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بهترین نان براى سالمتى کدام است؟ورود دادستان به ماجراى حمله سگ به زن باردارنجات 32 انسان  با کمک محسن چاوشىچند مى گیرى بادیگاردم بشى؟! پرونده تابستانى زردها بسته شد سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

بهـتر اسـت 
هر روز 

کاهو بخورید

نزاع 16 هزار اصفهانى در 4 ماه
2
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63 درصد قبوض کاغذى 
تلفن حذف شده است

خزانه دار 
فدراسیون پرحاشیه 

گریخت!

سفر ارزان 
در سبد اصفهانى ها 

قرار مى گیرد
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برخى 
در گوششان
 پنبه  است

کاهو از گروه ســبزیجات پهن برگ است که فواید 
بسیار مؤثرى دارد. فواید کاهو عبارت است از:

سم زدایى بدن: کاهو منبع خوب آنتى اکسیدان هایى 
نظیر ویتامین هاى A و C است.

پیشگیرى از نابودى استخوان ها: کاهو ...

رئیس جمهور گفــت: معتقدم براى توســعه و 
پیشرفت کشور، باید از هر ابزارى استفاده کنیم.

حجت االســالم و المسلمین حســن روحانى 
در مراسم ارائه دســتاوردهاى دولت در توسعه 
زیرساخت هاى روستایى تأکید کرد: اگر من بدانم 
در جلسه اى با کسى مالقات کنم، مشکل کشورم 
حل مى شود، دریغ نخواهم کرد زیرا اصل منافع 
ملى کشور است. وى افزود: برخى که در گوششان 
پنبه  است، مدام مى گویند از مذاکره با قدرت هاى 

بزرگ چه سودى برده ایم؟ بعد از مذاکرات....
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سرمایه گذار خصوصى، فرودگاه اصفهان را توسعه مى دهدسرمایه گذار خصوصى، فرودگاه اصفهان را توسعه مى دهد
جزئیات جلسه اى که روز شنبه هفته جارى برگزار شدجزئیات جلسه اى که روز شنبه هفته جارى برگزار شد
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روزانه 1800 نفر در کشور همدیگر را در حد کبودى مى زنند!

بخاطر آن سکوت 
عذرخواهى مى کنم

قاسم حدادى فر: دلیلى بهترین ذوب آهن تاریخ را ساخت

قاســم حدادى فر، کاپیتان تیم فوتبال ذوب آهــن از اینکه تیمش به 
عنوان تنها تیم ایرانى حاضر در مرحلــه حذفى لیگ قهرمانان فصل 
2019 جایى در بین بهترین هاى فصل فوتبال کشــورمان نداشته، 

افسوس خورده است.
3
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در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

لزوم تأمین 
مکان مناسب 
براى مالقات 

کودکان و والدین 

رئیس کل دادگسترى خبر داد

براى نذورات در ایام محرم گوشت وجود دارد؟
نایب رئیس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان پاسخ مى دهد

3

5

نایب رئیس اتحادیه گوشت قرم

مهدى را داریم،مهدى را داریم،
 بى خیال امید بى خیال امید

2
گریخت!

4

کارگردان اصفهانى کارگردان اصفهانى 
با با 1010 جایزه،  جایزه، 

در صـدردر صـدر

هنرمندانى کههنرمندانى که
 بیشترین جایزه را بیشترین جایزه را

 از جشن خانه سینما گرفتند از جشن خانه سینما گرفتند
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5 روز دیگر تا پایان
 فروش ویژه محصوالت شرکت مدیران خودرو
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رئیس جمهور گفت: معتقدم براى توســعه و پیشرفت 
کشور، باید از هر ابزارى استفاده کنیم.

حجت االسالم و المسلمین حسن روحانى در مراسم ارائه 
دستاوردهاى دولت در توسعه زیرساخت هاى روستایى 
تأکید کرد: اگر من بدانم در جلسه اى با کسى مالقات کنم، 
مشکل کشورم حل مى شود، دریغ نخواهم کرد زیرا اصل 
منافع ملى کشور است. وى افزود: برخى که در گوششان 
پنبه  است، مدام مى گویند از مذاکره با قدرت هاى بزرگ 
چه سودى برده ایم؟ بعد از مذاکرات به جاى یک میلیون 
بشکه بیش از دو میلیون و 800 هزار بشکه صادر کردیم 
و میلیاردها دالر از پول هایمان به کشــور بازگشت و هر 

ماه حدود یک میلیارد از پول هاى کشــورمان آزاد شد و 
قطعنامه هایى که آمریکا 30 سال براى آن زحمت کشیده 
بود به مانند بت ها خراب کردیم و ســرمایه گذارى هاى 

خارجى جذب کشور شد.
حجت االســالم روحانى اضافه کرد: عده اى زمانى که 
سرمایه گذارى هاى خارجى وارد کشور شد، هیچ حرفى 
نمى زدند اما وقتى آنها از کشور مى روند، همان هایى که 
سکوت کرده بودند، زبان به اعتراض باز مى کنند که چرا 
اینها رفته اند.  رئیس جمهور خاطر نشان کرد: ظاهراً یک 
عده فقط نصف قانون اساسى را قبول دارند اما معتقدیم 

که همه اصول قانون اساسى باید محترم شمرده شود.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با ارائه گزارشى از روند 
حذف قبوض کاغذى تلفن ثابت در سراســر کشور اظهار 
کرد: با تالش هاى صورت گرفته همزمان با اطالع رسانى 
مستمر و مؤثر به مشــتریان، مجموعاً 63 درصد از قبوض 
کاغذى تلفن ثابت، تاکنون به طور کامل در سراسر کشور 

حذف شده است.
ســید مجید صدرى افزود: تاکنون در استان هاى فارس، 
خوزستان، قزوین، سیســتان و بلوچســتان، کردستان، 
کرمانشاه، کرمان، گیالن، لرستان و هرمزگان تمام قبوض 
کاغذى به طور کامل حذف شده است. وى اظهار کرد: در 
اســتان هاى باقیمانده نیز به صورت میانگین از 40 تا 80 

درصد قبوض در دوره دوم حذف شده و در سیکل سوم سال 
جارى، همزمان با اعالم کارکرد در مهرماه، در هیچ استانى 

قبوض کاغذى چاپ نخواهد شد.
مدیرعامل شــرکت مخابرات ایران افزود: تمام مشتریان 
تلفن ثابت در سراسر کشور از این پس مى توانند با تماس 
با سامانه 2000 به صورت شبانه روزى از خدمات پرداخت 
قبوض خود استفاده کنند.  صدرى ادامه داد: وبسایت شرکت 
مخابرات ایران به نشــانى www.tci.ir و کد #2020* در 
اختیار تمام مشتریان قرار دارد و مخاطبان در سراسر کشور 
مى توانند ضمن دریافت کارکرد تلفن ثابت خود به صورت 

لحظه اى، از همان طریق نسبت به پرداخت اقدام کنند.

برخى در گوششان
 پنبه  است

63 درصد قبوض کاغذى تلفن 
حذف شده است

مسافرکشى 
تهیه کننده معروف!

  کافه سینما | ادعا شده که محمود 
رضوى، تهیه کننده  «ماجراى نیمروز» و تعدادى 
از محصوالت ارگانى گران ســینماى ایران در 
ســال  هاى اخیر، در حال مسافرکشى با موتور 
است! تصویرى هم از او منتشــر شده. منتشر 
کننده  عکس، ادعا کرده که پاى درد دل رضوى 

نشسته است.

فلج شدن صورت 
مجرى محبوب 

سارا حاجیان دختر فردوس حاجیان،    برنا |
چهره آشــناى حوزه تعلیم و تربیت با انتشــار 
پســتى در توییتر از حال ناخوش پدرش خبر 
داد. فردوس حاجیان معروف به عمو فردوس 
«شهرك الفبا»، چهره آشــناى حوزه تعلیم و 
تربیت دهه 60، معلم و نویسنده خالقى است 
که به دلیل ابداع شــیوه هاى جدید تدریس و 
کالس هاى آموزشى موفقیت هاى چشمگیرى 
را در حوزه ملى و بین المللى کسب کرد. فرزند 
عمو فردوس با انتشار پستى در توییتر نوشت: 
«صورت پدرم دوباره فلج شد و در بیمارستان 
بسترى شد. پارسال سمت راست صورتش فلج 
شد. امسال سمت چپ صورتش فلج شد. براى 

پدرم دعا کنید...»

مشکل حل شد
مدیرعامــل ســازمان تأمیــن    بهار |
اجتماعى در پاسخ به پرسشــى درباره مشکل 
کمبود کاغذ بــراى چــاپ دفترچه هاى بیمه 
درمان گفت: در روزهاى گذشته از سوى برخى 
استان ها گزارشاتى در حد پیامک در این زمینه 
دریافت کرده بودم اما اکنون مشکل حل شده

 است. 

تلف شدن 12 هزار 
قطعه مرغ

  جام جم آنالین | 12 هزار قطعه مرغ 
گوشتى طى 72 ساعت در یکى از مرغدارى هاى 
شهرستان بهاباد از توابع استان یزد تلف شدند. 
این مرغ ها به علت شــیوع بیمارى نیوکاسل 
تلف شــدند وحدود 150 میلیون تومان زیان 
و خســارت به صاحب مرغدارى وارد شــده

 است.

پیدا شدن موش 
داخل کالباس!

ویدیویى    باشگاه خبرنگاران جوان |
در فضاى مجازى منتشــر شــده که از وجود 
یک موش داخــل کالباس خبــر مى دهد و با 
واکنش هاى زیادى همراه شده است. گفته شده 
اســت در این خصوص پرونده اى در دادسراى 
ویژه بهداشــت و ســالمت تشــکیل شده و 
مسئوالن برند این کالباس باید پاسخگو باشند. 
این ویدیــو خیلى زود به یکــى از فراگیرترین 
ویدیو هــاى شــبکه هاى اجتماعــى تبدیل

 شد.

در جستجوى سلبریتى هاى 
آمبوالنس سوار!

  ایرنا | در تازه ترین واکنش ها به انتشار 
خبر جابه جایى افراد مشــهور با آمبوالنس در 
فضاى مجازى، سردار حسین رحیمى، فرمانده 
انتظامى تهران بزرگ گفت: در روزهاى گذشته 
کنترل وســایل نقلیه  در حال عبــور از خطوط 
ویژه اتوبوس در پایتخــت، حتى آمبوالنس ها 
تشــدید شــده اســت و در صورت مشاهده 
مواردى مثل استفاده سلبریتى ها از این وسایل 
نقلیه، متخلفان دســتگیر و خــودرو متوقف 

مى شود.

زدن پهپاد کار خدا بود
نماینده ولى فقیه در سپاه پاسداران    انتخاب |
انقالب اســالمى گفت: زدن پهپاد آمریکایى کار خدا 
بود و ما ابزار بودیم زیرا این موشک در آزمایش چند ماه 
گذشــته خود بُرد 3500 پا را توانست به دست آورد در 
حالى که پهپاد آمریکایى در ارتفاع 5500 پایى در حال 
پرواز بود. حجت االســالم و المسلمین عبدا... حاجى 
افزود: در آن محدوده 20 هواپیماى دیگر نیز در حال 
پرواز بودند و شخصى که شلیک را انجام داد مى گفت 
حدود دو ساعت در حال رصد بودم و در موقعیت مناسب 

فقط سه دقیقه فرصت شلیک داشتم.

اتهام 2 نماینده بازداشت شده 
  دیده بان ایران | احمد توکلى، رئیس هیئت 
مدیره دیده بان شفافیت و عدالت با ارسال نامه اى به 
رئیس کمیسیون حقوقى و نایب رئیس هیئت نظارت 
مجلس بر رفتار نمایندگان خواستار توضیح براى عموم 
در دفاع از تخلفات مالى و خودرویى دو نماینده ابهر و 
زنجان شد. در این نامه اتهام دو نماینده از جمله تبانى در 
خرید 6000 خودرو به صورت رانتى و چند صد کیلو طال 
و همکارى با فردى که جزو 15 نفر اول کسانى است که 
با خرید بیش از 30 هزار سکه، کمک به اخالل در نظام 

اقتصادى کشور کرده اند عنوان شده است.

ظریف وارد کتب درسى 
نمى شود 

حجت االســالم و المســلمین على    میزان |
ذوعلم، رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزى آموزشى 
در نشست خبرى با اصحاب رســانه در پاسخ به این 
سئوال که آیا قرار اســت در کتاب هاى درسى بحث 
برجام و ظریف وارد شود گفت: بنا نداریم از وزرا در کتب 
درســى تعریف و تمجیدى کنیم. برجام یک قرارداد 
است و قرار نیســت هر قراردادى به کتب درسى وارد 
شــود و تاکنون درباره این مسئله هیچ بحثى صورت 

نگرفته است.

افشاگرى نماینده فالورجان
حجت االسالم والمسلمین سیدناصر موسوى     آنا|
الرگانــى،  نماینده فالورجان در مجلس با اشــاره به 
اینکه تخلف در خودروسازى ها مربوط به یک دولت 
خاص نیســت اظهار کرد: خودروسازان همواره براى 
برخى نقش حیاط خلوت را داشــته اند که تخلفات و 
سوءاســتفاده هایى در آنجا انجام مى دادند. وى درباره 
مسئله خودروســازان در دولت فعلى گفت: انتصاب  
مدیران خودروسازى به توصیه دیگران انجام مى شود و 
وزیر نقشى در آن ندارد. جهانگیرى و واعظى هستند که 
براى وزیر معاون مى گذارند و براى خودروسازى ها و 
کارخانه هاى بزرگ صنعتى مدیرعامل تعیین مى کنند.

تبریک تولد 
وسط اجالس جهانى!

در میانه  اجالس گروه هفت،    کافه سینما |
«دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا، تولد یک ستاره  
کالسیک سینما را با انتشار تصویرى از شمایل اش، به 
او تبریک گفت. «شــون کانرى» را بیش از همه چیز 
بخاطر جیمز باند»ها و البته کالسیک هاى دیگرى که 
بازى کرده، از «مردى که مى خواست سلطان باشد» تا 

«رابین و ماریان» مى شناسیم. او 89 ساله شد.

بازداشت یک مدیر دیگر
  تابناك | دادســتان عمومى و انقالب مرکز 
مازندران گفت: یکى از مدیران اســتانى زیرمجموعه 
وزارت جهاد کشاورزى بازداشت و براى فرد مذکور در 
دادسراى سارى تشکیل پرونده شده است. سید یونس 
حسینى عالمى در تشریح جزئیات تخلفات این مدیر 
اظهار کرد: مواردى مانند تضییع اموال دولتى به مبلغ 34 
میلیارد و 402 میلیون ریال، اختالس به مبلغ 14 میلیارد 
و 540 میلیون ریال و ارتشاء به مبلغ 183 می لیون ریال 

از جمله موارد اتهامى این مدیر است.

خبرخوان

روزنامه «خراسان» نوشت: از تصاویرى که در چند وقت 
اخیر در فضاى مجازى مدام دســت به دست مى شود و 
مردم در شــبکه هاى اجتماعى آنها را بازنشر مى کنند 
مى توان تصاویر زیــادى از بازیگــران، خواننده ها و 
ورزشــکارانى را دید که از تیم محافظت و تشریفات یا 
همان بادیگارد استفاده مى کنند و واکنش هاى مختلفى 

را هم شاهد بوده ایم. 
شاید براى تان جالب باشد که بدانید این آدم هاى تنومند 
که به عنوان محافظ شخصى فعالیت مى کنند براى هر 
شیفت کارى چقدر دســتمزد مى گیرند؟ در کشور هاى 

غربى مثل آمریکا بادیگارد هاى شــخصى به ازاى هر 
ســاعت حدود صد دالر دســتمزد مى گیرند. در ایران، 
اما کمى متفاوت اســت. در ایران بادیگارد ها به صورت 
ساعتى، روزانه و ماهانه حقوق مى گیرند. بادیگارد هایى 
که فقط اندام تنومند دارند ســاعتى صــد تا 150 هزار 
تومان، روزانــه 400 تا 450 هزار تومــان و ماهانه پنج 
میلیون تومان اما بادیگارد هــاى حرفه اى و دوره دیده 
معموًال ســاعتى 250 تا 300 هزار تومان، روزانه 800 
هزار تا یک میلیون تومان و ماهانه بین ده  تا 15 میلیون 

دستمزد مى گیرند.

در چهار ماهه نخست سال جارى 215 هزار و 643 مصدوم نزاع به 
مراکز پزشکى قانونى مراجعه کردند، این آمار در مقایسه با مدت 
مشابه سال قبل که آمار مراجعین نزاع 207 هزار و 427 نفر بود، 4 

درصد افزایش یافته است.
در چهار ماهه نخست سال جارى، از کل مراجعین نزاع در کشور 
145 هزار و 869 نفر مرد و 69 هــزار و 774 نفر زن بودند. در این 
مدت همچنین اســتان هاى تهران با 36 هزار و 182، خراسان 
رضوى با 18 هزار و 110 و اصفهان با 16 هزار و 65 نفر بیشترین 
و استان هاى ایالم با 1088، خراسان جنوبى با 1400 و بوشهر با 
1453 نفر کمترین مراجعین نزاع را داشــتند. همچنین بر اساس 
آمار، روزانه  1800 ایرانى همدیگر را در حد کبودى و زخم کتک 

مى زنند!
در چهار ماهه امسال بیشترین آمار مراجعات نزاع با 61 هزار و 742 
نفر در تیر ماه و کمترین آن با 44 هزار و 858 نفر در فروردین ماه 
ثبت شده است. آمارهاى سال گذشته نشان مى دهد که بیش از 
یک سوم از کل معاینات بالینى سازمان مربوط به نزاع است این 
آمار در سال هاى دیگر نیز تکرار شده و نزاع همواره در رتبه اول 

آمار معاینات قرار داشته است.
مطابق آمارهاى موجود، به طور کلى تعداد مراجعین نزاع در فصل 
تابستان افزایش مى یابد. در سال گذشته 580 هزار و70 نفر براى 
معاینات نزاع به پزشــکى قانونى مراجعه کردند که از این تعداد 
175 هزار و 359 نفر تنها مربوط به فصل تابستان است. این بدان 
معناســت که 30/2 درصد از مراجعات نزاع در فصل تابستان به 

ثبت رسیده است. 

خزانه دار یک فدراسیون المپیکى پرحاشیه پس از سفر 
به کانادا، گویا دیگر تمایلى براى بازگشت به ایران ندارد!
مجمع عمومى سالیانه این فدراسیون  المپیکى و کلیدى 
اواخر ســال گذشته پس از شش ســال عدم برگزارى، 
سرانجام در دوره مدیریت رئیس جدید فدراسیون برگزار 
شد. پس از اینکه مجمع فدراسیون مربوطه برگزار شد، 
به دلیل عدم شفافسازى مســائل مالى این فدراسیون 
مسئوالن وزارت ورزش دستور دادند تا طى سه ماه آینده 
مجدداً برگزار شود، این موضوع در حالى مطرح شد که 
اخیراً خبرها به گوش رســیده که خزانه دار فدراسیون 
 مربوطه در طول همان مدت خانواده خــود را به کانادا 
فرستاده بود و پس از مدتى به صورت پنهانى خود نیز به 

کانادا سفر کرده است. حاال فدراسیون مربوطه در تالش 
است تا به هر شکلى که امکان دارد جعبه سیاه اطالعات 
مالى فدراسیون را به ایران بیاورد، اما گویا او به برخى از 
دوستان نزدیک خود اطالع داده بود که قرار است براى 
یک سفر خانوادگى به مدت یک ماه راهى خارج از کشور 
شود و پس از آن به ایران باز خواهد گشت، اما با گذشت 
بیش از یک ماه هنوز خبرى از بازگشــت خزانه دار این 

فدراسیون به ایران نیست!
خزانه دار این فدراســیون یکى از کارمنــدان قدیمى 
فدراسیون محسوب مى شود که طى سالیان گذشته نیز 
در دوران ریاست قبلى فدراســیون در همین مسئولیت 

فعالیت مى کرده است.

