتــه متخصصان گرفتن دوش آب ســرد، بدن 
را در شرایطى شــبیه به ورزش کردن قرار مى دهد. 
دانشمندان اســترالیایى در آزمایشــاتى که در سال 
2014 انجام گرفت دریافتند دوش آب ســرد موجب 
تبدیل «چربى سفیِد» ذخیره کننده انرژى به «چربى 

قهوه اِى» انرژى سوز مى شود.
به خودتان خواب بدهکار نباشید

متخصصان سالمت مى گویند فقط 30 دقیقه کمبود 
خواب در تعطیالت آخر هفته مى تواند منجر به چاقى 
شود. این کم خوابى ها به مرور زمان موجب اختالالت 
متابولیک مى شوند که یکى از مهمترین آنها دیابت 

نوع دوم است.
یبوست را درمان کنید

دفع آسان در هنگام صبح روشــى موثر براى بهبود 
سالمتى اســت. یبوست و مشــکالت پس از آن از 
جمله هموروئید، درد و خونریزى همگى آزار دهنده 
هستند اما عالوه بر اینها یبوســت مزمن با افزایش 
خطر ابتال به سرطان روده مرتبط است. مصرف آب و 
مایعات کافى و ورزش منظم به پیشگیرى از یبوست 

کمک مى کند.

به طور منظم آزمایش خون بدهید
افزایش کلسترول بد یکى از عوامل خطرزاى اصلى 
در بروز بیمارى هاى قلبى - عروقى است. اطالع از 
سطح چربى بدن به کمک آزمایش خون به شما انگیزه 
مى دهد که با ورزش و رژیم غذایى خطر ابتال به این 

بیمارى  را تا حد قابل توجهى کاهش دهید.
بیشتر قهوه بنوشید

مطالعات نشان مى دهد که نوشــیدن بیشتر قهوه تا 
چهار فنجان در روز در افراد سالم خطر مرگ ناشى از 
مشکالتى چون بیمارى قلبى، سرطان، سکته، دیابت 

و بیمارى کلیوى را کاهش مى دهد.
روزه دارى را تمرین کنید

شواهد بسیارى وجود دارد که نشــان مى دهد روزه 
دارى براى سالمتى مفید است و خطر بیمارى عروق 
کرونرى و دیابــت را کاهش مى دهــد و همچنین 
تغییرات چشمگیر در سطح کلســترول خون ایجاد 

مى کند.
تخم مرغ را فراموش نکنید

اگرچه تصور مى شــود که تخم مرغ مى تواند باعث 
افزایش کلسترول شــود اما اکنون شواهد رسمى در 
انجمن قلب انگلیس نشان مى دهد 
مصرف یک عــدد تخم مرغ 
روزانه در افراد ســالم خطر 
بیمــارى قلبــى را افزایش 
نمى دهــد و در واقع مى تواند 
بخشى از یک رژیم غذایى 

سالم باشد.

روزه داران در ماه مبــارك رمضان از مصرف غذاهاى 
پرحجم و پر کالرى پرهیز کننــد و اجازه دهند بدن در 

طول روزه دارى گرسنگى را تجربه کند.
برخى روزه داران بدون توجه به نــکات تغذیه اى، در 
فاصله افطار تا سحر به شدت پرخورى مى کنند. مصرف 
زیاد برخى خوراکى ها همچون حلــوا، زولبیا و بامیه و 
نوشیدنى هاى قندى، نه تنها براى سالمت بدن مفید 
نیست که ضرر هم دارد. در واقع، افرادى که دچار اضافه 
وزن و چاقى، قندخون، چربى خون و... هســتند و مى 
خواهند در ماه مبارك رمضان به بدن خود اســتراحت 
بدهند، مى بایســت در خوردن خوراکى ها و غذاهاى 

فاصله افطار تا سحر، محتاط باشند.
آب جوش، شــیر گرم، خرما و یک آش یا سوپ خیلى 
ســبک مى تواند یک وعده افطارى مناسب باشد. به 

فاصله نیم ساعت پس از افطار هم مى توان یک شام 
مختصر و سبک صرف کرد.

در وعده سحرى حداکثر نوشــیدن دو لیوان آب مجاز 
است. نوشیدن آب بیشتر باعث کاهش تشنگى در طول 
روز نمى شود و تنها سوءهاضمه و دل درد به دنبال دارد.
مى توان از خوراکى هاى فیبردار همچون کاهو، سبزى 
و خوردن میوه هایى مثل خیار و سیب با پوست استفاده 
کرد که هم مقــدارى از آب مورد نیاز بــدن را تامین 
مى کنند و هم به دلیل اینکه فیبر دارند و باعث تعادل 
آب بدن در طول روز مى شود. بین شام تا سحر هم مى 
توان به تدریج آب، میوه و آب میوه مصرف کرد. سعى 
کنید یک ساعت پس از ســحرى بخوابید. سعى کنید 
حتما در وعده سحرى از خورشت، همچون خورشت 

کدو، خورشت آلو یا خورشت بامیه استفاده شود.

