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تمهیدات ویژه 
براى فعالیت مترو
 در آستانه مهر

پاســتیل یا آبنبات ژله اى نوعى شــیرینى کوچک 
و الستیک مانند است که از شــکر، شربت گلوکز، 
طعم دهنده ها، رنگ هاى خوراکى و ژالتین ساخته 
مى شود. ژالتین استفاده شده در ساخت و تولید این 

مواد باعث ایجاد ...

شــهردار اصفهان گفت: از ابتداى مهر ماه سال 
جارى سرفاصله زمانى مترو دقیق تر و زمان پایان 
فعالیت آن به گونه اى تنظیم خواهد شد تا در تردد 

دانشجویان مشکلى به وجود نیاید.
قدرت ا... نوروزى در برنامه رادیویى «ســالم 
اصفهان» با اشــاره به فرا رســیدن آغاز سال 
تحصیلى جدید تا چند روز آینده، اظهار کرد: 
اول مهر بــه عنوان آغاز ســال تحصیلى 
براى شهر و شهروندان از اهمیت ویژه اى 
برخوردار است و به طور طبیعى آینده شهر و 
کشور همچنین سرنوشت مردم در دست کسانى 

4است که ...
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مدیرعامل شرکت راه آهن  تأکید کرد:مدیرعامل شرکت راه آهن  تأکید کرد:
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محکومیت 10 ساله «نگار معظم» به جرم خوانندگى غیرمجاز در روستاى ابیانه تکذیب شد

ماجراى دیالوگ مهمى
 که از سریال «هیـوال» 

حذف شـد

بیایید کیسه گل على آقا شوید!
تا هفته پیش امیدوارى هایى وجود داشت که رونالدو نتواند رکورد دایى 
را بزند. مثًال سن و سال باالى او و بیشتر شدن احتمال مصدومیتش. 
اما رونالدو نه گذاشت و نه برداشت و همین سه شنبه شب، چهار گل 
از پنج گل تیمش را به آندورا زد تا فاصله 20 گله اش با دایى به 16 گل 
برسد. با این اتفاق، حاال احتمال شکسته شدن رکورد دایى توسط او 

بیشتر شده است. پرتغال در همین...
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اداره نظام هاى پرداخت بانک مرکزى جمهورى اسالمى 
ایران بر اساس گزارشات اعالمى از سوى شرکت شاپرك 
(شبکه الکترونیکى پرداخت کارت) گزارش تعداد پایانه هاى 
فروش و تعداد تراکنش هاى انجام شده از طریق این ابزار 
پرداخت را به تفکیک تا پایان مرداد ماه 98 اعالم کرد. بر 
اساس این گزارش بالغ بر شش میلیون و 370 هزار و 749 
دستگاه کارتخوان در سراسر کشور تا پایان مرداد ماه فعال 

بوده است.
آمارهاى مرداد ماه ســال جارى نشان مى دهد که استان 
تهران به عنوان پایتخت کشــور با تعــداد یک میلیون و 
244 هزار و 502 دستگاه کارتخوان بیش از یک پنجم از 

دستگاه هاى پایانه فروش فعال را به خود اختصاص داده 
است و سهم 30 استان دیگر ایران تعداد پنج میلیون و 126 
هزار و 247 دستگاه کارتخوان فعال بوده است. بر اساس 
این گزارش، خراسان رضوى با 489 هزار دستگاه، اصفهان 
با 458 هزار پایانه، فارس با 387 هزار دستگاه و خوزستان 
با 323 هزار پایانه به ترتیب بیشــترین تعداد کارتخوان 
داراى تراکنش در کشــور را به خود اختصاص داده اند.  از 
سوى دیگر، استان هاى ایالم با 46 هزار پایانه، کهگیلویه 
و بویراحمد با 50 هزار دستگاه و خراسان جنوبى با 62 هزار 
پایانه به ترتیب کمترین سهم از تعداد کارتخوان هاى فعال 

در میان استان هاى کشور را داشته اند.

عضو کمیسیون قضایى و حقوقى مجلس  درمورد شکایت 
مجلس از هالیوود گفت: طرح شکایت مجلس از سینماى 
هالیوود در تاریخ یک شنبه 27 مرداد98 با امضاى 180 تن 
از نمایندگان مردم به منظور طــى مراحل قانونى تقدیم 
مجلس شد. محمدعلى پورمختار اظهار کرد: این طرح در 
روزهاى آینده در صحن علنى مجلس مورد بررســى قرار 
مى گیرد؛ در کلیات موضوعى این طرح عنوان شده است که 
«دولت جمهورى اسالمى ایران موظف است در دادگاه هاى 
بین المللى ضمن شکایت از صنعت سینما و تلویزیون آمریکا 
(هالیوود) به دلیل توهین به ملت و تاریخ ایران در تولیدات 
سینمایى، موضوع را تا حصول نتیجه پیگیرى کند.» وى 

تصریح کرد: آمریکا نه تنها با اقدامات تروریسمى اقتصادى 
علیه مردم کشور داشته است حتى از طریق مسائل تبلیغاتى، 
فرهنگى و هنرى هم اقدام به ترور شــخصیت ایرانیان، 
تاریخ و حتى تمدن مردم کشورمان مى کند؛ در این راستا 
فیلم هاى متفاوتى از جمله فیلم «300» به شدت فرهنگ 

ایرانى و اعتقاد مردم ایران  را زیر سئوال برده است.
پورمختار افزود: هالیوود یک مؤسســه رسمى سینماى 
است که در راســتاى اهداف کلى آمریکا در حرکت است 
و این شــکایت مى تواند در دادگاه هــاى آمریکا و حتى 
دادگاه هاى کشورهایى که این فیلم ها پخش مى شود مورد 

بررسى قرار بگیرد.

فعالیت 6 میلیون 
دستگاه کارتخوان 

نمایندگان مجلس از 
«هالیوود» شکایت کردند

خواننده سرشناس 
راننده اسنپ شد!

غالمرضا صنعتگر، خواننده    ایران آرت |
باسابقه موسیقى پاپ که مدتى است با بیمارى 
دســت و پنجه نرم مى کند، در مصاحبه با یک 
شــبکه اینترنتى درباره علت کــم کارى خود 
توضیح داد. او بــا تأکید بر اینکــه وجود مافیا 
عامل این اتفاق شده است، گفت: «این روزها 
متأســفانه مافیا در حوزه موســیقى به شکلى 
گسترده شــکل گرفته و به همین دلیل برخى 
از خوانندگان مانند من کم کار شده اند و دیگر 
نمى توانند مانند گذشــته فعالیــت کنند. این 
خواننده گفت: من بسیارى از خوانندگان باسابقه 
را مى شناسم که این روزها خانه نشین شدند. 
حتى یکى از خوانندگان سرشناس متأسفانه در 

اسنپ مشغول فعالیت شده است.»

پسر آبى هم خودکشى کرد 
یکى از طرفداران استقالل    رویداد24 |
چند روز پس از خودکشــى دختر آبى دست به 
مرگ خودخواسته زد. مسعود خلیفه جوان 20 
ساله اهل روستاى طلحه دشتستان که چندى 
پیش سنگ قبرش را با نشان باشگاه استقالل 
ســاخته بود، چهارشــنبه گذشــته خودکشى 
کرد. منابع محلى مى گویند پیــش از اقدام به 
خودکشى با پدرش بر سر ارث دعوا کرده، بعد 
چند اصله نخل را سوزانده و سپس خود را کشته 
است. او وقتى سنگ قبرش را ساخت گفته بود، 
اطرافیانم پرسپولیسى هستند و مى ترسم بعد از 
مرگم نشان باشگاه پرسپولیس را روى سنگ 

قبرم بزنند.

تصمیم عجیب کتایون 
ریاحى براى خودسوزى!

کتایــون ریاحــى، بازیگر    ایران آرت |
سریال «یوسف پیامبر(ع)» از تصمیم عجیب 
خود براى خودسوزى در سال 1395 خبر داد و 
نوشت که افشین یداللهى، شاعر و ترانه سراى 
زنده یاد مانع انجام این کار شده است. این بازیگر 
با انتشار عکسى از خود در صفحه اینستاگرام و 
با اشاره به ماجراى خودسوزى «سحر» (دختر 
آبى)، درباره تصمیمى که سه سال پیش براى 
خودسوزى گرفته بود نوشت: «... در اسفند 95، 
تصمیم گرفتم جلوى قوه قضاییه خودســوزى 
کنم... از چند نفرى که مى دانستند، تنها افشین 
یداللهى دست به کار شد، مثل همیشه، همچون 
یک فرشته... مرا واداشت بمانم و چند روز بعد 

خودش رفت...»

از مرحومه یاد بگیرید
سخنگوى قوه قضاییه در    آفتاب  نیوز |
برنامه پرونده ویژه که با موضوع «پرونده سحر 
خدایارى (دختر آبى)» از شبکه 3 سیما پخش 
شد، درباره کسانى که گفتند او محکوم به حبس 
شــده بود اظهار کرد: حداقل در این موضوع از 
همین مرحومه سحر خدایارى یاد مى گرفتند که 
علیرغم اینکه اشتباهى را مرتکب شده بود...اما 
در بازجویى ها به صراحت به اشتباه خود اعتراف 
کرده و آن را پذیرفته و ابراز ندامت کرده است، 
با وجود اینکه داراى شــخصیت متعادلى نبوده 
است. ولى آنقدر از خودش شخصیت نشان داده 

که اشتباه خود را بپذیرد.

چند درصد دانشجویان 
معتادند؟

  فارس| وزیر علوم، تحقیقات و فناورى 
گفت: در حال حاضر 2 تا  3 درصد دانشجویان 
سراسر کشــور درگیر موضوع اعتیاد هستند. 
منصور غالمى گفت: امروزه براســاس بعضى 
از کنجکاوى هــا، جوانان به ســمت مصرف 
موادمخدر مى روند و دانشــجویانى نیز داریم 
که بعضــًا به ســمت مصــرف مــواد مخدر 

رفته اند.

مثل سگ بیرونش کردند
  تابناك | آیت ا... علــم الهــدى در خطبه 
هاى نماز جمعه مشــهد گفته است: «جان بولتون» 
آمریکایى که همه شیطنت ها زیر سر وى بود و اعالم 
جشــن پیروزى 2019 در تهران را کرده بود، مثل 
یک ســگ دمش از کاخ ســفید گرفته شد و بیرون 

انداخته شد.

شهردار فرار کرد
  مهر | منوچهر قائدى، شــهردار اسبق شهر 
جدید صدرا در شــمالغرب شــیراز که به جرم ارتشا 
محکوم شده بود از کشور فرار کرد. دادستان عمومى 
و انقالب شیراز ضمن تأیید این خبر گفت: با توجه به 
اینکه وى ممنوع الخروج بوده امکان خروج از مبادى 
قانونى وجود نــدارد از این رو با بررســى هاى الزم 
مشخص شــد که وى از طریق غیر قانونى از کشور 

خارج شده است.

تعیین سرنوشت آمریکا 
در تهران 

آیــت ا... ســید احمد خاتمــى، امام    مهر |
جمعه موقت تهران ضمن اشاره به برکنارى «جان 
بولتون» توســط رئیس جمهور آمریــکا ابراز کرد: 
تمامى تحلیلگران سیاســى بر این معتقد هســتند 
که فشارهاى دشــمنان بر ایران اثر نگذاشته است 
زیرا بولتون که از تندروترین مســئوالن آمریکایى 
ضد ایران اســت با ناکارآمدى هاى اخیــر برکنار 
شــد و از این رو مى توان گفت که امروز سرنوشت 
آمریکا نــه در واشــنگتن بلکه در تهــران تعیین 

مى شود.

نمى دانم 
چرا هوس مجلس کرد!

  ایسنا| اسحاق جهانگیرى در مراسم تودیع 
و معرفى وزراى پیشین و فعلى آموزش و پرورش، با 
تشکر از بطحائى، وزیر پیشــین آموزش و پرورش 
گفت: بطحائى خودش اســتعفا کــرد و من وقتى 
خبردار شدم که با استعفاى او موافقت شده بود. این 
استعفا در ایام تعطیالت عید فطر بود و من آن را در 
موبایل دیدم و تعجب کردم چرا وى هوس مجلس 

به سرش زده.

حمایت از تولید در اولویت 
قرار گیرد

  روابط عمومى بانک ایران زمین | 
معاون عملیات بانکى بانک ایــران زمین، در جمع 
رؤسا و کارکنان شعب و ستاد استان گیالن گفت: در 
شرایط حساس کشور، حمایت از تولید و واحدهاى 
مولد باید در اولویــت قرار گیرد و این مهم میســر 
نمى شود مگر با کاهش هزینه هاى عملیاتى و جذب 
منابع ارزان قیمت و به تبــع آن کاهش قیمت تمام 
شــده پول، که زمینه ســاز این موضوع خواهد بود. 
هادى قدیمى با بیان اینکه در کشــور ما بانک ها به 
عنوان تأمین کنندگان مالى مطرح هســتند افزود: 
ما باید زمینه را بــراى تحقق امر حمایــت از تولید 
فراهم کنیم و این مهم میسر نمى شود مگر با جذب 
منابــع ارزان قیمت و هدایت صحیح آن در مســیر

 تولید. 

احضار رئیس هالل احمر
  تابناك | روابــط عمومى جمعیــت هالل 
احمر با صــدور اطالعیه اى اعالم کــرد: به دنبال 
ابهاماتى در پرونده هاى دارویى ســازمان تدارکات 
پزشــکى، رئیس جمعیت هالل احمــر صرفاً براى  
اداى توضیــح در محلى غیر از دادســراى مربوطه 
حاضر شــده و در گفتگو با کارشناســان قضایى به 
ابهامات موجود پاسخ داده است. هیچ گونه اتهامى 
متوجــه وى نشــده و صــدور وثیقه نیــز تکذیب 

مى شود.

خبرخوان

پیکر اسدا... عســگر اوالدى، سیاستمدار و فعال اقتصادى 
ایران که روز جمعه درگذشت، امروز تشییع مى شود.  او یکى 
از مشهورترین نماد هاى تجارت سنتى و بازار در ایران بود. 
این تاجر سرشناس،  86 سال در این دنیا زندگى کرد و 63 

سال آن را به تجارت مشغول بود.
همین دو هفته پیش بود که در گفتگو با ویژه نامه «سفر» 
روزنامه «همشــهرى» از ســفرهاى متعدد خود به نقاط 
مختلف جهان گفت و خبرنگار، ناگاه در میانه، این پرسش را 
هم با او در میان نهاد: «حاج آقا! شما به سفر آخرت هم فکر 
مى کنید؟» و او در پاسخ به آن پرسش گفته بود: « زیاد به سفر 
آخرت فکر نمى کنم.» و وقتى پرسیده شد: «یعنى براى تان، 
مسئله و دغدغه نیست؟» توضیح داده بود: «نه، من موظف 
هســتم به وظایف خودم عمل کنم. هر جــا بتوانم عمل 
مى کنم. هر جا هم که نمى شــود البد مشکلى بوده است. 
پس جاى نگرانى نیست. وقتى هم که به سفر آخرت رفتیم 

دیگر خودشان ما را پیش خواهند برد. نگرانى ندارد که!»
اخبار فراوانى پیرامون ثروت عسگر اوالدى منتشر مى شد 
تا جایى که یک دهه قبل نام وى را در فهرست پولدارترین 
تاجران ایرانى قرار دادند. بعدها البته در مصاحبه هایش از 
میزان ثروتش سخن گفت. وى سال ها قبل، وقتى پراید 20 
میلیون تومان بود مى گفت اگر پراید 20 میلیون مى ارزد من 

حق دارم بنز 90 میلیونى سوار شوم.
القاب «آقاى بازار» و «سلطان بازار» یا «سلطان خشکبار» 
را روزنامه نگاران اقتصادى براى عسگر اوالدِى بازرگان به 
کار بردند و اگر چه اوایل نمى پسندید اما بعدتر خوشش هم 
مى آمد! البته در آن زمان «سلطان» بار مثبت داشت و هنوز 
اصطالحاتى چون «سلطان رشوه» و «سلطان سکه» باب 
نشده بود. بامزه ترین لقب اما «حاجى ترانسفر» بود که یک 
روزنامه اقتصادى و در ردیف ســوم فهرست میلیاردرهاى 
ایران در اوایل دهه 80 براى او به کار برد و ناُخرســند شد 
و حتى تهدید به شــکایت هم کرد ولى بعدتر که دانست 
روزنامه نگارى از سر ذوق و عالقه به اقتصاد آزاد ابداع کرده 

کوتاه آمد و دیگر حساسیت، نشان نداد.
سال گذشته در گفتگویى با یک روزنامه درباره ثروتش گفته 

بود: «بعضى ها مى گویند مــن هفتمین فرد ثروتمند ایران 
هستم حتى بعضى  دیگر مى گویند چهارمین ثروتمند ایرانى 
هستم. اما من هفت هزارمین ثروتمند هم نیستم.» برخى به 
وى لقب ثروتمندترین مرد ایران را داده بودند اما توضیحات 

وى درخصوص ثروتش همواره جذاب و خواندنى بود. 
وى گفته اســت: «در تمام تهران یک انبار دارم، یک دفتر 
کار دارم و یک خانه. البته قیمتشان باالست. خانه ام خیابان 
فرشته اســت. انبارم بزرگ ترین انبار تهران است. اینها را 
دارم اما نمى توانم بگویم این افسانه سازى ها (درباره ثروتم) 

درست است.»
سال 1390 نیز در گفتگویى درباره میزان ثروتش گفته بود: 
«من از کم به زیاد رســیدم. مثالش خانه هایم است. اولین 
خانه ام را 5600 تومان، دومى را 33 هزار تومان، ســومى 
را از درخشش، وزیر فرهنگ شاه معدوم 140 هزار تومان، 
چهارمى را 500 هزار تومان و پنجمى را 140 میلیون تومان 
خریدم. اکثر این خانه ها را هنــوز دارم آنها را اجاره داده ام و 
هیچ  یک را نفروخته ام. وجوهات شــرعى و مالیات هایم را 
داده ام. هرگز با دارایى چانه نمى زنم. انفاق مى کنم. مسجد 

و درمانگاه و مدرســه مى ســازم و خدا به من کمک کرده 
است. من هیچ مالى در خارج کشور ندارم. فقط دفاترى در 
هامبورگ، دبى و لندن دارم که دفاتر تجارى ام هستند. من 
افتخار مى کنم که میلیاردر هستم. همان خانه 5600 تومانى 
امروز بیش از 1/5 میلیارد تومان مى ارزد. پس میلیاردر شدن 
کارى ندارد. خانه اى که 140 هزار تومان خریدم امروز یک 
میلیارد تومان مى ارزد، خانه دیگرم در خیابان ولیعصر 1300 
متر مساحت دارد و حساب کنید چقدر مى ارزد. چرا بگویم 

گدا هستم؟»

نسخه  بدون سانسور فیلم سینمایى «رستاخیز» با دوبله 
عربى که ظاهراً از کشورهاى عربى که این فیلم در آنها به 
نمایش درآمده، قاچاق شده، در برخى کانال هاى اینترنتى 
ایرانى منتشر شــد و بدین ترتیب این فیلم پیش از آنکه 
به صورت قانونى در کشــور عرضه شود، در معرض دید 

تماشاگران ایرانى قرار گرفت.
«رســتاخیز» پس از یک دوره طوالنــى توقیف، در یک 
کانال عربى یوتیوب منتشر شد و بالفاصله در کانال هاى 
تلگرامى و دیگر بسترهاى مجازى، این نسخه بارگذارى 
و دسترسى عمومى تر براى آن فراهم شده است. نسخه 

قاچاق منتشر شــده از کیفیت باالیى برخوردار است و به 
زبان عربى دوبله شده و به همین دلیل احتمال مى رود از 
طریق کشــورهاى عربى که این فیلم در آنجا به نمایش 

درآمده، این اثر به بیرون درز کرده است.
این نسخه از «رســتاخیز» با نســخه اولیه که در سى و 
دومین جشنواره فیلم فجر رونمایى شــد، تقریبًا تطابق 
دارد و شــامل تصویر چهره حضرت عباس (ع) اســت و 
از این منظر مى توان تأیید کرد که نســخه منتشر شده، 
نســخه بدون سانسور اســت که کارگردان در پى اکران 
عمومى اش بود اما با مخالفت برخى جریان ها مواجه شد و 

در نهایت سازمان سینمایى در اقدامى عجیب که منجر به 
فروکش کردن اعتراضات سازندگان این فیلم شد، 13/5 
میلیارد  تومان به عنوان خرید بخشى از سهم این فیلم به 
سازندگانش پرداخت کرد که رقمى کالن و بى سابقه در 

تاریخ سینماى ایران بود.
البته با توجه به اینکه نسخه عرضه شــده، عربى است، 
ممکن اســت اساسًا طیف وسیعى از تماشــاگران ایرانى 
متوجه آن نشــوند اما دور از انتظار نیســت که به شیوه 
مرسوم، به سرعت زیرنویس فارسى این فیلم نیز در فضاى 

اینترنت توزیع شود.