بعد از گذشــت 9 ســال از پرونده ســرقت هاى سریالى 
مجسمه هاى پایتخت که بدون نتیجه مسکوت ماند،  این بار 
مجسمه قیصر امین پور، شاعر معاصر به سرقت رفت و این 
پرسش را ایجاد کرد که چگونه اصطالحًا در روز روشن با 
وجود دوربین و...، مجسمه ها به سرقت مى رود و هیچ ردى 

هم از عوامل آن به دست نمى آید؟
سرقت مجسمه هاى پایتخت در اواسط سال 89 با سردیس 
شــهریار آغاز شــد و ناباورانه ظرف مدت کوتاهى تعداد 
مجسمه هاى مسروقه شــهر به عدد حدود 12 رسید! این 
ســرقت ها به هر دلیلى که بود باز هم سارقانش دستگیر 
نشدند و راز سرقت  مجسمه هاى پایتخت سر به مهر ماند! 
و حاال با گذشت 9 ســال از این اتفاق هاى سریالى نه تنها 
سرنخى از این سرقت ها به دست نیامده است، بلکه مجسمه 

جدیدى نیز ربوده شد.
حجت نظرى، عضو کمیســیون فرهنگــى و اجتماعى 
شــهردارى تهران در گفتگو با «ایســنا»، در واکنش به 
ربوده شدن ســردیس برنزى قیصر امین پور گفت: عمدتًا 
سردیس ها و مجسمه ها را از جنس برنز مى سازند که این 

مسئله سبب شده با توجه به قیمت باالى این فلز،  انگیزه 
خوبى براى ربودن مجسمه هاى شــهر ایجاد شود.  وى با 
بیان اینکه پیشنهاد مى شود از این پس تمامى سردیس هاى 
شهر از جنس سنگ ساخته شوند، افزود: البته اگر ببینیم که 
حتى سردیس هاى ســنگى ربوده مى شوند آن موقع باید 
بررســى کنیم که آیا واقعًا انگیزه مالى، دلیل ربوده شدن 

مجسمه هاى پایتخت است یا نگاه ایدئولوژیک!

بهزاد نبوى در گفتگو با پایگاه اطالع رســانى «انصاف 
نیوز» به عملکرد محمد جواد ظریف پرداخته و طى آن 
ابعاد جدیدى از سفر «بشار اســد» به ایران را هم مورد 

بررسى قرار داده است:
«آقاى ظریف یک عنصر اجرایى بسیار قوى است، ولى 
خیلى سیاسى نیست و نمى تواند این فعل و انفعاالت را 
هضم کند؛ نمى تواند درك کند که او مى تواند وزیر خارجه 
باشد اما در عین حال در بســیارى از تصمیم گیرى هاى 
مربوط به سیاست خارجى، نقشــى نداشته باشد و حتى 
از آنها مطلع هم نباشد! از این رو است که چنین مسائلى 
به موضعگیرى وادارش مى کند. اگر در فضاى سیاست 
داخلى کشــور قرار داشــت و آن را تجربه کرده بود این 

ماجراها را بهتــر درك مى کرد. البتــه حتمًا اعتراضش 
به دیدار بشار اســد از ایران بدون اطالع او کار درستى 
بود؛ تنها ظریف هم نبود. به طورى که شــنیده ام، حتى 
رئیس جمهور 20 دقیقه قبل از دیدار بشــار اسد فهمیده 
که شــخصیتى به ایران آمده و فکر مى کرده که مهمان 
ناشناسش، «سیدحسن نصرا...“ است!  مخالفان دولت 
تالش داشتند موضوع بى اطالعى ظریف را از سفر بشار 
اسد به گردن رئیس جمهور بیاندازند، که او ظریف را مطلع 
نکرده، درحالى که روند اطالع رئیس جمهور هم به همان 
صورتى بود که گفتم و طبعًا فرصت هم نکرده به کسى 
بگوید و على القاعده تنها آقاى واعظى را که کنار دستش 

بوده با خود به مالقات برده است.»

روزانه 1800 نفر در کشورهمدیگر را در حد کبودى مى زنند!

نزاع 16 هزار اصفهانى در 4 ماه

خزانه دار فدراسیون پرحاشیه
 گریخت!

رئیس جمهور هم فکر مى کرد
 «سیدحسن نصرا...» آمده نه «بشار اسد» 

بازگشت «دزد مجسمه ها» به پایتخت چند مى گیرى بادیگاردم بشى؟!

ما تعطیالت مى خواهیم!

تصویرى از پرواز هواپیمایى با نــام «کیش ایر» بر فراز 
تل آویو منتشر شده است اما مدیرعامل شرکت هواپیمایى 
«کیش ایر» در این باره مى گوید: این هواپیما پارسال در 

اجاره ما بود و امروز مربوط به «کیش ایر» نیست.
سایت «فالیت رادار 24» موقعیت پروازهاى مسافربرى 
را به صورت زنده و به روى نقشــه نمایش مى دهد. این 
وبسایت  شتاب، بلندى و جایگاه پروازها را براى بینندگان 
نمایان مى ســازد  و از راه این ســامانه رادارى، کاربران 
مى توانند  از اطالعات پروازهاى تجارى خدماتى آگاهى 

یابند.
اطالعاتى به تازگى در این سایت از یک هواپیما در مسیر 
عمان – استانبول منتشر شد که با نام «کیش ایر» اما به 

مدیریت هواپیمایى عمان بر فراز تل آویو در سرزمین هاى 
اشــغالى در حال پرواز بود. اینکه هواپیماى اردنى با نام 
«کیش ایر»  پرواز مى کند مســئله اى قابل تأمل است و 
موضوع دیگر اینکه پرواز بر فراز تل آویو صورت گرفته 
است. فرزانه شــرفبافى، مدیرعامل «کیش ایر» در این 
زمینه به «فارس» گفت: این هواپیماى اردنى سال گذشته 
در اجاره «کیش ایر» بوده است اما در حال حاضر دوباره 
به خط پرواز شرکت هواپیمایى اردنى برگشته است و در 
مسیر اســتانبول – عمان پرواز مى کند. وى با تأکید بر 
اینکه این هواپیما در حال حاضر هیچ ارتباطى به شرکت 
هواپیمایى کیش   ندارد، اظهار کرد:  در ســایت «فالیت 

رادار»  اطالعات به روز رسانى نشده است.

ماجراى عجیب هواپیماى «کیش ایر» 

 روزنامه «دنیاى اقتصاد» نوشــت:  یک نظرســنجى 
تلویزیونى از مردم درباره «ساماندهى تقویم تعطیالت» 
نشان داد، دســتیابى به «آخر هفته دو روزه» به مطالبه 
عمومى تبدیل شــده اســت. 55 درصــد حاضران در 

نظرسنجى، خواستار تنظیم تعطیالت آخر هفته هستند. 
این مطالبه در کنار تأ کید کارشناسان درباره آثار مثبت 
آخر هفته دو روزه احتمال عبور این طرح از سد مخالفان 

را افزایش داده است.
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«حقوق قبل از ازدواج» را 
بیاموزید

مدیـر فرهنگسـراى پرسـش اظهـار کـرد: از سـوى 
فرهنگسراى پرسش وابسته به سازمان فرهنگى، اجتماعى 
و ورزشـى شـهردارى اصفهـان کالس هایـى بـا عنوان 
«حقوق زن و مرد قبل از ازدواج» بـه همراه آموزش هاى 
 پیش از ازدواج برگزار  مى شود. سمیه وکیلى ادامه داد: این 
کالس ها از 4 شهریور، دوشنبه هاى هر هفته به مدت پنج 
جلسه ساعت 17 در فرهنگسراى پرسش واقع در خیابان 

جهاد برگزار خواهد شد. 

برگزارى کارگاه
 «خرافات یا علم»

کارگاه «خرافات یا علم» از 26 مرداد آغاز شده و روزهاى 
شنبه و چهارشنبه به مدت پنج جلسه از ساعت 16 تا 18 
برگزار مى شود. این برنامه براى ورود عموم آزاد است اما 
عالقه مندان باید با موزه عصارخانه شاهى تماس بگیرند 
و ثبت نام کنند. اکبر زمانى، اسـتاد ریاضیات و نجوم در 
این کارگاه به بیان باورهـاى عامیانه اى مى پردازد که با 
آزمایش علمى ثابت شده برخى از آنها خرافاتى و برخى 

علمى است. 

انتقال 1000 هکتار زمین  
فوالدشهر به نجف آباد

نماینده مردم شهرستان هاى نجف آباد و تیران و کرون 
گفـت: 980 هکتار از اسـناد زمیـن هاى جنـوب غربى 
نجف آبـاد رو به روى شـهر جوزدان معـروف به عمران 
فوالدشهر به حوزه سیاسى شهرسـتان نجف آباد و اداره 
راه و شهرسازى انتقال داده شد. ابوالفضل ابوترابى افزود: 
از این میزان زمین، 741 هکتار آن، به مردم واگذار شده و 
مردم مى توانند با مراجعه به جهاد کشاورزى شهرستان، 

پیگیر باشند.

11 مصدوم در برخورد پیکان 
با پراید 

تصـادف پیـکان و پرایـد در نجف آبـاد 11 مصـدوم بر 
جاى گذاشـت. غفور راسـتین، رئیس مرکـز اورژانس و 
فوریت هاى پزشکى اصفهان گفت: بامداد روز دوشنبه دو 
خودروى پیکان و پراید در چهار راه مجاهد نجف آباد با هم 
برخورد کردند که در این حادثه هفت زن، یک مرد و سه 

کودك مصدوم و به بیمارستان منتقل شدند.

پزشکان نیکوکار، حامى یتیمان 
1500 پزشـک نیکوکار اصفهانى حامى فرزندان یتیم و 
نیازمند زیرپوشـش کمیته امداد امام خمینى(ره) استان 
اصفهان هستند. قائم مقام کمیته امداد امام خمینى(ره) 
اسـتان اصفهان گفـت: این تعداد پزشـک نیکـوکار در 
حرکتى خیرخواهانه حمایت 5700  فرزند یتیم و نیازمند 

زیرپوشش این نهاد دولتى را عهده دار هستند. 

افتتاح ساختمان جدید
 اداره ارشاد 

در سـومین روز از هفته دولت، با حضـور وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسالمى ساختمان جدید اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمى استان اصفهان بهره بردارى شد. این ساختمان 
به مساحت 1100 و زیربناى 4500 مترمربع شامل چهار 
طبقه مجهز به 70 اتاق و سـالن نمایشگاهى در بیش از 

سه سال ساخته شده است. 

به روستاها سفر کنید
به گزارش روابط عمومى بنیاد مسـکن انقالب اسالمى 
استان اصفهان، مهندس کریمى، معاون عمران روستایى 
بنیاد مسکن انقالب اسـالمى استان اصفهان در حاشیه 
بازدید از پروژه هـاى قابل افتتاح در هفتـه دولت اظهار 
کرد: پیشنهاد مى کنم مردم شریف و مسئولین محترم به  
منظور اطالع از عملکرد بنیاد مسکن انقالب اسالمى به 
روستاهاى استان سفر کنند و از نزدیک خدمات دولت و 

بنیاد مسکن انقالب اسالمى را مشاهده کنند.

خبر

کار افزار یا اپلیکیشن خدمات همراه آبفاى استان اصفهان 
آماده نصب و بهره بردارى شد.

معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضالب 
اســتان اصفهان با اعالم این خبر گفت: نسخه اندرویدى 
خدمات همراه آبفاى اســتان اصفهان هم اکنون به طور 
رایگان از فروشگاه هاى اینترنتى کافه بازار، ایران اپس و 
مایکت قابل دریافت و نصب بر روى تلفن هاى همراه است.

رضا رضایى افزود: فروش انشعاب و خدمات پس از فروش، 
پیگیرى درخواست ها، مشاهده اطالعات پایه مشترکین 
از طریق ثبت شناسه قبض و شــماره اشتراك را از جمله 
امکانات این کار افزار موبایلى دانست و گفت: مشترکین 

آبفاى استان اصفهان همچنین مى توانند عالوه بر اعالم 
کارکرد کنتور آب، ریز محاسبات آب بها و مبلغ قبض خود 
را مشــاهده کرده و از طریق اتصال به درگاه بانک هاى 
عامل نســبت به پرداخت قبض خود اقدام کنند. وى در 
بخش دیگرى از سخنانش گفت: شــهروندان مى توانند 
از این پس با گرفتن کد دســتورى #151522*6655* 
و وارد کردن شماره پیگیرى یا شناسه قبض خود، نسبت 
به مشــاهده قبض آب بها، اقســاط انشــعاب، پیگیرى 
درخواســت ها، دریافت کار افزار خدمات همراه آبفا، ثبت 
درخواســت لوازم کاهنده مصرف و مشاهده مشخصات 

انشعاب خود اقدام کنند.

مدیر مخابرات منطقه اصفهان گفت: 336 طرح مخابراتى 
همزمان بــا هفته دولت در ســال  98 با اعتبــارى بالغ بر
 600 میلیارد ریال در سطح استان اصفهان به بهره بردارى 

مى رسد.
مهدى حیدرى زاده اظهار کرد: همه ساله مخابرات منطقه 
اصفهان در سه نوبت به مناسبت هفته ارتباطات (اردیبهشت 
ماه)، هفته دولت (شهریور ماه) و دهه مبارك فجر (بهمن ماه) 
اقدام به اعالم پروژه هاى افتتاحى خود مى کند و در هفته 
دولت امســال هم 290 طرح مخابراتى شهرى و 46 طرح 
روستایى توسط این مجموعه به بهره بردارى مى رسد. وى 
با تشریح طرح هاى قابل بهره بردارى بیان کرد: این طرح 

ها مربوط به حوزه هاى PTN، WIFI، ظرفیت سازى و 
توسعه پورت پرســرعت دیتا (.G و ADSL)، تأسیس و 
توسعه ظرفیت سوئیچ مراکز تلفن، کانال سازى، تأسیس و 
توسعه تلفن ثابت از طریق کافوي نوري (DLC)، تأسیس 
و توسعه تلفن ثابت از طریق GPON، توسعه شبکه تلفن 
همراه (سایت BTS)، افزایش ظرفیت ارتباط بین مراکز 
مخابراتى (ترانسمیشن)، OLT، افزایش ظرفیت باترى و 
اجراي تغذیه نیروى مراکز و سایت ها، FTTH، فیبرنورى، 
اجراى پروژه ASON و توسعه و تقویت شبکه کابل بوده و 
با تکیه بر توان متخصصان داخلى و با استفاده از محصوالت 

ایرانى به مرحله اجرا در آمده اند.

336 طرح مخابراتى
 به بهره بردارى مى رسد

راه اندازى 2 درگاه ارائه 
خدمات غیرحضورى در آبفا

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان از 52 مورد 
حریق در مراتع و عرصه هاى محیط زیســت اســتان از 
ابتداى ســال جارى تا کنون خبر داد و گفت: حریق در 
276 هکتار خســارتى بالغ بر دو میلیــارد تومان برجاى 

گذاشته است.
منصور شیشــه فروش در گفتگو با «تسنیم» با اشاره به 
حریق روز یک شنبه در منطقه الى بید شاهین شهر اظهار 

کرد: این حریق به 3 هکتار از مراتع خسارت وارد کرد که 
با توجه به صعب العبور بودن منطقه اطفاى آتش توسط 
عوامل امدادى چهار ساعت به طول انجامید. وى افزود: 
از ابتداى سال جارى تا کنون 52 مورد حریق در مراتع و 
عرصه هاى محیط زیســت اتفاق افتاده که 42 مورد آن 
مرتبط با اراضى مرتعى و ده مورد آن مرتبط با عرصه هاى 

محیط زیستى است.
مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان با بیان اینکه 
276 هکتار در این بازه زمانى طعمه حریق شدند، گفت: 
185 هکتار حریق در مراتع و 91 هکتار آتش ســوزى در 
عرصه هاى زیست محیطى خسارت دیدند و آسیب هاى 
زیادى را وارد کردند. این حریق ها بیشتر در غرب، جنوب 
و شــمال اســتان اتفاق افتاده اســت و چادگان، بویین 
میاندشت، ســمیرم، فریدن، شاهین شهر، نطنز، لنجان، 
خوانســار و... از جمله مناطقى بودند که حریق بیشترى 

داشتند.

نایب رئیس اتحادیه گوشــت قرمز اصفهان از وضعیت 
گوشت قرمز بازار در ایام محرم گفت.  

عبدالرضا آقاجانى در گفتگو با «صاحب نیوز» اظهار کرد: 
در حال حاضر بازار گوشت قرمز در دام سنگین و سبک 
اصفهان مشکل خاصى را ندارد. وى با بیان اینکه مردم و 
هیئت ها در ایام محرم براى تهیه نذورات خود در این بازار 
مشکلى نخواهند داشت، تصریح کرد: عده اى هم دام خود 

را نگاه داشته تا در ایام محرم با قیمت بهترى بفروشند، 
بنابراین ما محدودیت گوشت در ایام محرم نداریم.

نایب رئیس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان گفت: ممکن 
اســت قیمت به صورت مقطعى و در این ایام آن هم به 
صورت خیلى محدود، یک یا دو هــزار تومانى افزایش 
داشــته باشــد؛ که این به معناى افزایش قیمت نبوده و 

فصلى است.

تصفیه خانه فاضالب شهرى براى تأمین بخشى از آب 
مورد نیاز نیروگاه اصفهان با هزینه اى حدود 1000 میلیارد 

ریال در حال ساخت است.
مدیرعامل شــرکت تولید نیروى برق اصفهان گفت:  با 
ساخت تصفیه خانه فاضالب شهرى در نیروگاه اصفهان 
ساالنه حدود پنج میلیون مترمکعب صرفه جویى در آب 
مورد نیاز براى تولید برق واحدهاى نیروگاه اصفهان به 

عمل خواهد آمد.

سعید محسنى افزود: ساخت این تصفیه خانه، تاکنون 70 
درصد پیشرفت داشته است و قرار است اوایل پاییز سال 

جارى عملیات اجرایى آن به پایان برسد.
گفتنى است صرفه جویى ساالنه پنج میلیون مترمکعبى 
در آب مورد نیاز واحدهاى مولد برق نیروگاه، مى تواند تأثیر 
بسزایى در آبگیرى بیشتر چاه هاى اطراف نیروگاه و منتفع 
شدن بیشتر کشاورزان منطقه به ویژه کشاورزان  قائمیه 

و درچه داشته باشد.

رئیس اتحادیه تلفن همراه و ثابــت اصفهان گفت: اگر 
بخواهیم پیش بینى در قیمت براى ماه هاى آینده این بازار 
داشته باشیم، باید بدانیم که قیمت ارز  و دالر چه روندى 
را خواهد داشت.   حسین شمشیرى در گفتگو با «صاحب 
نیوز» اظهــار کرد: در یک ماه اخیر قیمت گوشــى روند 
کاهشى داشته و این کاهش هم قابل توجه است. رئیس 
اتحادیه تلفن ثابت و همراه اصفهان با اشاره به اینکه این 
بازار تأثیرپذیرى از افزایش و یا کاهش قیمت دالر دارد، 
تصریح کرد: یکــى دو ماه قبل که دالر روند کاهشــى 
قیمت ها در تلفن همراه هم ثبات پیدا کرده است.داشت، قیمت ها در این بازار هم کاهش و با ثبات بازار ارز، 

رسانه ها از انتصاب مجید طرفه تابان به عنوان مدیرعامل 
سازمان عمران شهردارى اصفهان خبر داده اند، این در 
حالى است که مدیرعامل سابق این سازمان پنج ماه قبل 

براى این جایگاه انتخاب شده بود.
ســازمان عمران یکى از ســازمان هاى زیر مجموعه 
شهردارى اصفهان است که 20 ســال از شکل گیرى 
آن مى گذرد؛ تولید و توزیع مصالح راه سازى، طرح هاى 
عمرانى شــامل بزرگراه ها، معابر اصلــى، تقاطع هاى 
غیرهمسطح و... از جمله خدمات ارائه شده توسط این 

سازمان است.
آنچه این روزها در سازمان عمران خبرساز شده، عزل و 
نصب هاى پیاپى بوده به طورى که طى دو سال گذشته 
چهارنفر به عنوان مدیرعامل در این ســازمان انتخاب 

شده اند.
تودیع و معارفه اصغر کشــاورزراد، مدیر عامل ســابق 
سازمان عمران شــهردارى اصفهان 17 فروردین ماه 
برگزار شده بود، پیش از کشــاورز حمیدرضا فرهنگ 
عهده دار این مسئولیت بود؛ فرهنگ نیز اواخر آذر ماه 97 
با حکم شهردار اصفهان منصوب شد اما حدود صد روز 

بعد جاى خود را به کشاورز داد.
سعید کورنگ بهشتى که پیش از فرهنگ، مدیر عامل 
سازمان عمران  شــهردارى اصفهان بود و بیش از دو 
مدیر بعدى اش مدیریت ســازمان را بر عهده داشت، از 
اوایل سال 96 تا آذر 97 و کمتر از دو سال در این سمت 

فعالیت کرد.
اصغر کشاورزراد در همین رابطه به «فارس» گفت: به 

علت کسالت از سمت خود کناره گیرى کردم و ترجیح 
دادم مدتى از فضاى مدیریت شهرى به دور باشم. مدیر 
عامل سابق سازمان امور شهردارى اصفهان پیرامون 
تغییرات در این ســازمان بیان کرد: اگر بحث کسالت 
نبود حضورم ادامه داشت، کوتاه بودن مدیریت  تا حدى 
درست است اما بهشتى حدود دو سال و فرهنگ حدود 

چهار ماه مدیر بودند.