نشانه هاى داشتن یک روده ناسالم 

اساس نتایج یک تحقیق، افرادى که وزن سالمى دارند 
نســبت به افرادى که اضافه وزن دارنــد باکترىهاى 
سالم و متنوع بیشــترى در روده هایشان دارند. در واقع

باکترى هاى روده کوچکافراد چاق تفاوت زیادى با 
افراد الغر دارند. مطالعات ارتباط مستقیمى هم بین 
2دیابتنوع 2 و یک روده ناسالم پیدا کرده اند. آن ها 

متوجه شــدند میزان باکترى هاى متخاصم 
در افرد مبتال به دیابت باالتر اســت. 

باکتــرى هاى روده شــما عامل 
2ریســک ابتال به دیابت نوع 2
را تعیین مى کنند. پوســت 

و روده هم بــا یکدیگر در 
ارتباط هســتند. پوست 

بزرگترین ارگان بدن 
شماســت. پوست 

مثل یک حصار 
از ورود سموم 
بــدن  بــه 
جلوگیــرى 
مى کند ولى 
از حساسیت 

بســیار باالیى 
برخــوردار  هــم 

اســت بنابراین به راحتى به 
بیمارى هاى پوستى زیادى 

مبتال مى شــوید. در 
بســیارى مــوارد 
مشــکالت روده
از قبیل رفالکس

انجام شده پیشنهاد مى دهد که عدم تعادل باکترى هاى 
معده و پایین مرى باعث ایجاد 
رفالکــس اســیدى
شوند. معموال  مى
گــروه هــاى

از  متفاوتــى 
باکترى ها 

روده شماست. یک روده ســالم با تعادل مناسب مى تواند 
آسان و راحت کند. یبوست یکى از نشانه هاى فرایند دفع را
قابلتوجه روده ناسالم است به خصوص زمانى که مدفوع

سفت یا بدون آب باشد.مدفوعسفت نشان از ایندارد که 
باکترى کمترى براى شل کردن و حفظ رطوبت آن وجود 
دارد در غیر این صورت سلول هاى باکترى رطوبت مدفوع 

را حفظ خواهند کرد.
اما ســندرم روده تحریک پذیرکه یک مشکل در حال
رشد در روده است نیز باید همیشــه مورد توجه قرا

گیرد.
اگر چند ماه و ماهى حداقل ســه بار ناراحتى
یا درد شــکم دارید ممکن است مبتال به
سندرم روده تحریک پذیر شده باشید که
Sبه نام IBS هم شناخته مى شود و یک
بیمارى شایع در دستگاه گوارش است.
Sعالیم IBS متفاوت اســت. ممکن
استیک روز از یبوست رنج ببرید و روز
بعد مدفوعتان سفت باشد.نفخ و اسهال

هم جزو عالیم این بیمارى هستند.
علــت دقیــق ســندرم روده تحریــک 
پذیر هنوز مشــخص نیســت. با این حال 
مى توانید بــا مصرف ماســت کــه پر از

 باکترى هاى خوب است به بهبود وضعیت 
روده خود کمک کنید.اســترس مى تواند 
Sمنجر به IBS شــود. اگر دلیل مشکل 
شما اســترس اســت بهتر است از 
درمــان هــا و داروهــاى ضد 
افســردگى بــا مشــورت
متخصص بهره مند شوید.

پوســیدگى دندان مى تواند افراد را دچارمشــکل هاى سالمت 
مختلف کند. از جمله شایع ترین مشکل هاى ناشى از پوسیدگى 
دندان مى توان درد، بدبوشــدن دهان، ناتوانى در جویدن و بلع 
خوراك، ورود عفونت به بافت هاى درونى بدن و بروز مشکل هاى 
قلبى عروقى، باال رفتن احتمال ابتال به بیمارى آلزایمر و حتى 

ابتال به برخى سرطان ها را نام برد.

کارشناسان در جدیدترین پژوهش هاى خود دریافته اند پوسیدگى 
دندان در بیماران مبتال به سرطان ممکن است زمینه ساز ابتال به 
نوع تهاجمى سرطان روده بزرگ شود که درمان آن بسیار سخت 

و در برخى اوقات غیرقابل درمان است.
پژوهش هاى جدید نشان مى دهند سالمت دهان و دندان بر قلب 
و مغز انسان اثرگذار بوده و باکترى هاى مولد پوسیدگى دندان 

مى توانند سبب ایجاد و رشد تومور هاى سرطانى شوند.محققان 
در سال هاى اخیر دریافته اند وجود پالك دندان با سالمت قلب، 

اختالل هاى عصبى و رشد تومور سرطانى ارتباط دارد.
 یافته هاى دانشگاه کلمبیا نشان مى دهند وجود پوسیدگى دندان 
سبب گسترش و مقاومت سلول هاى سرطانى به درمان شده و 
بیان کننده این نکته باشد که چرا دربرخى افراد سرطان سریع تر 

از سایرین پیش مى رود.
کارشناســان به افراد توصیه مى کنند توجه ویژه به بهداشت و 
سالمت دهان و دندان خود داشته باشــند و با مراجعه منظم به 
دندان پزشک، اهمیت به خود مراقبتى و پرهیز از خوراکى هاى 
اثرگذار بر آسیب دهان و دندان زمینه ابتال به برخى بیمارى ها 

را از خود دور کنند. 