اسدا... عسگر اوالدى چقدر ثروت داشت؟

انتشار نسخه بدون سانسور فیلم «رستاخیز» در اینترنت!

رسانه هاى هلندى از قول همسر «کوین جانى جانسون»، 
بازیکن هلندى گل گهر سیرجان نوشتند که اگر به عقب 
برگردد براى تماشاى بازى همسرش به ورزشگاه نخواهد 

رفت.
در جریان دیدار گل گهر ســیرجان و سایپا حضور همسر 
 VIP کوین جانى جانســون، بازیکن گل گهــر در باکس

ورزشگاه خبرساز شد. 
جانى جانسون براى اینکه همسرش که براى سر زدن به او 
به ایران آمده بوده در دیدار با سایپا در استادیوم حاضر شود 
با چند مرجع مختلف صحبت کرده بود. «مادلین بوسمن» 
در گفتگو با یک رسانه هلندى گفت: « 45 دقیقه پیش از 
شروع مسابقه رئیس باشــگاه با من تماس گرفت و گفت 

تالش ها موفقیت آمیز بوده. من روى حرفش حساب کردم 
و به ورزشگاه رفتم. اگر االن به عقب برگردم احتماًال آن 

کار را نخواهم کرد.»
همسر جانى جانسون وقتى از ماشین پیدا مى شود به باکس 
VIP ورزشگاه اسکورت شــده و در آنجا یک صندلى به او 

تعارف شده و از او پذیرایى مى شود.
مادلین بوسمن در این باره مى گوید: «بعد از مدتى متوجه 
شــدم که از روى ســکوها از باکس VIP عکس گرفته 
مى شود. ولى فکر مى کردم آنها دارند از افراد مهم و مقاماتى 
که در باکس حضور دارند عکاسى مى کنند. حتى براى یک 
لحظه هم فکر نمى کردم که دارند از من عکس مى گیرند. 
بعدها فهمیدم که آن عکس ها در شــبکه هاى اجتماعى 

منتشر شده. 25 دقیقه از شــروع بازى گذشته بود که یک 
نفر از پشت روى شانه ام زد. از من خواستند باکس را ترك 
کنم. آن موقع خیلى ترسیده بودم. افرادى را دیدم که به زبان 
فارســى با حرارت زیاد با هم بحث مى کنند و من را به هم 
نشان مى دهند. روسرى را جلوتر کشیدم و حجاب را بیشتر 

رعایت کردم.»
خانم بوسمن به ســاختمان دیگرى هدایت شده و از آنجا 
بازى را از تلویزیون تماشــا مى کند. خانم بوسمن در ادامه 
گفت: «به من گفتند نیازى نیســت بترسى چون احتمال 
دســتگیرى به هیچ وجه وجود ندارد. پلیس از باشــگاه 
خواســته بود که من را از باکس VIP ورزشگاه به بیرون 

هدایت کنند.» 

محمد شهریارى، سرپرست دادسراى جنایى تهران، تصاویر 
و توضیحات جدیدى درباره صحنه قتل میترا اســتاد ارائه 
کرد. شهریارى در مورد نحوه شلیک هاى نجفى به مرحوم 

میترا استاد نوشت:
«آقاى نجفى پس از برداشتن سالح از داخل کمد آن را از 
ضامن خارج و گلنگدن را مى کشد و مسلح مى کند و بالش 
را از روى تخت برمى دارد و وارد حمام مى شــود. مرحوم 
استاد در جلوى وان ایســتاده که نجفى با سالح برتا وارد 
حمام مى شود و اولین شلیک را انجام مى دهد که از بالش 
عبور مى کند و به صورت معجزه آسایى از الى پا یا بغل پاى 

مرحوم استاد عبور مى کند و به لبه وان مى خورد. 
مرحوم استاد از شلیک اول حسابى مى ترسد و ملتمسانه 
مى خواهد که شــلیک نکند تا همه مسائل را درست کند. 
حتى دست هاى خود را روى شانه نجفى مى گذرد و با گفتن 

"على همه چى را درســت مى کنم" موجب مى شود که 
نجفى با سالح که در دست راست وى بوده و حاال با دخالت 
مرحومه مواجه شده و در حالى که دست راستش پایین است 
شلیک دوم را به سمت کمد زیر روشویى انجام دهد. گلوله 
دوم وارد کمد زیر روشویى شده و از کف کمد خارج مى شود.
گلوله سوم به دیوار رو به روى دِر ورودى برخورد و کمانه 
مى کند و به سقف وارد مى شود. سقف حمام کاذب است 
و گلوله همراه با تکه هاى کاشــى به سقف کاذب برخورد 
کرده و عالوه بر ورود به سقف تکه هایى از گلوله به همراه 

سرامیک هاى خرد شده به سقف برخورد مى کند.
گلوله چهارم به دیوار جنوبى باالى وان مى خورد و از ضلع 
جنوبى حمام به فاصله 20 سانتیمتر کمانه و به دیوار ضلع 
غربى حمام برخورد مى کند. اینجا چهار شلیک و شش اثر 
برخورد گلوله که دو تاى آن کمانه است. پس همان چهار 

شلیک به وقوع پیوسته است.
گلوله پنجم در حالت درگیرى صــورت مى پذیرد و پس 
از ورود به کف دســت مرحومه از پشت دست وى خارج و 
با توجه به نحوه اســتقرار متهم و مقتوله وارد بدن مقتوله 
مى شود. گلوله به استخوان کف دست مى خورد و با ایجاد 
آثار تخریبى زیاد از پشت دست خارج مى شود. در شلیک 
پنجم گلوله در بدن مرحومه مى ماند و خروجى ندارد. نجفى 
آنقدر شلیک کرد تا باالخره به قصد خود که قتل بود برسد.»

چندى پیش بود که رضا پورحسین، مشاور عالى معاون سیما، 
در نامه اى خطاب به مدیران شــبکه هاى تلویزیون، ضمن 
معرفى مجریان برتر در حوزه پاسداشت زبان فارسى خواستار 

«تشویق شایسته» آنان شد. 
على مروى از مجریان جوان شــبکه افق که سابقه اجراى 
برنامه هایى نظیر برنامه «پایش» از شبکه یک سیما و برنامه 
«تهران 20» از شبکه 5 سیما را در کارنامه خود دارد، یکى 
از این مجریان است که به پاسداشت زبان فارسى در رسانه 

اهتمام ورزیده است.
على مروى درباره سختى هاى اســتفاده نکردن از واژگان 
بیگانه در حین اجرا مى گوید: بدیهى است که یک مجرى 
باید در حین اجرا حواسش باشد که از کلمات خارجى استفاده 
نکند و از واژگان زبان فارســى هم درســت، بجا و مناسب 

استفاده کند. 
این مجرى برنامه هــاى تلویزیونى، اجــراى برنامه هاى 
تخصصى را از این حیث سخت تر ارزیابى کرده و مى گوید: 
چند روز پیش در یک برنامه زنده مهمانى داشتم که مى گفت 
در«زون یک» فالن پــروژه اینجورى شــده، «زون دو» 
اینطورى شده و ... این واژه انگلیسى را چندبار تکرار کرد که 
من به ایشان گفتم: به جاى این واژه بگویید ناحیه، دیگر چرا 

خودتان را اذیت مى کنید؟! 
وى افزود: در یک برنامه دیگر، مهمانى داشــتیم که عضو 
یک گروه جهادى «آفرود» بود، معادل فارســى آفرود هم 
«بیراهه سوار» تعریف شــده است؛ یعنى من باید مى گفتم 
«گروه جهادى بیراهه سوار»! این معادل معنى نمى داد و حتى 
معنى نادرستى را به ذهن متبادر مى کرد؛ انگار این دوستان 
افراد خالفکارى هستند! باالخره یک توضیحى دادیم که بله 

این بیراهه سوار همان آفرود است. 

دردسرهاى فارسى 
حرف زدن در تلویزیون!

ماجراى حضور همسر بازیکن خارجى گل گهر در ورزشگاه سیرجان

گلوله چندم میترا استاد را کشت؟ 
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دانشگاه کاشان
 رتبه دوم «تایمز» شد

معاون پژوهشى و فناورى دانشگاه کاشان گفت: دانشگاه 
کاشــان در نظام رتبه بندى «تایمــز» 2020 در بین

 دانشگاه هاى جامع کشور در جایگاه دوم و در بین کل 
دانشگاه ها و مؤسســات آموزش عالى وزارت علوم و 
علوم پزشکى کشــور در جایگاه سوم قرار گرفت. مجید 
منعم زاده افزود: دانشگاه کاشان در این نظام رتبه بندى 
در جایگاه 501 تا 600 جهان قرار گرفته است و گواهى 
600 دانشگاه برتر جهان را از سوى مؤسسه رتبه بندى 
«تایمز» دریافت کرد. وى گفت: این رتبه بندى شامل 

1396 دانشگاه از 92 کشور جهان است.

نذر زیست محیطى در کاشان
90 فعال محیط زیســت کاشــان در روزهاى تاسوعا 
و عاشــورا در دو نوبت صبح و عصر معابر این شــهر را 
پاکسازى کردند. مرتضى والى زاده، مدیر عامل سازمان 
فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى کاشان با اشاره 
به توجه تشکل هاى مردم نهاد به نذرهاى محیط زیستى 
گفت: فعاالن محیط زیست این شهرستان در روزهاى 
تاسوعا و عاشورا بیش از 600 کیسه پالستیکى تفکیک 

زباله هاى خشک و تر زباله جمع آورى کردند.

انتخاب شهردار تیران
بر اساس مصوبه شوراى اســالمى شهر تیران، حسن 
شــفیعى به عنوان شــهردار انتخاب و با حکم استاندار 
اصفهان به این سمت منصوب شــد. مجید حججى، 
فرماندار تیران  و کرون در آیین تکریم و معارفه شهردار 
این شهر با اشــاره به انتخاب پیمان شکرزاده، شهردار 
سابق این شهر به عنوان شهردار گلپایگان گفت: پیش از 
اتمام دوره مسئولیت شهردار سابق تیران، اعضاى شوراى 
اسالمى شهر گلپایگان او را به عنوان شهردار خود انتخاب 
و مدیریت شهرى تیران را با چالش رو به روکردند که این 

مشکل ناشى از ضعف قانونى است.

آغاز کوچ پاییزه 
عشایر استان اصفهان

مدیرکل امور عشایر استان اصفهان از آغاز کوچ پاییزه 
عشایر استان اصفهان به چراگاه هاى گرمسیر قشالقى 
خبر داد. مختار اسفندیارى گفت: 24 هزار نفر عشایر ایل 
بختیارى از مناطق ییالقى در فریدونشهر، داران، بویین 
میاندشــت، فریدن و چادگان راهى اســتان خوزستان 
مى شــوند. وى ادامه داد: همچنین کــوچ 27 هزار نفر 
عشایر ایل قشقایى ساکن در سمیرم، شهرضا و دهاقان به 
شهرستان هاى استان هاى بوشهر و کهگیلویه و بویر احمد 
و فارس آغاز شده است. عشایر استان اصفهان شامل سه 

ایل بختیارى، قشقایى و عرب جرقویه است.

پیش بینى برداشت
 950 ُتن زیتون 

مدیر امور باغبانى سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان 
از پیش بینى برداشــت 950 ُتن زیتون از باغات استان 
اصفهان خبر داد. احمد رضا رئیس زاده با اشاره به برداشت 
زیتون ازسطح 917 هکتار باغات بارور گفت: پیش بینى 
مى شود میزان تولید زیتون در استان در سال جارى نسبت 
به سال گذشته به دلیل بارندگى هاى زمستان سال گذشته 
و کاهش اثرات خشکسالى حدود 15 درصد افزایش داشته 
باشد. شهرستان هاى عمده تولید زیتون اصفهان، کاشان، 

نجف آباد، اردستان، خور و بیابانک و فالورجان است.

رویکرد سازمان
 فنى و حرفه اى اصفهان 

مدیرکل فنى و حرفه اى اســتان اصفهــان گفت: این 
ســازمان با توجه به تأثیر تحریم ها روى منابع دولتى 
و کاهش اعتبــارات، از رویکردهــاى نوین براى جلب 
مشــارکت بخش خصوصى بهره گرفته اســت. آرش 
اخوان افزود: در این پیوند، ســازمان فنــى و حرفه اى، 
رویکرد مشــارکت جدى با بخش خصوصى در قالب 
آموزشگاه هاى آزاد و صنوف و صنایع را در پیش گرفته  

است. 

خبر

شــهردار اصفهان گفت: از ابتداى مهر ماه سال جارى 
ســرفاصله زمانى مترو دقیق تر و زمان پایان فعالیت آن 
به گونه اى تنظیم خواهد شــد تا در تردد دانشــجویان 
مشــکلى به وجود نیاید.قدرت ا... نــوروزى در برنامه 
رادیویى «سالم اصفهان» با اشــاره به فرا رسیدن آغاز 
ســال تحصیلى جدید تا چند روز آینده، اظهار کرد: اول 
مهر به عنوان آغاز سال تحصیلى براى شهر و شهروندان 
از اهمیت ویژه اى برخوردار است و به طور طبیعى آینده 
شهر و کشور همچنین سرنوشت مردم در دست کسانى 
است که هفته آینده راهى مدرسه و دانشگاه ها مى شود.
وى با بیان اینکه شــهردارى تالش کرده در کنار سایر 

ارگان هاى ذیربط براى ایــن اتفاق ویژه آمادگى الزم را 
داشته باشد، افزود: متروى اصفهان و حمل ونقل عمومى 
امکانات الزم را براى آغاز ســال تحصیلى جدید فراهم 
کرده و آمادگى کامل دارد.شهردار اصفهان ادامه داد: از 
دانش آموزان و دانشجویان و خانواده آنها انتظار مى رود 
در برنامه تردد خود اســتفاده از حمــل و نقل عمومى و 
پاك به ویژه مترو را در نظر داشته باشــند، زیرا داشتن 
هواى پاك حق همه شهروندان اســت و با مشارکت و 
همراهى همه تضمین شدنى است.نوروزى ابراز امیدوارى 
کرد دانش آموزان و دانشــجویان سال تحصیلى توأم با 

بهره ورى و بهروزى داشته باشند.

از ابتداى مهر صدور قبض هاى کاغذى مشترکان استان 
اصفهان متوقف مى شود.

معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضالب 
اســتان گفت: این طرح از ابتداى مهــر با هدف کمک 
به حفظ محیط زیســت، دسترســى راحت به خدمات 
با برقــرارى ارتبــاط بین مشــترکان و ســامانه هاى 
الکترونیکى،کاهش مراجعه مأموران شــرکت و حذف 
خطاهاى انسانى، افزایش سرعت و دقت در ارائه خدمات 

و صرفه جویى در زمان و هزینه ها اجرا مى شود.
رضا رضایى افزود: با اجراى این طــرح، به جاى قبض 
کاغذى، پیامکى حاوى اطالعات مصرف و مبلغ همراه 

با شناسه قبض و شناسه پرداخت براى مشترکان ارسال 
مى شود. وى گفت: مشترکان مى توانند پس از دریافت 
این پیامک از طریق سامانه هاى پرداخت غیرحضورى و 
یا تماس با شماره تلفن 1522 قبض خود را پرداخت کنند.
معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان افزود: امکان دریافت قبض الکترونیکى و 
همچنین پرداخت غیرحضورى در میز خدمت الکترونیکى 
پرتال شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان به نشانى 
www. Abfaesfahan.ir فراهم شده و شهروندان 
مى توانند با مراجعه به این نشــانى محاسبات آب بها و 

صورت حساب خود را مشاهده کنند.

تأکید دوباره بر طرح حذف 
قبض کاغذى آب بها از مهر

تمهیدات ویژه براى فعالیت 
مترو در آستانه مهر

مدیرعامل شرکت راه آهن از تأکید معاون اول رئیس جمهور 
بر احداث پروژه قطار سریع الســیر تهران-قم-اصفهان با 

سرعت 300 کیلومتر بر ساعت خبر داد.
سعید رسولى در گفتگو با «مهر» در خصوص تداوم یا توقف 
احداث خط آهن قطار سریع السیر تهران-قم-اصفهان و 
سرعتى که براى سیر این قطار در نظر گرفته شده، تصریح 
کرد: طراحى اولیه این قطار، 300 کیلومتر بر ساعت بود که 
بعداً در یک مقطع زمانى تصمیم گرفته شد این سرعت به 
250 کیلومتر بر ساعت کاهش داده شــود. وى ادامه داد: 
اخیراً وزیر راه و شهرسازى بار دیگر دستور داد تا سرعت 300 
کیلومتر بر ساعت مد نظر باشد تا مزیتى که براى قطار سریع 
السیر وجود دارد که همان سرعت باال و کم بودن زمان سیر 
آن است، رعایت شود. بنابراین در حال حاضر دستور کار براى 
اجراى روند احداث زیرساخت هاى ریلى قطار سریع السیر 

تهران-قم-اصفهان، 300 کیلومتر بر ساعت است.
رسولى در خصوص منتفى شدن اصل احداث یا عدم احداث 
پروژه قطار سریع الســیر تهران-قم-اصفهان هم گفت: 
اســحاق جهانگیرى، معاون اول رئیس جمهــور اخیراً در

 جلسه اى که با مسئوالن این پروژه در وزارت راه و سازمان 
برنامه و بودجه داشت، دستور اکید داد تا این پروژه تکمیل و 
نحوه تأمین منابع مالى مورد نیاز آن بررسى شود. وى تأکید 
کرد: این پروژه در حال حاضر پیشرفت فیزیکى دارد که کمتر 
از 10 درصد برآورد مى شود اما در عملیات خاکى زیرسازى 
قطعه قم-اصفهان باالى 60 درصد پیشرفت دارد در قطعه 

تهران-قم هم اقداماتى شده است.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شوراى 
اسالمى گفت: با آغاز سال تحصیلى و ابتداى مهر ماه 
همچنان مدارس با کمبود نیرو رو به  رو هستند و اینکه 
چرا از جوانان تحصیلکرده استفاده نمى کنند و آنها را به 

کار نمى گیرند را باید از دولت پرسید.
ســید محمد جواد ابطحى در گفتگو با «تسنیم» در 
اصفهان با اشــاره به کمبود معلم در اصفهان اظهار 
کرد: این تعــداد کمبود نیرو در کل اســتان اصفهان 
است نه شــهر اصفهان و با تراکم کالس ها و دعوت 
از بازنشستگان تعداد 15 هزار کمبود نیرو را به 4000 
نیرو کاهش داده اند که در ایــن تعداد هم بحث هاى 
مختلفى وجود دارد از جملــه آموزش ضمن خدمت، 
آموزش نهضت، امتحان ورودى داوطلبان آزاد که در 
سال گذشته انجام داده اند و وارد چرخه مى شوند.وى 
تصریح کرد: با وجود این، با آغاز سال تحصیلى و ابتداى 
مهر ماه همچنان مدارس با کمبود نیرو رو به  رو هستند 
و اینکه چرا از جوانان تحصیلکرده استفاده نمى کنند 
و آنها را به کار نمى گیرند را بایــد از دولت تدبیر و امید 
و سازمان امور استخدامى پرســید. عضو کمیسیون 
آموزش و تحقیقات مجلس شــوراى اسالمى خاطر 
نشان کرد: امســال بودجه آموزش و پرورش کاهش 
یافته و مسئوالن باید بدانند که هر چه از بودجه آموزش 
و پرورش کم کنند جاى دیگرى باید هزینه دو برابرى 
پرداخت کنند. ابطحى یادآور شــد: مراجعه کننده اى 
داشته ام که معاون مدرسه بوده و گله مى کرد که من به 
دلیل بیمارى صرع نمى توانم تدریس داشته باشم اما 
از من خواسته شده که حتماً کالس درس داشته باشم؛ 
معلم بازنشسته اى که 12 سال پیش بازنشسته شده را 
دوباره دعوت به کار مى کنند، این مشکالت وجود دارد 

اما متأسفانه دولت توجهى به زیربناها ندارد.