276 هکتار از مراتع اصفهان در آتش سوخت

به گزارش خبرگزارى «فارس»، پس از انتشار گزارش هاى 
خبرى رسانه ها و فعاالن شبکه هاى اجتماعى از حادثه شنبه 
شب در ملک شــهر که در آن یک زن باردار و خانواده وى 
مورد حمله یک قالده سگ خانگِى عظیم الجثه قرار گرفتند 
و زمین خوردن این زن باردار باعث مجروحیت و بسترى 
شدنش در بیمارستان شد؛ دادستان اصفهان به صورت ویژه 

به این پرونده ورود کرد.
على اصفهانى اظهار کرد: ســگ گردانى از آن جهت که 
تهدیدى علیه بهداشــت عمومى اســت و از سوى دیگر 
مى تواند باعث ایجاد مزاحمت و جراحت ناشى از حمله به 

مردم شود قابل پیگرد قانونى است.
دادستان عمومى و انقالب اصفهان در توصیه اى به افرادى 
که سگ را به عنوان حیوان خانگى نگهدارى مى کنند، تأکید 
کرد: از ورود سگ به مکان هاى عمومى باید جلوگیرى شود، 
اخیراً چندین مورد حمله سگ به انســان در سطح کشور 
موجب آسیب به مردم شده و براى پیشگیرى از وقوع جرم 

درخواست مى کنم سگ را به مکان هاى عمومى نیاورند.
«محسن شاهمرادى» همسر این زن باردار نیز از پیگیرى 
ویژه دادســتانى اصفهان از طریق کالنترى براى صدور 

دستورات الزم خبر داد.

براى نذورات در ایام محرم گوشت وجود دارد؟

پیش بینى قیمت تلفن همراه

ساخت تصفیه خانه فاضالب در نیروگاه اصفهان 

ورود دادستان به ماجراى حمله سگ به زن باردار

مدیرکل میراث فرهنگى اســتان اصفهان گفت: ســفر 
ارزان یکى از برنامه هاى جدى اداره کل میراث فرهنگى، 
گردشگرى و صنایع دستى اســتان اصفهان در راستاى 

توسعه گردشگرى داخلى در کشور است.

فریدون اللهیارى با اشــاره به اینکه در شرایط اقتصادى 
کنونى سفر ارزان مى تواند در توسعه و رونق گردشگرى 
مؤثر واقع شود، اظهار کرد: با تقویت تأسیسات گردشگرى 
داخلى مى توان به ســفر بــه عنوان یکــى از نیازهاى 
خانواده ها پاســخ داد. وى افزود: در این راستا اداره کل 
میراث فرهنگى، گردشــگرى استان اصفهان در تالش 
است تا زمینه سفر ارزان را فراهم و در این راستا بسته هاى 
سفر ارزان را به شهروندان اصفهانى اعالم و معرفى کند.

مدیــرکل میــراث فرهنگى اصفهــان بیان کــرد: با 
برنامه ریزى هاى به عمل آمده و توزیع مناسب مکانى و 
زمانى سفر در پهنه استان اصفهان، به دنبال اجراى طرح 
سفرهاى ارزان قیمت که با عنوان «ساب» در پهنه استان 

اصفهان شناخته مى شود هستیم.

تغییر دوباره در مدیریت سازمان عمران شهردارى اصفهانسفر ارزان در سبد اصفهانى ها قرار مى گیرد

فرمانده انتظامی شهرســتان نجف آباد از آتش سوزى و 
انفجار در مرکــز پخش گاز مایع و مصدوم شــدن دو نفر 
خبر داد.  سرهنگ محمد حســین باباکالنی در گفتگو با 

خبرنگار پایگاه خبرى پلیس اظهار کرد: درپی اعالم مرکز 
فوریت هاى پلیســى 110 مبنى بر آتش سوزى و انفجار 
در یک مرکز پخش گاز مایع در خیابان «چهارباغ» شهر 
نجف آباد مأموران گشت کالنترى 12 این فرماندهى به 

محل اعزام شدند.
این مقام انتظامى ادامه داد: مأموران در محل مشــاهده 

کردند، مرکز پخش گاز مایع دچار آتش ســوزى و انفجار 
شده و دو نفر نیز به شدت مصدوم شده اند.

ســرهنگ باباکالنى با اشــاره به اینکه مصدومان حادثه 
به بیمارســتان منتقل شــدند، تصریح کرد: آتش سوزى 
توسط عوامل آتش نشانى مهار شد و علت وقوع نیز توسط 

کارشناسان در دست بررسى است.

انفجار در مرکز پخش
 گاز مایع نجف آباد 

به نظر مى رسد معضل توســعه فرودگاه اصفهان در حال 
خارج شدن از بن بست است.

به گــزارش خبرگــزارى «تســنیم»، در جریان ســفر 
رئیس جمهورى به فرانسه در سال 94 طرح توسعه فرودگاه 
بین المللى شهید بهشتى اصفهان بین شرکت فرودگاه ها 
و ناوبرى هوایى کشــور و شــرکت مهندسى «وینسى» 
فرانسه منعقد شد. بر این اساس قرار بود در مرحله نخست 
ترمینال فرودگاه اصفهان در 21 تــا 25 هزار مترمربع و 
در مرحله دوم ترمینالى به مســاحت 35 هزار مترمربع در 
این فرودگاه احداث شــود و گنجایش پارکینگ فرودگاه 
اصفهان نیز بــه دو برابر میزان فعلى افزایــش یابد، اما با 
اعمال تحریم هاى جدید علیه کشورمان شرکت فرانسوى 

از این کار انصراف داد.

معاون هماهنگى امور عمرانى استاندارى اصفهان درباره 
سرنوشت طرح توسعه فرودگاه شهید بهشتى اظهار کرد: 
در گذشته تمام تفاهمنامه هاى الزم با شرکت «وینسى» 
فرانســه منعقد شــد که پس از برجام هم به خوبى پیش 
مى رفت و داشت منجر به عقد قرارداد براى توسعه فرودگاه 

اصفهان در 400 هکتار مى شد.
حجت ا... غالمى افزود: پس از خــروج آمریکا از برجام و 
اعمال تحریم هاى جدید علیه کشورمان شرکت فرانسوى 
«وینســى» انصراف خود را اعالم کرد ولى ما کار را رها 
نکردیم و کار انتقــال زمین 400 هکتــارى از ارتش به 
فرودگاه اصفهان قطعى شده است. وى با بیان اینکه طرح 
توسعه فرودگاه اصفهان توسط سرمایه گذار داخلى انجام 
مى شود، ادامه داد: روز شنبه جلســه اى در این خصوص 

برگزار شــد و ســرمایه گذارى که قصــد دارد در یکى از 
شهرهاى اطراف اصفهان که توجیه اقتصادى چندانى هم 
ندارد سرمایه گذارى کند را ترغیب کردیم تا این کار را در 

شهر اصفهان پیگیرى کند.
معاون  عمرانى استاندارى اصفهان همچنین از بهره بردارى 
از کارگو ترمینال فرودگاه شهید بهشتى اصفهان خبر داد 
و اظهار کرد: کارگو ترمینال که دریچه اى براى صادرات 
محصوالت کشاورزى و گل و گیاه و واردات نیازهاى استان 
است ظرف هفته جارى یا حداکثر هفته آینده در فرودگاه 
شهید بهشتى اصفهان افتتاح مى شود و مى تواند تحولى 

بزرگ در زمینه صادرات و واردات ایجاد کند.
غالمى افزود: ترمینال CIP نیز براى اســتفاده تجار و 

بازرگانان در فرودگاه اصفهان راه اندازى شده است.

جزئیات جلسه اى که روز شنبه هفته جارى برگزار شد

سرمایه گذار خصوصى 
فرودگاه اصفهان را توسعه مى دهد

رئیس کل دادگسترى استان اصفهان گفت: تأمین مکان 
مناسب براى مالقات کودکان و والدین یکى از مشکالت 
دادگسترى استان بوده چراکه کالنترى محل مناسبى 
براى این موارد نیست و آســیب هاى وارده بر کودك را 

دو چندان مى کند.
محمدرضــا حبیبى پیــش از ظهر دیــروز در هفتمین 
کنفرانس تخصصى حقوق کودك که با حضور معصومه 
ابتکار، معــاون رئیس جمهور در اصفهان برگزار شــد 

وجود قانون خوب براى حمایت از کودکان را مســتلزم 
زیرساخت هاى خوبى دانســت و گفت: دادگاه کیفرى، 
هفت شعبه ویژه رسیدگى به اطفال و سنین زیر 18 سال 
را در اصفهان دارد اما از حیث امکانات در مضیقه است. 
مطالبه گرى جدى مرجع در قانون دیده شــده که حتمًا 
حضور کودکان باید با مددکار اجتماعى صورت گیرد و 
باید به استخدام دســتگاه قضایى باشد، این در صورتى 
است که بخش مالى دادگســترى اصفهان اذعان دارد 

اعتبارى در این خصوص در نظر گرفته نشــده و در این 
خصوص تأمین نیستند.

وى با بیان اینکه کودکان طالق در کنوانســیون بین 
المللى و داخلى حق مالقات با والدین را دارند، تصریح 
کرد: تأمین مکان مناسب براى مالقات کودکان و والدین 
یکى از مشکالت دادگسترى استان بوده چراکه کالنترى 
محل مناسبى براى این موارد نیست و آسیب هاى وارده 

بر کودك را دو چندان مى کند.

لزوم تأمین مکان مناسب براى مالقات کودکان و والدین 
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تــک آهنــگ جدیــد محمدرضــا فروتن با 
آهنگسازى کارن همایونفر منتشر شد.

محمدرضا فروتــن، بازیگر ســینما علیرغم 
انتقادها به آهنگ قبلى اش با نام «اینستاگرام»، 

قطعه جدیدى را با نام «هیهات» منتشر کرد.
این بازیگر پیش تر نیز آثارى را با صداى خود 
منتشــر کرده بود. صداى فروتــن همواره در 
نقش آفرینى ها در ســینما به او کمک کرده اما 
تجربه هاى خوانندگى او همواره با انتقاد همراه 

بوده است.
فروتن قطعــه جدیدش را با همــکارى کارن 
همایونفر، آهنگساز و اندیشه فوالدوند، ترانه سرا 

تولید کرده است.

محسن چاوشى، خواننده موســیقى پاپ که همواره در زمینه انجام کارهاى خیر و کمک به انسان هاى نیازمند 
پیش قدم بوده، به تازگى جوان افغان محکوم به اعدام را با راه اندازى یک کمپین و جمع آورى مبلغ مورد نیاز (200 

میلیون تومان) از چوبه دار نجات داد.
آن گونه که بهمن بابازاده، خبرنگار حوزه موسیقى و همینطور برخى از نزدیکان محسن چاوشى مى گویند، 
«سید مصطفى» سى و دومین فرد محکوم به اعدام است که با یارى محسن چاوشى نجات پیدا مى کند. او 

هفته گذشته نیز مبلغ 17 میلیون تومان را براى کمک به یک نیازمند دیگر جمع آورى کرده بود.
خبرگزارى «شفقنا» افغانستان درباره ماجراى سید مصطفى نوشته است: مصطفى 9 سال قبل در حالى که 16 
سال داشت در یک درگیرى منجر به قتل متهم شناخته شد و به کانون اصالح و تربیت و سپس به زندان منتقل 
شد.  زینب دانش عدالت، یک تن از مسئوالن کمپین مردمى که اتفاقًا ایرانى هم هست به خبرنگار «شفقنا» 
گفت: به لطف خدا و حمایت مردم و کمک آقاى چاوشى توانستیم یکبار دیگر یک محکوم به اعدام را 
آزاد کنیم و این افتخارى است براى تمام کسانى که در این مدت صادقانه براى آزادى مصطفى 
تالش کردند. عدالت که از مدیران کمپین «چتر نجات» نیز مى باشد، اذعان کرد: گروهى 
که دست به دست هم دادند تا مصطفى آزاد شود، متشکل از ایرانى ها و افغانستانى هایى 
است که در کنار هم ایستادند و صادقانه و مخلصانه براى آزادى مصطفى زحمت 
کشیدند. محسن چاوشى، خواننده معروف و محبوب ایرانى در روزهاى اخیر با 
پیگیرى جدى از طرفداران خود خواست تا با شرکت در کمپین آزادى مصطفى 

شرکت کنند که این مسئله باعث تسریع روند کمپین شد. 

على دهکردى، بازیگر ســینما، تئاتر و تلویزیون 
پیرامــون آخریــن فعالیت هاى خــود در عرصه 
بازیگــرى گفت: من همچنان مشــغول بازى در 
سریال «هشتاد و هفت متر» به کارگردانى کیانوش 
عیارى هســتم و فعًال تمام تمرکــزم را روى این 

سریال گذاشته ام. 
وى درباره سایر پیشــنهادات خود براى بازیگرى 
اظهار کرد: دوســتان همواره لطف داشته و مرا از 
خاطر پاك نمى کنند، این مدت هم پیشــنهاداتى 
داشته ام اما به دلیل مشغله و حجم باالى کار و نقشم 
در سریال کیانوش عیارى نتوانستم این پیشنهادات 
را قبول کنم، البته خودم هم بازى در چند پروژه به 

صورت همزمان را نمى پسندم.
بازیگر سریال «هشــتاد و هفت متر» درباره نوع 
کارگردانى کیانوش عیارى در این ســریال اضافه 
کرد: تفاوت کیانوش عیارى با سایر کارگردانان در 
این است که وى به صحیح بازى کردن و چیدمان 

درست بازیگران در کنار یکدیگر اهمیت فراوانى 
مى دهد، وقتى بــه آثار قبلى عیــارى هم رجوع 
کنیم مى بینیم که بازیگران در جاى خودشان قرار 
گرفته اند و به اندازه و درست بازى مى کنند که این 
اتفاق طبعًا از هدایت کارگردان نشــأت مى گیرد. 
وى در همین رابطه تأکید کــرد: کیانوش عیارى 
انتظار عجیبى از بازیگر خود ندارد، وى انتظار دارد 
که بازیگرش نســبت به نقش و داستان اثر بازى 
درستى را با درك درســت از آن لحظه ارائه کند، 
همین درك کردن لحظه اى درام توسط بازیگر و 
اصرار کارگردان بر آن از ویژگى هاى کارگردانى 

عیارى است. 
بازیگر فیلم ســینمایى «از کرخه تا راین» درباره 
فعالیــت کمرنگ خــود در ســینما تصریح کرد: 
مجموعه اى از شــرایط من را از سینما دور کرده 
اســت، در ابتدا اینکه من نزدیک به دو سال است 
که در تعهد سریال «هشتاد و هفت متر» هستم و 

به همین دلیل در این فاصله پیشنهادات را قبول
 نمى کردم زیرا نه زمان کافى بود و نه از لحاظ 

چهره پردازى حضورم در آن آثار میسر بود. 
وى مشکل فیلمنامه نویســى را یکى از 

بزرگ ترین مشکالت سینما دانست و 
اذعان کرد: در حال حاضر نویسندگان 

و فیلمنامــه نویســان مــا توجه 
ویژه اى به سنین میانسال ندارند 

و به عنوان مثال نقشى جدى 
براى بازیگرانى در ســن من 
نوشته نمى شــود، اکثریت 
نقش ها بــى تأثیر، کوتاه و 
کم رمق هســتند، معموًال 
کاراکترهــاى مهــم در 

یک فیلمنامه به میانســاالن 
نمى رسد و نویسندگان هم ریسک 

نوشتن چنین شخصیت هایى را نمى کنند. 

الهام غفورى، تهیه کننده سریال «پایتخت6» به کارگردانى سیروس مقدم اشاره به نگارش این سریال توسط محسن تنابنده گفت: آقاى تنابنده مدتى است که کار نگارش متن هاى این سریال را آغاز 
کرده است و همانطور که قبل تر گفته بودم این سریال آذرماه وارد مرحله تولید مى شود. 

وى با اشاره به اینکه در حال حاضر تنها لوکیشن «پایتخت6» ایران است، بیان کرد: فعًال در قصه هایى که نوشته شده است، لوکیشن اصلى ایران و منطقه شیرگاه مازندران است. اما خب در این سال ها 
متن هاى «پایتخت» طورى بوده که زیاد قابل پیش بینى نیست و هنوز نمى دانیم قرار است چه اتفاقى در کلیت ســریال بیافتد. هر زمان آقاى تنابنده قصه را کامل کرد مى توانم درباره کلیت داستان 
صحبت کنم.  تهیه کننده سریال «پایتخت» درباره حضور بازیگران جدید در این سریال نیز گفت: همه بازیگران اصلى که در فصل هاى قبلى بازى مى کردند، در فصل 6 نیز حضور  دارند. اما امکان اینکه 

بازیگرهاى جدیدى نیز به قصه وارد شوند نیز هست ولى تا به اینجاى داستان که به نگارش درآمده است، بازیگر جدیدى نداشتیم.
بنابر این گزارش، علیرضا خمسه که نقش «بابا پنجعلى» را ایفا مى کرد در فصل جدید سریال «پایتخت» حضور ندارد و مهران احمدى، بازیگر نقش «بهبود» با اینکه در دو فصل قبلى حضور نداشته 

اما در این فصل ایفاى نقش خواهد کرد. 

فیلم برادران محمودى با بازى محســن تنابنده و مجتبى 
پیرزاده به روزهاى اکران در سینماهاى کشور نزدیک شد. 
جمشید و نوید برادران محمودى با «شکستن همزمان بیست 

استخوان» به سینماها مى آیند. 
محسن تنابنده، بازیگر، نویسنده و کارگردانى که این روزها با 
فیلم «قسم» به کارگردانى خودش در سینماها حضور دارد با 
فیلم جدید برادران محمودى حضورى دوباره و متفاوت را در 

سینماها تجربه خواهد کرد.
قرارداد اکران فیلم «شکســتن همزمان بیست استخوان» 
فیلم جدید برادران محمودى در 20 شهریور ماه و در گروه 

آزاد ثبت شد.
پیش از این نوید محمودى تهیه کننــده این فیلم از اکران 
همزمان «شکستن همزمان بیست استخوان» در سینماهاى 

ایران و افغانستان خبر داده بود.
«شکســتن همزمان بیست اســتخوان» با نام بین المللى 
«رونا مادر عظیم» ساخته مشترك ایران و افغانستان است 

که در چندین فستیوال بین المللى شرکت داشته و از سوى 
افغانستان به آکادمى اسکار براى شرکت در بخش فیلم غیر 
انگلیسى فیلم معرفى شد و به عنوان بهترین فیلم جشنواره 

بوسان معرفى شد.
«شکستن همزمان بیست استخوان» ماجراى «عظیم» با 
هنرنمایى محسن تنابنده به عنوان یک پناهنده افغانستانى را 
به تصویر مى کشد که کارگر شهردارى است و با مشکل پیوند 

کلیه مادرش و مهاجرت برادرش دست و پنجه نرم مى کند.
محسن تنابنده، مجتبى پیرزاده، فرشــته حسینى، فاطمه 
حسینى، فاطمه میرزایى، محیا رضایى، سعید چنگیزیان و 
علیرضا استادى بازیگران فیلم «شکستن همزمان بیست 

استخوان» را تشکیل مى دهند.
این فیلم بــرادران محمودى بــراى اولین بار در ســى و 
هفتمین جشــنواره جهانى فیلم فجر به نمایش درآمد و در 
جشــنواره هاى بین المللى هم موفقیت هایى کسب کرد و 

افتخاراتى به ارمغان آورد.

على دهکردى با اشاره به دلیل کمرنگ بودن حضورش در سینما و تلویزیون:

2 سال است در سریال
 «هشتاد و هفت متر» بازى مى کنم

هنگهنگ

ن دلیل در این فاصله پیشنهادات را قبول
ردم زیرا نه زمان کافى بود و نه از لحاظ 

ردازى حضورم در آن آثار میسر بود. 
شکل فیلمنامه نویســى را یکى از 

ترین مشکالت سینما دانست و 
کرد: در حال حاضر نویسندگان 

مــه نویســان مــا توجه 
ى به سنین میانسال ندارند 

وان مثال نقشى جدى 
زیگرانى در ســن من 
مى شــود، اکثریت 
کوتاه و ا بــى تأثیر،
هســتند، معموًال ق

رهــاى مهــم در 
منامه به میانســاالن 

سد و نویسندگانهم ریسک 
 چنین شخصیت هایى را نمى کنند. 

ر سینما و تلویزیون:

در سریال
ى مى کنم

آقاى بازیگر
 دوباره ترانه خواند

فیلم «پسرکشــى» به کارگردانى محمدهادى 
کریمى و بازى بهاره کیان افشار، نسیم ادبى و ژاله 

صامتى به ایستگاه پایانى رسید.
محمدهادى کریمى، کارگردانى که ساخت فیلم 
«کمدى انســانى» را در کارنامه هنرى اش دارد 
با فیلم «پسرکشى» به ســینماها مى آید. فیلم 
«پسرکشى» با حضور بازیگران سرشناس دنیاى 
هنر روزهاى تصویربردارى را پشت سر گذاشت و 
به زودى تدوین این اثر ســینمایى آغاز مى شود. 
«پسرکشى» ششمین فیلم محمدهادى کریمى 
است که بعد از «کمدى انســانى» در شهرهایى 
چون تهران، قزوین و کاشان جلوى دوربین رفت.