پوسیدگى دندان  ها باعث ابتال به  بیمارى  مى شود 

افطارى ایده آل
 شامل چه خوراکى هایى است؟

بنابر بررسى محققان موسسه بهداشت جهانى بارسلونا 
در اســپانیا، مادرانى که ســه ماه اول باردارى، آجیل 

مصرف مى کنند، صاحب فرزندانى باهوش مى شوند.
آجیل سرشار از فوالت و اســید هاى چرب ضرورى 
است و این مواد وقتى در بافت هاى مغز جمع مى شوند 
مى تواننــد حافظه و مــدت توجــه را افزایش دهند. 
آجیلى که محققان به بررســى آن پرداختند متشکل 
از گردو، بادام، دانه کاج و فندق بود. آنها مى گویند این 
خوراکى ها سرشار از اســید فولیک، اسیدهاى چرب 
امگا3 و امگا6 هستند. این مواد بیشــتر تمایل دارند 
که در بافت هاى عصبى، به ویژه در نواحى جلویى مغز 
که در عملکردهاى اجرایى و حافظه متمرکز هستند، 

جمع شوند.
بررسى هاى دیگر نشــان مى دهد که مصرف آجیل 
مى تواند موجب کاهش فشــار خون و خطر ابتال به 

دیابت شود و در نتیجه شــکل گیرى توانایى شناختى 
جنین به خطر نمى افتد.  محققان اسپانیایى مى گویند 
براى داشتن فرزندى باهوش، بهتر است زنان باردار به 
تغذیه شان به ویژه در سه ماه اول باردارى توجه کرده و 

آجیل بیشترى مصرف کنند.

اگر فرزند باهوش مى خواهید بخوانید 

داشــتن یک رژیم غذایى مغذى و متعادل براى حفظ 
ســالمتى، مخصوصًا بــراى افراد مبتال بــه دیابت 
بسیار مهم است. بسیارى از افراد از اینکه غذاهاى با 
کربوهیدرات باال مانند برنج، گزینه خوبى براى دیابت 

است، تعجب مى کنند.
بیمارى دیابت به شــرایطى گفته مى شود که بدن در 
تولید یا استفاده از انسولین مشــکل داشته باشد. در 
نتیجه، بدن به طور موثر قند خون یا گلوکز را ذخیره یا 
استفاده نمى کند. از آنجاییکه گلوکز بدن از غذاهایى 
که حاوى کربوهیدرات هستند تامین مى شود، ممکن 
است این ســؤال پیش بیاید که آیا افراد دیابتى برنج 
بخورند یا نه؟ افراد مبتال به دیابت الزم نیست از همه 
کربوهیدرات ها اجتناب کنند، اما باید درباره نوع و مقدار 

کربوهیدرات مصرفى خود دقت کنند.
برنج انواع مختلفى دارد، بعضى از آنها ممکن اســت 
بهتر و سالم تر از ســایر انواع برنج باشند. برنج میزان 
کربوهیدرات باالیى دارد، اما برخى از انواع آن، مانند 
برنج قهوه اى، یک دانه کامل هستند، افراد مبتال به 
دیابت باید حداقل نیمى از کربوهیدرات روزانه خود را 

از دانه هاى کامل دریافت کنند.
دانه هاى کامل حاوى کربوهیدرات هاى پیچیده اى 
هستند که مدت زمان بیشترى در بدن باقى مى مانند 
وهمین مورد باعث کاهش خطر ابتال به قند مى شود..

برنج مى تواند بخشى از یک رژیم ســالم براى افراد 
مبتال به دیابت باشــد تا زمانى که به اندازه مناســب 

مصرف شود.

آیا خوردن برنج براى بیماران دیابتى 
ضرر دارد؟

نارسایى «کلیه» هیچ عالمتى ندارد

به گفته یک متخصص طب ســنتى، چــاى مانند هر 
نوشــیدنى دیگر فواید و مضراتى خاص خود دارد، اما از 
آنجا که طبیعت آن در درجه دوِم گرمى و خشکى قرار دارد، 
مداومت در نوشیدن آن چندان زیان آور نیست و مصرف 

آن حتى در زمان هاى مناسب، سودمندتر خواهد بود. 
دکتر ناصر رضایى پور  افزود: بر خالف آب، نوشیدن یک 
فنجان چاى، یک ساعت پس از خوردن غذاهاى چرب 
و سنگین منجر به بهبود جریان خون در عروق معده و در 

نتیجه کمک به هضم غذاهاى مى شود و احساس راحتى 
را در معده پدید مى آورد. 