معاون هماهنگى امور عمرانى استاندارى اصفهان گفت: 
این منطقه در شمار پنج استان اول کشور از نظر سوانح و 

تلفات جاده اى محسوب مى شود.
حجت ا... غالمى روز شنبه در آیین تودیع و معارفه رئیس 
پلیس راهنمایى و رانندگى استان اصفهان با بیان اینکه 
در استان اصفهان  با 108 شهر؛ حجم سفر زیاد مى شود، 
اظهار کرد: جمعیت کالنشهر اصفهان دو میلیون نفر است 
همچنین جمعیت در شهرهاى اســتان به بیش از چهار 
میلیون نفر مى رســد از این رو نرخ سفر براى کالنشهر 
اصفهان 2/2 ســفر براى هر نفر و این نرخ در شهرهاى 

استان 1/9 سفر براى هر نفر است.

به گفته غالمى، حجم ســفرهاى پنج میلیونى اســتان 
باالى 11 میلیون سفر خواهد بود که این سفرها بخشى 
از ترافیک درون و برون شــهرى را شــکل مى دهد؛ در 
کنار سفرها در بازه زمانى حجم سفرهاى قابل مالحظه 
به اســتان تهدید مى شــود که علــت آن جاذبه خاص 

گردشگرى و پتانسیل هاى متعدد است.
در این مراسم ســرهنگ محمد رضا محمدى به جاى 
سرهنگ رضا رضایى به عنوان رئیس پلیس راهور ناجا 
در اصفهان معرفى شــد. ســرهنگ رضایى که از سال 
95 تاکنون رئیس پلیس راهــور ناجا در اصفهان بود، به 

بازنشستگى نائل شد.

35 شــرکت معتبر فعال داخلى در نخستین نمایشگاه 
پوشش هاى ساختمانى اصفهان حضور خواهند داشت.

این نمایشــگاه طى روزهاى 26 تا 29 شهریور ماه در 
محل برپایى نمایشگاه هاى بین المللى استان واقع در پل 
شهرستان برگزار خواهد شد و شرکت هاى فعال در زمینه 
شیشه و ســازه هاى نما، پوشش هاى نانو، پوشش هاى 
بزرگ نماى ساختمان، چوب، سیمان، رنگ و... را گرد 

هم جمع خواهد کرد.
این شــرکت ها که به صورت عمده از دو استان تهران 
و اصفهان در نمایشــگاه حضور مى یابنــد، فعالیت ها، 
کاالها و توانمندى هــاى خود را در مســاحتى بالغ بر 

3000 مترمربع فضاى نمایشگاهى به نمایش خواهند 
گذاشت.

اصفهان براى نخســتین بار در کشــور میزبان عنوان 
نمایشگاه پوشش هاى ســاختمانى است. همین عامل 
سبب شده تا شــاهد برگزارى یک نمایشــگاه کامًال 
تخصصى باشیم که بســیارى از برندهاى معتبر از آن 

استقبال کرده اند.
عالقه مندان بــه بازدید از این نمایشــگاه مى توانند از 
ساعت 16 تا 22 روزهاى 26 تا 29 شهریور ماه به محل 
برپایى نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان واقع در 

پل شهرستان مراجعه کنند.

خط آهن سریع السیر تهران-قم-اصفهان 
قطعًا احداث مى شود

معلمى که 12 سال پیش 
بازنشسته شده بود را 
به کار دعوت کرده اند

حضور 35 شرکت در نخستین نمایشگاه پوشش هاى ساختمانى اصفهان در شمار 5 استان اول کشور از نظر سوانح جاده اى

جزئیات پرونده جنجالى زن خواننده 

انفجار یک دستگاه خودروى سوارى و دو حادثه 
انفجار در واحدهــاى مســکونى در اصفهان و 

شهرضا به آسیب دیدن هشت نفر منجر شد. 
مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریت هاى پزشکى 
اســتان در گفتگو با «ایرنا»  تشــریح کرد: صبح 
روز جمعه انفجار ساختمانى مسکونى در خیابان 
اردیبهشت شهرضا گزارش شد که سه نفر شامل 
دو مرد و یــک زن در این انفجار آســیب دیدند 
و به بیمارســتان انتقال یافتند. علت این حادثه 

نامشخص است.
غفور راستین همچنین بیان کرد: بامداد روز جمعه 
هم یک خودروى سوارى پژو 405 در مقابل کوه 
صفه اصفهان منفجر شــد که پــس از اعالم به 
اورژانس دو واحد امدادى راهى محل حادثه شدند.

مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریت هاى پزشکى 
استان اصفهان اضافه کرد: چهار پسر 20 ساله در 
این حادثه دچار آســیب دیدگى شدند که پس از 
اقدام هاى درمانى اولیه به بیمارستان الزهرا (س) 

اصفهان اعزام شدند.
سخنگوى سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى 
شــهردارى اصفهان نیز گفت: ظهــر روز جمعه 
حادثه انفجارى در مجتمع 12 طبقه مسکونى واقع 
در بلوار زعفرانیه اصفهان رخ داده بود که نیروهاى 
امدادى با دریافت گزارش حادثه، در محل حضور 
یافتند. فرهــاد کاوه آهنگران ادامــه داد: مردى 
35 ســاله به دلیل انفجار در انبارى این مجتمع 
مســکونى آســیب دیده بود. وى علت بروز این 
انفجار را نشت گاز از سیلندر پیک نیک اعالم کرد.

روز جمعه با 
3 حادثه انفجــــار

 سپرى شد

دبیر انجمن انبوه ســازان مسکن استان اصفهان با بیان 
اینکه قانون پیش فروش براى رونق بازار مسکن نیازمند 
اصالح است، گفت: قانون پیش فروش امروز در عمل به 
قانون عدم فروش یا عدم پیش فروش تغییر و در عمل 

مجموعه هاى ساخت و ساز را از فروش منع کرده است.
احمد توال در گفتگو با «ایسنا» در خصوص وضعیت بازار 
ساخت و ساز مسکن و تأثیر تورم بر آن، اظهار کرد: تورم 
و افزایش قیمت موجب باال رفتن پنج تا 12 برابرى قیمت 
تمام شده ساختمان شده اســت و در حال حاضر هزینه 
ساخت یک متر مربع ســاختمان بین دو تا 2/5 میلیون 
تومان است. وى افزود: از ســوى دیگر قیمت زمین در 
برخى نقــاط حتى بین 100 تــا 300 درصد و همچنین 
هزینه هاى بخش خدمات، پروانه هاى ســاخت، نظام 
مهندســى و...  افزایش یافته اســت.   وى در خصوص 
شرایط سخت ســاخت و ســاز و کمبود نقدینگى بازار 
مسکن، اظهار کرد: معتقدم یک واحد ساختمانى با حداقل 

متراژ 100 متر، کمتر از 300 میلیون تومان نخواهد بود.
دبیر انجمن انبوه ســازان مسکن استان اصفهان با بیان 
اینکه براى تحرك ساخت و ساز بازار مسکن، دو اتفاق 
باید رخ دهد، تأکید کرد: در گام نخســت باید تسهیالت 
ویژه بانکى به این بخش تخصیــص یابد و حداقل 40 
تا 50 درصد هزینه هاى مسکن را بانک پرداخت کند و 
رقم وام بین 150 تا 200 میلیون تومان شود. در گام دوم 
قانون پیش فروش مسکن در کشور باید اجرا شود. قانون 
پیش فروش امروز در عمل به قانون عدم فروش یا عدم 
پیش فروش تغییر و در عمل مجموعه هاى ساخت و ساز 

را از فروش منع کرده است.
توال توضیح داد: به دلیل شرایط سخت، فعاالن ساخت 
و ساز جرأت پیش فروش ندارند، چرا که در صورت بروز 
مشکل، احتمال زندانى شــدن آنها وجود دارد. در نتیجه 
ساختمان سازان اقدام به پیش فروش نمى کنند و به اجبار 
با سرمایه خود کار مى کنند، در این صورت توان ساختمان 
سازى کاهش مى یابد؛ مثًال به جاى 100 واحد، 50 واحد 
ساختمانى ساخته مى شود. وى با بیان اینکه قانون پیش 
فروش به دلیل اقدامات غیرقانونــى برخى افراد براى 
فعاالن واقعى ساخت و ساز بسیار سختگیرانه شده است، 
افزود: در حال حاضر بیش از 900 پروژه ساخت و ساز به 

دلیل تخلف معدود افرادى، متوقف شده است.
دبیر انجمن انبوه سازان مسکن استان اصفهان با اعتقاد 
بر اینکه اجرا نشدن قانون پیش فروش اتفاق بدى براى 
انبوه سازان و پیش خریداران است، گفت: در این شرایط 
خریداران به اجبار باید در انتهاى کار ساختمان، تمام پول 
را به صورت یکجا پرداخت کننــد، در حالى که در پیش 
فروش خریدار مى تواند به صورت خرد خرد پول مسکن 

را پرداخت کند.

قانون پیش فروش براى رونق مسکن 
نیازمند بازنگرى است

دادستان نطنز گفت: پرونده خواننده زن در روستاى ابیانه با 
صدور حکم یکسال حبس غیرقطعى به وکیل متهم ابالغ شد.
اواخر اردیبهشت امسال یک تور غیرمجاز با سفر به روستاى 
تاریخى ابیانه  با خوانندگى یک زن در جمع حاشیه ساز شد و در 
فضاى مجازى و حقیقى واکنش هاى مختلفى را در پى داشت. 
چند روز قبل هم در فضاى مجازى از قول دادستان کاشان 
خبر محکومیت ده ســاله خواننده زن در ابیانه روى خروجى 
چند خبرگزارى رفت که با واکنش دادستان کاشان و تکذیب 
خبر مواجه شد. در این باره، مرتضى باصریان، دادستان عمومى 
و انقالب نطنز در گفتگو با «فارس» اظهار کرد: بعد از احضار 
«نگار معظم» به جرم خوانندگى غیرمجاز در روستاى ابیانه، 
نامبرده در نطنز حاضر و دو روز بازداشت شد که بعد از قرار وثیقه 
آزاد شد. دادستان نطنز افزود: این شخص به همراه وکیل خود 

در جلسه دادگاه حاضر و جرمش مورد رسیدگى قرار گرفت، 
نهایتاً این پرونده رســیدگى و زن خواننده به یکسال حبس 
غیرقطعى محکوم شد، البته این حکم در دادگاه تجدیدنظر 

قابل اعتراض است.
باصریان اذعــان کرد: بــا توجه بــه متوارى بــودن این 
خانم، حکم بــه وکیل نامبرده ابالغ شــد کــه در صورت 
عدم اعتــراض و یا تأیید حبس، حکم اجرایــى و در صورت 
متوارى بودن متهم وثیقه سپرده شده طبق قانون ضبط خواهد 
شد. دادستان نطنز با انتقاد از شایعات و ایجاد حاشیه در روزهاى 
اخیر پیرامون این پرونده، خاطرنشان کرد: دادستان کاشان 
مطلبى را در خصوص برخورد با بدحجابى و هنجارشــکنى 
عنوان کرده بود و هیچ گاه در خصوص پرونده خواننده زن در 

ابیانه اظهارنظرى نکرده بود.

سرمایه گذارى در حوزه گردشگرى کویرى
شهردار آران و بیدگل با اشــاره به لزوم توسعه گردشگرى 
در این شهرســتان گفت: شــهردارى در قالب شــرکتى 
ســرمایه گذار، بــه حــوزه گردشــگرى کویــرى ورود

 مى کند.
رضا رمضانى تشــریح کرد: در این راستا شرکت مدیریت 
طرح هاى اقتصــادى پس از دو ســال پیگیرى مجوز خود 
را از وزارت کشــور گرفت که بر این اســاس حق ورود به 
ســرمایه گذارى و مدیریــت طرح هــاى گردشــگرى 
خارج از محدوده شــهرى وجــود دارد. وى گردشــگرى

 کویرى را جزو اولویت هاى شهردارى آران و بیدگل برشمرد 
و افــزود: حمایــت از فعالیت هاى فرهنگــى وظیفه ذاتى 
شهردارى هاست که در این راستا به ناحیه ها تفویض اختیار 

شده تا در حد توان در این زمینه کمک کنند.
شــهردار آران و بیدگل گفت: در این شهر باکمبود فضاى 
فرهنگى مواجه نیستیم، بلکه فضاى فرهنگى زیادى داریم 

که تا کنون به درستى از آنها استفاده نکردیم. وى افزود: بیشتر 
ما عامل پیشرفت فرهنگى را توسعه فضاى فیزیکى مى دانیم 
که نشان از وجود مشکلى در رویکردهاست. رمضانى با اشاره 
به ســاماندهى حمل و نقل عمومى آران و بیدگل در سال 
جارى گفت: بر اســاس اقدام هاى صورت گرفته، نزدیک 
به پنج میلیارد ریال کاهش هزینه در این بخش داشــتیم. 
وى همچنین افــزود: کمبودى در زمینه اطالع رســانى از 
خدمات رسانى شهردارى آران و بیدگل احساس مى شد که 

در این زمینه روابط عمومى فعال شده است.
محکومیت 10 ساله «نگار معظم» به جرم خوانندگى غیرمجاز در روستاى ابیانه تکذیب شد



0404فرهنگفرهنگ 3580یک  شنبه  24 شهریور  ماه   1398 سال شانزدهم

سریال «هیوال» به کارگردانى مهران مدیرى به آخرین قسمت خود 
نزدیک مى شود و به گفته نویسنده سریال، قسمت پایانى آن هفته 
جارى عرضه خواهد شد. این سریال با بازى مهران مدیرى، فرهاد 
اصالنى، شبنم مقدمى، شیال خداداد، گوهر خیراندیش و... همچون 
سایر آثار مدیرى مخاطبان زیادى دارد و در عین حال برخى نیز از 

آن انتقاد مى کنند. 
امیر برادران که با سرپرستى پیمان قاسمخانى سریال «هیوال» را 
به نگارش درآورده است، در گفتگویى با «ایسنا» در پاسخ به اینکه 
روند کارى و تعامل براى نگارش متن این سریال چگونه بوده است، 
توضیح داد: تعامل ما براى نگارش این ســریال خیلى خوب بوده 
است و به این صورت بود که آقاى پیمان قاسمخانى به عنوان طراح 
داستان، طرح کلى و خالصه قسمت و اتفاقات را طراحى مى کردند 

و سکانس بندى و همینطور دیالوگ نویسى را من انجام مى دادم.

وى دربــاره تکیه کالم هاى ســریال «هیوال» کــه مانند اغلب 
ســریال هاى مهران مدیرى در بین مخاطبان رایج شده است، در 
پاســخ به اینکه آیا این تکیه کالم ها توســط خود او در متن آمده 
یا به پیشــنهاد بازیگران بوده اســت؟ اظهار کــرد: تکیه کالمى 
مثل «خداروشــکر» براى خود آقاى مدیرى اســت که پیشنهاد 
دادند، تکیه کالم هاى شــخصیت «داود» هم توسط خود بازیگر 
طراحى شده اســت. تکیه «لب و لوله کردن» براى گفتن اعداد، 
مدل دیالوگ هاى خانم مقدمى مثل «شــیر بیشه  زندگى من»، 
«هوشــنگم»، «مدیرعاملم» و... را خودم نوشتم و واقعًا به نظرم 

خانم مقدمى کار را بى نظیر اجرا کرده است.
وى افزود: من در تمام متن هایى که تاکنون ارائه کرده ام، در همین 
سطح شوخى مى نوشتم. منتهى در این سریال ما یکسرى بازیگر 
داشتیم به جاى اینکه به دنبال  این باشــند که بداهه بگویند و از 

خودشان نمک اضافه سر صحنه بریزند، دیالوگ ها و شوخى ها را 
سر صحنه به بهترین شــکل ممکن بیان مى کردند. به نظرم این 
مهمترین عامل موفقیت کار است. وقتى دیالوگ ها را به بازیگران 
ارائه مى کنیم اینگونه نیست که بخواهند خودشان هم چیزى اضافه 
کنند. بلکه به بهترین شکل ممکن دیالوگ را بیان مى کنند و چون 
ما خودمان زمانى که مى خواهیم بنویسیم مى دانیم که هر سکانس 
چه شوخى باید داشته باشد و روند آن باید چگونه باشد، این درست 

در مى آید.
وى درباره اینکه «هیوال» یک قســمت دیگر چه پایانى خواهد 
داشــت، اظهار کرد: «هیوال» یکــى از پایان هاى خــوب را در 

سریال هاى طنز خواهد داشت. اما لزوماً یک پایان خوش نیست.
این نویسنده سریال هاى طنز درباره  اینکه آیا «هیوال» به واسطه  
پرداختن به موضوعاتى حساس از قبیل فساد، سانسور و یا حذفیاتى 

داشته  است؟ اظهار کرد: وزارت ارشاد همکارى خیلى خوبى داشت 
و به نظرم خیلى کم بخش هایى حذف شد. یک دیالوگ طوالنى بود 
که من آن را خیلى دوست داشتم که مربوط به دیالوگ آقاى مدیرى 
بود و حذف شد اما به روند قصه آسیب نزد. در سریال دیالوگ هایى 
هســت که فکر مى کنم رد اثر من در این کار است. مثل اینکه از 
شــرافت شــر و آفت آن برایمان نمانده، اینها تک دیالوگ هایى 
است که نویسنده دوســت دارد و فکر مى کند نقطه اثرش همین 
دیالوگ هایى باشد که نوشته است. در مجموع واقعاً اذیتمان نکردند 

و تا جایى که توانستند همکارى کردند.
برادران از همــکارى جدید با پیمان قاســم خانى خبر داد و گفت: 
پیشنهادهاى زیادى شده؛ خوشبختانه قرار است یک سریال دیگر 
را شروع کنیم و طراحى آن آغاز شــده است. البته در کار ما چیزى 

تا لحظه  آخر قابل پیش بینى نیست اما در این مورد جدى هستیم.

از «خداروشکر» مهران مدیرى تا 
لوله کردن لب

ماجراى 
دیالوگ مهمى 

که از سریال 
«هیـوال» 
حذف شد

پارسا پیروزفر، بازیگر ســینما، تئاتر و تلویزیون از جمله بازیگران کم کار و گزیده کار سینماى ایران شمع تولد 47 
سالگى خود را خاموش کرد.

پیروزفر در 22 شهریور ماه سال 1351 در تهران متولد شد. او بازیگر سینما و تلویزیون، بازیگر، کارگردان و مدرس 
تئاتر، نمایشنامه نویس، مترجم و نقاش ایرانى است. وى داراى مدرك کارشناسى نقاشى از دانشکده هنر هاى زیباى 

دانشگاه تهران و دانش آموخته رشته بازیگرى از آکادمى هنر هاى نمایشى استاد سمندریان است.
اولین حضور پیروزفر در سینما در سال 1373 در نقشى کوتاه («شیخ سالک») در فیلم «پرى» به کارگردانى داریوش 

مهرجویى بود و اولین حضور رســمى اش در تئاتر در مقام بازیگر در سال 1374 در نقش «ماریوس» در نمایش 
«بینوایان» اثر «ویکتور هوگو» به کارگردانى بهروز غریب پور بود. 