نسیم ادبى بازیگر فیلم «پسرکشــى» با انتشار 
پستى خبر از پایان فیلمبردارى این فیلم سینمایى 
داد. او با انتشار تیزرى از فیلم «پسرکشى» نوشت: 
«فیلمبردارى فیلم سینمایى "پسرکشى" به پایان 
رسید. آخرین ساخته محمد هادى کریمى بعد از 50 
جلسه در شهرهاى تهران، قزوین و کاشان به پایان 
رسید. بسیار از این همکارى با دکتر محمد هادى 
کریمى خوشحالم و مطمئنم تمام زحماتشون در 
این فیلم به نتیجه خواهد رسید...» ژاله صامتى، 
آرمان درویش، بهاره کیان افشار، نسیم ادبى، فرخ 
نعمتى، گلوریا هاردى، صحرا اســداللهى، زینب 
قادرى، لیال اوتادى، لیال زارع، شــهناز نصرتى و 
ســهیل قاصدى در فیلم «پسرکشى» به ایفاى 
نقش پرداختند. ششمین ســاخته محمد هادى 
کریمى، داستانى معمایى از پیچیدگى هاى روابط 
خانواده اى است که بخاطر یک باور غلط، دهه ها 

دچار بحران هستند.

بهاره کیان افشار و 
نسیم ادبى در ایستگاه 

پایانى «پسرکشى»

گروه فیلم و سریال شبکه 2 سیما براى نوروز 
99 سریال «قصه هاى کامیون» به کارگردانى 
برزو نیک نژاد را براى مخاطبان این شبکه در 

نظر گرفته است.
این سریال 30 قسمتى به تهیه کنندگى ابراهیم 
آرزو و شــهرام دانش پور در مرحله پیش تولید 

است و به زودى در تهران کلید خواهد خورد.
«قصه هاى کامیون» توسط شهروز شکورزاده و 
برزو نیک نژاد نگاشته شده و در خالصه داستان 
آن آمده: «نادر، پیشکسوت فوتبال مدتى است 
که روى کامیون باربرى دوستش کار مى کند. 
صابر، وحید و اشکان سه دانشجویى هستند که 
به دلیل مشکالتى توسط صاحبخانه اثاثیه شان 
به خیابان ریخته شده. نادر و دانشجو ها با هم 
آشنا مى شوند که این آشنایى زمینه ساز اتفاقات 

مختلفى در روند داستان مى شود.»

«قصه هاى کامیون» 
سریال نوروزى شبکه 2 

ا ت ف ا ض د د د گ کآهن ت

ره تران خواند  دوب

دهادى مح دان گ کا به « کش «پ ل ف

ى ر پ ى ی پ

نوروز براى سیما 2 شبکه سریال و فیلم 2گروه

ب وروز ری

نجات 32 انسان  با کمک محسن چاوشى

مهدى هاشــمى و احمد مهــران فر به فیلم ســینمایى 
«انفرادى» به کارگردانى مسعود اطیابى پیوستند.

چندى پیش پروانه ساخت فیلم ســینمایى «انفرادى» به 
تهیه کنندگى ابراهیم عامریان، کارگردانى سیدمســعود 
اطیابى و نویسندگى حمزه صالحى صادر شد و به تازگى نیز 
مهدى هاشمى و احمد مهرانفر براى ایفاى نقش در این اثر 

قرارداد بسته اند.
همچنین امیر کریمى به عنوان فیلمبردار و عبدا... اسکندرى 
به عنوان طراح گریم در «انفرادى» حضور دارند. فیلمبردارى 

فیلم کمدى «انفرادى» طى چند روز آینده آغاز مى شود.
این روزها فیلم سینمایى «تگزاس 2» به کارگردانى مسعود 

اطیابى نیز روى پرده است.

20 سال از برگزارى جشن خانه سینما مى گذرد و در این 
دو دهه ســینماگران مختلفى تندیس این جشن را که 
مهمترین جایزه صنفى خــود مى دانند به خانه برده اند. 
در این بین تعدادى از فیلمسازان و بازیگران و نیز دیگر 
دست اندرکاران فیلم هاى سینمایى بیش از یک تندیس 
را برنده  شده  و حتى صاحب رکورد شده اند؛ رکوردهایى 
که بعضى در دسترس و بعضى دیگر فعًال دور از دسترس 
هســتند مثل تعداد جوایزى که اصغر فرهادى از جشن 

خانه سینما گرفته است.
این فیلمساز تاکنون ده تندیس جشن خانه سینما را در 
مقام کارگردان، تهیه کننــده و فیلمنامه نویس دریافت 
کرده و فاصله زیادى با دیگر فیلمســازانى که آنها هم 

خودشان نویسنده کارشان هستند دارد.
فرهادى در دوره هفتم جشن خانه سینما براى فیلمنامه 
«رقص در غبار» که به طور مشــترك نوشته شده بود 
تندیس گرفت و بعــد در دوره دهــم تندیس بهترین 
کارگردانى را براى فیلم «چهارشــنبه سورى» دریافت 
کرد. او چهار سال بعد جایزه بهترین کارگردانى و بهترین 
فیلم را براى «درباره الى» گرفت و یکســال بعد یعنى 
در دوره پانزدهم تندیس هاى بهترین فیلمنامه نویس، 
بهترین فیلم و بهترین کارگردانــى باز هم به فرهادى 

اهدا شد.
او این سه تندیس را در دوره نوزدهم جشنواره براى فیلم 

«فروشنده» دوباره دریافت کرد.
بعد از فرهــادى، مریال زارعى از بازیگرانى اســت که 
بیشــترین تندیس را از خانه ســینما گرفتــه؛ او براى 
فیلم هاى «دو زن»، «ســربازهاى جمعــه»، «درباره 
الى» و «شیار 143» در نقش هاى مکمل و اصلى چهار 

تندیس دریافت کرده و بعد هم شــهاب حسینى با سه 
تندیس براى فیلم هاى «فروشنده» و «جدایى نادر 

از ســیمین» و نیز «درباره الى» و «پرســه در 
مه» (در یک دوره) و نیز گوهر خیراندیش 

با ســه تندیس براى «بانو»، «دعوت» 
و «واکنش پنجم» رکــوردداران بعدى 

هستند.
در بخش کارگردانى و  بازیگرى داریوش 

مهرجویى (لیال)، ابراهیم حاتمى کیا (ارتفاع 
پست و آژانس شیشــه اى)، پرویز پرستویى 
(مارمولک و {روانى و آژانس شیشــه اى و 

مرد عوضى} یک دوره)، لیال 
حاتمى (آب و آتش و رگ 

خواب)، سعید روستایى 
(ابد و یک روز)، نوید 
محمدزاده (ابد و یک 
روز و بــدون تاریخ 
بدون امضا)، فرشــته 
صدرعرفایــى (کافه 
ترانزیت و کوچه بى نام)، 

رخشان بنى اعتماد (خون 
بازى و زیر پوست شهر)، 

علیرضــا داودنژاد (مصائب 
شیرین)، رسول صدرعاملى 
(دخترى با کفش هاى کتانى 
و من ترانه 15 ســال دارم)، 
رضا کیانیان (خانه اى روى 
آب و یــه بــوس کوچولو)، 

پانته آ پناهى ها (گس و الك قرمز)، حســین محجوب 
(رنگ خدا و من ترانه 15 ســال دارم)، باران 
کوثرى (خون بــازى و کوچه بى نام)، 
صابر ابر (میناى شــهر خاموش و 
درباره الى) و خســرو شکیبایى 
(ســتاره بود و اتوبوس شب) از 
جمله هنرمندانى هســتند که 
تا به حال از جشــن خانه سینما 

تندیس گرفته اند.
برگزیدگان جشــن خانه سینما 

8 شهریور ماه معرفى مى شوند. 

محسن چاوشى، خواننده موســیقى پاپ که هموار
پیش قدم بوده، به تازگى جوان افغان محکوم به اعد

میلیون تومان) از چوبه دار نجات داد.
آن گونه که بهمن بابازاده، خبرنگار حوزه موس
به دومین فرد محکوم «سید مصطفى» سى و
7هفته گذشته نیز مبلغ 17 میلیون تومان را براى
خبرگزارى «شفقنا» افغانستان درباره ماجراى س
سال داشت در یک درگیرى منجر به قتل متهم ش
شد.  زینب دانش عدالت، یک تن از مسئوالن کم
گفت: به لطف خدا و حمایت مردم و کمک
آزاد کنیم و این افتخارى است براى
تالش کردند. عدالت که از مد
که دست به دست هم دادن
است که در کنار هم
کشیدند. محسن
پیگیرى جدىا
شرکت کنندک

2نجات 32 انسان  با

ماجراى 
«پایتخت 6»
 از شیرگاه 
شروع مى شود

حضور دوباره تنابنده در سینما با 
«شکستن همزمان بیست استخوان» 

ى 
«
ه 
د

هنرمندانى که بیشترین جایزه را از جشن خانه سینما گرفتند

 کارگردان اصفهانى با 10 جایزه، در صدر

احمد مهرانفر و مهدى هاشمى در «انفرادى»

رریافت کرده و بعد هم شــهابحسینى با سه 
رااى فیلمهاى «فروشنده» و «جدایى نادر 

نن»و نیز «درباره الى» و «پرســه در
و نیز گوهر خیراندیش یکک دوره)

نددیسبراى «بانو»، «دعوت»
ششپنجم» رکــوردداران بعدى 

ککارگردانى و  بازیگرى داریوش
ى (لیال)، ابراهیم حاتمى کیا (ارتفاع 

اننس شیشــه اى)، پرویز پرستویى 
کک و {روانى و آژانس شیشــه اى و 

ىى} یک دوره)، لیال 
بب و آتش و رگ 

سععیدروستایى 
ک روز)، نوید 
هه (ابد و یک 
ـددون تاریخ 
فرشــته  ضاا)،
ایــى (کافه 
ک کوچه بى نام)، 
نىىاعتماد (خون
یرر پوست شهر)،

داودنژاد (مصائب  ا
 ررسول صدرعاملى 
 باا کفش هاى کتانى 
15 ســال دارم)، 5هه
یاان (خانه اى روى 
ه بــوس کوچولو)، 

پانته آ پناهى ها (گس و الك قرمز)، حســین محجوب 
5(رنگ خدا و من ترانه15 ســال دارم)، باران 
کوثرى (خون بــازى و کوچه بى نام)، 
خاموش و صابر ابر (میناى شــهر
شکیبایى درباره الى) و خســرو

(ســتاره بود و اتوبوس شب) از 
جمله هنرمندانى هســتند که 
از جشــن خانه سینما  تا به حال

تندیس گرفته اند.
برگزیدگان جشــن خانه سینما 

8 شهریور ماه معرفى مى شوند. 
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شــرکت پایانــه ســازان راه مهــر 
خمینى شهر شرکت ســهامى خاص 
بــه شــماره ثبــت 846 و شناســه 
ملــى 10260144748 به اســتناد 
صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده 
مــورخ1397/08/23 و نامه شــماره 
21/30225مورخ1398/05/03 اداره 
کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان 
اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مرکز 
اصلى شرکت در واحد ثبتى خمینى شهر 
به نشانى اســتان اصفهان، شهرستان 
خمینى شــهر، بخش مرکزى، شــهر 
خمینى شهر، محله شــهرك صبا، بلوار 
پاسداران شرقى، بلوار شهید بهشتى، 
پالك 0، ساختمان ترمینال حمل ونقل، 
طبقه همکف کدپستى 8415678312 
تغییر یافت و ماده مربوطه اساسنامه به 
شرح فوق اصالح گردید اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى خمینى 

شهر  (575478)

شرکت پایانه سازان راه مهر خمینى شهر شرکت 
سهامى خاص به شماره ثبت 846 و شناسه ملى 
10260144748 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى مورخ1397/08/23 و نامه شماره 
21/30225مــورخ1398/05/03 اداره کل 
راهدارى و حمل و نقل جاده اى اســتان اصفهان 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه مالى منتهى به 
پایان سال 1396 به تصویب رسید. پرویز ملکوتى 
به کدملى 1141025604 و ناصر ملکوتى به کد 
ملى 1141514206 وعزت اله ایران نژاد به کد 
ملى 1140953281 و منوچهــر ملکوتى به کد 
ملى 1141004623 و منصور ملکوتى به کد ملى 
1141015196 و عبدالرسول نقدعلى به کد ملى 
1815853174 و محسن توانایى مقدم به کد ملى 
1141086336 بعنوان اعضاى اصلى هیات مدیره 
و محمدرضا اســتاد به کدملى1140133578 و 
سعید توانایى مقدم به کدملى 1141043513 
بعنوان اعضاى على البدل هیات مدیره براى مدت 
دو سال انتخاب گردیدند.حسینعلى حاج حیدرى 
به کدملى1750375941 و هوشنگ مختارى به 
کدملى 1141002159 به عنوان بازرسین اصلى 
و اسداله حاج هاشمى به کدملى 1140994263 
به عنوان بازرس على البدل براى مدت یک سال 
انتخاب گردیدند روزنامه نصف جهان جهت درج 
آگهى هاى شرکت پایانه سازان راه مهر انتخاب 
گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى 

خمینى شهر (575483)

شرکت پایانه ســازان راه مهر خمینى شهر شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 846 و شناسه ملى 
10260144748 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مــورخ1398/05/01 و نامه شــماره 21/30225 
مــورخ1398/05/03 اداره کل راهــدارى و حمل و 
نقل جاده اى اســتان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد : ناصر ملکوتى به کدملى1141514206 به 
عنوان رئیس هیأت مدیره و عــزت اله ایران نژاد به 
کدملى 1140953281 به عنوان نائب رئیس هیأت 
مدیره و پرویز ملکوتى بــه کدملى 1141025604 
به عنوان عضو هیأت مدیره و محسن توانایى مقدم 
به کدملــى 1141086336 به عنــوان عضو هیأت 
مدیره ومنوچهر ملکوتى به کدملى 1141004623 
به عنوان عضو هیــأت مدیره و منصــور ملکوتى به 
کدملى 1141015196 به عنوان عضو هیأت مدیره 
و عبدالرســول نقدعلى به کدملى 1815853174 
به عنوان عضو هیأت مدیــره وعبدالمحمود خلیلى به 
کدملى 1141525895 بعنوان مدیرعامل شرکت و 
مجرى مصوبات هیأت مدیره تا پایان سال مالى1398 
انتخاب شدند. کلیه اوراق و اســناد مالى و تعهدات 
شــرکت با امضاء مدیرعامل – رئیس هیأت مدیره 
– نائب رئیس هیأت مدیره و یا یکى از اعضاء هیأت 
مدیره متفقاً به مهر شرکت و با 3 امضاء معتبر است. 
و آقاى پرویز ملکوتى عضو هیــأت مدیره به عنوان 
یکى از صاحبان امضاء تعییــن گردید اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى خمینى شهر (575485)

آگهى تغییرات آگهى تغییرات آگهى تغییرات 

قاسم حدادى فر، کاپیتان تیم فوتبال ذوب آهن از اینکه 
تیمش به عنوان تنها تیم ایرانى حاضر در مرحله حذفى 
لیگ قهرمانان فصــل 2019 جایى در بین بهترین هاى 

فصل فوتبال کشورمان نداشته، افسوس خورده است.
وى درباره شــروع بد ذوب آهن در نوزدهمین دوره لیگ 
برتر با شکست مقابل سایپا در هفته نخست اظهار کرد: 
اگر بخواهم از لحاظ فوتبالى دربــاره این بازى توضیح 
بدهم باید بگویم که ما این بازى را خیلى خوب شــروع 
کردیم و تا دقیقــه 60 همه چیز طبق هــدف ما پیش 
مى رفت و حاکم بازى بودیم اما در 30 دقیقه آخر متأسفانه 

تمرکز مان را از دست دادیم و سه گل دریافت کردیم.
وى در واکنــش به این جمله که ذوب آهن همیشــه به 
کامبک هایش معروف بود اما در این بازى خود با کامبک 
سایپا رو به رو شــد، بیان کرد: قبول دارم که در این بازى 
تمرکز الزم را نداشتیم و اشتباهات فردى مان زیاد بود. 
این اشتباهات باعث شــد که ما بازى برده را با شکست 
عوض کنیم. خیلى دوست داشتیم لیگ را با پیروزى آغاز 
کنیم و از ابتدا نیز با همین هدف وارد زمین شده بودیم، اما 
همانطور که گفتم در عرض 20 تا 30 دقیقه تمرکز مان را 

از دست دادیم و نتیجه را واگذار کردیم.
حدادى فر دربــاره اینکه باشــگاه ذوب آهــن در بین 
برترین هاى فوتبال ایران در فصل گذشته جایى در بین 
نفرات برتر و کاندیدا ها نداشته است، گفت: خیلى افسوس 

خوردم که تیم خوب ذوب آهن که نماینده شایسته ایران 
در لیگ قهرمانان آسیا بوده و موفق شده بود تنها پرچم دار 
کشورمان در مرحله حذفى این مســابقات باشد، جایى 
در بین برترین ها نداشــت. البته براى معرفى برترین ها 
کارشناسان، مربیان و اهالى رسانه رأى  داده اند و نمى توان 

بابت غیبت ذوب آهن ایرادى گرفت.
وى با اشاره به تغییرات زیادى که ذوب آهن پیش از آغاز 
فصل با آن مواجه شد، خاطر نشان کرد: در نقل وانتقاالت 
بازیکنانى از تیم ما جدا شدند که نمى توان تأثیرگذارى آنها 
را کتمان کرد. آن بازیکنان تصمیمى حرفه اى گرفتند و 
از تیم ذوب آهن جدا شدند، براى همین ما به آنها احترام 
مى گذاریم. البته به تیم بازیکنانى جدید اضافه شده اند که 

براى هماهنگى کامل احتیاج به زمان است.
هافبک تیم فوتبال ذوب آهن درباره دیدار هفته آتى این 
تیم مقابل پارس جنوبى ابــراز کرد: این بازى فوق العاده 
ســخت خواهد بود، چراکه در هواى گــرم جم برگزار 
مى شود و این مسئله کار را براى ما سخت خواهد کرد. به 
طور کلى پارس جنوبى تیمى خوب و جنگنده است، اما ما 
تمام تالشمان را خواهیم کرد تا در این بازى به پیروزى 
برســیم. وى ادامه داد: ما مى توانیم امسال جزو مدعیان 
قهرمانى باشــیم، چون تیم خوبى داریم. باید خیلى زود 
باخت هفته اول مقابل ســایپا را جبــران کنیم و به فکر 
بازى با پارس جنوبى باشیم. در زمین آنها کار سختى در 

پیش داریم، ولى باید باخت در بازى اول را جبران کنیم. 
بازیکنان ما هم از این باخت ناراحت هستند و مى دانیم که 
هواداران هم بابت این شکست خانگى ناراحت شدند. از 
آنها مى خواهیم که تیم را حمایت کنند. با یک باخت نباید 

دلسرد شویم.
کاپیتان تیم فوتبال ذوب آهن راجع به برکنارى ســعید 
آذرى از مدیرعاملى این باشــگاه در روز قبل از بازى با 
سایپا، تصریح کرد: نمى خواهم درباره مسائل مدیریتى 
صحبت کنم. به هرحال هیئت مدیره باشــگاه و مدیران 
کارخانه این تصمیم را گرفتند و من چیز خاصى نمى توانم 
بگویم. فقط تشکر مى کنم از آذرى که براى تمام بچه ها 
زحمات زیادى کشــید. همچنین براى مدیریت جدید 

آرزوى موفقیت دارم.
حدادى فر در ادامه خاطر نشان کرد: آذرى در این چند سال 
خیلى براى ذوب آهن زحمت کشید و بخاطر مسئولیت 
سنگینى که داشت، شکسته شــد. دوست دارم حاال که 
بحث مدیریت مطرح شد به چند سال پیش برگردم، زمانى 
که در آسیا نایب قهرمان شــدیم، در لیگ برتر همیشه 
جزو مدعیان بودیم و نتایج خوبى مى گرفتیم. آن زمان 
مدیرعامل ذوب آهن شخصى به نام مهندس دلیلى بود 
که واقعاً براى باشگاه زحمت کشید، ولى اتفاقاتى افتاد که 

در نهایت ایشان رفت و چیزى هم ثابت نشد.
هافبک تیم فوتبال ذوب آهــن افزود: دلیلى بهترین تیم 

تاریخ ذوب آهن را ساخت. وقتى او از ذوب آهن 
رفت ما به اشــتباه ســکوت کردیم که من باید 
بابت آن ســکوت عذرخواهى کنم. نمى دانم 

شاید آن ســکوت از روى ترس 
یا چیز دیگــرى بود ولى 

حاال باید بگویم که 
ایشان براى باشگاه 
کشــید  زحمــت 

و بهتریــن تیــم تاریخ 
ذوب آهن را ساخت. ما حتى 

یک قدردانى هم از دلیلى نکردیم. بعد از رفتن ایشــان، 
ذوب آهن چند سال مشکل داشت و حتى جزو گزینه هاى 
ســقوط بودیم اما  با آمدن آذرى شــرایط دوباره تغییر 

کرد. او تیم را به خوبى جمع و جور کرد. ایشــان هم 
خیلى زحمت کشید و تاریخ در مورد اینکه افراد چه 

عملکردى داشتند، قضاوت خواهد کرد.