به گفته رضایى پور، چاى بــه دلیل حرارت مزاجى خود، 
اخالط لزج را از مســیرهایى کــه در آن تجمع یافته اند 
پاك مى کند و نوشــیدن آن پس از فعالیت هاى بدنى یا 
فکرى موجب رفع خستگى و تسکین ناراحتى ها مى شود. 
همچنین مى توان از آن به عنوان نشاط آور بین وعده هاى 

غذایى استفاده کرد. 
این متخصص ضمن اشاره به اینکه چاى برطرف کننده 
تشنگى کاذبى اســت که اغلب پس از خوردن غذاهاى 
شــور، کله پاچه و ماهى ایجاد مى شود گفت: برخى طبع 
چاى را به جهت تسکین عطش و کاهش حرارت و التهاب 
داخلى بدن ســرد دانســته اند در صورتى که اصال این 
موضوع صحت ندارد و چاى با تلطیف اخالط بلغمى غلیظ 
و پاکسازى اخالط لزج از سطح دستگاه گوارش منجر به 

این امر مى شود. 

چاى خوردن جریان خون را بهبود مى بخشد 

عمر طوالنى تر با 7راهکار ساده

یبوست را درمان کنید
فع آسان در هنگام صبح روشــى موثر براى بهبود 
سالمتى اســت. یبوست و مشــکالت پس از آن از 
خونریزىهمگى آزار دهنده  جمله هموروئید، درد و
هستند اما عالوه بر اینها یبوســت مزمن با افزایش 
ابتال به سرطان روده مرتبط است. مصرف آب و خطر

به پیشگیرى از یبوست  ایعات کافىو ورزش منظم
مک مى کند.

انجمن قلب انگلیس نشان مى دهد
مصرف یک عــدد تخم مرغ
روزانه در افراد ســالم خطر
بیمــارى قلبــى را افزایش
نمى دهــد و در واقع مى تواند
بخشى از یک رژیم غذایى

سالم باشد.
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جنین به خطر نمى افتد.  محققان اسپانیایى مى گویند 
بهتر است زنان باردار به براى داشتن فرزندى باهوش،

تغذیه شان به ویژه در سه ماه اول باردارى توجه کرده و 
آجیل بیشترى مصرف کنند.



آنکس که از دنیا زیاد برداشت به فقر محکوم است و آنکس که خود را از آن 
بى نیاز انگاشت در آسایش است  و آنکس که زیور دنیا دیدگانش را خیره سازد 
دچار کوردلى گردد، و آنکس که به دنیاى حرام عشق ورزید، درونش پر از 
اندوه شد و غم و اندوه ها درخانه دلش رقصان گشت که از سویى سرگرمش 
ســازند و از ســویى دیگر رهایش نمایند، تا آنجا که گلویــش را گرفته در 
گوشه اى بمیرد، رگ هاى حیات او قطع شده و نابود ساختن او بر خدا آسان، 

موال على (ع)و به گور انداختن او به دست دوستان است.

اداره روابط عمومى مخابرات منطقه اصفهان اعالم 
کرد مرکز مخابرات سپاهان شهر آماده پاسخگویى 
به مراجعات حضورى همشــهریان در زمینه کلیه 
خدمات تلفن همراه و ثابت مى باشد.  بهنام میرزا 
رئیس اداره امور مشتریان و ارتباطات سیار, از باز 
گشایى مرکز مخابرات  سپاهانشهر جهت انجام 

کلیه خدمات تلفن همراه وثابت خبر داد.

 مســئول کمیته روابط تجارى ایران و بلغارســتان گفت: 
بلغارستان فرصتى مناسب براى بازرگانان ایرانى با هدف ورود 
به بازار کشورهاى اروپاى شــرقى و غربى است و نزدیکى 
جغرافیایى این کشور و امکان ارسال بار زمینى این مزیت 

را دوچندان مى سازد.  
به گزارش روابط عمومى اتاق بازرگانى اصفهان، ســعید 
هادئى در دیدار با عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانى اصفهان 
و  جمعى از فعاالن اقتصادى  در تاالر هیئت نمایندگان اتاق 
بازرگانى اصفهان  تصریح کرد:ارتباط با شرکت هاى بلغارى 
مى تواند زمینه حضور آسان تر در بازارهاى اروپایى فراهم کند 
و شرکت هاى ایرانى مى توانند زمینه حضور شرکت هاى 

بلغارى در منطقه خاورمیانه را فراهم سازند.
وى از تشکیل کمیته مشــترك تجارى ایران و بلغارستان  

زیر نظر اتــاق بازرگانى ایران خبــر داد و گفت: این کمیته 
آماده ارایه اطالعات و مشــاوره به فعاالن اقتصادى استان 
اصفهان براى تجارت با بلغارستان و سایر کشورهاى مرتبط 
با این کشور است و ظرفیت تبدیل به اتاق مشترك بازرگانى 
ایران و بلغارستان دارد. هادیى تصریح کرد: ارسال بار زمینى 
به بلغارستان از تهران چهار روزه انجام مى شود و این زمان 
فرصت طالیى براى حضور کاالهاى ایرانى  در بازارهاى 

اروپایى و واردات از اتحادیه اروپاست.
وى خاطر نشان کرد: سال هاست که به کشورهاى اروپاى 
شرقى از جمله بلغارستان توجهى از سوى بازرگانان ایرانى 
نشده است  و در  شرایط  کنونى باید از این فرصت ها نهایت 
بهره بردارى شود. وى افزود: بلغارستان از نظر نرخ مالیات و 
دستمزد مزیت ویژه براى سرمایه گذارى در بین کشورهاى 

اروپایى دارد و قیمت تمام شــده محصوالت در این کشور 
ارزان تر از سایر کشورهاى اروپایى است.