پیروزفر بعد از سال 1393 که در کار سینمایى به ایفاى نقش پرداخت به شدت کم کار شد و بعد از آن 
تنها یک بار در سال 95 جلوى دوربین بهرام توکلى قرار گرفت و در فیلم «برف سرخ» به ایفاى نقش 
پرداخت.  وى در تلویزیون حتى کم کار تر از سینماست اما مى توان گفت تمامى آثارى که پیروزفر 
در تلویزیون بازى کرده جزو ماندگارترین آثار تلویزیونى محســوب مى شوند. سابقه بازیگرى 

پیروزفر در تلویزیون به چهار اثر ختم مى شود.
این بازیگر  در مجموعه هاى تلویزیونى «در پناه تو»، «در قلب من»، «سفر سبز» و «در چشم 
باد» به ایفاى نقش پرداخته که هر کدام از آنها بارها و بارها از شبکه ملى پخش شده و همچنان 
مخاطبان زیادى را رو به روى جعبه جادو مى نشانند. حال باید دید وسواس پیروزفر در انتخاب 
کارهاى تصویرى کمتر مى شود و یا وى همچنان گزیده کارترین بازیگر مرد سینما و تلویزیون 

ایران محسوب خواهد شد.

پارسا پیروزفر 47 ساله شد
نادر سلیمانى:
 بازیگران خوب 
از بازى در کمدى ها 
مى ترسند

مازیار فالحى که قرار بود خواننده تیتراژ «ترور خاموش» باشــد، 
درباره دلیل لغو قرار داد خود با این سریال توضیح داد.

ســریال «تــرور خاموش» بــه کارگردانــى احمــد معظمى و 
تهیه کنندگــى ابوالفضل صفرى با موضوع مــواد مخدر و قاچاق 
انسان، ازجمعه 22 شــهریور ســاعت 22 و 15 دقیقه روى آنتن 

شبکه یک رفت.
خواننده اصلى تیتراژ این سریال مازیار فالحى بود که در دقیقه 90 

انصراف داد و رضا یزدانى جاى او را گرفت.  
مازیار فالحى در توضیح قطع همکارى اش با این سریال در پست 
اینستاگرامى خود نوشت: «... على رغم تغییرات زیادى که از من 
خواسته شد تا در این قطعه برخالف میلم اعمال کنم و پس از انجام 
اصالحات متعدد در پایان خبر رسید که کل این قطعه مجوز پخش 
از تلویزیون نخواهد داشت. لذا من در این سریال با دوستان عزیز 

همکارى نخواهم داشت.» 

«سینماایده آل» گزارش داد: در حالى که فیلمبردارى «خون شد» 
با نام قبلى «عدالت شوم»  در تهران آغاز شده بازیگران این پروژه 

سینمایى مشخص شدند.
سعید آقاخانى، نسرین مقانلو، لیال زارع و بهاره کیان افشار بازیگرانى 
هستند که قرار است در تهران و گچســر جلوى دوربین کیمیایى 

بروند.

مازیار فالحى
 مجوز پخش نگرفت

بازیگران فیلم تازه  
مسعود کیمیایى 

 یک بازیگر، بخش هایى از داســتان «خــروج» حاتمى کیا و 
«المینور» مهرجویى را افشا کرد.

عزت ا... رمضانى فر، بازیگر قدیمى ســینماى ایــران درباره 
حضورش در دو فیلم «المینور» (داریوش مهرجویى) و «قاتل و 
وحشى» (حمید نعمت ا...) گفت: چند هفته پیش براى بازى در  
فیلم «خروج» (ابراهیم حاتمى کیا) دعوت به کار شدم و بعد از 
چند جلسه تمرین و دورخوانى بدون اینکه در خصوص دستمزد 
صحبتى انجام دهند على رغم رضایت حاتمى کیا از من، مدیر 
تولید فیلم از قرارداد ماهیانه 20 تا 25 میلیون خبر داد که فاصله 

زیادى با آنچه من مى خواستم داشت. وى ادامه داد: شرایط کار 
در گچساران خیلى دشوار بود و من به همراه 12 پیرمرد دیگر که 
تراکتور داشتیم قرار بود از آنجا به سمت دفتر ریاست جمهورى 
حرکت کنیم که برخى از آنها به تهران نمى رسند. البته اینطور که 
متوجه شدم قرارداد من را در مقایسه با بقیه بیشتر پیشنهاد دادند 
چون با آقاى مهدى فقیه ماهى پنج میلیون صحبت کردند. به هر 
حال من به ملبغ پیشنهادى آنها اعتراض کردم و مشغول چانه 
زنى بودیم که از طرف آقاى نعمت ا... براى «قاتل و وحشى» با 
من تماس گرفتند و بعد از اینکه با هم به توافق رسیدیم از بازى 

در «خروج» انصراف دادم و چند روز بعد براى بازى در «المینور» 
دعوت به کار شــدم که بعد از «گاو» و «پســتچى» سومین 
همکارى من با داریوش مهرجویى اســت. رمضانى فر درباره 
«قاتل و وحشى» نعمت ا... گفت اکثر صحنه هاى فیلم در یک 
آپارتمان با چهار پنج کاراکتر فیلمبردارى مى شود و فیلمنامه را 
که خواندم متوجه شدم که کار بسیار سختى با بازى هاى پیچیده 
است که ساخت آن فقط از عهده نعمت ا... برمى آید. «المینور» 
اما قصه ساده ترى دارد و درباره دخترى است که عاشق موسیقى 

است اما پدرش مخالفت مى  کند.

سریال «بیگانه اى با من اســت» به کارگردانى احمد امینى با 
بازى پژمان بازغى و شبنم قلى خانى به زودى روى آنتن مى رود.
احمد امینى، کارگردان ســریال «اولین شــب آرامش» بعد از 
سال ها دورى از تلویزیون با سریال «بیگانه اى با من است» به 
تلویزیون بازمى گردد. این سریال به تهیه کنندگى بهروز مفید با 
حضور بازیگران سرشناس دنیاى هنر به زودى روى آنتن شبکه 

2 سیما مى رود.
میالد میرزایى، بازیگر سریال «بیگانه اى با من است» صفحه 
اینستاگرامش را با انتشــار تصاویرى از این سریال به روز کرد 

و نوشت: «ســریال "بیگانه اى با من اســت". به زودى... به 
کارگردانى احمد امینى و به تهیه کنندگى بهروز مفید. با اساتید 

و دوستان جان...»
داســتان « بیگانه اى با من اســت» روایتى از جا به جایى یک 
خدمتکار با عروس خانواده است که ماجرا در سال هاى ابتدایى 
دهه 70 مى گذرد و فروغ فروهیده، نویســندگى این سریال را 

برعهده داشته است.
شبنم قلى خانى، پژمان بازغى، پوراندخت مهیمن، مهران رجبى، 
میالد میرزایى، پرویز پورحسینى، نگار عابدى، ایوب آقاخانى، 

امیریل ارجمند، مهدى فقیه، سوگل طهماسبى، دنیا مدنى، شیوا 
ابراهیمى، نسرین بابایى، لیلى فرهادپور، فرهاد شهریزى، فریبا 
ترکاشــوند، مهرداد ضیایى و... بازیگران این سریال را تشکیل 

مى دهند.
تدوین سریال «بیگانه اى با من است» توسط احسان جعفرى 
همزمان با تصویربردارى در حال انجام است تا این سریال در 30 

قسمت آماده پخش شود.
«بیگانه اى با من است» درامى خانوادگى است که براى گروه 

فیلم و سریال شبکه 2  سیما تهیه و تولید مى شود.

داستان «خروج» حاتمى کیا و «المینور» مهرجویى لو رفت

سریال «بیگانه اى با من است» به زودى در تلویزیون

سحر قریشى یکى از متفاوت ترین واکنش ها به مرگ «دختر آبى»، 
سحر خدایارى را بازتاب داده است.

او که با حمایت تمام قــد از ممنوعیت ورود زنان به ورزشــگاه ها 
مدت هاست زیر فشار بخشى از افکار عمومى است، عبارت «دختر 
آبى» را به جاى عکس خود در پروفایل صفحه شخصى اش قرار 

داده است.
سحر قریشــى متنى احساســى که حتى در آن رگه هایى از خود 
تخریبى هم دیده مى شــود براى «دختر آبى» نوشــته است اما 
حتى این متن هم نتوانسته مخاطبان شــش و نیم میلیون نفرى 
صفحه اش را راضى کند.کم نیستند کسانى که این واکنش سحر 
را نوعى احساس گناه تلقى مى کنند. اشاره آنها به مصاحبه معروف 
قریشى درباره ورود زنان به ورزشگاه است و جمله معروفش«منقلب 

شدن». 
در آن مصاحبه جنجال آفرین  ســحر قریشى وقتى با این پرسش 
مجرى رو به رو مى شود که آیا فوتبال دوست ندارید، مى گوید: چرا 
فوتبال را دوست دارم و فوتبال نگاه مى کنم اما عالقه مند نیستم 
براى تماشاى بازى به زمین فوتبال بروم. او ادامه مى دهد: «دوست 
ندارم بروم استادیوم. از اینکه کنار تعداد زیادى آقا قرار بگیرم منقلب 
مى شم، احساس امنیتم رو از دست مى دهم. کامًال موافقم که اجازه 

نمى دهند خانم ها به استادیوم بروند.»
اما کمى بعدتر همین سحر قریشى براى تماشاى بازى پرسپولیس –
الهالل در ابوظبى به استادیوم بن زاید رفته بود و عکس هاى زیادى 

از او در این استادیوم در فضاى مجازى منتشر شد.
در این میان اما هستند کسانى که دوز باالى واکنش سحر قریشى 
به خودسوزى و درگذشــت ســحر خدایارى را موج سوارى یک 

سلبریتى توصیف مى کنند. 
«آن ســحر رفت و این سحر واقعًا ســوخت» را نباید در این متن 
نادیده گرفت. ممکن اســت خانم بازیگر همیشــه پر حاشــیه، 
گرفتار اندوه همنامى با «دختر آبى» قرار گرفته باشد. هر چند که 
قضاوت ها درباره موضعگیرى هاى اجتماعى او همیشه تند و تیز 
بوده است. حتى این سوگوارى سحر قریشى نتوانسته جلوى هجمه 
به او درباره حمایتش از ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه ها را بکاهد 

و بار دیگر هشتگى که مهناز افشار باب کرده بود ترند شده است. 
مهناز افشار درباره «منقلب شدن سحر قریشى در ورزشگاه» نوشته 
بود: «نمى شه خیلى راحت حق نیمى از جامعه رو انکار کرد چون یک 

نفر وقتى در کنار مردان قرار مى گیره منقلب مى شه.»
به هر روى سحر قریشى هر کارى کند حاشیه همراه او هست حتى 

اگر همراه یک پدیده اجتماعى باشد!
او اکنون تندترین و همذات پندارترین پست درباره «دختر آبى»  را 
در صفحه بسیار پربیننده اش را گذاشته اما باز هم تعریف و تمجید 

چندانى نمى بیند و نمى شنود.

«منقلب مى شم» 
هنوز هم کار مى کند!

واکنش جنجالى سحر قریشى 
به درگذشت «دختر آبى» هم جواب نداد

نادر سلیمانى، بازیگر ســینما و تلویزیون درباره روش جدید انتخاب بازیگران در سینما گفت: 
متأســفانه امروزه فعالیت در فضاى مجازى به عنوان دلیل اصلى انتخاب بازیگران شــناخته 
مى شود، در سینماى امروز کیفیت بازى مهم نیست بلکه مهم است که شما به عنوان یک بازیگر 
چقدر الیک مى خورید. وى  ادامه داد: فضاى فعلى انتخاب بازیگر بر اساس تعداد فالوور بسیار بد 
است، با این وضع انتظار داریم سینما به کجا برسد، باالخره مردم بازیگران را انتخاب مى کنند و 
شاید همان فالوورها مردم باشند اما جایگاه کارگردان در یک اثر چه مى شود، تهیه کنندگان که 
همواره به دنبال سود خود هستند اما واقعاً یک کارگردان در اینجا به این فکر مى کند که آن بازیگر 

انتخاب شده آیا واقعاً به درد کارش مى خورد یا نه؟
بازیگر فیلم سینمایى «التارى» درباره غیبت بازیگران خوب سینما در آثار کمدى اذعان کرد: 
متأسفانه سینماى کمدى امروز کامًال هجو است و به همین دلیل بازیگران خوب ما مى ترسند 
در چنین آثارى بازى کنند. وى در مورد حضور خود در سینماى کودك تأکید کرد: چند وقت پیش 
یک اثر سینمایى را پذیرفتم، یکى از نزدیکان با شوق گفت که کار جدى است و من گفتم که کار 
کودك قبول کرده ام و وى ناراحت شد، من متوجه نمى شوم چرا یک بازیگر خوب سینما از بازى 
در آثار کودك مى ترسد؟ اگر من در این سن در سینماى کودك بازى مى کنم یعنى توانایى این 

کار دارم و نه اینکه ضعف من این انتخاب باشد.
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تیم فوتبال ذوب آهن در سومین دیدار خود از فصل جدید رقابت هاى 
لیگ برتر باید به مصاف تراکتور برود.

هفته ســوم رقابت هاى لیگ برتر فوتبال، جام خلیج فارس امشب با 
برگزارى چهار دیدار ادامه مى یابد که در یکى از این رقابت ها، ذوب آهن 

اصفهان در ورزشگاه فوالدشهر میزبان تیم تراکتور خواهد بود.
لیگ برتر پس از حدود دو هفته تعطیلى از جمعه دوباره آغاز شده و تیم 
فوتبال ذوب آهن اصفهان در یکى از حساس ترین دیدارهاى هفته سوم، 
باید امشــب به مصاف تراکتور تبریز برود. دیدارى سخت و جذاب که 
نتیجه آن عالوه بر دو تیم برگزارکننده، براى سایر تیم ها نیز از اهمیت 
ویژه اى برخوردار بوده و مى تواند در شکل گیرى مدعیان قهرمانى نقش 

ویژه اى ایفا کند.
سبزپوشان اصفهانى در حالى آماده این دیدار مى شوند که در دو هفته 
ابتدایى لیگ برتر، بردى به دست نیاورده و با یک شکست و یک تساوى 
مقابل تیم هاى ســایپا و پارس جنوبى، با یک امتیــاز در رده یازدهم 
جدول جاى دارند. ذوبى ها طى هفته هاى گذشته دستخوش تغییرات 
گسترده اى در سطح مدیریتى خود شده و اخبار این تیم تحت تأثیر این 

تغییرات بود.
در آن سو، تراکتورسازى که با 4 امتیاز در رده چهارم جدول جاى دارد، 
در دو هفته ابتدایى لیگ مقابل نفت مسجدسلیمان با تساوى بدون گل 
متوقف شده و در هفته دوم از سد پرسپولیس گذشت و در قامت یکى از 

مدعیان جدى لیگ ظاهر شد.
تقابل ذوب آهــن و تراکتورســازى قابلیت تبدیل شــدن به یکى از 
جذاب ترین دیدارهاى هفته سوم را دارد. تنش هاى اخیر میان دو باشگاه 
بر سر مسئله شکارى و همچنین سه بازیکن ســرباز ذوبى ها در کنار 
شکست فصل گذشته تراکتورى ها در اصفهان که عمًال سرخپوشان 
تبریزى را از گردونه  مدعیان قهرمانــى حذف کرد، این دیدار را به اوج 

حساسیت کشانده و تبدیل به دوئلى تمام عیار کرده است.
ذوب آهن در شرایطى آماده این دیدار حساس مى شود که فصل جدید را 
خوب شروع نکرده و نمایش دو هفته گذشته شاگردان منصوریان نشان 
داد که این تیم هنوز تا رســیدن به آمادگى کامل فاصله دارد و هنوز به 
هماهنگى الزم دست نیافته است. این ناهماهنگى در فاز دفاعى بیشتر 
خود را نشان داده و موجب مى شــود تا زمانى که تیم تحت فشار قرار 
مى گیرد، نتواند آن گونه که الزم اســت از داشته هایش حراست کند. 
ذوب آهن دروازه بان و مدافعان خیلى خوبى در اختیار دارد و اگر بتواند 
این مشکل را رفع کند، به طور قطع در شرایط ایده آل ترى قرار مى گیرد.
ذوب آهن در کمربنــد میانى وضعیت خوبى دارد، بازگشــت به موقع 
اســماعیلى فر، مهدى پور و پهلــوان در کنار حضــور بازیکنانى مثل 
بوحمدان، حدادى فر، نیک نفس و عباسى دســت منصوریان را براى 
تغییرات مدنظرش باز گذاشته است. در فاز هجومى اما شرایط ذوبى ها 
سخت است. سبزپوشان اصفهانى اگرچه در پارامترهاى هجومى و خلق 

موقعیت عملکرد تقریباً خوبى داشته اند اما غیبت احتمالى کریستانوس 
و مطهرى مى تواند کار را براى منصوریان و تیمش سخت کند.

منصوریان و تیمش مقابل تراکتور کار سختى پیش رو دارند. ذوبى ها 
که در دو هفته ابتدایى جزو ناکامان بزرگ لیگ بوده و فشــارها براى 
نتیجه گیرى روى آنها زیاد است، امشب باید مقابل تیمى به میدان بروند 
که در فاز هجومى بسیار قدرتمند بوده و از هافبک ها و مهاجمان بسیار 
خوبى برخوردار است. حضور بازیکنانى مانند دژآگه، حاج صفى، میمبال، 
فورچونه، اسدى، انصارى و سوگیتا در کمربند میانى و خط حمله تراکتور، 
شــرایط این تیم را در فاز هجومى آرمانى کرده و قطعًا شب سختى را 

براى ذوبى ها رقم مى زند.
تراکتور تیم قدرتمند و جنگنده اى است که فوتبال هجومى و روانى را 
به نمایش مى گذارد و از انسجام تاکتیکى و نظم تیمى خوبى برخوردار 
است. شاگردان دنیزلى در هر دو فاز دفاعى و هجومى عملکرد خوبى 
داشته و در بهترین شرایط خود هستند. حضور مظاهرى درون دروازه 
تراکتور خط دفاعى این تیم را تبدیل به نقطــه اتکاى دنیزلى کرده و 

دست این مربى را براى برنامه هاى مدنظرش باز گذاشته است.
دیدار تیم هاى ذوب آهن و تراکتورسازى با توجه به انگیزه باال، سبک 
بازى و بازیکنان حاضر در 2 تیم، قابلیت تبدیل شــدن به یک رقابت 
جذاب و پر افت و خیز را دارد. باید منتظر ماند و دید تفکرات کدام مربى 

پیروز میدان خواهد بود.

در انتظار دوئل دیدنى منصوریان و دنیزلى

امشب در فوالدشهر 
ذوب آهن را تنها نگذارید

ســرمربى تیم فوتبال تراکتور با تأکید بر اینکه هنوز ابتداى 
کارمان در مسابقات لیگ هستیم، گفت: نتیجه بازى با ذوب 

آهن، ما را به ادامه  کار خوشبین یا ناامید نمى کند.
 مصطفى دنیزلى اظهار کرد: طى دو هفته ابتدایى لیگ برتر، 
یک بازى خارج از خانه مقابل نفت مســجد سلیمان و یک 
بازى داخل خانه نیز در حضــور هواداران پرتعدادمان مقابل 
پرســپولیس بازى کردیم که این دیدار براى ما بسیار لذت 
بخش بود. ابتداى کار هســتیم و مسیر طوالنى پیش روى 
ما قرار دارد. وى در خصوص بازى بــا ذوب آهن بیان کرد: 
ذوب آهن یکى از تیم هاى مطرح لیگ برتر ایران اســت و 
در طول سال هاى مربیگرى من در ایران، این تیم همیشه 
جزو مدعیان بــود؛ همچنین تراکتور نیــز یکى از تیم هاى 

مدعى است.
دنیزلى با بیان اینکه امیدوارم هواداران اصفهانى بازى بسیار 
خوبى را شاهد باشند، گفت: معتقدم نتیجه بازى با ذوب آهن، 
ما را به ادامه کار خوشبین و یا ناامید نمى کند. من به بازیکنان 
و هوادارانمان اعتماد دارم و مدیریت تیم نیز همواره در کنار 

ما حضور دارد.
سرمربى تراکتور با اشــاره به حضور علیرضا منصوریان به 
عنوان ســرمربى ذوب آهن گفت: بنده عالقــه زیادى به 
منصوریــان دارم و بابت رویارویى با این مربى خوشــحال 
هســتم. مى خواهم تراکتور خوبى را براى مردم اصفهان به 
نمایش بگذارم و در این راستا هر چه از دستمان بر مى آید را 

انجام مى دهیم.