بخاطر آن سکوت عذرخواهى مى کنم
قاسم حدادى فر: دلیلى بهترین ذوب آهن تاریخ را ساخت
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را ساخت. وقتى او از ذوب آهن 
اه ســکوت کردیم که من باید 
ت عذرخواهى کنم. نمى دانم 

ت از روى ترس 
بود ولى 

 که 
گاه 
ـید 

م تاریخ
ت. ما حتى 

 از دلیلى نکردیم. بعد از رفتن ایشــان، 
ل مشکل داشت و حتى جزو گزینه هاى 
ما  با آمدن آذرى شــرایط دوباره تغییر 

خوبى جمع و جور کرد. ایشــان هم 
شید و تاریخ در مورد اینکه افراد چه 

د، قضاوت خواهد کرد.

,,نم

 باید خیلى زود 
باخت هفته اول 
مقابل سایپا را 
جبران کنیم و به 
فکر بازى با پارس 
جنوبى باشیم. 
در زمین آنها کار 
سختى در پیش 
داریم، ولى باید 
باخت در بازى اول 
را جبران کنیم

به احتمال فــراوان ذوب آهــن در جدال با پــارس جنوبى جم از 
دروازه بان دوم خود استفاده مى کند.

ذوبى هاى اصفهان در هفته دوم مســابقات لیــگ نوزدهم برابر 
پارس جنوبى در شهر جم قرار مى گیرند و به دنبال جبران شکست 
تلخ برابر سایپا هستند. مســابقه اى که با برترى دو گله شاگردان 

منصوریان شروع و در نهایت با شکست 3-2 آنها به اتمام رسید.
محمدباقر صادقى در این بازى نیز اشتباه تأ ثیرگذار داشت تا مقدمات 
باخت دیگرى براى ذوب آهن چیده شود. درست به مانند جدال با 
االتحاد عربستان که اشــتباه فاحش این گلر در صحنه گل دوم 

شیرازه نماینده ایران را از هم پاشید.
حاال خبر مى رســد که کادر فنى ذوب آهن به دنبال این است در 
جدال با شاگردان فراز کمالوند، یوسف بهزادى دروازه بان دوم خود 
را در ترکیب قرار دهد. این بازیکن فصل قبل در پدیده حضور داشت 
و چند ماهى از آخرین نمایش او مى گذرد و باید دید چه نمایشى دارد. 
صادقى در دو بازى رفت و برگشــت برابر االتحاد و جدال با سایپا 
9 گل دریافت کرده است و همین باعث شده تا تیم فنى به دنبال 

ایجاد تغییرات موقتى در خط دروازه باشد.

باشگاه سپاهان از مسئوالن ســازمان لیگ خواسته 
تا دیدار این تیم برابر ماشــین ســازى به جاى روز 

پنج شنبه، با یک روز تأخیر در روز جمعه برگزار شود.
هفته اول رقابت هاى لیگ برتر در شرایطى برگزار شد 
که تیم فوتبال سپاهان به دلیل آماده نشدن استادیوم 
شهید مهدوى بوشهر، با مســئوالن سازمان لیگ و 
باشگاه شاهین شــهردارى بوشهر توافق کرد، تا یک 
روز دیرتر مقابل این تیم بازى کنــد؛ دیدارى که در 
نهایت روز شنبه برگزار شد و شاگردان امیرقلعه نویى 

با نتیجه 3 بر صفر در آن به برترى رسیدند.
با ایــن حــال ایــن تعویق یک روزه ســبب شــد 

تا ســپاهانى نتوانند در مراســم  برترین هاى لیگ 
هجدهم حضور داشــته باشــند؛ مراســمى که در 
آن مهــدى کیانى بــه عنــوان بهتریــن هافبک 
فصل گذشــته انتخــاب شــد و پیــام نیازمند هم 
به عنــوان بازیکن اخــالق. ضمن اینکه اســتنلى 
کى روش، همراه با شــیمبا مهاجم فوالدخوزستان، 

عنوان بهترین مهاجمان لیگ را کسب کردند.
حاال اما ســپاهانى ها که یک روز با تأخیر به مصاف 
شاهین بوشهر رفته اند، از مســئوالن سازمان لیگ 
خواسته اند تا دیدار هفته دوم آنها برابر ماشین سازى 
که طبق برنامه قرار است روز پنج شنبه برگزار شود، 

شود. به روز جمعه منتقل 

اما ماشین سازان با این تعویق به شدت مخالفند. آنها 
مى گویند براى ســفر به اصفهان پرواز خود را براى 
رفت و برگشــت اوکى کرده و هتل محل اقامت آنها 
نیز رزرو شده اســت که با تعویق یک دیدار، باشگاه 
تبریزى باید از بابت بلیــت هواپیما و رزرو هتل ضرر 
مالى زیــادى را متحمل شــود  و همچنین همزمانى 
دیدارهاى تراکتور و ماشین سازى همیشه یکى از خط 
قرمزهاى هواداران فوتبالدوست آذربایجانى بوده که 
همیشه با انتقادات تند مســئوالن تبریزى نیز همراه 
شده است تا فدراسیون فوتبال در برنامه ریزى خود تا 
جایى که ممکن است اختالف یک روزه در مسابقات 

این دو تیم را رعایت کند.

با اعالم رسمى تابش، مدیر عامل سپاهان، علیرغم وجود 
یک جاى خالى در لیست بزرگسال سپاهان؛ پرونده نقل 
و انتقاالت تابستانى سپاهان با 9 ورودى و 16 خروجى 

بسته شد.
در بین 16 خروجى سپاهان، 11 بازیکن نیم فصل دوم 
فصل گذشته نیز در ســپاهان حضور داشتند. همچنین 
چهار بازیکن شامل مهدى امینى، داود رجبى، محمد پاپى 
و ایمان زکى زاده نیم فصل دوم فصل گذشته به صورت 
قرضى در ســایر تیم ها حضور داشتند. محمد زینالى نیز 
پس از جذب قطعى از نود ارومیه در نقل و انتقاالت این 

فصل، به صورت قرضى راهى گل گهر سیرجان شد.
لیست کامل بازیکنان ورودى و خروجى سپاهان در نقل 

و انتقاالت تابستانى فصل 98-99 در زیر آمده است:

بازیکنان ورودى
1- مرتضى منصورى (از پدیده)

2- گئورگى ولسیانى (از نساجى مازندران)
3- شایان مصلح (از پرسپولیس)

4- علیرضا نقى زاده (از تراکتورسازى)
5- امید نورافکن (قرضى از شارلوا بلژیک)

6- محمدرضا حسینى (از ذوب آهن)
7- محمد محبى (از شاهین بوشهر)

8- رضا میرزایى (بازگشت قرضى از فوالد)
9- ابوالفضل عکاشه (از اروند خرمشهر)

بازیکنان خروجى 
1- مهدى امینى (به پیکان)

2- حسن جعفرى (به نساجى مازندران)
3- سیاوش یزدانى (به استقالل)

4- خالد شفیعى (به ماشین سازى)
5- داو د رجبى (قرضى به بادران)

6- محمد مسلمى پور (به ماشین سازى)
7- میالد سرلک (به نساجى مازندران)

8- بختیار رحمانى (به الشمال قطر)
9- محمد پاپى (قرضى به گل ریحان)

10- رضا دهقانى (قرضى به نساجى مازندران)
11- جالل الدین علیمحمدى (به پیکان)

12- محمد ابراهیمى (به پارس جنوبى)
13- على خسروى (قرضى به گل ریحان)

14- مهرداد محمدى (به آوس پرتغال)
15- محمد زینالى (قرضى به گل گهر سیرجان)

16- ایمان زکى زاده (مقصد اعالم نشده)

در حالى که از سپاهان به عنوان یکى از مشــتریان جدى امید ابراهیمى 
یاد مى شد، این باشگاه اصرار چندانى براى به خدمت گرفتن این هافبک

 ملى پوش نداشت.
امید ابراهیمى، هافبک باتجربه و ملى پوش فوتبال کشورمان که در 
لیســت مازاد االهلى قرار گرفت و جدایى اش از این تیم مسجل شد، 

هنوز تیم جدیدى را براى ادامه فعالیت، انتخاب و معرفى نکرده است.
از ســپاهان که یکى از پر مهره ترین تیم هاى این فصل فوتبال ایران 
است، به عنوان یکى از اصلى ترین مشتریان به خدمت گرفتن 
این بازیکن یاد مى شد. اما ســپاهانى ها اصرار چندانى 
براى جذب این ملى پوش نداشــتند تا این انتقال 

عملى نشود.
ســپاهانى ها براى جذب ابراهیمى اصرار 
نداشتند، چون در میانه میدان یک لیدر 
به اسم مهدى کیانى دارند که هم 
بازوبند کاپیتانى این تیم را بر 
بازو مى بنــدد و هم دقیقًا 
با امیــد ابراهیمى هم 

پستى است.
لذا حضــور همزمان 
این دو بازیکن در سپاهان نه تنها نمى تواند 
اتفاق خوبى باشــد، حتى ممکن اســت در 

مواقعى به عاملى بازدارنده تبدیل شود.
در واقــع حضور مهــدى کیانــى مى تواند 
مهمترین دلیلى باشــد براى اصرار نداشتن 

سپاهانى ها به جذب امید ابراهیمى.

 ملى پوش نداشت.
امید ابراهیمى، هافبک باتجربه و ملى پوش فوتبا
ا گرفت و جدایى اشاز لیســت مازاد االهلى قرار
هنوز تیم جدیدى را براى ادامه فعالیت، انتخاب و م
از ســپاهان که یکى از پر مهره ترین تیم هاى این
است، به عنوان یکى از اصلى ترین مشتریا
این بازیکن یاد مى شد. اما ســپاهان
براى جذب این ملى پوش نداش

عملى نشود.
ســپاهانى ها براى جذ
نداشتند، چون در م
به اسم مهدى
بازوبند کاپ
بازو مى
با ام
پس
لذ
این دو بازیکن در سپاها
اتفاق خوبى باشــد، حتى
مواقعى به عاملى بازدارند

واقــع حضور مهــدى در
ب مهمترین دلیلى باشــد
سپاهانى ها به جذب امید

محمد احمدىسعید نظرىمحمد مؤ منى

داستان تعویق ادامه داردحاال نوبت یوسفهمهدى را داریم، بى خیال امید

للللللللتقلــد شود. به روز جمعه من

زور هر کسى
به اینها نمى رسد

فحش به قلعه نویى؟ 
ما نبودیم

از نگاه هافبک تیم فوتبال شاهین شهردارى بوشهر، 
سپاهان شــانس اول قهرمانى در نوزدهمین دوره 

لیگ برتر است.
محمدصادق بارانى با اشاره به شکست تیمش برابر 
ســپاهان اظهار کرد: واقعیت این است که زورمان 
به سپاهانى ها نمى رسید. سابقه سپاهان در فوتبال 
ایران مشخص اســت و تیمى که تازه به لیگ برتر 
آمده است، قطعًا برابر چنین تیمى با مشکل مواجه 
مى شود. ما نهایت تالشــمان را به خرج دادیم و در 
زمین مســابقه کم نگذاشــتیم اما واقعًا زورمان به 
سپاهان نمى رسید و فکر کنم زور خیلى از تیم ها به 
سپاهان نرسد. وى در ادامه تأکید کرد: سپاهان یکى 
از پرمهره ترین تیم هاى ایران است، در ضمن آنها 

در این بازى تعدادى از بازیکنانشان را نیز به همراه 
نداشتند. خیلى ســخت بود که برابر سپاهان دوام 
بیاوریم و معتقدم که این تیم در فصل جارى شانس 

اول قهرمانى است.
هافبک شــاهین شهردارى بوشــهر با بیان اینکه 
در این بازى شــرمنده هواداران شــاهین شدند، 
خاطرنشان کرد: امیدوارم که هواداران با یک باخت 
دلسرد نشوند و از تیم ما حمایت کنند. ما تیم جوانى 
داریم و هدف مان خوشحال کردن مردم بوشهر است. 
آقاى ویســى هم در رختکن بــا بازیکنان صحبت 
کرد. او گفت که مــا به تیم بزرگــى باختیم و باید 
این شکســت را فراموش کنیم و به فکر بازى هاى 

بعدى باشیم.

در جریان بازى شاهین شهردارى بوشهر – سپاهان 
برخى از تماشاگران حاضر در استادیوم شهید مهدوى 

به  قلعه نویى توهین کردند.
 این رفتار با واکنش کمیته انضباطى مواجه شــد و  
اسماعیل حسن زاده گفت بنا بر قانون با تیم شاهین 
برخورد خواهد کرد. این در حالى اســت که باشگاه 
شــاهین بر این باور است از ســوى تماشاگران تیم 
شاهین هیچکس به امیر قلعه نویى توهین نکرده است 
و آنها مستوجب محرومیت از سوى کمیته انضباطى 
نیستند. قرار است در این باره باشگاه شاهین دفاعیات 

خود را به کمیته انضباطى ارائه کند.
برخى از تماشاگران تیم شــاهین در گفتگوهایى در 

فضاى مجازى به این نکته اشــاره کردند که ما به 
امیر قلعه نویى توهین نکردیــم. آنهایى که به امیر 
قلعه نویى توهین کردند بیست ســى تماشاگر تیم 
پرسپولیس بودند و شــعارهایى را علیه سرمربى تیم 
سپاهان سر دادند که این شعارها پیش تر در استادیوم 
آزادى ســر داده شــد و واکنش امیر قلعه نویى را به 

همراه داشت.
تماشاگران تیم شاهین مى گویند در جریان بازى تیم 
سپاهان را تشویق کردند و رفتار مناسبى با تماشاگران 
تیم مهمان داشــتند و نباید کار بیست سى  تماشاگر 
پرسپولیسى به حساب آنها نوشته شود! شاهین در این 

بازى نتیجه را 3-0 به سپاهان واگذار کرد.

پرونده تابستانى زردها 
بسته شد
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مفاد آرا
برابرآراءصادره هیئتهــاى اول ودوم موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقردرواحدثبتى 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 شود درصورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سندمالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانندازتاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خودرادراداره ثبت اسنادوامالك محل تسلیم وپس ازاخذ رسید،ظرف 

مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خودرابه مرجع قضایى تقدیم نمایند
1- رأى شماره 5691 مورخه 1396/6/9 خانم خدیجه ظرافتى فاضل به شناسنامه شماره 90 
کدملى 4051742199 صادره بهار فرزند درویش على در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
199/38 مترمربع قسمتى از پالك شماره 87 اصلى واقع در بخش 12 ثبت اصفهان – انتقال 

ملک از مالک رسمى غالمحسین معین به صورت عادى و با واسطه مى باشد  
2- رأى شماره 3471 مورخه 1398/4/2 آقاى سید علیرضا شریعتى نجف آبادى به شناسنامه 
شماره 927 کدملى 1289781388 صادره اصفهان فرزند سید محمود در ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 161/40 مترمربع قسمتى از پالك شــماره 213/1 واقع در قطعه 3 بخش 

11ثبت اصفهان –متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
3- رأى اصالحــى شــماره 2521 مورخه 1398/3/7 پیــرو رأى شــماره 3402 مورخه 
1397/3/31 خانم زهــره خدادادئى نجف آبادى به شناســنامه شــماره 25869 کدملى 
1090256639 صادره نجف آباد فرزند براتعلى در ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 
148/04 مترمربع قسمتى از پالك 644/1 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد 
4- رأى شماره 4061 مورخه 1398/4/16 آقاى محسن مردانى نجف آبادى به شناسنامه 
شماره 3461 کدملى 10914 27267 صادره نجف آباد فرزند جمشید در چهاردانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 131/60 مترمربع قسمتى از پالك 321 قطعه 10 بخش 
11 ثبت اصفهان – متقاضى طق قولنامه عادى باواســطه از مالک رسمى آقاى عشقعلى 

مردانى نجف آبادى خریدارى نموده است 
5- رأى شماره 4062 مورخه 1398/4/16 خانم محبوبه قیصرى ملک آبادى به شناسنامه 
شماره 6465 کدملى 1092149252 صادره نجف آباد فرزند نعمت اله دردو دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 131/60 مترمربع قسمتى از پالك 321 قطعه 10بخش 
11 ثبت اصفهان – متقاضى طبق قولنامه عادى باواســطه از مالک رسمى آقاى عشقعلى 

مردانى نجف آبادى خریدارى نموده است 
6- رأى شماره 4054 مورخه 1398/4/15 آقاى محمد حسین قجاوند به شناسنامه شماره 26 
کدملى 6219744251 صادره بوئین و میاندشت فرزند اسد در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 301/55 مترمربع قسمتى از پالك 475/3 قطعه 6 بخش 11 ثبت 

اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
7- رأى شماره 4055 مورخه 1398/4/15 خانم گلشن قجاوند به شناسنامه شماره 1290 
کدملى 6219322241 صادره بوئین ومیاندشت فرزند رحیم در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 301/55 مترمربع قسمتى از پالك 475/3 قطعه 6 بخش 11 ثبت 

اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
8- رأى شماره 2971 مورخه 1398/3/19خانم شریف السادات میردامادى نجف آبادى به 
شناسنامه شماره 303 کدملى 1091047057 صادره نجف آباد فرزند سید مجید در 201 سهم 
مشاع از 300 سهم ششدانگ یکاب خانه به مساحت 202 مترمربع قسمتى از پالك شماره 
77 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
9- رأى شــماره 2977 مورخه 1398/3/19آقاى احمد رستگارى به شناسنامه شماره 294 
کدملى 1091451214 صادره نجف آباد فرزند محمد در 99 ســهم مشــاع از 300 سهم 
ششدانگ یکاب خانه به مســاحت 202 مترمربع قسمتى از پالك شــماره 77 اصلى واقع 

درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
10- رأى شماره 2656 مورخه 1398/3/11 آقاى محمد منتظرى نجف آبادى به شناسنامه 
شماره 1187 کدملى 1091162158 صادره نجف آباد فرزند عباسعلى در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه به  مساحت 172/20 متر مربع قسمتى از پالك 828 قطعه 10 بخش 

11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
11- رأى شماره 2657 مورخه 1398/3/11 خانم معصومه کاظمى نجف آبادى به شناسنامه 
شــماره 68 کدملى 1091125287 صادره نجف آباد فرزند مرتضى در ســه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 127/20 مترمربع قسمتى از پالك 828 قطعه 10 بخش 

11 ثبت اصفهان – متقاضى  مالک رسمى مشاعى مى باشد 
12- رأى شــماره 3529 مورخه 1398/4/3 خانم پروین ایرجى به شناسنامه شماره 863 
کدملى 1091033218 صادره نجف آباد فرزند رجبعلى در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب خانه به مســاحت 141/42 مترمربع قســمتى از پالك 111/8 قطعه 6 بخش 11 ثبت 

اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
13- رأى شماره 3528 مورخه 1398/4/3 آقاى محمد على غیور نجف آبادى به شناسنامه 
شماره 963 کدملى 1090975562 صادره نجف آباد فرزند محمدرضا در چهاردانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 141/42 مترمربع قسمتى از پالك 111/8 قطعه 6 

بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
14- رأى شماره 3554 مورخه 1398/4/4 خانم اشرف رستگارى به شناسنامه شماره 27865 
کدملى 1090276664 صادره نجف آباد فرزند اسمعیل در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
277/75 مترمربع قسمتى از پالك 131 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
15- رأى شــماره 3548 مورخه 1398/4/4 آقاى محســن گودرزى به شناسنامه شماره 
1 کدملى 5759878654 صادره فریدن فرزند عزت اله در ششــدانگ یــک باب خانه به 
مســاحت 201/36 مترمربع واقع در یزدانشهر قســمتى از پالك 87 اصلى بخش 12 ثبت 
اصفهان – انتقال ملک ازمالک رســمى ورثه غالمحســین معینى به صورت عادى و مع 

الواسطه به متقاضى مى باشد 
16- رأى شــماره 3533 مورخه 1398/4/3 خانم فاطمه حیدریان نجف آبادى به شــماره 
شناســنامه وکدملى 1080499652 صادره نجف آباد فرزند اسماعیل در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 104/35 مترمربع قسمتى از پالك 852 قطعه 3 بخش 

11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
17- رأى شــماره 3530 مورخه 1398/4/3 خانم زهرا هادى پور چمگردانى به شناسنامه 
شــماره 723 کدملى 1091550417 صادره نجف آباد فرزند على در ســه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 104/35 مترمربع قسمتى از پالك 852 قطعه 3 بخش 