فرشته امینى عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگاى اصفهان در 
این دیدار گفت:بلغارستان به عنوان دروازه ورودى اتحادیه 
اروپا مى تواند فرصت جدیدى براى بازرگانان اصفهان فراهم 
سازد. وى برقرارى پرواز مستقیم بین ایران و بلغارستان را 
فرصتى براى نزدیک  شدن تجار و بازرگانان دو کشور عنوان 
کرد و گفت: متأسفانه پرواز مستقیم بین دو تهران و صوفیه  

وجود دارد که در قالب خرده بار روابط تجارى تعریف شود.
بلغارستان کشورى در جنوب شرقى اروپا با جمعیت بالغ بر 
7/3 میلیون نفر است.تولید ناخالص داخلى 94 میلیارد دالر 
است و سرانه هر نفر  12373 دالر است. حجم تجارت ایران 

و بلغارستان در سال 97 به 121 میلیون دالر است.

مهندس منصور یزدى زاده مدیر عامل ذوب آهن اصفهان در دیدار با اعضاى شوراى 
فرماندهى و فرماندهان پایگاه هاى مقاومت حوزه مقاومت بسیج شهید تندگویان طى 
سخنانى به دفاع از آرمان ها و دستاوردهاى انقالب اسالمى در 4 دهه اخیر پرداخت 
و یادآور شد: باید فرهنگ بسیجى به عنوان مهمترین یادگار حضرت امام (ره) در روح 
و جان ما جلوه گر شود و مواظب رفتار و گفتار خود باشــیم که مبادا اشتباهات ما به 
حساب دین و انقالب اسالمى گذاشته شــود. وى گفت شهدا باالترین حماسه ها را 
آفریدند و جان خود را فداى انقالب کردند؛ ما نیزباید پاسدار آرمان هاى شهدا و ادامه 

دهنده راه آنها باشیم.
وى با اشاره به شرایط فعلى کارخانه تصریح کرد: حرکت چرخ هاى صنعت سودآورى 
و موفقیت آن مستلزم روحیه بسیجى و کار بسیجى است . وى افزود:  وضعیت تولید 
و جایگاه فعلى ذوب آهن اصفهان در شــان 286 شهید این مجموعه بزرگ صنعتى 
نیست و باید با تالش هاى بیشــتر و همدلى و تزکیه نفس،خواسته هاى شهدا را به 

سرانجام  برسانیم.
یزدى زاده با اشاره به تحرکات مختلف دشمن یادآور شد: که ما همواره باید مواظب 
دشمن و خصومت هاى آن باشیم و با تولید بیشتر و رساندن تولید شرکت به ظرفیت 
پیش بینى شده خود موفقیت هاى الزم  را براى شرکت به ارمغان آوریم. وى در ادامه 
به گسترش فعالیت هاى ورزشــى ذوب آهن خصوصًا ورزش کارگرى اشاره کرد و 
خواستار اصالح الزم  در مسایل ورزشــى و برقرارى پیوند باشگاه فرهنگى ورزشى 

شرکت با کارکنان و خانواده هاى آنها شد.
***

در ادامه این جلسه سرهنگ حمیدرضا محمدى فشارکى فرمانده بسیج مقاومت ناحیه 
سپاه ناحیه لنجان نیز ضمن گرامیداشت یاد و نام شهدا و خصوصًا شهداى ذوب آهن 
گفت: حضور در جمع بسیجیان ذوب آهن و مدیر عامل بسیجى آن را مایه افتخار خود 

و تابلویى از موفقیت هاى کشور مى دانم. 

وى یادآور شد چنین جلســاتى امیدبخش و چاره ساز مشکالت جامعه و این شرکت 
است و بسیج و سپاه لنجان نیز در باالترین توان، حامى ذوب آهن و مدیریت و کارکنان 

آن است.
در ابتداى این جلسه سرهنگ مختارى طى گزارش کوتاهى به بیان  اقدامات مختلف 
بسیج ذوب آهن پرداخت و از مساعدت ها و اعتماد مدیر عامل ذوب آهن به بسیج در 
انجام وظایف اش قدردانى نمود. وى افزود ما به عنوان بســیجى تابع والیت بوده و 

با روحیه بسیجى در خدمت  تولید واجراى دستورات مدیر عامل ذوب آهن هستیم.
در ادامه چند نفر از فرماندهان حاضر اهم فعالیت هاى تحقیقاتى  و اجرایى بسیجیان 

شرکت در خط تولید را بیان نمودند. 
در پایان این جلسه مشــترك، به پاس زحمات و حمایت هاى مهندس یزدى زاده از 
بسیج  و حرکت در جهت افزایش تولید و اشتغال درذوب آهن، توسط سرهنگ محمدى 

لوح تقدیربسیج کارگرى استان اصفهان به وى اهدا شد.