 مصطفى دنیزلى: 

منصوریان؟ 
خیلى به او عالقه دارم

ذوبى ها در هفته سوم لیگ برتر به دنبال کسب اولین برد در 
لیگ نوزدهم هستند. علیرضا منصوریان در گفتگویى در مورد 
این بازى سخت گفت: بعد از باخت غیر قابل باورى که برابر 
سایپا داشتیم با ده غایب اصلى برابر پارس بازى کردیم و در 
آن هواى گرم مقابل تیم خوبى که دوست خوبم فراز کمالوند 
تدارك دیده یک امتیاز به دست آوردیم. حاال برابر تراکتورى 
بازى داریم که جزو مدعیان اصلى قهرمانى است و 3 امتیاز 
شیرین برابر پرسپولیس به دست آورده. اما ما مى خواهیم روند 
پیروزى هاى خود را آغاز کنیم. خوشبختانه با تالش مدیریت 
باشگاه سه سرباز به ما اضافه شدند و اگر صالح باشد مى توانیم 

از آنها استفاده کنیم. 
سرمربى ذوب آهن در ادامه گفت: بعد از تهران اصفهان شهر 
دوم من است و خودم را اصفهانى مى دانم. به آقاى کربکندى 
گفتم من مثل شما ذوب آهنى نیستم اما امانتدار تیم هستم. با 
باشگاه قرارداد دارم و مطمئن باشید با غیرت پاى تیم مى مانم. 
علیرضا منصوریان با درخواســت کمک از مدیریت باشگاه 
گفت: همه بدانند که من وامدار هیچکس جز خدا نیســتم. 
قبول کردم بعد از تهران برچسب اصفهانى بر روى من باشد 
به همین دلیل با تمام وجود براى موفقیتى دوباره مى جنگیم. 
مى دانیم که استان از نتیجه گیرى ما خوشحال مى شود و به 
دنبال آن هستیم. متأســفانه برخى از نفراتى که قبًال به تیم 

نزدیک بودند حاال به دنبال ضربه زدن به ذوب آهن هستند. 

علیرضا منصوریان: 

برخى مى خواهند
 به تیم ضربه بزنند

کاپیتان اسبق تیم فوتبال ذوب آهن در گفتگویى، در رابطه با تغییر مدیریت باشگاه ذوب آهن اظهار 
کرد: بازیکن، مربى و مدیرعامل روزى به باشگاه مى آیند و روزى هم جدا مى شوند چیزى که اهمیت 
دارد ذوب آهن است. به نظر من تغییر مدیریت باید زودتر انجام مى شد و االن که این اتفاق رخ داده 

باید مدیرعامل جدید را حمایت کنیم.
محمد صلصالى افزود: بعضى از افرادى که در ذوب آهن فعالیت داشــتند، در حال حاضر در این 

باشگاه نیستند اما یکسرى شیطنت هایى انجام مى دهند که به نفع باشگاه 
نیست بلکه باید همه کمک کنیم تا ذوب آهن را موفق نگه داریم.

وى در رابطه با تغییراتى که محمدى در کادر ورزشــى ذوب آهن به 
وجود آورده اســت، گفت: وقتى مدیرعامل جوانى وارد کار مى شود 
اطرافیان او خیلى مهم هســتند و بیشــتر از مدیرعامــل روى تیم 

تأثیرگذارند که قطعاً مشاوره هاى مثبت مى تواند به تیم کمک 
کند. محمدى باید افرادى را به کادر خودش اضافه کند 

که تجربه الزم را داشته باشند تا در شرایط سخت 
به او کمک کنند. به نظــر من کربکندى یکى از 

بهترین انتخاب ها بود و تجربه الزم را دارد.
صلصالى در پاسخ به این سئوال مبنى بر اینکه آیا 
قصد دارد که به ذوب آهن بازگردد؟ تصریح کرد: 
این سئوال را باید از مدیران ذوب آهن پرسید، 
بعد از رفتن مدیریت قبلى دوست دارم که به 

این تیم برگردم زیــرا در حضور مدیریت 
ســابق میلى براى آمدن بــه ذوب آهن 

نداشتم.

صلصالى: حاال که آذرى رفته 
دلم مى خواهد برگردم

تا هفته پیش امیدوارى هایى وجود داشت که رونالدو نتواند 
رکورد دایى را بزند. مثًال سن و سال باالى او و بیشتر شدن 
احتمال مصدومیتش. اما رونالدو نه گذاشت و نه برداشت و 
همین سه شنبه شب، چهار گل از پنج گل تیمش را به آندورا زد 
تا فاصله 20 گله اش با دایى به 16 گل برسد. با این اتفاق، حاال 
احتمال شکسته شدن رکورد دایى توسط او بیشتر شده است. 
پرتغال در همین چند ماه آینده سه بازى آسان با لوگزامبورگ 
و آندورا دارد و ممکن است در این سه بازى اختالف گل هاى 
او با دایى یک رقمى هم بشود! شاید فکر کنید کار تمام است و 
به زودى باید شاهد از دست رفتن این افتخار و رکورد جهانى 
باشیم اما اینطور نیست! در واقع همه چیز دست رونالدو نیست 
و قرار نیست ما هم دست روى دست بگذاریم و بنشینیم تا 
رونالدو بیاید و رکورد دایى را مال خود کند. شــکر خدا دایى 

هنوز سرپاست و مى تواند فوتبال بازى کند. البته کمى چاق و 
سنگین شده اما با یک دوره تمرین فشرده مى توانیم او را براى 
بازى یک ماه بعد مقابل کامبوج آماده کنیم. تازه بازى برگشت 
مقابل کامبوج و هنگ کنگ هم هست. نیازى هم نیست دایى 
مقابل این تیم ها کامًال آماده باشد و مثل رونالدو سیکس پک 
داشته باشد. در هر بازى چند تا سانتر روى دروازه این تیم  ها 
مى کنیم و دایى چندتا گل با سر مى زند و فاصله اش را با رونالدو 
حفظ مى کند. مگر دایى از شمسایى کمتر است؟ خوبى اش 
این است که این بازى ها رسمى است و کامبوج و هنگ کنگ 
باید مقابل ایران بازى کنند و مثل ماجراى وحید شمسایى و 
تیم فوتسال قطر نیست که ما را بپیچانند و دایى را در حسرت 
آقاى گلى جهان بگذارند. آنها باید بیایند و کیســه گل على 

دایى بشوند و بروند.

بیایید کیسه گل على آقا شوید!
 استقالل طى سالیان اخیر مشــکالت زیادى داشته است. 
مشــکالتى که ابتدا در حوزه مدیریت خودش را نشان داده 
و در ادامه با تســرى به بخش فنى تیم باعث شــده تا آبى 
پوشان دستشان از جام قهرمانى و کســب موفقیت کوتاه 
بماند. اســتقاللى ها در این مدت ریشــه مشکالت خود را 
در وزارت ورزش و جوانان جستجو مى کردند و بر این باور 
بودند که وزارت نقشى پنهان در ناکام گذاشتن این تیم دارد. 
جداى از صحت یا عدم صحت این ادعا که احتیاج به بحثى 
جداگانه دارد، آبى ها باید این نکته را در نظر داشته باشند که 
طى همین سال ها، خودى ها و آنهایى که خود را استقاللى 
مى نامند به دلیل اینکه به هر دلیل از تیــم دور بوده اند، با 
تالش هاى خود براى بازگشــت به باشگاه و سهم خواهى 
از استقالل، ضربات زیادى به این تیم زده اند. این در حالى 
است که در همه جا پیشکسوتان یک باشگاه حتى اگر پست 
و مقامى هم نداشته باشند، از تیمشان حمایت مى کنند و به 

دنبال حضور خود در تیم به هر قیمتى نیستند.
به طور مثال هفته گذشــته و در مراســم ترحیم پدر بهزاد 
غالمپور، على فتح ا... زاده، مدیرعامل اسبق باشگاه استقالل 
در خیابان مقابل مسجد و در شرایطى نه چندان مساعد جلوى 
آندره آ استراماچونى را گرفت و با او به صحبت پرداخت. فتح 
ا... زاده به اســتراماچونى گفت: «شما مى خواهید ضرب و 
تقسیم را به بچه دو ســاله یاد بدهید و ما همه جدیدى ها و 

قدیمى ها پشت شما ایستاده ایم به امید پیروزى.»
فارغ از اینکه صحبت هاى مدیرعامل اسبق استقالل براى 
اســتراماچونى چه معنا و مفهومى مى تواند داشــته باشد، 

اقدام غیرحرفه اى  فتح ا... زاده در یک محیط غیرورزشــى 
و در مواجهه با ســرمربى خارجى اســتقالل، که به نوعى 
مى تواند تلقى دخالت در مســائل این باشگاه را هم داشته 
باشد، به حدى عجیب بود که اســتراماچونى در واکنش به 
او صرفاً به تکان دادن ســرش و بیان کلمه OK اکتفا کرد 
و رفت. به نظر مى آید این صحبت ها به جاى اینکه باعث 
همدلى و اتحاد استقاللى ها شود، بیشتر حس دخالت و سهم 
خواهى در باشگاه را به هواداران و مسئوالن تیم منتقل کند. 
همانطور که پیشکسوتان و مدیران قبلى تیم هرگز دوست 
ندارند وقتى پست و سمتى دارند کسى در کار آنها دخالت کند، 
باید این حق را براى مدیران و مربیان فعلى هم قائل باشند و 
اجازه بدهند آنها در آرامش کارهاى تیم را پیش ببرند و آنها به 
حمایت هایى واقعى و دلسوزانه بسنده کنند و به فکر پست 

گرفتن در تیم محبوب خود نباشند.

فتح ا... ول کن نیست

مهاجم تیم ملى کرواسى با پیشنهادى جدى از لیگ قطر رو به رو شد.
 ماریو مانژوکیچ، مهاجم تیم ملى کرواســى و بازیکن کنونى 
باشگاه یوونتوس ایتالیا که اواخر دوران ورزشى اش 
را سپرى مى کند با پیشنهاد رسمى باشگاه الغرافه 

قطر رو به رو شده است.
مدیران باشــگاه الغرافه قطر در تالش هســتند تا 
جانشینى مناسب براى مهدى طارمى، مهاجم فصل گذشته خود پیدا کنند و 
بر همین اساس به سراغ مانژوکیچ رفته اند و به وى پیشنهاد عقد قرارداد سه 

ساله با دستمزد شش میلیون دالر در سال را داده اند.
نرسیدن بازى در یوونتوس و پیشــنهاد مالى باالى باشگاه قطرى سبب 
شده تا مانژوکیچ و مدیربرنامه هایش در این خصوص فکر کنند و هیچ بعید 

نیست که تا روزهاى آینده، این ستاره فوتبال به حوزه خلیج فارس بیاید.

مانژوکیچ به جاى طارمى
پ مهاجم تیم ملى کرواسى با
 ماریو مانژوکیچ
باشگا
را س
قطر
مدیران
جانشینى مناسب براى مهدى
بر همین اساس به سراغ مانژ
ساله با دستمزد شش میلیو
نرسیدن بازى در یوونتوس
شده تا مانژوکیچ و مدیربرن
نیست که تا روزهاى آینده،

مانژوکیچ

قرار بود خصوصى سازى سرخابى ها تا پایان شهریور انجام 
شود که مطابق انتظار به پایان سال موکول شد! باید پرسید 
وزارت ورزش و سایر دستگاه هاى ذیربط در طول یکسال 
گذشته چه گام مهمى در مسیر تسهیل واگذارى برداشتند که 
حاال قرار باشد در شش ماه آینده مابقى راه را بروند؟ یکسرى 
بحث تخصصى اقتصادى مثل تهیه صورتحساب هاى مالى 
و تعیین تکلیف دیون و بدهى ها وجود دارد که کارى به آنها 
نداریم اما پرسپولیس و استقالل براى اینکه بعد از واگذارى 
روى پاى خودشان بایستند، نیاز به تأمین منابع مالى مستمر 

و تضمین شده دارند. بدون تعارف اصل مطلب در این مورد 
حق پخش تلویزیونى است و باز بدون تعارف، اگر چنین پولى 
درست و منصفانه تقسیم شود، ســرخابى ها باید بیشترین 
ســهم را از آن ببرند؛ خب دولت در این مــورد چه کرده؟ 
شــما اگر همین یک فقره حق پخش را درست مى کردید، 
همینطور از در و دیوار براى پرسپولیس و استقالل مشترى 
مى ریخت؛ االن اما خرید این تیم ها، به احتمال فراوان به 
منزله خرید بدنامى، گرفتارى و ورشکســتگى است. مگر 

اینکه معجزه اى رخ بدهد.
هفتــه گذشــته محمدرضــا زنــوزى در قامــت مالک 
تراکتورسازى راهى برنامه «ورزش و مردم» شده و آنجا از 
اینکه چرا باید از منابع عمومى و جیب 80 میلیون ایرانى براى 
اداره پرسپولیس و استقالل هزینه شود، گله کرده است. این 

اوج ظلم در حق سرخابى هاست؛ تیم هایى که اگر حقشان 
را بگیرند، به راحتى پتانسیل تبدیل شدن به بارسلونا و رئال 
مادرید منطقه را خواهند داشت اما نه تنها گروگان سیستم 
ناکارآمد باشگاهدارى دولتى هستند، بلکه باید طعنه و کنایه 
هم بشنوند که دستشان در جیب مردم است! به راستى کدام 
پدیده به اندازه بازى هاى این دو تیم با رقبا، به این آسانى و 
گستردگى شور و نشاط سالم اجتماعى تولید مى کند؟ هزار 
افسوس که دولت قادر به آزادســازى آنها نیست و این دو 
طفل مظلوم به اتهام ناصواب حیف و میل اموال عمومى، 
مالمت هم مى شوند. شــما فقط پولى که تلویزیون دولتى 
بابت پخش ساالنه بیش از 60 بازى از این دو تیم باید به آنها 
مى پرداخت را حســاب کنید تا معلوم شود چه کسى به چه 

کسى بدهکار است!

عب ب ى م ج
 آهن را موفق نگه داریم.

 کادر ورزشــى ذوب آهن به 
امل جوانى وارد کار مى شود 
ـتر از مدیرعامــل روى تیم 

ى تواند به تیم کمک 
ش اضافه کند 

یط سخت 
ى یکى از 

رد.
ینکه آیا 
ح کرد:
رسید، 
که به 

یت 
ن 

کسى مى آید ورشکستگى 
و بدنامى را خریدارى کند؟
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مفاد آرا
برابرآراءصــادره هیئتهاى اول ودوم موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقردرواحدثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه وبالمعارض 
متقاضیان محرزگردیده است. لذا مشخصات متقاضیان وامالك موردتقاضا به شرح زیربه 
منظوراطالع عموم دردونوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود درصورتى که اشــخاص 
نسبت به صدور ســندمالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشــند مى توانندازتاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خودرادراداره ثبت اســنادوامالك محل تسلیم وپس 
ازاخذ رسید،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خودرابه مرجع قضایى 

تقدیم نمایند
1. رأى شماره 4198 مورخه 1398/4/20 آقاى مظاهر قربانیان به شناسنامه شماره 5193 
کدملى 1092279830 صادره نجف آباد فرزند عباســعلى در ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 99/37 مترمربع قسمتى از پالك 313 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد 
2. رأى شماره 4196 مورخه 1398/4/20 آقاى عبداله سیف الدین  به شناسنامه شماره 23 
کدملى 5499517983 صادره تیران فرزند حســن در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
203/30 مترمربع قسمتى از پالك 435 قطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد 
3. رأى شماره 4570 مورخه 1398/5/7 خانم عصمت توبه ئیهاى نجف آبادى به شناسنامه 
شــماره 1190 کدملى 1090963831 صادره نجف آباد فرزند جعفر در ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 247/20 مترمربع قسمتى از پالك 87 اصلى واقع در بخش 12 حوزه ثبت 
ملک اصفهان – انتقال ملک از مالک رســمى ورثه غالمحسین معینى به صورت عادى و 

مع الواسطه به متقاضى مى باشد 
4. رأى شــماره 4538 مورخه 1398/5/6 خانم فاطمه توبیها نجف آبادى به شناســنامه 
شماره 463 کدملى 1091029210 صادره نجف آباد فرزند غالمرضا در ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 162/35 مترمربع قسمتى از پالك 473/1 واقع در قطعه 6 بخش 11 ثبت 

اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
5. رأى شماره 4199 مورخه 1398/4/20 آقاى على فاضل نجف آبادى به شناسنامه شماره  
801 کدملى 1091081190 صادره نجف آباد فرزند غالمعلى در ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 127/15 مترمربع قسمتى از پالك 931/6 قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
6. رأى شماره 4300 مورخه 1398/4/26 آقاى بخشعلى حشمتى به شناسنامه شماره 432 
کدملى 1090850905 صادره نجف آباد فرزند یداله در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
296/40 مترمربع  واقع در یزدانشهر قسمتى از پالك 87 بخش 12 ثبت اصفهان – انتقال 

ملک از مالک رسمى  ورثه غالمحسین معینى به صورت عادى و مع الواسطه مى باشد 
7. رأى شماره 4190 مورخه 1398/4/20 آقاى حســین عاطفى به شناسنامه شماره 662 
کدملى 1091523878 صادره نجف آباد فرزند جعفر در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
101/66 مترمربع قسمتى از پالك 135 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد 
8. رأى شماره 4201 مورخه 1398/4/22 آقاى مصطفى ملک زاده نجف آبادى به شناسنامه 
شماره 658 کدملى 1091549761 صادره نجف آباد فرزند محمد على در ششدانگ یک 
باب خانه به مســاحت 120/34 مترمربع قســمتى از پالك 135 قطعه 6 بخش 11 ثبت 
اصفهان – متقاضى باقولنامه عادى بى واســطه از مالک رســمى آقاى اسماعیل هادى 

خریدارى نموده است 
9. رأى شماره 4195 مورخه 1398/4/20 آقاى حســنعلى على عسگرى نجف آبادى به 
شناسنامه شماره 177 کدملى 1091083614 صادره نجف آباد فرزند رضا قلى در ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 172/20 مترمربع قسمتى از پالك 447/6 قطعه 5 بخش 11 ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
10. رأى شــماره 4217 مورخه 1398/4/22 آقاى مجید ابراهیم زاده به شناسنامه شماره 
751 کدملى 1091220281 صادره نجف آباد فرزند محمود در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه به مســاحت 99/06 مترمربع قســمتى از پالك 58 قطعه 6 بخش 11 ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
11. رأى شماره 4293 مورخه 1398/4/25 خانم زهراء رفاهیتى نجف آبادى  به شناسنامه 
شماره 2715 کدملى 1091342040 صادره نجف آباد فرزند فتح اله در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 99/06 مترمربع قسمتى از پالك 58 قطعه 6 بخش 11 

ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
12. رأى شماره 4212 مورخه 1398/4/22 آقاى رســول ابراهیم زاده به شناسنامه شماره 
195 کدملى 1091526036 صادره نجف آباد فرزند محمود در سه دانگ مشاع ا ز ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 169/12 مترمربع قســمتى از پالك 58 قطعه 6 بخش 11 ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
13. رأى شماره 4213 مورخه 1398/4/22 خانم مرضیه فقهى نجف آبادى  به شناسنامه 
شــماره 590 کدملى 1091559430 صادره نجف آباد فرزند عباس  در سه دانگ مشاع ا ز 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 169/12 مترمربع قسمتى از پالك 58 قطعه 6 بخش 