11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
18- رأى شماره 3363 مورخه 1398/3/29 آقاى محمدرضا کریم زاده به شناسنامه شماره 
1961 کدملى 1091370281 صادره نجف آباد فرزند ابوالحســن در ششدانگ یکباب انبار 
به مساحت 555/66 مترمربع قســمتى از پالك 1511 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
19- رأى شماره 2546 مورخه 1398/3/7 آقاى محمدرضا کریم زاده به شناسنامه شماره 
1961 کدملى 1091370281 صادره نجف آباد فرزند ابوالحسن در ششدانگ یکباب انبار به 
مساحت 534/17 مترمربع قسمتى از پالك شماره 1513 واقع در قطعه 10 بخش 11 ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
20- رأى شــماره 2976 مورخه 1398/3/19 خانم زهرا ربانیان نجف آبادى به شناسنامه 
شــماره 2874 کدملى 1090361718 صادره نجف آباد فرزند مجتبى در ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 193/20 مترمربع قسمتى از پالك شماره 644 اصلى واقع در قطعه 4 بخش 

11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
21- رأى شماره 3496 مورخه 1398/4/3 خانم عزت ســلیمانى نجف آبادى به شناسنامه 
شماره 23366 کدملى 1090231581 صادره نجف آباد فرزند مهدى در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 148 مترمربع قسمتى از پالك شماره 891واقع در قطعه 1 

بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
22- رأى شماره 3489 مورخه 1398/4/3 آقاى رضا امینى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
1271 کدملى 1090908261 صادره نجف آباد فرزند اسداله در سه دانگ مشاع از ششدانگ 

یکباب خانه به مساحت 148 مترمربع قسمتى از پالك شماره 891 واقع در قطعه 1 بخش 11 
ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

23- رأى شماره 2956 مورخه 1398/3/19 آقاى محمد شفیعیان نجف آبادى به شناسنامه 
شماره 30675 کدملى 1090304821 صادره نجف آباد فرزند رمضان در سه دانگ مشاع  از 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 95/20 مترمربع قسمتى از پالك شماره 440 اصلى واقع 

در قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
24- رأى شماره 2947 مورخه 1398/3/19 خانم زهرا عباس پور نجف آبادى به شناسنامه 
شــماره 2037 کدملى 1091371040 صادره نجف آباد فرزند حسن در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 95/20 مترمربع قسمتى از پالك شماره 440 اصلى واقع 

در قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
25- رأى شماره 3948 مورخه 1398/4/13آقاى جعفر نورمحمد نجف آبادى به شناسنامه 
شماره 614 کدملى 1091523398 صادره نجف آباد فرزند قنبر در ششدانگ یک باب مغازه 
و فوقانى مسکونى باستثناء بهاء ثمنیه اعیانى به مساحت 42 مترمربع قسمتى از پالك 104 

قطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
26- رأى شــماره 3483 مورخه 1398/4/3 آقاى عباســعلى کبیرزاده به شناسنامه شماره 
315 کدملى 1090885601 صادره نجف آباد فرزند اســداهللا در ششدانگ یکباب مغازه به 
مساحت 58/66 مترمربع قسمتى از پالك شــماره 642/2 واقع در قطعه 3 بخش 11 ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
27- رأى شــماره 2703 مورخه 1398/3/12 آقاى ابوالفضل یزدانى به شناســنامه شماره 
29775 کدملى 1090295820 صادره نجف آباد فرزند غالمرضا در ســه دانگ مشــاع از 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 177/50 مترمربع قسمتى از پالك 385 قطعه 9 بخش 

11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
28- رأى شــماره 2701 مورخه 1398/3/12 خانم معصومه یزدانى به شناســنامه شماره 
3833 کدملى 1091389012 صادره نجف آباد فرزند ابراهیم در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 177/50 مترمربع قســمتى از پالك 385 قطعه 9 بخش 11 ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
29- رأى شــماره 3366 مورخه 1398/3/29 آقاى محسن پیرمرادیان به شناسنامه شماره 
366 کدملى 1091018081 صادره نجف آباد فرزند حســن در ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 541/57 مترمربع قسمتى از پالك 1007 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
30- رأى شــماره 3559 مورخه 1398/4/4 آقاى رسول اسماعیل زاده به شناسنامه شماره 
250 کدملى 1111098670 صادره قهدریجان فرزند غالمرضا در ششــدانگ یکباب خانه 
به مساحت 167 مترمربع قسمتى از پالك شماره 1225/9 واقع در قطعه 10 بخش 11 ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
31- رأى شــماره 3550 مورخه 1398/4/4 آقاى مهداد عابدین پور نجف آبادى به شماره 
شناســنامه و کدملى 1080143378 صادره نجف آباد فرزند حسین در ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 208/62 مترمربع قسمتى از پالك 985/1 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان 

- متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
32- رأى شماره 3834 مورخه 1398/4/12 خانم آمنه محمدى الورى به شناسنامه شماره 27 
کدملى 5499870497 صادره تیران فرزند عباسعلى در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
135 مترمربع قســمتى از پالك 539/7 قطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
33- رأى شــماره 2893 مورخه 1398/3/18 آقاى یونس محمود صالحى به شناســنامه 
شــماره 2 کدملى 5759837303 صادره چادگان فرزند یوســف در ششدانگ یکباب خانه 
به مســاحت 197/80 مترمربع واقع در یزدانشهر قسمتى از پالك 87 اصلى بخش 12 ثبت 
اصفهان – انتقال ملک از مالک رســمى ورثه غالمحســین معینى به صورت عادى و مع 

الواسطه به متقاضى مى باشد 
34- رأى شــماره 3534 مورخه 1398/4/3 آقاى شــکراله توکلى به شناسنامه شماره 15 
کدملى 6219808584 صادره فریدن فرزند اسداله در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
148/75 مترمربع واقع در یزدانشهر قســمتى از پالك 87 بخش 12 ثبت اصفهان - انتقال 
ملک از مالک رسمى ورثه غالمحســین معینى به صورت عادى و مع الواسطه به متقاضى 

مى باشد 
35- رأى شــماره 3364 مورخه 1398/3/29 خانم حکیمه اســماعیل زاده سودجانى به 
شناسنامه شماره 3421 کدملى 4620319678 صادره شهرکرد فرزند حیدر على در ششدانگ 
یک باب خانه به مســاحت 125 مترمربع قســمتى از پالك 140 قطعه 10 بخش 11 ثبت 

اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
36- رأى شماره 3953 مورخه 1398/4/13 آقاى ابراهیم شهیدى به شناسنامه شماره 12 
کدملى 5499363609 صادره نجف آباد فرزند حسینعلى در چهار دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 303/62 قسمتى از پالك 734 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان – 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
37- رأى شماره 3954 مورخه 1398/4/13 خانم زهرا شــهیدى عزیزآبادى به شناسنامه 
شــماره 764 کدملى 1091090483 صادره نجف آباد فرزند حســن دردو دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 303/62 مترمربع قسمتى از پالك 734 قطعه 4 بخش 

11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
38- رأى شماره 3950 مورخه 1398/4/13 آقاى ابراهیم شهیدى به شناسنامه شماره 12 
کدملى 5499363609 صادره نجف آباد فرزند حســینعلى در ششدانگ یک باب مغازه به 
مساحت 56/91 مترمربع قسمتى از پالك 734 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان -  متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد 
39- رأى شماره 3555مورخه 1398/4/4 خانم طاهره کریمى به شناسنامه شماره 32 کدملى 
5499929912 صادره تیران فرزند نصراله در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 96/01 مترمربع قسمتى از پالك 254 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد 
40- رأى شــماره 3556 مورخه 1398/4/4 آقاى حسین یوســفى به شناسنامه شماره 10 
کدملى 5499589798 صادره تیران فرزند عزیزاله در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 96/01 مترمربع قســمتى از پالك 254 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
41- رأى شــماره 3553 مورخه 1398/4/4 خانم عظیمه حاجى صادقیان نجف آبادى به 
شناسنامه شماره 12450 کدملى 1092209077 صادره نجف آباد فرزند مرتضى در ششدانگ 
یک باب مغازه به مساحت 15/60 مترمربع قســمتى از پالك 780 قطعه 6 بخش 11 ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
42- رأى شماره 3835 مورخه 1398/4/12 آقاى مجتبى ایمانیان نجف آبادى به شناسنامه 
شماره 31657 کدملى 1090314681 صادره نجف آباد فرزند اسداله در ششدانگ یک باب 
خانه نیمه ساز به مساحت 153/35 مترمربع قسمتى ازپالك 299/7 قطعه 3 بخش 11 ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
43- رأى شماره 4056 مورخه 1398/4/15 آقاى امین حسناتى نجف آبادى به شناسنامه 
شماره 3711 کدملى 1092121641 صادره نجف آباد فرزند مصطفى در چهار دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 221/07 مترمربع قسمتى از پالك 280/2 قطعه 4 بخش 
11 ثبت اصفهان – متقاضى سابقه ثبت وسنددارد که طبق قولنامه عادى دو دانگ مشاع از 

ملک مورد تقاضا رابه همسرش خانم فاطمه یوسفى انتقال داده است 
44- رأى شماره 4057 مورخه 1398/4/15 خانم فاطمه یوسفى نجف آبادى به شناسنامه 
شماره 8461 کدملى 1092169210 صادره نجف آباد فرزند رحمت اله در در دو دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 221/07 مترمربع قسمتى از 280/2قطعه 4بخش 
11ثبت اصفهان – متقاضى طبق قولنامه عادى دو دانگ مشاع از ششدانگ ملک مورد تقاضا 

راطبق رااز همسرش مالک رسمى آقاى امین حسناتى انتقال گرفته است 
45- رأى شماره 3551 مورخه 1398/4/4 آقاى على مصطفائى به شناسنامه شماره 1555 
کدملى 1091408191 صادره نجف آباد فرزند حسن در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
151/68 مترمربع قسمتى از پالك 445/3 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد 

46- رأى شــماره 10875 مورخه 1397/11/23 آقاى على حبیــب اللهى نجف آبادى به 
شناسنامه شماره 2688 کدملى 1091419523 صادره نجف آباد فرزند حسینعلى در ششدانگ 
یکباب مغازه و طبقه فوقانى به مساحت 140/44 مترمربع قسمتى از پالك 1059/5 قطعه 10 

بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
47- رأیشماره 2073 مورخه 1398/2/29 آقاى رســول هاشمى به شناسنامه شماره 173 
کدملى 1091443092 صادره نجف آباد فرزند نصراله در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
108/47 مترمربع قسمتى از پالك 972/2 قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد 
48- رأى شــماره 3543 مورخه 1398/4/4 آقاى حجت اله مومنى به شناســنامه شماره 
261 کدملى 1129328295 صادره فریدونشهر فرزند درویش در ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 174/70 مترمربع قسمتى از پالك 391/350 باقى مانده که به پالك 391/10139 
استاندارد سازى شده است بخش 9 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
49- رأى شــماره 3698 مورخه 1398/4/10 آقاى محمود کریمى به شناسنامه شماره 12 
کدملى 5759743937 صادره فریدن فرزند عزیزاله در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
237/64 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 
50- رأى شــماره 3549 مورخه 1398/4/4 آقاى ســعید احمدى به شناســنامه شــماره 
322کدملى 1128935244 صادره فریدونشــهر فرزند عبدالرحمان در ششدانگ یک باب 
خانه به مســاحت 240 مترمربع واقع در یزدانشــهر قســمتى از پالك 87 بخش 11 ثبت 
اصفهان – انتقال ملک از مالک رســمى ورثه غالمحســین معینى به صورت عادى و مع 

الواسطه به متقاضى مى باشد 
51- رأى شماره 3541 مورخه 1398/4/4 خانم اکرم افشــارى اسفیدواجانى به شناسنامه 
شماره 1726 کدملى 1818076497 صادره آبادان فرزند محمد على در ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 59/02 مترمربع قسمتى از پالك 1140 قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
52- رأى شــماره 2762 مورخه 1398/3/12 آقاى سعادت کامرانى فر به شناسنامه شماره 
1472 کدملى 1091181632 صادره نجف آباد فرزند محمود در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 187/15 مترمربع قسمتى از پالك شماره 916 واقع در قطعه 7بخش 

11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
53- رأى شــماره 2764 مورخه 1398/3/12 خانم مریم فاضل نجف آبادى به شناسنامه 
شــماره 2129 کدملى 1091234061 صادره نجف آباد فرزند عباس در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 187/15 مترمربع قسمتى از پالك شماره 916 واقع در 

قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
54- رأى شماره 3567 مورخه 1398/4/4 خانم زهرا محمد زداه چم حیدرى به شناسنامه 
شماره 1080196323 کدملى 1080196323 صادره نجف آباد فرزند حسینقلى در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 121/07 مترمربع قسمتى از پالك شماره 409 
واقع در قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان – ملک مورد تقاضا طبق قولنامه عادى از طرف آقاى 

علیرضا کاظمیانى نجف آبادى به متقاضى منتقل شده است 
55- رأى شماره 3566 مورخه 1398/4/4 آقاى علیرضا کاظمیانى نجف آبادى به شناسنامه 
شماره 1080107614 کدملى 1080107614 صادره نجف آباد فرزند حسنعلى در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 121/07 مترمربع قسمتى از پالك شماره 409 

واقع در قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
56- رأى شماره 3524  مورخه 1398/4/3 آقاى محمد حسین احمدى حیدرى به شناسنامه 
شماره 4666 کدملى 1091439303 صادره نجف آباد فرزند عبدالعلى در ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 81/55 مترمربع قسمتى از پالك شماره 129 واقع در قطعه 9 بخش 11 ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
57- رأى شــماره 3261 مورخه 1398/3/23 آقاى جواد شاه محمدى به شناسنامه شماره 
15 کدملى 5759803271 صادره نجف آباد فرزند صفر على در ششدانگ یک باب مغازه به 
مساحت 23/25 مترمربع قسمتى از  پالك 6 اصلى بخش 12 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد 
58- رأى شــماره 3466 مورخه 1398/4/2 خانم ریحانه زمانیان نجف آبادى به شــماره 
شناســنامه و کدملى 1080044248 صادره نجف آباد فرزند مانده على در ششدانگ یک 
باب خانه به مســاحت 212/10 مترمربع قســمتى از پالك 444 قطعــه 3 بخش 11 ثبت 
اصفهان – متقاضى طبق قولنامه عادى بى واســطه از مالک رســمى خانم مهین سلیمى 

خریدارى نموده است
59- رأى شماره 3520 مورخه 1398/4/3 آقاى غالمرضا یزدانى فضل آبادى به شناسنامه 
شــماره 2 کدملى 5499367493 صادره نجف آباد فرزند ابراهیم در ششدانگ قسمتى از 
پالك شماره 100 واقع در قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان به مساحت 164/30 مترمربع 
که باقسمتى از پالك 101 تجمیع وبه صورت یکباب خانه مى باشد - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد 
60- رأى شماره 3947 مورخه 1398/4/13 خانم زهرا زمانیان به شماره شناسنامه و کدملى 
1080204091 صادره نجف آباد فرزند حمیدرضا در ششــدانگ یک باب خانه نیمه ساز به 
مساحت 173/74 مترمربع قسمتى از پالك 851قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد 
61- رأى شماره 8118 مورخه 1397/9/8 آقاى ناصر رحمتى ها نجف آبادى به شناسنامه 
شماره 3561 کدملى 1817776886 صادره آبادان فرزند رمضان در ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 128/40 مترمربع قسمتى از پالك شماره 408/1 واقع در قطعه 6 بخش 11 ثبت 

اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
62- رأى شماره 3358 مورخه 1398/3/29 خانم فاطمه پور هادى نجف آبادى به شناسنامه 
شــماره 283 کدملى 1091153116 صادره نجف آباد فرزند مرتضى در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 146/80 مترمربع که قسمت واقع شده برروى پالك 
721/2 به مساحت 134/55 مترمربع و قسمت واقع شــده برروى پالك 722 به مساحت 
12/25 مترمربع قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 

63- رأى شــماره 3359 مورخه 1398/3/29 آقاى احمد فاضل نجف آبادى به شناسنامه 
شماره 189 کدملى 1091104281 صادره نجف اباد فرزند محمد على در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 164/80 مترمربع که قسمت واقع شده بر روى پالك 
721/2 به مســاحت 134/55مترمربع و قسمت واقع شــده برروى پالك 722 به مساحت 
12/25مترمربع قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 

64- رأى شــماره 3473 مورخه 1398/4/2 خانم جمیله امین افشارى به شناسنامه شماره 
4780 کدملى 1209699192 صادره سمیرم فرزند محمد حسین در ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 173/30 مترمربع قسمتى از پالك شــماره 391/10139 واقع در بخش 9 ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
65- رأى شماره 4628  مورخه 1397/5/7 خانم ملک محمد القاصى بابااحمدى به شناسنامه 
شماره 1242 کدملى 6639606577 صادره اندیکا فرزند محمد در ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 238/21 مترمربع قسمتى از پالك شــماره 87 اصلى واقع  در بخش 12 حوزه 
ثبت ملک اصفهان – انتقال ملک از مالک رسمى غالمحسین معینى با واسطه وبه صورت 

عادى به متقاضى مى باشد 
66- رأى شماره 3532 مورخه 1398/4/3 آقاى محمدرضا یوسفى نجف آبادى به شناسنامه 
شماره 4716 کدملى 1092275533 صادره نجف آباد فرزند حسن در ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 140/29 مترمربع قسمتى از پالك شماره 399 واقع در قطعه 6 بخش 11 ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
67- رأى شــماره 3342 مورخه 1398/3/27 آقاى اکبرمعینى نجف آبادى به شناســنامه 
شماره 2609 کدملى 1091288127 صادره نجف آباد فرزند قنبرعلى در چهاردانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 145/50 مترمربع قسمتى از پالك 347 قطعه 9 بخش 

11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
68- رأى شماره 3343 مورخه 1398/3/27 خانم الهه رستگارى نجف آبادى به شناسنامه 
شماره 765 کدملى 1091356335 صادره نجف آباد فرزند عبدالمحمود در دو دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 145/50 مترمربع قسمتى از پالك 347  قطعه 9 بخش 

11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
69- رأى شماره 3282 مورخه 1398/3/25 خانم بتول سبحانى نجف آبادى به شناسنامه 
شماره 69 کدملى 1090740905 صادره نجف آباد فرزند محمد کریم در ششدانگ یکدرب 
باغ با کاربرى پارك وفضاى سبز به مساحت 14349/70 مترمربع قسمتى از پالك شماره 

391/1 واقع در بخش 9 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
70- رأى شــماره 3361 مورخــه 1398/3/29 آقاى محمد جواد فاضــل نجف آبادى به 
شناسنامه شــماره 505 کدملى 1092089586 صادره نجف آباد فرزند حسن در ششدانگ 
یکباب مغازه به مساحت 24/38 مترمربع قسمتى از پالك 1089 قطعه 10 بخش 11 ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
71- رأى شماره 3482 مورخه 1398/4/3 خانم شهربانو مهرابى کوشکى به شناسنامه شماره 
56 کدملى 1142018555 صادره خمینى شهر فرزند رمضانعلى در ششدانگ یکباب مغازه 
به مساحت 25/26 مترمربع قسمتى از پالك شماره 653/32 که باقسمتى از پالك 653/4 
باهم تشکیل یکباب مغازه را مى دهد واقع در قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان – مالکیت 

قهرى وموروثى مى باشد 
72- رأى شماره 3560 مورخه 1398/4/4 خانم مریم جاللى جالل آبادى به شناسنامه شماره 
1080223819 کدملى 1080223819 صادره نجف آباد فرزند محمود در سه دانگ مشاع ا 
ز ششدانگ یکباب خانه به مساحت 114/50 مترمربع قسمتى از پالك شماره 895 واقع در 

قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
73- رأى شماره 3563 مورخه 1398/4/4 آقاى یاســر محمدى نجف آبادى به شناسنامه 
شماره 13682 کدملى 1092221204 صادره نجف آباد فرزند عبدالحسین در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 114/50 مترمربع قســمتى ازپالك شماره 895 واقع 

درقطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
74- رأى شــماره 3545 مورخه 1398/4/4 آقاى حمید انتشارى نجف آبادى به شناسنامه 
شماره 979 کدملى 1091196389 صادره نجف آباد فرزند غالمحسین در ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 143 مترمربع قسمتى از پالك شماره 545/10 واقع در قطعه 6 بخش 11 

ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
75- رأى شماره 2726 مورخه 1398/3/12 آقاى مهدى دگمه ء به شناسنامه شماره 5519 
کدملى 1092139771 صادره نجف آباد فرزند صفر على در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
149/40 مترمربع قسمتى از پالك شماره 87 اصلى واقع در بخش 12 ثبت اصفهان – انتقال 
ملک از مالک رسمى ورثه غالمحســین معینى به صورت عادى و مع الواسطه به متقاضى 

مى باشد 
76- رأى شماره 3345 مورخه 1398/3/27 خانم طیبه سلیمانى نجف آبادى به شناسنامه 
شــماره 1079 کدملى 1091403430 صادره نجف آباد فرزند مهدى در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 183/06 مترمربع قسمتى از پالك 123 قطعه 4 بخش 

11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
77- رأى شماره 3344 مورخه 1398/3/27 آقاى حسین قاسمى الورى به شناسنامه شماره 
33 کدملى 5499870551 صادره نجف آباد فرزندعلى در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
بابخانه به مساحت 183/06 مترمربع قسمتى از پالك 123 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان 

- متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
78- رأى شماره 3842 مورخه 1398/4/12 آقاى صالح مهدى به شناسنامه شماره 1706 
کدملى 1091203652 صادره نجف آباد فرزند علیرضا در ششــدانگ یــک باب خانه به 
مساحت 150/23 مترمربع قسمتى از پالك 901 باقى مانده که در راستاى استاندارد سازى 
به پالك 901/265 تغییریافته است قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان- متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد 
79- رأى شماره 2966 مورخه 1398/3/19 آقاى مظاهر صالحى نجف آبادى به شناسنامه 
شماره 30127 کدملى 1090299338 صادره نجف آباد فرزند محمدرضا در سه دانگ مشاع 
ازششدانگ یکباب خانه به مســاحت 236/90 مترمربع قسمتى از پالك شماره 212 اصلى 

واقع  در قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
80- رأى شماره 2969 مورخه 1398/3/19 خانم ریحانه حیدریان نجف آبادى به شناسنامه 
شماره 784 کدملى 1091358729 صادره نجف آباد فرزند محمدحسین در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 236/90 مترمربع قسمتى از پالك شماره 212 اصلى 

واقع در قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
81- رأى شماره 4053 مورخه 1398/4/15آقاى عباس باستانى به شناسنامه شماره 376 
کدملى 5499171483 صادره تیران فرزند مصطفى در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
102/70 مترمربع قســمتى از پالك 362/4 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
82- رأى شماره 3539 مورخه 1398/4/4 آقاى ابوالحسن صالحى به شناسنامه شماره 126 
کدملى 5759565877 صادره فریدن فرزند حسین در ششدانگ یکباب خانه و مغازه متصله 
به مساحت 236/01 مترمربع قسمتى از پالك 87 اصلى واقع در بخش 12 ثبت اصفهان – 
انتقال ملک از مالک رسمى ورثه غالمحسین معینى بصورت عادى و مع الواسطه مى باشد 

83- رأى شماره 3135 مورخه 1398/3/21 آقاى اردوان هارونى به شناسنامه شماره 1464 
کدملى 4621162896 صادره فریدن فرزند محمدرضا در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
127/74 مترمربع قسمتى از پالك 87 اصلى واقع در بخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک 

از مالک رسمى ورثه غالمحسین معینى بصورت عادى و مع الواسطه مى باشد 
84- رأى شــماره 3547 مورخه 1398/4/4 آقاى محمد مرادى به شناسنامه شماره 4185 
کدملى 1092126384 صادره نجف آباد فرزند موسى در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
300 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  
85- رأى شماره 6271 مورخه 1397/6/22 آقاى غالم بهرامى عادگانى به شناسنامه شماره 
9761 کدملى 1282882392 صادره اصفهان فرزند قربانعلى در ششدانگ یکباب مغازه به 
مساحت 50/80 مترمربع قسمتى از پالك شــماره 87 اصلى واقع در بخش 12 حوزه ثبت 
ملک اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى غالمحسین معینى باواسطه وبه صورت عادى 

به متقاضى مى باشد 
86- رأى شماره 2054 مورخه 1398/2/29 آقاى مصطفى کاظمى نجف آبادى به شناسنامه 
شماره 125 کدملى 1091463778 صادره نجف آباد فرزند مهدى در ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 163/05 مترمربع قسمتى از پالك 664/3 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان – 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
87- رأى شماره 2635 مورخه 1398/3/9 خانم ساره مردانى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
277 کدملى 1092087303 صادره نجف آباد فرزند مهدى در دو دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 219/20 مترمربع قسممتى ازپالك شماره 836 واقع در قطعه 3 

بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
88- رأى شماره 2634 مورخه 1398/3/9 آقاى جلیل سلیمانى به شناسنامه شماره 1297 
کدملى 1091275041 صادره نجف آباد فرزند محمد على  در چهار دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 219/20 مترمربع قسمتى از پالك شماره 836 واقع در قطعه 3 بخش 

11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
89- رأى اصالحى شــماره 1057 و1059 مورخه 1398/2/3 پیرو رأى   و 5811 و5810 
مورخه 1397/6/10 آقاى عبدالرضا آب خفته چادگان به شناســنامه شماره 1301 کدملى 
1818880067 صادره آبادان فرزند یداله نسبت به سه و یکصدوهفتادوهفت – یکصدوهفتادو 
نهم دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه وخانم فاطمه صالحى گوشه به شناسنامه شماره 
426 کدملى 1819284441 صادره آبادان فرزند سلطانعلى نسبت به دو ودو –یکصدوهفتاد 
ونهم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 181/23 مترمربع  قسمتى از پالك 
شماره 391/3024 واقع دربخش 9 حوزه ثبت ملک اصفهان که در رأى قبلى مساحت از قلم 

افتاده بود –متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
90- رأى شــماره 2895 مورخه 1398/3/18 آقاى علیرضا حرى نجف آبادى به شناسنامه 
شماره 2107 کدملى 1091413711 صادره نجف آباد فرزند احمد در ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 140 مترمربع قسمتى از پالك 1014 قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد 
ادامه در صفحه 7
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ادامه از صفحه 6
91- رأى شــماره 3537 مورخه 1398/4/4 آقاى اصغر حجت نجف آبادى به شناســنامه 
شماره 25341کدملى 1090251335 صادره نجف آباد فرزند مرتضى در ششدانگ قسمتى 
از یک باب خانه به مساحت 83 مترمربع قســمتى از پالك 826/1 قطعه 7 بخش 11 ثبت 

اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
92- رأى شماره 4395 مورخه 1398/4/30آقاى رضا حاج امینى نجف آبادى به شناسنامه 
شماره 85 کدملى 1091732078 صادره نجف آباد فرزند محمود در ششدانگ یک باب خانه 
نیمه ساز به مساحت 198/45 مترمربع قســمتى از پالك 391/1 بخش 9 ثبت اصفهان – 
انتقال ملک از مالک رسمى آقاى نادعلى جمشیدیان قلعه سفیدى فرزند رضا باواسطه وبه 

صورت عادى به متقاضى مى باشد 
93- رأى شماره 2330 مورخه 1398/3/1 خانم محبوبه رحیمان نجف آبادى به شناسنامه 
شماره 7781 کدملى 1092162402 صادره نجف آباد فرزند مصطفى در ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 113/82 مترمربع قسمتى از پالك شماره 433 واقع در قطعه 5 بخش 11 

ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
94- رأى شــماره 3767 مورخه 1398/4/11 آقاى محمد مغزى نجف آبادى به شناسنامه 
شماره 3539 کدملى 1091428042 صادره نجف آباد فرزند محمد على در ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 158/90 مترمربع که قسمت واقع شــده از پالك 239/2 به مساحت 
76/90 مترمربع وقسمت واقع شده از پالك 239/1 به مساحت 82 مترمربع قطعه 3 بخش 11 
ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد تاریخ انتشارنوبت اول : 1398/6/5 
تاریخ انتشارنوبت دوم :1398/6/20 م الف:  575776 ابوالفضل ریحانى- رئیس ثبت اسناد 

وامالك نجف آباد / 6/148                           
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد 
سند رسمى مستقر در منطقه ثبت اســناد و امالك جنوب شرق اصفهان تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به 
شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15روز آگهى میشود و درصورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى دارند میتوانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى نسبت به ردیف (الف) به مدت دو ماه و نسبت به ردیف (ب) به مدت یک ماه اعتراض 
خود را به این منطقه ثبتى تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند و گواهى طرح دعوا را به این منطقه 
ثبتى ارائه نمایند بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
ردیف الف)

1- راى شــماره139860302210000801-1397/04/19آقاى ابراهیم سعادت مهر به 
شماره شناسنامه265حوزه4اصفهان وکدملى1287739611فرزندقاسم:ششدانگ ششدانگ 
یک باب خانه به استثناء بهاء ثمنیه اعیانى به مساحت107/83مترمربع مفروزى ازپالك152- 

اصلى واقع دربخش6ثبت اصفهان انتقال عادى مع الواسطه از طرف حسن ردانى پور.
2- راى شماره139860302210000966-98/05/13 آقاى محمد قاسم امین به شماره 
شناسنامه2صادره از دهاقان وکدملى5129823796 فرزند حسن : ششدانگ یک درب باغ 
ویال به مســاحت 3941/75مترمربع مفروزى ازپالك2187/30855واقع دربخش6ثبت 

اصفهان.
3- راى شــماره139860302210000967-98/05/13 آقــاى عباس امین به شــماره 

شناسنامه52صادره از دهاقان و کدملى 5129743342 فرزند حسن: ششدانگ یک درب باغ 
ویال به مســاحت4316/63مترمربع مفرزوزى از پالك 2187/30855واقع دربخش6ثبت 

اصفهان.
4- راى شــماره139860302210000968- 98/05/13 آقــاى فریور امین به شــماره 
شناسنامه2628حوزه10تهران وکدملى0071590161فرزندعلى اکبر: ششدانگ یک درب 
باغ ویال به مساحت3237/10مترمربع مفروزى ازپالك2187/30855واقع دربخش6ثبت 

اصفهان.
5- راى شــماره139860302210000969- 98/05/13 آقاى على اصغر امین به شماره 
شناسنامه78حوزه1روستائى سمیرم سفلى وکدملى5129797973فرزندحسن: ششدانگ 
یک درب باغ ویالبه مســاحت3567/28مترمربع مفــروزى ازپالك2187/30855واقع 

دربخش6ثبت اصفهان.
6- راى شماره139860302210000970- 98/05/13 آقاى ولى اله کریمیان به شماره 
شناسنامه 22حوزه روستائى شهرضا وکدملى1199621080فرزندکریم:تمامت 6سهم مشاع 
از12سهم مشاع از360سهم ششدانگ پالك2187/407واقع دربخش6ثبت اصفهان انتقال 

عادى مع الواسطه از طرف سید مصطفى میرلوحى.
7-  راى شماره139860302210000975- 98/05/13 آقاى محمد قاسم امین به شماره 
شناســنامه 2صادره از دهاقان و کدملى 5129823796 فرزند حسن: تمامت 6سهم مشاع 
از12سهم مشاع از360سهم ششدانگ پالك2187/407واقع دربخش6ثبت اصفهان انتقال 

عادى مع الواسطه از طرف سید مصطفى میرلوحى. 
8- راى شــماره139860302210000978- 98/05/14 خانم اقــدس خلیل زادگان به 
شماره شناســنامه 362حوزه2قم وکدملى0384100211فرزندحسین: ششدانگ یک باب 
ساختمان(محل انبار تجهیزات پزشکى)به مساحت118/10مترمربع مفروزى ازپالك99- 
اصلى واقع در دنارت بخش6ثبت اصفهان انتقال عادى مع الواسطه از طرف احمد اسماعیلى 

فرزند محمد.
9- راى شــماره139860302210000979- 98/05/14 آقاى رضا قلى خشن به شماره 
شناسنامه 3588حوزه4مسجدسلیمان و کد ملى 1970814251فرزندمحمدقلى: ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 264مترمربع مفروزى ازپالك2248/1186 واقع دربخش6ثبت 
اصفهان انتقال عادى مع الواسطه از طرف على اصغر مصطفوى فرزند سید حسین احدى از 

ورثه مرحوم مونس چم انگیز.
10- راى شــماره139860302210000980- 98/05/14 شرکت نیک دام بهارستان به 
شماره ثبت22242 وشناســه ملى10260430749ثبت شــرکتها و موسسات غیرتجارى 
اصفهان: ششدانگ یک درب باغ ویال به مساحت 198984/15مترمربع مفروزى از پالك 

153/19واقع دربخش20ثبت اصفهان.
11- راى شماره139860302210000981- 98/05/14 خانم نسیم نعمتى ورنوسفادرانى 
به شماره شناسنامه 1174حوزه7اصفهان وکدملى1290768994فرزندرمضان: ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 282مترمربع پالك610/149واقع در بخش6ثبت اصفهان انتقال 

عادى مع الواسطه از طرف محمد بنکدارپور.
12- راى شــماره13986030221982- 98/05/14 آقاى حسین صابرى خوراسگانى به 
شماره شناسنامه 5حوزه13 اصفهان وکدملى 1291267042فرزندرضا: ششدانگ قطعه زمین 
کشاورزى به مساحت87400مترمربع مفروزى ازپالك137- اصلى واقع دربخش20ثبت 

اصفهان.
13- راى شماره139860302210000983- 98/05/15 آقاى روح اله شاهمرادى قهه به 
شماره شناسنامه 10حوزه1مرکزى شــهرضاوکدملى1199588326 فرزند محمد ابراهیم: 

ششدانگ یک باب منزل مسکونى به مساحت102/60مترمربع مفروزى ازپالك99- اصلى 
واقع در دنارت بخش6ثبت اصفهان انتقال عادى مع الواسطه از طرف یوسف خاکى.

14- راى شماره139860302210000984- 98/05/15 خانم فاطمه رحیمى ادرگانى به 
شماره شناسنامه 11صادره از مبارکه و کد ملى 5419494302 فرزند عبدالرسول: ششدانگ 
یک باب منزل مســکونى به مســاحت 96/50مترمربع مفروزى ازپالك2248/312واقع 

دربخش6ثبت اصفهان انتقال عادى مع الواسطه از طرف زین العابدین گل محمدى.
15- راى شــماره139860302210001009- 98/05/15 آقاى رسول خداداد به شماره 
شناســنامه 3820حوزه4اصفهان و کد ملى 1288207662فرزندمنوچهر: ششدانگ یک 
درب باغ ویال به مســاحت 1960مترمربع مفروزى از پالك 2248/1142درازاء116سهم 
مشاع موضوع سندشــماره14831-98/04/26دفتر432اصفهان و58سهم مشاع انتقال 

قهرى از طرف منوچهر خداداد.
16- راى شماره139860302210001011- 98/05/15 حمیدرضا آقا داود مارانى به شماره 
شناسنامه 21370حوزه5اصفهان و کد ملى 1282683160فرزندعبدالحسین: ششدانگ یک 

باب ساختمان به مساحت532/50مترمربع مفروزى ازپالك2248/2721.
17- راى شــماره139860302210001017- 98/05/16 آقــاى محمدرضا شــفیعى 
پور به شــماره شناســنامه 464حوزه15اصفهان وکدملى1284111474فرزندحسنعلى: 
ششدانگ یک باب مغازه به مســاحت 40/95مترمربع مفروزى ازپالك1030- اصلى واقع 
دربخش6ثبت اصفهان. تاریخ انتشار نوبت اول:98/06/05  تاریخ انتشار نوبت دوم98/06/20 
م الف: 575764  سیدمهدى میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق 

اصفهان/6/146 
ابالغ وقت دادرسى

خواهان فرشته یوسفى دادخواستى به خواسته الزام خوانده مبنى بر مطالبه خسارت به طرفیت 
خوانده مسیب یار کرمى به شوراى حل اختالف شعبه 11 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده 
که پس از ارجاع به شــماره 410/98 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 98/7/9 ساعت 
9/30 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى 
باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب 
یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد 
که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى 
دادخواســت و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شــده حضور یابد بدیهى است 
درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد 
نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 575900/ م 

الف شعبه یازدهم شوراى حل اختالف نجف آباد/ 6/151
 اخطار اجرایى

شماره 987/97 به موجب راى شماره 196/98 تاریخ 98/3/25 حوزه 6 ویالشهر شوراى حل 
اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه 1- ایرج قالوند 2- ستار 
اسدپور به نشــانى 1-مجهول المکان 2- ویالشهر خ ویالى شــمالى-روبروى کتابخانه 
دهخدا-سرنبش کوچه بابا طاهر-خدمات مســکن اکسین محکوم است به حضور در یکى 
از دفاتر اسناد رسمى و انتقال ســند اتومبیل پراید به شماره انتظامى 555 ب 45- ایران 14 
در حق محکوم له ( خوانده ایرج قالوند) و خوانده ردیف دوم ســتار اسدپور به پرداخت  یک 
میلیون و پانصد هزار ریال بابت هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر در حق محکوم له و پرداخت 
دو میلیون و پانصد هزار ریال بابت نیم عشر دولتى . ماده 34قانون اجراى احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهــد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و 

استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، 

صریحًا اعالم نماید. 575907/م الف-شعبه ششم شوراى حل اختالف نجف آباد 6/152
 مزایده اموال منقول

اجراى احکام حقوقى شعبه 7 اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده اجرایى 
کالسه 980440 لها خانم معصومه حسن شــاهى و علیه حامد راجى مبنى بر مطالبه مبلغ 
282/563/906 ریال در حق محکوم له و پرداخت بیمه ایام کارکرد و مبلغ 2/500/000 ریال 
بابت دستمزد کارشناسى و مبلغ 1/800/000 ریال بابت حق االجراى دولتى در حق صندوق 
دولت در مورخ سه شنبه 98/7/2 ســاعت 11:30 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى 
اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش اموال توقیفى با مشخصات مندرج در نظریه 
کارشناســى که ذیال درج شده است که توسط کارشناس رســمى 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 خ شیخ طوسى شرقى ك 16 
مقابل مرکز مخابرات شرکت شیرین گندم نزد حافظ اموال على ناظورى مراجعه و ازاموال 
بازدید و با همراه داشتن 10 درصد بها در روز مزایده بصورت نقد یا چک تضمین شده بانک 
ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین 
قیمت برنده مزایده خواهد بود. تســلیم اموال مورد مزایده پــس از پرداخت تمام بهاى آن 
صورت خواهد گرفت. هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد و مابقى ثمن ظرف 
حداکثر یکماه پرداخت واال ده درصد واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شــد. لیست اموال 
مورد مزایده: 1- یک دستگاه تولید کلوچه ســاخت صنایع ماشین سازى امیدى الهیجان، 
مدل om 521، مستعمل، سالم و آماده به کار به ارزش 90/000/000 ریال 2- یک دستگاه 
بسته بنده  افقى کلوچه ساخت شــرکت تولیدى پیروز اصفهان مستعمل سالم و آماده به کار 
به ارزش 70/000/000 ریال 3- یک دســتگاه فر پخت شــیرینى ساخت شرکت موسسه 
صنعتى فر ممتاز شریفى اصل مستعمل سالم و آماده به کار به ارزش 130/000/000 ریال 
لذا مورد مزایده به شرح فوق مجموعا به ارزش 290/000/000 ریال (دویست و نود میلیون 
ریال) تعیین، براورد و اعالم مى گردد. م الف: 565327 مدیر و دادورز اجراى احکام حقوقى 

اصفهان /5/355
تحدید حدود اختصاصى

شماره: 139821702210012241- 98/6/2 نظر به اینکه به موجب راى شماره 1649- 
97/12/6 قانون تعیین تکلیف اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند مالکیت رسمى ششدانگ 
یکباب مغازه پالك شماره 1029/1 مجزى شده از 1029 اصلى بخش شش ثبت اصفهان در 
مالکیت اقاى محمدرضا شرافت فرزند على مستقر گردیده و پرونده ثبتى فاقد سابقه تحدید 
حدود میباشــد لذا به اســتناد ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى مالک تحدید حدود ملک 
مرقوم در روز: شنبه مورخه: 1398/6/30 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد 
و به موجب این آگهى به کلیه مالکین و مجاورین اعالم میگردد تا در روز و ســاعت مقرر در 
محل حضور یابند و اعتراضات مالکین و مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدید حدود و فقط تا (30) روز پذیرفته خواهد شد 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 عملیات ثبتى را با رعایت مقررات ادامه میدهد. تاریخ انتشار: 5 /1398/6 م الف: 

575423 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /6/145

اگر بالفاصله قطعاتى از محصوالت تازه کشاورزى را جدا کرده و در سطح زباله بیاندازید، بسیارى 
از مواد مغذى قدرتمند این محصوالت را از دست داده اید. اینطور ثابت شده که پوست 9 نوع میوه 

و غذاى گیاهى را به هیچ وجه نباید دور بیاندازید: با خواص پوست و دانه محصوالت کشاورزى آشنا شویدبا خواص پوست و دانه محصوالت کشاورزى آشنا شوید

دانه هاى کدو تنبل
دانه  هاى کدو یا همــان تخم کدو را که 
همه مى  شناســیم، اما شــاید از خواص 
جالب و مفیدش چیزى ندانید. این تخمه 
جادویى سرشــار از منیزیم بوده و براى 
پوکى استخوان، پروستات، انگل  زدایى، 
کاهش کلسترول و پیشگیرى از سرطان 

مفید است.

پوست کیوى
شبیه به پوست مرکبات، سرشار از 
ویتامین C بوده و فیبر آن بیشتر از 
پوست سایر میوه هاست. بخشى از 
ویتامین E موجود در این میوه در 

پوستش نهفته است. 

هسته آناناس
غنى از بروملین است و خواص 
ضد التهابى دارد. مصرف هسته 
آناناس منجر بــه کاهش ورم 
مفاصل شــده و درد عضالنى 
را کم مى کند. هســته آناناس 
حاوى خواص ضد التهابى نیز 
هســت و اثرات بالقــوه براى 

مبارزه با سرطان دارد.