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان، در اختتامیۀ 
همایش بین المللى آینده جهان اســالم در افق 1414 
که در دانشگاه تهران برگزار شــد، اقدام هاى شرکت 
فوالد مبارکه در شرایط فعلى منطقه و جهان اسالم را 

امیدبخش دانست.
مهندس حمیدرضا عظیمیان با تأکید بر این که فوالد 
مبارکه مولود انقالب اسالمى است و در بخش صنعت و 
تولید کاالى استراتژیک تاکنون پیشرفت هاى ویژه اى 
داشته است تصریح کرد: در سال 1357 کشور ما 600 
هزار تن تولید داشت و 4 میلیون تن فوالد وارد مى کرد؛ 
درحالى که امروز در چهل ســالگى انقالب اســالمى، 
صنعت فوالد ایران اسالمى با 32 میلیون تن ظرفیت 
نصب شده، به تولید واقعى 25 میلیون تن دست یافته 

است.
مدیرعامل فوالد مبارکــه ارتقاى جایگاه ایران در بین 
دیگر کشورهاى تولیدکننده فوالد جهان را ثمره تالش 
جهادگران عرصۀ صنعت دانست و افزود: در سال 1357 
رتبه تولید فوالد ایران در جهان سى و پنجم بود که امروز 

به رتبه دهم ارتقا یافته است.
عظیمیان گفت: فوالد مبارکه به عنوان مولود انقالب 
اســالمى در حال حاضر با 10,2 میلیون تن تولید، 50 
درصد تولید کشور را در اختیار دارد و توانسته از سنگ 
تا رنگ را جامه عمل بپوشاند و زنجیرة تولید فوالد را 

در خود کامل کند.
وى قرار گرفتن نام فوالد مبارکه در فهرست تحریم ها 
را اقدامى ظالمانه خواند و خاطرنشان کرد: فوالد مبارکه 
در 27 مهرماه سال گذشته در فهرست تحریم ها قرار 

گرفت. این اقدام نشان دهنده این است که فوالد مبارکه 
نقش بســیار بزرگى در صنعت و اقتصاد ایران دارد و 
آمریکا براى به زانو درآوردن اقتصاد ایران فوالد مبارکه 

را در فهرست تحریم ها قرار داده است.
مهندس عظیمیــان ادامه داد: در حــال حاضر فوالد 
 GDP کشور و 5 درصد از GDP مبارکه یک درصد
صنعــت را در اختیار دارد و با پرداخــت 1500 میلیارد 
تومان مالیات، ردیف اول در بین شرکت هاى تولیدى و  
ردیف دوم در شرکت هاى بورسى را به خود اختصاص 

داده است.
مدیرعامل فوالد مبارکه خاطرنشــان کرد:  مدیران و 
کارکنان فوالد مبارکه در همه قســمت هاى کارخانه، 
هم قسم شــده اند تا اجازه ندهند تحت هیچ شرایطى 
تولید متوقف شــود. در حقیقت کارکنان فوالد مبارکه 
و آن هایى که به صورت غیرمســتقیم بــا این بنگاه 
اقتصادى ســروکار دارند، خانواده اى 350 هزار نفرى 

را تشکیل مى دهند.
وى در بخش دیگرى از سخنان خود در این همایش، از 
ارتباط فوالد مبارکه با دانشگاه به عنوان یک مزیت یاد 
و اضافه کرد: در فوالد مبارکه ده ها قرارداد مطالعاتى، 
تحقیقاتى و پژوهشى با دانشگاه هاى کشور منعقد شده 
تا از توان و تخصص جامعه علمى بهره برده شود. یکى 
دیگر از دستاوردهاى بزرگ شــرکت استفاده از توان 
حداکثرى شرکت هاى ســازنده داخلى و بومى است؛ 
تاآنجاکه توانسته ایم بیش از 80 درصد قطعات موردنیاز 
خود را بومى ســازى و از داخل کشور تأمین کنیم. این 
موفقیت بزرگ حاکــى از وجود نیروهاى متخصص و 

متعهد در ایران اسالمى است.
وى در ادامه از میــزان مصرف دو عنصر ســیمان و 
فوالد در کشورها به عنوان شــاخص هاى توسعه یاد 
و اضافه کرد:  کشــور ما در صادرات سیمان و فوالد به 

دستاوردهاى خوبى نائل شده است.
مدیرعامل فوالد مبارکه در پایان بــا تأکید بر این که 
بسیارى از مردم ایران سهامدار فوالد مبارکه اند و فواید 
فوالد مبارکه به 80 میلیون شــهروند ایرانى مى رسد 
خاطرنشان کرد: این امر براى کارکنان فوالد مبارکه 
باعث افتخار است و براى حفظ این عزت و سربلندى 

همچنان تالش خواهیم کرد.