11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
14. رأى شــماره 4220 مورخه 1398/4/22 خانم مریم محمدى نجف آبادى به شــماره 
شناســنامه وکدملى 1080304517 صادره نجف آباد فرزند اکبر در ســه دانگ مشاع ا ز 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 161/50 مترمربع قسمتى از پالك 6 قطعه 9 بخش 11 

ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
15. رأى شماره 4219 مورخه 1398/4/22 آقاى على  محمدى به شماره شناسنامه وکدملى 
1080134018 صادره نجف آباد فرزند محمد جعفر  در ســه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 161/50 مترمربع قسمتى از پالك 6 قطعه 9 بخش 11 ثبت اصفهان 

- متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
16. رأى شــماره 4189 مورخه 1398/4/20 آقاى داود نوائى به شناسنامه شماره 30482 
کدملى 1090302894 صادره نجف آباد فرزند محمدرضا در ششــدانگ یک باب خانه به 
مساحت 133/87 مترمربع قسمتى از پالك 409 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
17. رأى شماره 4197 مورخه 1398/4/20 خانم مرضیه غفورى نجف آبادى به شناسنامه 
شــماره 595 کدملى 1091130558 صادره نجف آباد فرزند قربانعلى در ششــدانگ یک 
باب خانه به مساحت 108/24 مترمربع قســمتى از پالك 793/1 قطعه 3 بخش 11 ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
18. رأى شماره 4184 مورخه 1398/4/19 آقاى اکبر حیدرى به شناسنامه شماره 25154 
کدملى 1090249462 صادره نجف آباد فرزند حسن در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
103/30 مترمربع قسمتى از پالك 633 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
19. رأى شماره 4211 مورخه 1398/4/22 خانم مرضیه رحیمى به شناسنامه شماره 194 
کدملى 1092333940 صادره نجف آباد فرزند محمد در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب خانه به مســاحت 172/65 مترمربع قســمتى از پالك 457 قطعه 7 بخش 11 ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
20. رأى شماره 4210 مورخه 1398/4/22 آقاى اسماعیل خادمى نجف آبادى به شناسنامه 
شماره 938 کدملى 1091360065 صادره نجف آباد  فرزند محمد على در چهار دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 172/65 مترمربع قســمتى از پالك 457 قطعه  7 

بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
21. رأى شماره 4245 مورخه 1398/4/23 خانم ناهید نصیران به شناسنامه شماره 1310 
کدملى 1091303193 صادره نجف آباد فرزند حبیب اله در ششــدانگ یک باب خانه به 
مساحت 240/53 مترمربع قسمتى از پالك 910 قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى 
طبق قولنامه عادى از اقاى عباس فروغى  که مالک موروثى قهرى مى باشــد خریدارى 

نموده است 
22. رأى شــماره 4192 مورخه 1398/4/20 آقاى میثم افشارى به شناسنامه شماره 392 
کدملى 1091318786 صادره نجف آباد فرزند محمد در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 

130/40 مترمربع قســمتى از پالك 308/6 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى 
مالک رسمى مشاعى مى باشد 

23. رأى شــماره 4241 مورخه 1398/4/23 آقاى حمیدرضا علیزاده انارکى به شناسنامه 
شــماره 61 کدملى 1249920434 صادره نائین فرزند محمد حسن در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه نیمه ساز به مساحت 98/28 مترمربع قسمتى از پالك 869 باقى 

مانده قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
24. رأى شماره  4239 مورخه 1398/4/23خانم بهجت سروش نجف آبادى به شناسنامه 
شماره 2484کدملى 1091212449 صادره نجف آباد فرزند محمد على در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب خانه نیمه ساز به مساحت 98/28 مترمربع قسمتى از پالك 869 باقى 

مانده قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
25. رأى اصالحى شــماره 4161 مورخــه 1398/4/19 پیرو رأى شــماره 9184 مورخه 
1397/10/8 خانم راضیه پورمحمدى نجف آبادى به شناســنامه شماره  26787 کدملى 
1090265840 صادره نجف آباد فرزند محمود در ســه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 205/9 مترمربع قسمتى از پالك 891 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان  – 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
26. رأى اصالحى شــماره 4157 مورخــه 1398/4/19 پیرو رأى شــماره 9183 مورخه 
1397/10/8 آقــاى ناصــر صالحى  نجــف آبادى به شناســنامه شــماره  497 کدملى 
1091529051 صادره نجف آباد فرزند غالمحســین  در ســه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 205/9 مترمربع قســمتى از پالك 891 قطعه 3 بخش 11 ثبت 

اصفهان  – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
27. رأى شماره 3367 مورخه 1398/3/29 آقاى حسین مومنى دهقى به شناسنامه شماره 
101 کدملى 1092040161 صــادره دهق فرزند حبعلى در ششــدانگ یک باب گاراژ به 
مساحت 719/20 مترمربع قسمتى از پالك 391/374 بخش 9 ثبت اصفهان – متقاضى 

مالک رسمى مشاعى  مى باشد 
28. رأى شــماره 3624 مورخــه 1398/4/5 خانم عصمت مغنى باشــى نجف آبادى به 
شناسنامه شماره 4 کدملى 1091073228 صادره نجف آباد فرزند عزیزاله در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 192/15 مترمربع قسمتى از پالك شماره 327 واقع در 

قطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
29. رأى شــماره 3622 مورخه 1398/4/5 آقــاى محمد على یوســفان نجف آبادى به 
شناسنامه شماره 71 کدملى 1091480117 صادره نجف آباد فرزند رجبعلى در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 192/15 قسمتى از پالك شماره 327واقع در 

قطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
30. رأى شماره 4288 مورخه 1398/4/25 خانم مینا فرخوند به شناسنامه شماره 450کدملى 
2003498044 صادره دزفول فرزند محمد رسول در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 178 
مترمربع واقع در یزدانشهر قسمتى از پالك 87 اصلى بخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک 
از مالک رسمى ورثه غالمحسین معینى به صورت عادى و مع الواسطه به متقاضى مى باشد  
تاریخ انتشارنوبت اول :1398/6/24 تاریخ انتشــارنوبت دوم :1398/7/8م الف: 596147 

ابوالفضل ریحانى- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد /6/335
 آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در اداره ثبت 

اسناد و امالك مهردشت
1.برابر راى شماره 139860302177000441 مورخه 1398/05/09هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم مریم 
استادعلى فرزند هاشم بشماره شناسنامه 41نجف آباد و شــماره ملى 1092010157 در 
ششدانگ یکباب خانه ششدانگ پالك 2445 فرعى واقع دردهق 4اصلى بخش 15 ثبت 
اصفهان به مساحت 434/70مترمربع انتقالى از مالک رسمى وراث حسین سلیمانى و خانم 

زهرا بتول خسروى و خانم مرضیه امینى محرز گردیده است.
2. برابر راى شماره 139860302177000446 مورخه 1398/05/09هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى مجید 
زمانى گنهرانى فرزند حسین بشماره شناسنامه 37نجف آباد و شماره ملى 1092039521 
در ششدانگ یکباب خانه ششدانگ پالك 3107 فرعى واقع دردهق 4اصلى بخش 15 ثبت 
اصفهان به مساحت 181/60مترمربع انتقالى از مالک رسمى وراث خانم بهناز خسروشاهى 

و خانم کشور باقریان محرز گردیده است.
3. برابر راى شماره 139860302177000165 مورخه 1398/02/28هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم منور 
علیخانى دهقى فرزند حسین بشماره شناسنامه 4497نجف آباد و شماره ملى 1090562128 
در دودانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه بر روى قسمتى ازپالك 581فرعى واقع دردهق 
4اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 163/75مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقایان 

على و حسین علیخانى محرز گردیده است.
4. برابر راى شماره 139860302177000164 مورخه 1398/02/28هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى براتعلى 
علیخانى دهقى فرزند حسین بشماره شناسنامه 4223نجف آباد و شماره ملى 1090559380 
در چهاردانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه بر روى قسمتى ازپالك 581فرعى واقع دردهق 
4اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 163/75مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقایان 

على و حسین علیخانى محرز گردیده است.
5. برابر راى شماره 139860302177000163 مورخه 1398/02/28هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم زهرا 
رحمانى  فرزند ابراهیم بشــماره شناسنامه 550 برخوار و شــماره ملى 6229752514 در 
ششدانگ یکبابخانه بر روى قسمتى ازپالك 1485فرعى واقع دردهق 4اصلى بخش 15 
ثبت اصفهان به مساحت276/35مترمربع انتقالى از از مالک رسمى آقاى احمد کالنترى 

محرز گردیده است.
6 . برابر راى شماره 139860302177000228 مورخه 1398/03/30هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم خیزران 
احمدى دهقى فرزند فتح اله بشماره شناسنامه 906 نجف آباد و شماره ملى 1092342753 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه احداثى بر روى قسمتى ازپالك 2004فرعى واقع 
دردهق 4اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 223/05 مترمربع انتقالى از از مالک 

رسمى رستم حسین هاشمى و خانم رقیه دهقانى محرز گردیده است.
7. برابر راى شماره 139860302177000227 مورخه 1398/03/30هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى فتح اله 
کاظم برجى فرزند حسین بشماره شناسنامه 45 نجف آباد و شماره ملى 1092079858 در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه احداثى بر روى قسمتى ازپالك 2004فرعى واقع 
دردهق 4اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 223/05 مترمربع انتقالى از از مالک 

رسمى رستم حسین هاشمى و خانم رقیه دهقانى محرز گردیده است.
8. برابر راى شماره 139860302177000418 مورخه 1398/04/25هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم زهرا 
آقابابایى فرزند عباسعلى بشماره شناسنامه 146 نجف آباد و شماره ملى 1092046232 در 
ششدانگ یکبابخانه احداثى بر روى قسمتى ازپالك 809فرعى واقع دردهق 4اصلى بخش 
15 ثبت اصفهان به مساحت 159/10 مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى کرمعلى عابدى 

دهقى محرز گردیده است.
 9. برابر راى شماره 139860302177000177 مورخه 1398/02/29هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى عبداله 
کاظمى دهقى فرزند حیدرعلى بشماره شناسنامه 68 نجف آباد و شماره ملى 1092030611 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه احداثى بر روى قسمتى ازپالك 797فرعى واقع 
دردهق 4اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 261 مترمربع انتقالى از مالک رسمى 

آقاى سیف اله علیخانى محرز گردیده است.
10. برابر راى شــماره 139860302177000178 مورخــه 1398/02/29هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد ســند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم 
آمنه محمد هاشمى دهقى فرزند على اکبر بشماره شناسنامه 191 نجف آباد و شماره ملى 

1092081313 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه احداثى بر روى قسمتى ازپالك 
797فرعى واقع دردهق 4اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 261 مترمربع انتقالى از 

مالک رسمى آقاى عبداله کاظمى محرز گردیده است.
11. برابر راى شماره 139860302177000442 مورخه 1398/05/09هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم صغرى 
مومنى دهقى فرزند سیف اله بشماره شناسنامه 87 نجف آباد و شماره ملى 1091980802 
در ششدانگ یکبابخانه  و مغازه متصله احداثى بر روى قسمتى ازپالك 2133فرعى واقع 
دردهق 4اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 154/90مترمربع انتقالى از مالک رسمى 

آقاى عباسعلى عباسى محرز گردیده است.
12. برابر راى شــماره 139860302177000443 مورخــه 1398/05/09هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى 
ابوالفضل محمد صادقى دهقى فرزند حسینعلى بشماره شناسنامه54 نجف آباد و شماره ملى 
1092017860 در ششدانگ یکبابخانه  بر روى قسمتى ازپالك 1858فرعى واقع دردهق 
4اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 151/60مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى 

محمد راعى محرز گردیده است.
13. برابر راى شماره 139860302177000444 مورخه 1398/05/09هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى محمد 
اسماعیلى فرزند تقى بشماره شناسنامه571 ســاوجبالغ و شماره ملى 4898305083 در 
ششدانگ یکبابخانه  بر روى قسمتى ازپالك 1952فرعى واقع دردهق 4اصلى بخش 15 
ثبت اصفهان به مســاحت 281/70مترمربع انتقالى از مالک رسمى خانم ایران کالنترى 

دهقى محرز گردیده است.
14. برابر راى شــماره 139860302177000445 مورخــه 1398/05/09هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد ســند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم 
اشرف کوهستانى دهقى فرزند عباسعلى بشماره شناســنامه106 نجف آباد و شماره ملى 
1091934762 در ششدانگ یکبابخانه  بر روى قسمتى ازپالك 642فرعى واقع دردهق 
4اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 257/55مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى 

اکبر راعى دهقى محرز گردیده است.
15. برابر راى شماره 139860302177000417 مورخه 1398/04/25هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى ایرج 
سلیمانى فرزند زین العابدین بشماره شناسنامه119 نجف آباد و شماره ملى 1091993513 
در ششدانگ یکبابخانه  بر روى قسمتى ازپالك 2286فرعى واقع دردهق 4اصلى بخش 
15 ثبت اصفهان به مساحت 149/90مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى مومنى دهقى 

محرز گردیده است.
16. برابر راى شماره 139860302177000419 مورخه 1398/04/25هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى یداله 
آقابابایى فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه5713 نجف آباد و شماره ملى 1090574290 در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  بر روى قسمتى ازپالك 3252فرعى واقع دردهق 
4اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 164/25مترمربع انتقالى از مالک رســمى 

آقایاسداله امینى دهقى  و خانم جواهر امینى دهقى محرز گردیده است.
17. برابر راى شماره 139860302177000420 مورخه 1398/04/25هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم مریم 
خیرخواه دهقى فرزند براتعلى بشماره شناسنامه898  اصفهان و شماره ملى 1287291775 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  بر روى قسمتى ازپالك 3252فرعى واقع دردهق 
4اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 164/25مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى 

یداله آقابابایى محرز گردیده است.
 در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند 
رسمى و برحســب ماده 3 قانون مذکور، آرائى که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال 
عادى و یا سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده و در دو نوبت به فاصله 15 روز منتشر مى 
شود تا شخص یا اشخاصى که به آراء مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارائه گواهى مبنى بر طرح دعوى 
اقدام نمایند و ادامه عملیات ثبتى منوط به ارائه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت 
انقضاء مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســندمالکیت صادر خواهد شد و صدور 
سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. تاریخ انتشار نوبت اول: یک شنبه 
1398/06/24 تاریخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 1398/07/09 - 580911/م الف سید روح 

اله موسوى- کفیل اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت /6/329
مزایده اموال غیرمنقول

اجراى احکام حقوقى شــعبه چهارم اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده اى در خصوص 
پرونده اجرایى کالسه 961912 ج/4 له على شــکیب و علیه 1. محمد حسن شکیب و 2. 
صدیقه شــکیب مبنى بر فروش پالك ثبتى 2875 بخش 3 اصفهان در تاریخ 98/7/13 
ســاعت 8/30 صبح در محل اجراى احکام دادگســترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 
جهت فروش ششــدانگ ملکى به پالك ثبتى شــماره 2875 بخش 3 ثبت با مشخصات 
مندرج درنظریه کارشناسى که ذیًال درج شده است ملکى آقاى مرحوم شکیب و اکنون در 
تصرف مالکانه طرفین مى باشد توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى 
شــده و نظریه مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند 
ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى فوق مراجعه و از ملک بازدید و با همراه داشتن ده 
درصد بها و یا چک تضمین شده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده 
شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. هزینه هاى اجرایى 
بر عهده محکوم علیه مى باشد و مابقى ثمن را ظرف حداکثر یک ماه پرداخت و اال ده درصد 
واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شــد. اوصاف ملک مورد مزایده: ملک مورد نظر واقع در 
اصفهان- خیابان ابن سینا- خیابان بابلدشــت- کوچه شهید فشارکى (رستى) با کدپستى 
8148843651 (کوچه پاگلدسته، بن بست حکیمى فرد، پالك 47) بازدید و پس از بررسى 
معاینه محل نتیجه به شرح ذیل به استحضار عالى مى رسد. مشخصات ثبتى: طبق اسناد 
مالکیت ابرازى شامل دو عدد دفترچه ســند مالکیت، این ملک به شماره ثبتى 2875 واقع 
در بخش 3 اصفهان سابقه ثبت و صدور سند مالکیت به شماره چاپى 696521 و به شماره 
ثبت 4483 در صفحه 580 دفتر 43 نسبت به سى و یک سهم مشاع از پنجاه و شش سهم 
ششدانگ عرصه و اعیان به نام آقاى احمد عرب و یک دفترچه سند مالکیت به شماره چاپى 
696522 و به شماره ثبت 6110 در صفحه 434 دفتر 6 نسبت به بیست و پنج سهم مشاع 
از پنجاه و شش سهم از ششدانگ عرصه و اعیان به نام خانم نصرت نیل فروش زاده ثبت و 
سند مالکیت صادر شده است. حدود و مشخصات: ششدانگ برابر صورت مجلس تفکیکى 
شماًال دیوارى است به شارع به طول 9/5 متر، شــرقًا 1- به دیوار اشتراکى با خانه 2877، 
2- به دیوار اشــتراکى با خانه 2876 جمعًا به طول 36/55 متر، جنوبًا درب و دیواریست به 
کوچه منسده به طول 7/4 متر، غرباً 1- دیواریست به خانه 2875/2 به طول 3/10 متر 2- به 
دیوار خانه نامبرده به طول 3/30 متر 3- به خط مســتقیم مفروض به خانه نامبرده اخیر به 
طول 17/10 متر 4- به خط مستقیم مفروض به خانه 2875/1 به طول 7/80 متر 5- به دیوار 
اشتراکى با خانه 2875/1 نامبرده به طول 6/40 متر. مشخصات ساختمانى: ملک معرفى 
شده به آدرس فوق الذکر واقع بوده به صورت یک باب خانه مسکونى در یک طبقه همراه 
با زیرزمین در دو قسمت شمالى و جنوبى با قدمت حدود 50 سال مى باشد. مساحت زمین 
این ملک در سیستم یکپارچه شهرسازى و درآمد شهردارى اصفهان 357/75 مترربع قید 
شده است. سازه ساختمان دیوار باربر و سقف طاق ضربى بوده که مساحت اعیانى موجود 
حدود 180 مترمربع مى باشد. اعیانى موجود شامل 4 اتاق، سالن، پذیرایى، آشپزخانه، حمام 
و سرویس بهداشتى بوده که کف آشپزخانه، سالن و پذیرایى موزاییک، کف اتاق ها ترکیب 
موزاییک و سیمان، بدنه ســالن اتاق ها گچ و رنگ، بدنه آشپزخانه تا ارتفاع یک متر کاشى 
و مابقى گچ و رنگ، حمام و سرویس بهداشتى کاشى، کف حیاط موزاییک، درب و پنجره 
خارجى آهنى شیشه خور و دربهاى داخلى چوبى با چهارچوب فلزى مى باشد. نماى ساختمان 
سنگ و پالستر سیمان سفید، سیســتم گرمایش بخارى و سیستم سرمایش کولر آبى مى 
باشد. ساختمان مورد نظر داراى اشتراکات شهرى متعارف مى باشد. با عنایت به مفاد نامه 
شماره 3/95/11675 شهردارى منطقه 3 اصفهان در خصوص پالك ثبتى فوق الذکر: 1. کد 

ارتفاعى مصوب 3 طبقه روى همکف، 2. شماًال به گذر 8 مترى و جنوبًا به گذر 6/70 مترى 
از دیوار مقابل عقب نشینى رعایت گردد که حدوداً 51 مترمربع از پالك در مسیر تعریض 
گذر مى باشد که در زمان اخذ پروانه ســاختمان به صورت دقیق اعالم مى گردد. بنابرای ن 
مساحت تقریبى باقیمانده ملک موردنظر پس از رعایت عقب نشینى 306/75 مترمربع مى 
باشد. ارزیابى ملک: با توجه به مشخصات ملک، موقعیت محلى، مصالح مصرفى، قدمت کلى 
ساختمان، قیمت هاى متعارف و میزان عرضه و تقاضا و سایر عوامل موثر در قضیه، ارزش 
ششدانگ عرصه و اعیان ملک موصوف مبلغ 7/362/000/000 ریال معادل هفتصد و سى و 
شش میلیون و دویست هزار تومان برآورد و اعالم نظر مى گردد. ضمناً کلیه مبالغ استعالمى 
قانونى شامل رهنیت، بازداشــت ها و غیره در صورت وجود از این مبلغ کسر مى گردد. م 
الف: 560344 مدیر و دادورز شعبه چهارم اجراى احکام دادگاه شهرستان اصفهان /5/352