 جهان اسالم نیازمند استراتژى مقاومت 
در برابر سلطه است

یحیى رحیم صفوى، مشاور مقام معظم رهبرى، دیگر 
سخنران این همایش با اشاره به معضالتى که در پى 
فقدان استراتژى مقاومت در کشورهاى اسالمى پدید 
آمده، اظهار کرد: مسلمانان نیازها و عالیق مشترکى 
دارند و این امر ما را به اســتراتژى واحدى در ســطح 
بین الملل ســوق مى دهد؛ باید این اســتراتژى را در 
عرصه هاى مختلف در پیش بگیریم تا توفیق عملى در 

پیش داشته باشیم.
مشــاور مقام معظم رهبرى افزود: این حادثه اى تلخ 
است که بسیارى از اتفاقات در جهان اسالم را غربى ها 
رقم مى زنند و بــراى مدتى بعد از قرارداد ســایکس 
پیکو، حاکمان سرزمین هاى اسالمى غربى ها بودند و 
سرزمین هاى مسلمانان را بین خود تقسیم کرده بودند.

صفوى بیان کرد: برنده اختالف در کشورهاى مسلمان، 
دشمنان هستند. دشمنان حتى امنیت را در کشورهاى 
اسالمى تجارى کرده اند؛ تا از این کشورها براى تأمین 
امنیتشان که خود آن را به مخاطره انداخته اند مطالبه 

اقتصادى داشته باشند.

  اتالف منابع در حکومــت مهدوى رخ 
نمى دهد

فرهاد دژپســند، وزیر امور اقتصادى و دارایى نیز  در 
اختتامیه همایش بین المللى «آینده جهان اسالم در افق 
1414 شمسى» اظهار کرد: شاید عنوان این همایش 
متضمن این باشد که آیندة جهان اسالم مبهم است؛ 
اما آینده براى مسلمانان و شیعیان کامًال روشن است 
که همان تشکیل حکومت مهدوى با تمام مختصات 

آن است.
دژپسند اظهار کرد: نگاهى اجمالى به وضعیت موجود 
ما را به تأمل وا مى دارد که چقــدر با وضعیت مطلوب 
فاصله داریم. جامعه مهدوى جامعۀ مطلوب ماست. در 
این جامعه، هم عدالت و هم حمد و ســپاس به معناى 
واقعى کلمه محقق مى شود. در این راستا جامعه اى پر 

از فراوانى و رفاه انسانى و اجتماعى خواهیم داشت.
وزیر امور اقتصادى و دارایى با تأکید بر این که روند رشد 
و توسعه در جهان اسالم مطلوب نیست گفت: باید از 
آنچه داریم به خوبى بهره ببریم. سهم ما ازنظر مساحت، 
جمعیت و در منابع خدادادى بســیار زیاد اســت، اما 
نقش آفرینى ما در بازار جهانى کم است و نسبت درآمد 

سرانه ما با درآمد سرانه جهانى تفاوت دارد.

غالمحسین رضایى شهردار ورزنه و رئیس ستاد حوادث 
غیر مترقبه شهر ورزنه از همراهى آب و فاضالب در اعالم 
آمادگى حضور در امداد رســانى پرسنل آب و فاضالب 
تشــکر نمود. روابط عمومى آبفاى ورزنــه ضمن بیان 
این خبر، پیام قدردانى را به دنبــال اعالن آماده باش از 
سوى بخشدارى به دلیل احتمال بارش هاى سیل آسا و 
درخواست ستاد حوادث غیر مترقبه شهر ورزنه در همراهى 

سازمان ها دانست.در زمان اعالن وضعیت فوق العاده اداره آبفاى ورزنه ضمن معرفى کلیه تجهیزات و ماشین 
آالت مرتبط با بحران سیل به این ستاد اعالن آمادگى کمک با همراهى کلیه پرسنل نمود.

اولین جلسه هم اندیشی مدیر منطقه فوالدشهر با فرماندهی ناحیه مقاومت بسج فوالدشهر در راستاي استفاده 
از ظرفیتهاي این نهاد مردمی در جهت ترویج مصرف بهینه آب برگزار شــد. در این جلسه ابتدا مدیر منطقه با 
تشریح شرایط و وضعیت منابع آبهاي زیر زمینی و سطحی استان ، اظهار داشت بارندگیهاي اخیر دلیلی بر عبور 
از وضعیت کم آبی نیست و برنامه هاي ترویج سازگاري با کم آبی بایستی با همان قوت و قدرت قبل ادامه یابد. 
در ادامه سرهنگ امیدي فرمانده ناحیه مقاومت بسیج فوالد شهر با تشکر از مدیر و پرسنل آبفا فوالدشهردر امر 
آبرسانی به مردم، سقایی را افتخار دنیوي و اخروي براي پرسنل آبفا دانست و از اعالم  آمادگی بسیج فوالدشهر 
جهت اجراي برنامه هاي فرهنگی تبلیغی در راستاي ترویج ســازگاري با کم آبی در جامعه با هماهنگی آبفا 

فوالدشهر   ابراز خرسندي کرد.

سیستم کلرزنی مایع و گازي در تصفیه خانه نجف آباد نصب 
گردید. 