مزایده اموال منقول
اجراى احکام حقوقى شعبه یازده اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالسه 962434 ج/11 لها معصومه حسن شــاهى علیه آقاى حامد راجى مبنى بر 
مطالبه یک جلد کالم اله مجید و مهرالســنه حضرت زهرا و دویست عدد سکه تمام بهار 
آزادى و پنجاه مثقال طالى ساخته شده 18 عیار در تاریخ 98/7/16 ساعت 12:30 صبح در 
محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش یک دستگاه 
وانت اریسون به شــماره انتظامى 289 ق 45 ایران 53 مدل 1395 سفید رنگ که توسط 
کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین 
واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى 
اصفهان- پارکینگ شاهد مراجعه و از اموال بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن 10 درصد 
بها به صورت نقد یا چک تضمین شــده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه 
مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده  مزایده خواهد بود هزینه هاى 
اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد. مابقى ثمن معامله ظرف حداکثر یکماه پرداخت و 
اال ده درصد واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شد. لیست اموال مورد مزایده: مورد مزایده 
عبارت است از یک دستگاه وانت اریسون به شماره انتظامى 289 ق 45 ایران 53 به شماره 
موتور 27650 و شماره شاسى 662567- مدل 1395 سفید رنگ که الستیک ها فرسوده 
بوده بررسى شد بیمه آن اتمام شده و تمدید نشده وضعیت ظاهرى خودرو خوب بود، موتور 
خاموش بود، با توجه به قیمت روز جامعه قیمت آن سیصد و بیست میلیون ریال معادل سى 
و دو میلیون تومان برآورد و ارزیابى مى گردد ضمنًا خودرو در رهن (ایران خودرو) مى باشد 
و هرگونه واگذارى خودرو منوط به حفظ حقوق (شرکت مرتهن مربوطه) مى باشد. م الف: 

565326 مدیر و دادورز اجراى احکام حقوقى اصفهان /5/354
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139704002121000717/2 شماره بایگانى پرونده: 9706822/1 شماره 
آگهى ابالغیه: 139803802003000289 تاریخ صدور: 1398/06/13 آگهى ابالغ اجرائیه 
پرونده شــماره 139704002121000717/1 بدین وسیله به ورثه آقاى مهدى محمدى 
باسامى 1- مائده و 2- فاطمه و 3- محمود (محمدى) و بتول زمانى به نشانى اصفهان خ 
جى پشت بیمه تامین اجتماعى کوچه فردوســى پالك 20  که برابر گزارش مأمور مربوطه 
بعلت عدم حضور در محل ابالغ واقعى به شما میسر نگردیده است ابالغ مى گردد که خانم 
نرگس سهرابى آمرزیدآبادى فرزند قربانعلى باستناد سند ازدواج شماره 1406 مورخ 97/6/8 
دفترخانه ازدواج شماره 85 اصفهان جهت وصول هدیه یک جلد قران به ارزش ظاهرى یک 
میلیون ریال و مهرالسنه حضرت زهرا 262/5 ریال تبرکا و تعداد چهارده عدد سکه تمام بهار 
آزادى و مقدار ده مثقال طالى ساخته شده هجده عیار مبادرت به صدور اجرائیه نموده و پس 
از تشریفات قانونى اجرائیه صادر و پرونده اجرائى به شماره 139704002121000717 در 
این اداره مطرح مى باشد. لذا طبق ماده 19 آئین نامه اجراى مفاد اسناد رسمى به شما ابالغ 
مى گردد از تاریخ انتشار این آگهى که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است و فقط یک نوبت در 
روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان درج و منتشر مى گردد، ظرف مدت بیست روز نسبت به 
پرداخت بدهى مورث خود از محل اموال و ترکه مرحوم اقدام و در غیر اینصورت بدون انتشار 
آگهى دیگرى عملیات اجرائى طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. م الف: 594325 

اسدى اورگانى- رئیس اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /6/325
ابالغ رأى

آگهى راى شورا - شماره پرونده : 104/98 ش 8 ح  شــماره دادنامه تاریخ رسیدگى : 98 / 
5 / 23 درخصوص دادخواست آقاى میالد دهدار بنشــانى شاهین شهر خ عطار فرعى 11 
شرقى پالك 33 به طرفیت حسن فالحیان بنشانى سپاهان شهر بلوار شاهد تعاون 5 کوى 
خوارزمى شرقى مجتمع پردیس 3  و احســان قربانى مجهول المکان  به خواسته الزام به 
حضور در دفترخانه جهت انتقال ســند قطعى خودروى شماره 23ج363 ایران 93و هزینه 
دادرسى گردشــکاربا عنایت به محتویات پرونده ختم رســیدگى را اعالم و با استعانت از 
خداوند متعال مبادرت به صدور راى مى نماید. بدین شرح که به استناد قولنامه ضمیمه شده 
خودروى فوق را از خوانده ردیف اول خریدارى کردم با توجه به اینکه سند خودرو بنام خوانده 
ردیف دوم مى باشد تقاضاى الزام ایشان به انتقال سند را دارم با عنایت به محتویات پرونده 
اظهارات خواهان و خوانده ردیف اول پاسخ استعالم از راهور که سند خودرو به نام خوانده 
ردیف دوم مى باشد و قولنامه ضمیمه شده بین خواهان و خوانده ردیف اول دعوى خواهان 
را مقرون به صحت تشخیص داده به استناد مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسى مدنى و 
219 و 220 و 227 و 362 قانون مدنى حکم به الزام خوانده ردیف دوم به انتقال قطعى سند 
خودروى شماره 23ج363 ایران 93   و پرداخت مبلغ 000 / 500 / 2 ریال هزینه دادرسى 
صادر و اعالم مى دارد در خصوص خوانده ردیف اول به اســتناد بند 4 ماده 84 قانون آیین 
دادرســى مدنى حکم ب رد دعوى صادر و اعالم مى گردد راى صادره در خصوص خوانده 
ردیف اول حضورى و ظرف 20 روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومى حقوقى شاهین شهر 
و نســبت به خوانده ردیف دوم غیابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى درهمین 
شعبه وظرف همین مدت قابل تجدید نظر درمحاکم حقوقى دادگسترى شهرستان شاهین 
شهر مى باشد 593736/م الف. حبیب اســالمیان - قاضى  شعبه نهم حقوقى شوراى حل 

اختالف  شاهین شهر /6/332 
حصروراثت 

الهه رادى داراى شناسنامه شماره 23042 به شرح دادخواست به کالسه 1019/98 از این 
دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان جعفر قلى 
رادى نجف آبادى بشناســنامه 409 در تاریخ 98/4/8 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. ناصر رادى نجف آبادى ش ش 741 ، 
2. الهه رادى  ش ش 23042 ، 3. عاطفه رادى نجف آبادى ش ش 1456 ، 4. محبوبه رادى 
ش ش 1220 ، 5. زهرا رادى نجف آبادى ش ش 2048 (فرزندان متوفى)، 6. جواهر سلطان 
قاهرى نجف آبادى ش ش 577 (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 شــد. 592916/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى 

دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد /6/327
فقدان سند مالکیت

سند مالکیت شش دانگ پالك ثبتى شماره 202 فرعى از 107 اصلى واقع در بخش 20 ثبت 
اصفهان ذیل ثبت 2640 در صفحه 480 دفتر 14 بنام آقاى حسینعلى چاووشى جارى تحت 
سند دفترچه اى 182567 ثبت و صادر و تسلیم شده است سپس نامبرده با ارائه درخواست 
کتبى به انضمام دو برگ استشــهادیه که امضاء شــهود آن ذیل شــماره 15560 مورخه 
1398/05/13 به گواهى دفترخانه 177 اصفهان رســیده مدعى است که سند مالکیت آن 
مفقود شده است و درخواست صدور سند مالکیت المثنى ملک فوق را نموده است، لذا مراتب 
باســتناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى 
شود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم ی ا وجود سند مالکیت نزد خود 
مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تســلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورتمجلس و 
اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى 
نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود، اقدام به صدور سند 
مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 594360 میرمحمدى- رئیس ثبت اسناد و 

امالك جنوب شرق اصفهان /6/326
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 حصروراثت 
جعفرقلى وحدتى داراى شناسنامه شماره 24 به شــرح دادخواست به کالسه 901/98 از 
این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صاحب 
کریمى آغچه بشناســنامه 4 در تاریخ 95/3/1 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. طوبى وحدتــى  ش ش 816 ، 2. داود 
وحدتى ش ش 23 ، 3. ابرى جان وحدتى ش ش 937 ، 4. على وحدتى ش ش 8 ، 5. گل 
نســاء وحدتى آغچه ش ش 1205 ، 6. ناصر وحدتى  ش ش 5 ، 7. جعفر قلى وحدتى  ش 
ش 24(فرزندان متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگــرى 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 شــد. 593966/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل 

اختالف نجف آباد /6/328
حصر وراثت

آقاى / خانم منور شجاعى برجوئى به شماره شناسنامه 594  با استناد شهادتنامه و گواهى 
فوت و رونوشت  شناسنامه ورثه ، درخواستى بشماره 98 / 425  تقدیم این شورا نموده چنین 
اشعار داشته است که شادروان فرشته شجائى برجوئى فرزند منوچهر  بشناسنامه شماره 225 
در تاریخ 27 / 5/ 1398 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از 1 – منورشجائى 
برجوئى نام پدر برزو شماره شناســنامه 594 نســبت با متوفى مادر 2- داریوش شجائى 
برجوئى نام پدر میرزا شماره شناســنامه 1971343463 نسبت با متوفى همسر 3- شایان 
شجائى برجوئى نام پدر داریوش شــماره شناسنامه 5100119454 نسبت با متوفى فرزند 
4- شهروزشــجائى برجوئى نام پدر داریوش شماره شناســنامه 1273559622نسبت با 
متوفى فرزند 5 اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى 
نماید تا هرکســى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهى ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد گردید . 593448/م 

الف - شعبه ویژه حصر وراثت شاهین شهر /6/331 
مزایده اتومبیل

شــماره آگهى : 139803902120000013 تاریخ آگهى 1398/06/16 شــماره پرونده 
139804002120000127 آگهــى مزایــده اتومبیل مربوط به پرونده اجرائى کالســه 
9800194 به موجب پرونده اجرایى کالســه 9800194 تمامت یک دستگاه مینى بوس 
هیونداى کروز مدل 1387 سفید رنگ به شــماره انتظامى ایران23- 263 ع 42 متعلق به 
مرحوم کیامرث دهقانى حبیب آبادى که در قبال طلب خانم فرشــته دهقانیان بابت طلب 
مهریه و حقوق دولتى متعلقه توقیف گردیده اســت و طبق اعالم نظر کارشــناس رسمى 

دادگســترى خودرو مذکور در اثر تصادف از قسمت جلو شــامل ستون هاى راست و چپ 
پوسته سقف و سر شاسیهاى جلو مورد آســیب قرار گرفته و به نحو غیر مطلوبى بازسازى 
(صافکارى و نقاشى)شده است و سیستم وایر کشى مینى بوس غیر فابریک است و موتور 
روشن و به لحاظ فنى سالم است گیربکس و دیفرانسیل سالم است آج الستیک هاى جلو 
و عقب حدود 90 درصد است وضعیت سراجى و پرده ها متوسط است و توسط کارشناس 
رسمى به مبلغ 890/000/000 ریال (هشتاد و نه میلیون تومان) ارزیابى و برآورد شده است 
از ساعت 9 الى 12 روز چهارشنبه مورخ 1398/07/10 در محل اداره ثبت اسناد و امالك 
فالورجان واقع در خیابان فردوســى جنب بانک کشــاورزى از طریق مزایده و حضورى 
به فروش مى رســد و مزایده از مبلغ 890/000/000 ریال قیمت ارزیابى شده شروع و به 
باالترین قیمت پیشنهادى نقدا فروخته خواهد شــد و کلیه هزینه هاى قانونى پارکینگ و 
خالفى اتومبیل و غیره بر عهده برنده مزایده است و نیم عشر اجرایى و حق مزایده و مبلغ 
پایه مزایده نقدا وصول خواهد شد و چنانچه روز مزایده تعطیل رسمى اعالم گردد مزایده 
روز ادارى بعد از تعطیلى در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد لذا این آگهى فقط 
یک بار و در تاریخ 1398/06/24 توســط روزنامه نصف جهان منتشر خواهد شد الزم به 
ذکر است اتومبیل مورد مزایده در حال حاضر در پارکینگ فتح سپاهان به نشانى هویه بلوار 
آیت اهللا خامنه اى متوقف مى باشد لذا عالقه مندان مى توانند فقط یک روز قبل از جلسه 
مزایده به محل پارك خودرو مورد نظر مراجعه و از آن بازدید به عمل آورند تاریخ انتشــار 
1398/06/24 تاریخ مزایده 1398/07/10 م الف: 592761 محسن اسماعیل زاده - مدیر 

واحد اجراى اسناد رسمى فالورجان/6/333 
مزایده اموال غیر منقول (اسناد ذمه)

شــماره آگهى :139803902120000012 تاریخ آگهى 1398/06/16 شــماره پرونده 
139604002121000103 آگهى مزایده پرونده اجرایى کالسه 9600173 تمامت شش 
دانگ یک باب کارگاه چوب برى تحت پــالك ثبتى 70 فرعى از پالك 26 اصلى واقع در 
هومه خیابان آیت اهللا خامنه اى رو به روى باسکول شجاع بخش 9 ثبت اصفهان به مساحت 
7500 متر مربع که سند مالکیت آن در صفحه 135 دفتر 234 امالك ذیل شماره 24938 
سابقه ثبت و صدور دارد و حدود و مشخصات آن عبارت است از شماال اول در سه قسمت 
به دیوار و دیوار به دیوار و به دیوار باغ پالك 26 اصلى باقیمانده دوم دیوار به انبار جمعًا به 
طول 223,75 متر از پالك 26 اصلى باقیمانده شــرقا : اول به طول 6 متر درب و دیوار به 
پیاده رو خیابان دوم که جهت جنوبى دارد به طــول 61,10 متر به دیوار انبار آهن از پالك 
26 اصلى باقیمانده سوم دیوار به دیوار انبار و پالك 6,37 جمعًا به طول 36,80 متر جنوبا 
اول دیوار به دیوار دوم به دیوار باغ محصور نصر اصفهانى از پالك 26 اصلى باقیمانده جمعًا 
به طول 171,60متر غربا به طول 44,50 متر پى دیوارى اســت به باقیمانده کارگاه چوب 

برى از پالك 26 اصلى باقیمانده و حقوق ارتفاقى له و علیه ندارد و طبق اعالم کارشناس 
رسمى دادگسترى مورد مزایده به صورت یک باب کارگاه چوب برى به مساحت 7500 متر 
مربع عرصه و اعیانى آن در یک طبقه که مستحدثات موجود در آن به شرح ذیل مى باشد 
1-  سوله به مساحت تقریبى 700 متر مربع با کف موزاییک و قسمتى خاکى و سیمانى سقف 
شیروانى و اسکلت و سیستم سازه اى از پروفیل هاى سبک و خرپا مى باشد 2-  ساختمان 
ادارى با مساحت حدود 200 متر مربع در یک طبقه با اسکلت دیوار باربر و سقف طاق ضربى 
کف موزاییک نما از ســنگ تراورتن پنجره هاى خارجى فلزى و درب هاى داخلى چوبى 
دیوارها سفید کارى مى باشد 3-  قسمت پارکینگ با ســقف شیروانى و کل کف محوطه 
خاکى همچنین کارگاه محصور با دیوار و داراى چاه آب برق سه فاز نیز مى باشد. و قدمت 
آن حدود 25 سال مى باشــد ملکى مرحوم بهرام نصر اصفهانى فرزند حسن که به استناد 
چک صادره شماره 316975- 92/04/30عهده بانک ملى در قبال مبلغ5/000/000/000 
ریال طلب آقاى احمد کریمى و حقوق دولتى متعلق به بازداشت گردیده است از ساعت 9 
الى 12 روز دوشنبه مورخ 1398/07/29در محل اداره ثبت اسناد و امالك فالورجان واقع 
در خیابان فردوسى جنب بانک کشاورزى از طریق مزایده به فروش میرسد و مزایده از مبلغ 
31/500/000/000ریال ( ســى و یک میلیارد و پانصد میلیون ریال) شروع و به باالترین 
قیمت پیشنهادى نقدى فروخته مى شود الزم به ذکر اســت پرداخت بدهى هاى مربوط 
به آب برق گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشــتراك و مصرف و نیز بدهى هاى مالیاتى و 
عوارض شهردارى و تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به 
عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از 
محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول مى گردد 
ضمنًا طبق اعالم بستانکار مورد مزایده فاقد سابقه بیمه مى باشد لذا این آگهى در یک نوبت 
در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان در تاریخ 1398/06/24 درج و منتشــر میگردد و در 
صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. تاریخ انتشار 1398/06/24تاریخ 
مزایده:1398/07/29  م الف: 592670 محســن اسماعیل زاده - مدیر واحد اجراى اسناد 

رسمى فالورجان/6/334 
مزایده

شــعبه اول اجراى احکام شــوراى حل اختــالف اصفهان، در خصوص پرونده کالســه 
973109 ش یک ا/ا/ا/ش آقاى رســول کرمیان و علیه محمد محققیان و علیه حسینعلى 
احمدى کرچى به آدرس اصفهان- خیابان کاوه- خ گلستان- خ صفائیه- مجتمع شرکت 
نفت- بلوك بنفشــه بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى به مبلغ 373/177/745 ریال 
اموال توقیفى به شرح یکدستگاه سوارى از نوع کامیون تانکر حمل روغن خوراکى- سیستم 
رنو- تیپ رنو 6*2 میدالم dci 270 مدل 1387 رنگ سفید سفید- ظرفیت 26 تن- تعداد 

 M 0684049) سیلندر 6 نوع سوخت گازوئیل- تعداد محور 3 تعداد چرخ 10- شماره موتور
83) شماره شاسى NAD 45 CCA 000000249 به شماره انتظامى 556 ع 49 ایران 
43 سه محور به شماره موتور M 0684049 83 و شاسى A 000000 با وضعیت ظاهرى 
سالم، تودوزى سالم- الستیکها شش حلقه 80٪ و چهار حلقه 40٪ که البته در این مدت 
خواب الستیکها نیز فرسوده گردیده اند- قیمت کارشناس کامیون مبلغ 400/000/000 
تومان (چهارصد میلیون تومان) و قیمت تانکر اســتیل مبلغ 50/000/000 تومان (پنجاه 
میلیون تومان که جمعًا به مبلغ 450/000/000 تومان (چهارصد و پنجاه میلیون تومان مى 
باشد که مورد اعتراض هیچ یک از طرفین قرار نگرفته است. در نظر دارد جلسه ى مزایده 
ای ى در مورخ 98/7/15 در ساعت 10 تا 9 صبح در محل اجراى احکام واقع در خیابان آتشگاه 
روبروى پمپ بنزین برگزار مى گردد. طالبین شرکت در جلسه ى مزایده مى توانند با واریز 
ده درصد از مبلغ پایه پنج روز قبل از جلسه ى مزایده به شماره حساب 2171350205001 
بانک ملى و ارائه آن به اجراى احکام از اموال بازدید نمایند. پیشــنهاد دهنده ى باالترین 
قیمت برنده مزایده خواهد بود. م الف: 571248 قاسمى- مدیر اجراى احکام شوراى حل 

اختالف اصفهان /6/136
تحدید حدود اختصاصى

شــماره: 139821702210013748- 21 /98/6 نظــر به اینکه به موجب راى شــماره 
1548- 97/11/18 و نیز راى اصالحى 909- 98/4/31 قانــون تعیین تکلیف اراضى و 
ساختمانهاى فاقد ســند مالکیت رسمى ششدانگ یکباب ســاختمان با کاربرى باغ ویال 
پالك شماره 2249/1685 مجزى شــده از 408 فرعى از 2249 اصلى بخش شش ثبت 
اصفهان در مالکیت اقاى احمد مهدوى فرزند محمد مســتقر 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: شــنبه مورخه: 1398/7/20 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 ساعت مقرر در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین و مجاورین مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود 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 تسلیم 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 تسلیم 
نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیــات ثبتى را با رعایت مقررات ادامه میدهد. 
تاریخ انتشار: 1398/6/24 م الف: 595598 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك 

جنوب شرق اصفهان /6/337

آگهى تغییرات
شرکت بازرگانى هیراد فوالد سپاهان سهامى خاص به 
شماره ثبت 51632 و شناسه ملى 10260703162 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى سالیانه مورخ 
1398/04/31 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : ترازنامه و 
صورت سود و زیان منتهى به 1397/12/29 به تصویب 
مجمع رسید. موسسه حسابرسى و خدمات مدیریت آوند 
(حسابداران رسمى) به شناسه ملى 10100588054 به 
عنوان حسابرس و بازرس قانونى و محمدرضا غفارى به 
شماره ملى 5499442101 به عنوان بازرس على البدل 
براى مدت یکسال انتخاب گردیدند اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (595438)

یک متخصص گــوش و حلق و بینى درباره مشــکل 
انحراف بینى و عوارض آن توضیح داد.

علیرضا مصباحى اظهار کرد: این نوع عارضه تا حدودى 
طبیعى است و در تمام افراد دیده مى شود و خطر ندارد ولى 
اگر این انحراف شدید باشد، مى تواند باعث گرفتگى یکى 
از ســوراخ هاى بینى و کاهش جریان هوا شود که نفس 
کشیدن با یکى از مجرا ها یا حتى هر دوى آنها را به دنبال 
دارد؛ در بعضى موارد خاص، انحراف تیغه  بینى عالوه بر 
مشکالت تنفســى، باعث خونریزى یا لخته شدن خون 

روى دیواره  بینى هم مى شود.
او در ادامه درباره عالیم انحراف تیغــه بینى بیان کرد: 
شایع ترین عالمت انحراف تیغه بینى گرفتگى آن در یک 
طرف بینى یا دو طرف است که همراه با مشکل تنفس 
و عفونت هاى سینوسى عود کنند و مى تواند نشانه اى از 

سپتوپالستى باشد.
این متخصص گوش و حلق بینى گفت: عالیم دیگرى 
مانند خونریزى بینى، درد صورت، سردرد، آبریزش بینى، 
تنفس با صداى بلند و خروپف در طول خواب است را هم 

مى توان به این عارضه نسبت داد؛ انحراف تیغه بینى نیز 
ممکن است باعث آپنه خواب شود، وضعیتى که در آن فرد 

در طول خواب نمى تواند نفس بکشد.
او درباره درمان این نوع عارضه متذکر شد: جراحى بینى 
در زمینه سپتوپالستى زمانى انجام مى شود که در این نوع 
عارضه، فرد با مشکل جدى تنفسى و به اصطالح تنگى 
تنفس روبه رو شود، زیرا درمان نکردن این مشکل موجب 

سردرد هاى بسیار زیاد و خون دماغ شدن خواهد شد.
متخصص گوش و حلق و بینى گفت: این جراحى همانند 
جراحى زیبایى بینى مى تواند در دوحالت بیهوشى موضعى 
یا بیهوشى عمومى بســته به تشخیص پزشک مربوطه 
انجام شود، بعد از انجام جراحى مى توان به خانه برگشت 
و درمــان را در منزل ادامه دهید اما بایــد از فعالیت ها و 

کار هاى سنگین دورى کنید.
مصباحى بیان کرد: هنگام خوابیدن یا دراز کشیدن سر 
خود را باالتر از بدن قرار دهید همچنین دارو هایى مانند 
پروفن و آسپرین  که به رقیق سازى خون کمک مى کنند، 

مصرف کنید.

پاستیل یا آبنبات ژله اى نوعى شیرینى کوچک و الستیک 
مانند اســت که از شکر، شــربت گلوکز، طعم دهنده ها، 
رنگ هاى خوراکى و ژالتین ســاخته مى شــود. ژالتین 
استفاده شده در ساخت و تولید این مواد باعث ایجاد حالت 
ژله اى در آنها مى شود. در این میان برگه ها به دلیل طعم 
شیرین و مزه متنوع جایگزین مناسب پاستیل یا آبنبات هاى 
نرم خواهند بود. شــما مى توانید انواع میوه (برگه زردآلو، 
انجیر، آلو، هلو، موز، کیوى، سیب، نارنگى و... ) را در مقابل 

آفتاب، روى بخارى یا شوفاژ خشک کنید.

یک متخصص علــم تغذیه گفت: بنا بــر دالیل گوناگون 
خوردن موز به عنوان صبحانه توصیه نمى شود.

خوردن صبحانه در اول صبــح از عادات غذایى برخى افراد 
است. بسیارى هستند که به جاى خوردن مواد خوراکى مایع، 
ترجیح مى دهند چیزى سبک ترى بخورند. این افراد اغلب 
موز را انتخاب مى کنند، چون به نظرشان وعده غذایى سبکى 
است. اما این فقط یک روى سکه است؛ حقیقت این است که 
موز حاوى پتاسیم فراوان و ویتامین B6 و عارى از هر گونه 
کلسترول و سدیم اســت که براى شروع یک روز پر انرژى 

گزینه خوبى نیست.
دکتر «داریل گیوفر» و متخصص علم تغذیه درباره خوردن 
موز در صبح گفت: «خوردن مــوز خالى به عنوان صبحانه 
توصیه نمى شود، چون موز حاوى 25 درصد قند و تا حدودى 
اسید است.» خوردن موز شما را قوى مى کند اما بعد از مدت 

زمان اندکى گرسنگى و خستگى به سراغتان خواهد آمد.
وى خاطر نشــان کرد که موز حتمًا با یک تکه نان و غذاى 
حاوى کمى چربى میل شود، چون باید عناصر مغذى دیگر 
وجود داشته باشند تا به هضم اسید و قند موجود در آن کمک 

کنند.

یک متخصــص قلب به تشــریح بیمارى  که 
کبودى انگشــتان دســت را به دنبــال دارد، 

پرداخت.
سید هاشــم ســزاوار، متخصص قلب درباره 
بیمارى رینود اظهار کرد: این نوع عارضه در واقع 
به جریان رگ هاى خونى کوچکى که در تمام 
بدن به خصوص پا و دســت ها وجود دارد گفته 
مى شود؛ در صورت تغییرات دمایى هوا این نوع 

رگ ها تحت تأثیر هستند و منقبض مى شوند که موجب سفید شدن دست و پا خواهد شد.
او گفت: با قطع شدن خون در رگ ها اکسیژن از دست مى رود و موجب کبودى انگشتان مى شود؛ به همین 
دلیل جریان عروق خونى بسیار دردناك خواهد شد؛ احتمال ایجاد این عارضه در سنین 18تا 45 سال بیشتر 

است و در خانم ها شیوع بیشترى دارد.
این متخصص قلب درباره عالیم این نــوع عارضه بیان کرد: در ابتدا عالیمــى همچون رنگ پریدگى 
انگشتان بر اثر استرس یا سرما ایجاد مى شود؛ نشانه هاى دیگرى همانند کبودى انگشتان، قرمزى انگشتان 
دست یا پا، احساس گزگز کردن، کرختى و درد در انگشتان است. با گرم نگهداشتن دست ها و پا ها مى توانید 

این حالت ها را کاهش دهید و مانع بروز آن شوید.
او بیان کرد: اگر ناشنه هاى رینود رفع نشود، با باز کردن عروق خونى کوچک به افزایش جریان خون به 

انگشتان دست و پا کمک خواهید کرد.
سزاوار  درباره پیشگیرى و رفع این بیمارى اظهار کرد: زمانى که بیرون از خانه و در محیط باز هستید، لباس 
گرم و مناسب بپوشید؛ در فصل زمستان استفاده از شال، دستکش، جوراب، کاله و چکمه را فراموش نکنید 
البته داخل خانه و در فضاى بسته هم باید مراقب باشید. هنگامى که از داخل یخچال یا فریزر مواد غذایى 

را خارج مى کنید، بهتر است از دستکش استفاده کنید.

در برخى مواد غذایى اگر کمى زیاده روى شود 
مشــکلى پیش نمى آید ولى اگر به حد افراط 
برســد عالوه بر افزایش وزن مى تواند موجب 
آسیب جدى بر بدن باشند. مصرف بیش از حد 
یک نوع  غذا مى تواند اثر منفى بر سالمت شما 
بگذارد. بدن ما براى گوناگونى و تنوع ســاخته 
شده اســت، میل بیش از حد به یک نوع غذا یا 

حذف به طور کامل یک گروه از مواد غذایى کارى بسیار اشتباه است. اگر اشتهاى زیادى دارید و مى خواهید همیشه 
در حال خوردن باشید مى توانید با خوردن برخى مواد غذایى سیر شوید. همانند آب، جو دوسر، آلوئه ورا و از همه 

مهمتر مغزها مانند بادام که مى تواند شما را کامالً سیر کند بدون این که خطرى داشته باشند.

انحراف بینى چه عوارضى براى بدن دارد؟

وقتى صحبت از فشار خون مى شود، اغلب هشدارها 
متوجه خطرات و پیامدهاى باال بودن آن است. زیرا 
فشار خون باالتر از 90/140 میلیمتر جیوه خطر حمله 

قلبى و سکته را افزایش مى دهد.
طبق داده هاى سازمان بهداشت جهانى فشار خون 
زیــر 60/100 در زنان و70/110 در مــردان پایین 
محسوب مى شود و پزشــک باید علت این عارضه 
را به دقت بررســى کند و دریابد که آیا پایین بودن 
فشــار نتیجه یک اختالل ارگانیک است و یا موقت 
و گذراست. براى مثال ممکن است افت فشار خون 
ناشــى از کم کارى غده تیروئید و یا نارسایى قلبى 

باشد.
فشــار خون پایین به خودى خود بیمارى محسوب
 نمى شود. کسانى که به افت فشار خون مبتال هستند 
در موقعیت هاى خاص که دچار سرگیجه و یا وزوز 
گوش مى شوند و یا خسته هستند و دست و پاى سرد 

دارند به این عارضه در خود پى مى برند.
پزشکان افت فشار را به سه گونه تنظیمى، مزمن و 
اپیزودیک تقسیم بندى کرده اند. افت فشار تنظیمى 
هنگام تغییر فیزیکى ســریع صورت مى گیرد، براى 
مثال هنگامى که بدن از حالت دوال یا نشسته سریعًا 
به حالت ایســتاده تغییر حالت بدهــد. در این حالت 
ممکن است شخص دچار ســرگیجه شود. منظور از 
افت فشــار مزمن یا اپیزودیک اختالل در سیســتم 
گردش خون اســت که در این حالت شخص دچار 
ضعف حافظه یا خستگى سریع مى شود. افراد مسن 
باید بیش از همه افت فشار خون را جدى بگیرند چرا 
که ممکن است این عارضه در این افراد موجب لغزش 

و زمین خوردن و شکستگى استخوان شود.

فشار خون پایین در بیشتر موارد درمان دارویى ندارد. 
به جاى آن بیشتر از روش هاى خوددرمانى استفاده 
مى شود. استفاده از جوراب واریس مى تواند به بهبود 
جریان خون و گردش خون و در نتیجه افزایش فشار 
خون کمک کند. با این حال قبل از اســتفاده از این 
جوراب ها باید پزشــک مشورت شــود. تحرك نیز

 مى تواند در موارد بروز افت فشــار خون به تسریع 
گردش خون کمک کند. شــخص مبتال مى تواند 
صبح ها پیش از برخاســتن در حالــت درازکش پا 
دوچرخه بزند. درغیر این صورت ممکن است حین 
برخاستن چشمش ســیاهى برود یا دچار سرگیجه 
شود. به طور کل افرادى که افت فشار خون دارند باید 
موقع برخاستن از جا احتیاط کنند و آهسته بلند شوند.
ورزش هاى هوازى چون پیاده روى، دوچرخه سوارى 
و اســکى به بهبود فرد دچار افت فشار خون کمک 
مى کند. همچنین تناوب بین دوش آب گرم و سرد 
سیستم قلبى- عروقى را تحریک کرده و به گردش 

خون کمک مى کند.
چنانچه گرفتن دوش سرد ناخوشایند است مى توان 
پاها را با آب گرم و بالفاصله آب ســرد شستشو داد. 
البته همیشه در این مورد باید با پزشک معالج مشورت 
کرد زیرا تناوب بیــن دوش آب گرم و ســرد براى 

مبتالیان به برخى بیمارى هاى عروقى مضر است.
همچنین افراد مبتال به فشــار خون پایین مى توانند 
غذاهاى پرنمک مصرف کننــد. خوردن وعده هاى 
کوچک غذایى به دفعات در طــول روز نیز مى تواند 
در تنظیم فشــار خون مؤ ثر باشد. اما مصرف مایعات 
نیز باید به همان میزان افزایش یابد. نوشیدن دو لیتر 

مایعات در روز به تنظیم فشار خون کمک مى کند.

این بار مشکلى به نام 
فشار خون پایین

بهترین جایگزین پاستیل 
چیست؟

چرت زدن و داشــتن خواب نیمروزى کوتاه، عادت متداولى است که برخى از افراد 
به طور معمول به آن پایبندند و تحقیقات زیــادى مزایاى چرت زدن و تأثیر خوابى 
کوتاه بر تجدید نیروى ذهن و بدن را نشــان داده است. مطالعات دیگر، ارتباط بین 
چرت زدن و بهبود عملکرد شناختى و یادگیرى، افزایش قواى روحى و کنترل بهتر 

عواطف را نشان داده اند.
اما یک مطالعه جدید، نشان داده است که رابطه مســتقیمى بین داشتن یک یا دو 

نوبت خواب نیم روزى در هفته و کاهش خطر حمله قلبى و سکته مغزى وجود دارد.
اگرچه هنوز مســیر هاى دقیق فیزیولوژیکى مرتبط با خواب نیمروزى و ارتباط آن 
با سکته مغزى و قلبى مشخص نیســت اما این مطالعات نشان داد که چرت زدن یا 
خوابیدن کوتاه و گاه به گاه یعنى یک یا دو بار در هفته، به مدت 20 تا 30 دقیقه، خطر 
بروز سکته مغزى، حمله قلبى و نارسایى قلبى را کاهش مى دهد و در مقابل، افرادى 

که چنین عادتى را ندارند، 50 درصد بیشتر در معرض خطر حمله قلبى قرار دارند.
دانشمندان مى گویند کمبود خواب، خطر آترواسکلروز را افزایش مى دهد که همان 

ایجاد پالك در سرخرگ هاست که باعث باریک شدن و سخت شدن عروق مى شود.
افرادى که هفته اى یک یا دو بار چرت مى زنند، داراى شیوه زندگى سالم ترى هستند 
یا زندگى سازمان یافته اى دارند که به آن ها امکان مى دهد این عادت را انجام دهند، در 

حالى که کسانى که تقریبًا هر روز چرت مى زنند احتماًال بیمارترند.

هفته اى دو بار چرت بزنید!

 عارضه اى که باعث
 کبودى انگشتان دست مى شود

غذا هایى که باعث چاقى نمى شوند

موز را به عنوان صبحانه نخورید 

کمى چربى میل شود، چون باید عناصر مغذى دیگ
اشته باشند تا به هضم اسید و قند موجود در آن کمک
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فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

به این دنیــا به همــان چشــم بنگریــد کــه زاهــدان و روى برتافتــگان از آن، 
در آن مى نگرند. زیرا به خدا سوگند، پس از اندك زمانى، کسانى را که در آن 
جا خوش کرده اند، بیرون مى راند و صاحبان امنیت را به رنج گرفتار مى سازد.

هر چه از آن پشت کرده اســت ، باز نمى گردد و کس نمى داند که آنچه در راه 
آمدن است چیست، تا چشم به راه آمدنش باشد. شــادیش به اندوه آمیخته است و 
چاالکى مردانش به ضعف و سستى مى گراید. نفریبد شما را آن همه چیزهایى که 

موال على (ع)به اعجابتان وامى دارد، زیرا زمان همراهى آنها با شما اندك است.

مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمى

مدیر مسئول: هوشنگ غالمى

نشانى: اصفهان، خیابان مدرس، خیابان ادیب

تلفن: 34452005                نمابر: 34452006

چاپ:   رنگین کمان                          

آیین نامه اخالق حرفه اى نصف جهان را در سایت روزنامه مطالعه کنید/امتیاز کیفى در طرح رتبه بندى روزنامه ها: 32/9 

وب سایت:

ایمیل:

سروش:

اینستاگرام:

پیامک: 30007642       و      09132008640

www.nesfejahan.net

 info@nesfejahan.net

nesfejahannewspaper

nesfejahannewspaper

آگهى تجدید مزایده عمومى

آگهى مناقصه عمومى (نوبت دوم)

نوبت دوم

چاپ دوم

حسن حجتى- شهردار دولت آباد

محمدعلى عزیزى- سرپرست شهردارى شاهین شهر 

شهردارى دولت آباد برخوار در نظر دارد نسبت به فروش پالك زمین با 
کاربرى کارگاهى واقع در منطقه صنعتى شهر دولت آباد از طریق برگزارى 

مزایده عمومى اقدام نماید.
مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه حراست شــهردارى: روز چهارشنبه 

مورخ 98/07/03
گشایش پاکات: روز پنج شنبه مورخ 98/07/04
محل دریافت اسناد: دولت آباد- بلوار طالقانى

 پایگاه اینترنتى www.dolatabadcity.ir تلفن: 45822010- 031
www.iets.mporg.ir :پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات

شهردارى شاهین شهر به استناد مجوز شماره 59/ش مورخ 98/01/24 
شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد عملیات اجرایى ساماندهى کندرو 
غربى صیاد شــیرازى را با مبلغ 9/442/764/249 ریال به پیمانکار واجد 

شرایط واگذار نماید.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مناقصه مى بایستى در 
ســاعات ادارى به واحد عمران شــهردارى مراجعه و پیشنهادهاى خود را 
حداکثر تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 98/07/06 به دبیرخانه حراست 

تحویل نمایند. شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

م الف: 593724

م الف: 592746 

فراخوان مناقصه عمومى یک مرحله اى نوبت دوم

اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان

اداره کل بنیاد مسکن انقالب اســالمى اســتان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومى عملیات جدول گذارى، 
پیاده رو سازى، کانیو، دیوار ســنگى، عملیات خاکى و عملیات سنگى در روســتاهاى چم گردله باال به شماره 
مناقصه 002/س/98، خرسدر به شماره مناقصه 003/س/98، بابازید به شــماره مناقصه 004/س/98 از 
توابع شهرستان پل دختر اســتان لرستان را از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید. کلیه 
مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق 
درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى 

را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 98/06/24 مى باشد.
مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 16 روز یک شنبه تاریخ 98/06/24

مهلت زمانى ارائه پیشنهاد: ساعت 16 روز سه شنبه 98/07/09
زمان بازگشایى پاکت ها: ساعت 10 روز چهارشنبه تاریخ 98/07/10

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت هاى 
الف: آدرس: اصفهان، کوى زمانى، اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان و تلفن: 03136288085
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فواید دوچرخه ســوارى را تا به حال فقط به سوزاندن کالرى و تقویت عضالت پا نســبت مى دادیم اما باید 
غز ل ها شســل افزا دوچرخه سوارى کنید و این تنها بخشــى از خواص ورزش بگوییمکه برا
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دوچرخه سوارى کنید و این تنها بخشــى از خواصراى افزایش ســلول هاى مغز 
و سالم بودن باید از نظرفیزیکى فعالباشیدوارى است. براى تناسب 
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