با توجه به خارج شدن پساب فاضالب تصفیه خانه نجف آباد 
توسط شهرداري جهت آبیاري درختان غیر مثمر شهر نجف 
آباد  و  ضرورت ضد عفونی شدن این پساب و به منظور رعایت 
و رسیدن میزان شاخص هاي موجود به شاخص هاي کیفی 
سازمان محیط زیست، نصب دستگاه کلرزنی در دستور کار 

قرار گرفت که با پی گیري سیستم کلر زنی مایع و گازي نصب گردید که بصورت شبانه روزي در حد استاندارد 
پساب فاضالب موجود ضد عفونی می گردد.

با تالش نیرو هاي واحد بهره برداري آبفــا مبارکه و با هدف جهت جلوگیــري از گرفتگی و رفع پس زدگی 
فاضالب، بالغ بر 200 کیلومتر از شــبکه فاضالب مبارکه در ســال 97 شستشــو و الیروبی شد. طبق آمار 
ارائه شــده توســط واحد بهره برداري منطقه مبارکه تعداد 38 مورد همسطح ســازي دریچه هاي فاضالب 
در سال 97 در سطح شهرستان مبارکه انجام شــده است .این عملیات با هدف پیشــگیرى از مدفون شدن 

دریچه هاى فاضالب و عدم اختالل در تردد وسایل نقلیه صورت مى گیرد.

4217 مورد حادثه آب و1387مورد حادثه فاضالب منطقه 
شاهین شهر ومیمه در سال 97 توسط پرسنل حوادث منطقه 

مهار گردید. 
حوادث فوق مربوط به شــبکه هاي اصلی وفرعی، منهول 
وانشــعابات فاضــالب وهمچنین خطوط انتقال، شــبکه 
وشیرآالت وانشعاب آب می باشــد در این عملیات   عالوه 

بر مرتفع نمودن حادثه اقدامات الزم جهت پر سازي، همسطح سازي و آسفالت معابر وخیابان ها  انجام گرفت.

جلســه هماهنگی و راهبردي مدیر منطقه و شــهردار 
شــهر کهریزســنگ برگزار گردید.  در راستاي تعامل و 
همکاري بیشتر دستگاههاي خدمات رسان به مردم جلسه 
هماهنگی و راهبردي اجراي خدمــات بهتر به مردم و

 پروژه هاي عمرانی شــبکه آب و فاضــالب با حضور 
مهندس علیزاده مدیر آبفا منطقــه و مهندس حجازي 
شهردار شهر کهریزسنگ ، رئیس شوراي اسالمی شهر، 

رئیس مهندسی فنی منطقه و  رئیس آبفا ي شهر کهریزســنگ برگزار گردید.  در این جلسه شهردار این شهر 
در ارتباط با جانمایی تصفیه خانه فاضالب و اجراي شبکه آب و فاضالب مطالبی مطرح کردند و به مشکالت 
خدمت رسانی اشاره کردند و گفت با تعامل آنها رفع خواهد شد وي از مدیر منطقه خواستند با تالش خود ساخت 
تصفیه خانه فاضالب شهر هاي کهریزسنگ و گلدشت را سریع تر محقق کنند.  مهندس علیزاده با تشکر از 
همکاري شهردار بر پی گیري موارد مطرح شده تاکید کرد و گفت در آینده جلسه هماهنگی این پروژه با حضور 

کارشناسان فنی حوزه بخش فاضالب در استان برگزار خواهد شد.

کوتاه از آبفا شهرستان هاى استان اصفهان

تشکر رئیس ستاد حوادث غیر مترقبه شهر ورزنه

استفاده از ظرفیت بسیج فوالدشهر 

نصب دستگاه کلرزنی مایع و گازي در نجف آباد 

شستشو و الیروبی شبکه فاضالب مبارکه

مهارها در منطقه شاهین شهر ومیمه در سال 97

جلسه هماهنگی راهبردي مدیر منطقه 
با شهردار کهریزسنگ 

مدیرعامل فوالد مبارکه:

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

دستاوردهاى فوالد مبارکه
 براى جهان اسالم امیدبخش است

مسئول کمیته روابط تجارى ایران و بلغارستان:

بلغارستان فرصتى مناسب براى ورود به بازار اروپاست

باز گشایى 
مرکز مخابرات سپاهانشهر 

مدیر عامل ذوب آهن اصفهان تأکید کرد

حاکمیت روحیه و تفکر بسیجى با افزایش تولید و بهره ورى باالتر محقق مى شود

دعاىروز پنجم ماه مبارك رمضان:
اَللّـُهمَّ اْجَعْلنى فیِه ِمَن الُْمْسَتْغفِریَن، َواْجَعْلنى فیِه ِمْن ِعباِدَك الّصالِحیَن ْالقانِتیَن، 

بیَن، بَِرْأَفتَِک یا اَْرَحَم الّراِحمیَن. َواْجَعلنى فیِه ِمْن اَْولِیآئَِک الُْمَقرَّ
خدایا قرارم ده در این روز از آمرزش خواهان و قرارم ده در آن از بندگان 
شایســته فرمانبردارت و بگردانم در این روز از اولیاى مقرب درگاهت به 

مهرت اى مهربان ترین مهربانان.