پوست هندوانه
حاوى اسید سیترولین است که در 
بدن به آرژنین تبدیل مى شود و به 
بهبود گردش خون، افزایش جریان 
خون، بهبود سالمت قلب، افزایش 
ایمنى بدن و کاهش خســتگى 
عضالنى کمک مى کند. عالوه 
بر ایــن، پوســت هندوانه حاوى 

ویتامین هاى C و B6 است.

پوست موز
پوست موز حاوى تریپتوفان است 
که منجر به تقویت خلق و خوى و 

تقویت سیستم عصبى مى شود.

برگ کرفس
برگ هــاى این گیاه غنــى از منیزیم، 
کلســیم، و ویتامین C هســتند. شما 
مى توانید برگ هاى کرفس را به ساالد 

به عنوان یک نوع سبزى اضافه کنید.

پوسته پیاز
در پوسته کاغذى پیاز کروستین 
فراوانى وجود دارد؛ فالونوئیدى که 
منجر به مبارزه با التهاب، کاهش 
فشار خون، جلوگیرى از تشکیل 
پالك در شریان ها و حفظ سالمت 
قلب مى شــود. پیاز سرخ حاوى 
کورستین بیشترى نسبت به پیاز 

زرد و سفید است.

ساقه هاى بروکلى
ســاقه ایــن ســبزى حــاوى 
ســولفورفان اســت؛ یک آنتى 
اکسیدان فیتوشیمیایى که خواص 
ضدالتهابى دارد و از سلول ها در 
برابر آســیب هاى رادیکال هاى 
آزاد محافظت مــى کند و منجر 
به غیر فعال کردن ســلول هاى 

سرطان زا مى شود.

پوست مرکبات
برخى از مزایاى تغذیه اى مرکبات در 
پوست آنها نهفته است. هر دو قاشق 
چاى خورى از پوست مرکبات، 3 گرم 
فیبــر دارد. همچنین ثابت شــده که 
میزان ویتامین C پوست مرکبات، پنج 
برابر بیشتر از گوشت آنهاست. پوست 
مرکبات همچنین حاوى ویتامین ها 
و امالح معدنى از جمله ریبوفالوین، 
 ،B6 تیامین، نیاسین، فوالت، ویتامین
ویتامین B5، ویتامین A، کلســیم، 

آهن، پتاسیم، روى و منیزیم است.

یک متخصص تغذیه و رژیم درمانى با اشــاره 
به ویژگى هاى یک نان خــوب، گفت: نان هایى 
مناسب هستند که بر پایه غله کامل باشند و از آرد 

سبوس دار در تهیه آن استفاده شده باشد.
نرگس جوزدانى متخصص تغذیه و رژیم درمانى 
درباره انواع نان هاى موجود در بازار اظهار کرد: 
نان هاى کشور به دو دسته سنتى و صنعتى تقسیم  
و بر پایه آرد گندم تهیه مى شــوند، برخى افراد 
تصور مى کنند که در بین نان ها، نان ســنگک 
و بربرى از بقیه نان ها بهتر هســتند در حالى که 
در تهیه نان بربرى تنها سبوس روى آن پاشیده 
مى شــود و نان هاى ســنگک هم به طور کلى 

سبوس دار نیستند.
وى بیان کرد: در تهیه نان هاى صنعتى، سبوس 
از ابتدا به خمیر نان اضافه و در فرایند فرآورى نان 
همراه با بهبوددهنده هاى نان تخمیر مى شــود، 
بنابراین بــدن مى توانــد از ویتامین هاى داخل 
ســبوس به ویژه ویتامین هاى گروه B استفاده 
کند، در نان هاى ســنتى، خمیر نان از آرد سفید 
تهیه و ســبوس تنها روى نان پاشیده مى شود، 

بنابراین در نان هاى سنتى ما از خواص سبوس 
چندان بهره برده نمى شود.

این متخصص تغذیه و رژیــم درمانى افزود: در 
گذشته براى تهیه نان سنگک از آرد سبوس دار 
استفاده مى شد، بنابراین نان هاى سنگک ارزش 

غذایى بیشترى نسبت به بقیه نان ها داشتند.
جوزدانى درباره ویژگى هاى یک نان خوب تأ کید 
کرد: به طور کلى نانى خوب است که سبوس دار 
و از غالت کامل در تهیه آن استفاده شده باشد، 
نان هاى بر پایه غالت کامل اثر ســیرکنندگى 
بیشــتر و ارزش غذایى باالترى در مقایســه با 

بقیــه نان ها دارنــد. وى تصریح 
کرد: نان هــاى چــاودار بر پایه 
غله کامل هستند و نقش مؤثرى 
در کنترل قند خون و گرســنگى 
دارند، بنابراین مصــرف این نان 

براى مبتالیان به دیابت و 
افرادى که زود گرسنه 

مى شــوند، مفید 
است.

این متخصص تغذیــه و رژیم درمانى یادآورى 
کرد: برخى افــراد به پروتئین موجــود در گندم 
حساسیت نشان مى دهند بنابراین با مصرف نان 
به مشکالت گوارشى و نفخ دچار مى شوند، این 
دسته از اشخاص مى توانند همانند مبتالیان به 
بیمارى سلیاك، از نان هاى فاقد گلوتن استفاده 
کنند که از این نان هــا مى توان به نان هاى تهیه 

شده از آرد برنج، ذرت و سیب زمینى اشاره کرد.

بهترین نان براى سالمتى کدام است؟

ه غالت کامل اثر ســیرکنندگى 
شغذایى باالترى در مقایســه با 

رنــد. وى تصریح
ى چــاودار بر پایه 
و نقش مؤثرى  ند
خون و گرســنگى
نان این  مصــرف

وت و  به دیاب
 گرسنه 

ید

کاهو از گروه سبزیجات پهن برگ است که فواید بسیار مؤثرى دارد. فواید کاهو عبارت است از:
سم زدایى بدن: کاهو منبع خوب آنتى اکسیدان هایى نظیر ویتامین هاى A و C است.

پیشگیرى از نابودى استخوان ها: کاهو حاوى ویتامین k است.
بهبود سالمت قلب: کاهو از تجمع پالك پیشگیرى مى کند.

حفظ قوه بینایى: مواد مغذى نظیر ویتامین هاى A و  C و کاروتنوئیدها در کاهو وجود دارند.
درمان مشکالت پوستى: ویتامین A موجود در کاهو به بهبود سالمت پوست کمک مى کند.

بهبود سیستم ایمنى: کاهو داراى دو تقویت کننده سیستم ایمنى یعنى ویتامین هاى A و C است.
مقابله با سرطان: رنگدانه کلروفیل موجود در کاهو مى تواند از سرطان هاى کبد و روده پیشگیرى کند.

بهتر است هر روز کاهو بخورید

سندرم پاى بى قرار احتمال خودکشى را افزایش مى دهد
محققان با بیان اینکه مبتالیان به ســندرم پاى بى قرار سه 
برابر بیشتر احتمال دارد به خودکشى و خودزنى اقدام کنند 
تأکید کردند نباید فراموش کنیم که بین ســالمت جسم و 

روان ارتباط تنگاتنگى وجود دارد.
یافته ها نشــان داد در مدت زمان انجام این مطالعه احتمال 
خودکشــى یا خودزنى در مبتالیــان به این ســندرم در 
مقایســه با افراد دیگر نزدیک به سه برابر بیشتر بوده است. 
هرچند، در این مطالعــه رابطه علت معلولى تأیید نشــده 

است.
یکى از محققــان این مطالعــه گفت: با در نظــر گرفتن 
فاکتورهاى دیگرى از قبیل افسردگى، اختالالت خواب و 
بیمارى هاى شایع مزمن، سندرم پاى بى قرار همچنان عامل 
مســتقلى در اقدام به خودکشى و خودزنى است. همچنین، 
علت دقیق این ارتباط مشخص نیســت اما نتایج به دست 
آمده به شــکل گیرى تحقیقات بیشــتر در فهم بهتر این 

مکانیزم کمک مى کند.

بر اثر این ســندرم بیمــار در پاها احســاس ناراحتى دارد 
و موجب مى شــود همــواره مجبور به حرکــت دادن آنها 
باشــد که این وضعیت در طول شــب هم ادامه دارد و بر 
کیفیت خــواب اثر مى گــذارد. همچنین علــت بروز این 
ســندرم مشــخص نیســت اما مطالعاتى که در گذشته 
انجام شــده  حاکى از ارتبــاط بین این بیمــارى و کمبود 
آهن همچنیــن پایین بــودن ســطح دوپامیــن در مغز

 است.
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مدیر کل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان اصفهان در 
نشست خبرى با اصحاب رسانه که به مناسبت هفته 
دولت برگزار شــد گفت: تعداد 66 پروژه آبخیزدارى، 
حفاظت و امور اراضى و احیا توســعه و بهره بردارى 
اصولى از جنگل ها و مراتع اســتان با اعتبارى بالغ بر 
22 میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملى در هفته 

دولت افتتاح شد.
محمد حسین شاملى ادامه داد: همچون سال گذشته 
از محل اعتبارات صندوق توســعه ملــى مبلغ 550 
میلیارد ریال مصوب شده و جهت اجرا در سطح 66/3 

هزارهکتار ابالغ شده است.
وى با اشاره به اینکه تا کنون تعداد 92 قرارداد به مبلغ 
455 هزار و 450 میلیون ریال در سطح 21 شهرستان 
منعقد و پیگیرى الزم جهــت اجراى طرح ها مصوب 
معمول شده اســت تصریح کرد: در سال گذشته تمام 
تالش الزم در جهت مراقبت و نگهدارى از تاغزارهاى 
اســتان در ســطح 53 هزار و 571 هکتار، با اجراى 
عملیاتى همچون نهال کارى، آبیارى و مراقبت، ایجاد 
بادشــکن زنده، حفارى واحداث کانال پساب و تولید 

نهال گلدانى به عمل آمد.
وى افزود: امسال از محل صندوق توسعه ملى اعتبارى 
بالغ بر 120 میلیارد ریال جهت مقابلــه با ریزگردها 
تصویب و اقدامات الزم جهت جانمایى واجراى طرح 

معمول شده است.
مدیر کل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان اصفهان با 
اشاره به اجراى عملیات مالچ پاشى خاطرنشان کرد: 
امسال جهت اجراى عملیات مالچ پاشى در سطح 850 
هکتار به منظور جلوگیرى از حرکت شن هاى روان،  
منطقه اى از شهرستان آران و بید گل شناسایى شد که 
مطالعات آن انجام و پیگیرى الزم جهت تامین مالچ 

جهت اجراى طرح صورت گرفته است.

شاملى بیان کرد: قرار است امســال نیز همانند سال 
گذشــته به منظورحفاظت از مراتع استان و صیانت از 
اراضى ملى و دولتى از محل اعتبارات صندوق توسعه 
ملى 17 قرار داد با تعاونى ها با پیــش بینى اعتبارى 
بالغ بر 16 هزار میلیون ریال منعقد شده و با اختصاص 
اعتبار استانى پس از مبادله موافقتنامه در جهت تکمیل 
قرارداد ها در ســطح کلیه شهرستان ها بطور مجدانه 

اقدام خواهد شد.
وى با اشاره به اینکه امسال نیز از محل صندوق توسعه 
و درآمد عمومى بــا عقد 5 قــرارداد در جهت تثبیت 
مالکیت دولت و اجراى طرح کاداســتر منابع طبیعى 
در سطح 553 هزار هکتار اقدام شــده است تصریح 
کرد: در سال گذشــته به منظور جلوگیرى از تخریب 
مراتع و جلوگیرى از ورود زود هنگام به مراتع ییالقى 
در سطح یک میلیون و 750 هزار هکتار با تجهیز 19 
پایگاه ثابت و 56 پاســگاه سیار اقدامات الزم صورت 

گرفته است. 
مدیــر کل منابــع طبیعــى و آبخیــزدارى اســتان 
اصفهان بیــان کرد: بــه منظــور اصالح مراتــع، تهیه 
طرح هاى مرتع دارى در ســطح 3000هکتار و بازنگرى 
طرح هاى راکد مرتع دارى در سطح 7800 هکتارانجام شد.
شاملى با اشاره به مراقبت از جنگل هاى استان خاطر 
نشــان کرد: در جهت احیا و مراقبــت از جنگل هاى 
استان نیز ضمن تولید نهال به میزان 126 هزار اصله 
و عملیات جنگل کارى با بذر در سطح 1115هکتار، 
عملیات نگهدارى جنگل کارى سنواتى درسطح 185 
هکتار، عملیات نگهدارى وذخیــره گاه هاى جنگلى 
درســطح 7904 هکتار و جنــگل کارى (بذرکارى) 
درسطح288 هکتار به صورت مشارکتى و نگهدارى 
مناطق احیا شده وقرق 120 هکتار اقدامات الزم انجام 

شده است. 
مدیر کل منابع طبیعى و آبخیزدارى اســتان اصفهان 

با اشاره به اینکه امســال نیز از محل صندوق توسعه 
و درآمد عمومى با عقد8 قرارداد با اعتبارى بالغ بر 18 
هزار و 870 میلیون ریال در جهت احیاى رویشگاه هاى 
مرتع اقدامات الزم از طریق قرق، احداث آب انبار و ... 
در دستور کار قرار گرفته است اظهار داشت:  در بخش 
جنگل کارى ضمن عقد 10 قرارداد با بخش غیر دولتى 
به مبلغ 290 هزار و 50میلیون ریال از محل صندوق 
توسعه ملى طرح هاى جنگل کارى به طور جدى در 

حال پى گیرى است.
***

در ادامه این نشســت معاون آبخیــزدارى اداره کل 
منابع طبیعى و آبخیزدارى استان اصفهان با اشاره به 
طرح هــاى آبخیزدارى اســتان اصفهــان گفت: از 
پشت کوه فریدونشهر و پادناى سمیرم تا خور و بیابانک 
و شرق اصفهان طرح هاى آبخیزدارى از جمله سدهاى 

خاکى و نهال کارى ها گسترده شده است.
ابوطالب امینى با اشاره به مزایاى آبخیزدارى توضیح 

داد: یکى از مزایاى آبخیزدارى این است که سرمایه 
عظیم در یک نقطــه هزینه نمى شــود و در حقیقت 
اعتبارى که براى طرح هاى آبخیزدارى وجود دارد به 

صورت عادالنه در سطح استان توزیع مى شود.  
وى با اشــاره به اینکه تاکنــون 3.5 میلیون هکتار از 
اراضى و حوضه هاى آبخیز اســتان مــورد مطالعات 
توجیهى قرار گرفته اســت خاطرنشان کرد: مطالعات 
تفصیلى حدود دو میلیون هکتار در پنج حوزه در حال 
اجرا است و حدود یک میلیون و 800 هزار هکتار نیز 
با توجه به اولویت بندى ها و اعتبارات در دســترس 

طرح هاى آبخیزدارى انجام شده است.  
معاون آبخیزدارى اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى 
استان اصفهان  گفت: با موافقت مقام معظم رهبرى 
در ســال جارى از محل صندوق توسعه 200 میلیون 
یورو، 1500 میلیارد تومان براى طرح هاى آبخیزدارى 
کشــور اختصاص یافت که از این میزان  55 میلیارد 
تومان اعتبار براى توسعه طرح هاى آبخیزدارى استان 

اصفهان تخصیص یافته است.
امینى با اشاره به اینکه در  ســال 97 براى نخستین 
بار حــدود 30 میلیــارد تومان اعتبار بــه طرح هاى 
آبخیزدارى تخصیص یافت تصریح کرد: منابع طبیعى 
و آبخیزدارى اســتان  14 پروژه را در 16 شهرستان 
اصفهان کلید زد که در حال حاضــر بین 90 تا 100  
درصد این پروژه ها پیشرفت داشته است و امسال نیز 
که با موافقت مقام معظم رهبرى این اعتبار حدود دو 
برابر شده 28 پروژه در 18 شهرستان تعریف شد که از 

این تعداد 21 پروژه به پیمانکاران واگذار شده است.
معاون آبخیزدارى اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى 
استان اصفهان عنوان کرد: در دو دهه اخیر بیش از 25 
هزار اقدام بیولوژیک از جمله بذرکارى، نهال کارى و 
چندین هزار بندهاى ســنگى مالتى با ارتفاع کمتر از 

سه متر و حدود  170 بند خاکى اجرایى شده است.
وى با اشــاره بر اینکه در ســال جــارى 28 پروژه 
آبخیزدارى و 50 پروژه مرتع، جنگل و کاداستر تعریف 
شده است بیان کرد: در یک حوزه براى توسعه پوشش 
گیاهى و کنترل فرسایش خاك  نه تنها باید اقدامات 
بیولوژیکى و مکانیکى آبخیزدارى اجرا شود بلکه براى 
حفاظت از آنها اجراى طرح هاى کاداستر و حفاظتى 

نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
امینى در همین راستا ادامه داد: بر این اساس 25 درصد 
از 55 میلیارد تومان اعتبار براى حفاظت از جنگل ها 
و مراتع و 75 درصد آن نیز بــراى اجراى طرح هاى 

آبخیزدارى در نظر گرفته شده است.
***

در ادامه این نشست معاون فنى اداره کل منابع طبیعى 
و آبخیزدارى اســتان اصفهان با اشاره به اینکه حدود 
10 درصد مساحت خشــکى جهان را بیابان تشکیل 
مى دهد گفت: حدود 20 درصد از مســاحت ایران و 
30 درصد از اســتان اصفهان مناطق بیابانى است که 

شهرستان هاى شمالى و مرکزى این استان را شامل مى شود.
عبدالرضــا مهاجــرى در همین راســتا ادامــه داد: 
خوشبختانه امروز در 307 هزار هکتار از وسعت استان 
طرح هاى بیابان زدایى انجام شده است درحالى که 

کل فضاى سبز شهرى اصفهان 3500 هکتار است.
وى با بیان اینکــه 600 هزار هکتــار از عرصه هاى 
طبیعى اســتان به مراقبــت خاص نیــاز دارد گفت: 
سامانه تلفنى 1504 در طول شبانه روز آماده است که 
گزارش هاى مردمى براى مشاهده هرگونه تخریب 
عمــدى و یا غیر عمــدى منابع طبیعــى نظیر قطع 
درختان، تصــرف، تخریب جنگل ها و یــا هرگونه 

آسیب رسانى به مراتع و عرصه ها را دریافت کند.
معاون فنى اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان 
اصفهان با بیان اینکه اولویت نخست این اداره حفاظت 
از عرصه هاى طبیعى است تصریح کرد: حدود 23 تیم 
گشت و مراقبت در سطح استان در عرصه هاى منابع 
طبیعى بــکار گرفته و به رغم اینکه افزایش پوشــش 
گیاهى امسال 30 درصد بیشــتر بوده اما در مجموع 
شش میلیون و 300هزار هکتار مراتع استان، 41 فقره 
آتش سوزى به مساحت 180 هکتار وجود داشته است.

مهاجرى با اشــاره به اینکه میزان خســارات ناشى 
از آتش ســوزى هاى امســال هنوز محاسبه نشده 
است خاطرنشان کرد: امســال آتش سوزى در مراتع 
نســبت به ســال هاى گذشــته 20 درصد افزایش 

داشته است.
وى علــت افزایش آتش ســوزى هاى امســال را 
گرم تر شدن هوا، سهل انگارى گردشگران و دامداران 
و افزایش 30 درصدى پوشش گیاهى نسبت به سال 
گذشته دانســت و گفت: تیم هاى گشت و مراقبت، 
آتش ســوزى ها را به خوبى کنترل کرده است زیرا 
مى توانست رقمى باالتر این باشد اما آتش سوزى هاى 

امسال متوسط بین 4.5 هکتار بود.

66 پروژه منابع طبیعى و آبخیزدارى استان اصفهان به بهره بردارى رسید 
محیا حمزه

شــهردارى گز برخوار در نظر دارد بهره بردارى و نگهداشت از جایگاه عرضه شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومى خرید را مطابق جدول زیر از فروشندگان ذیصالح انجام دهد.
گاز طبیعى CNG متعلق به خود واقع در شهر گز را از طریق مزایده عمومى و 
در قالب قرارداد اجاره بهاء ماهیانه به مدت یک سال واگذار نماید. متقاضیان 
مى توانند جهت دریافت اســناد و مدارك مزایده، تا پایــان وقت ادارى روز 
پنجشنبه 1398/06/21 به دبیرخانه شــهردارى گز برخوار مراجعه نمایند. 
ضمنًا اطالعات تکمیلى مزایده فوق از طریق وب ســایت شهردارى به نشانى
 www.gazborkhar.ir در دسترس مى باشد. همچنین امور مالى شهردارى 
با شماره تلفن 45721961- 031 داخلى 120 در ساعات ادارى آماده پاسخ گویى 

به سؤاالت احتمالى مى باشد.
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 www.abfaesfahan.ir محل دریافت اسناد: سایت اینترنتى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
        www.iets.mporg.ir پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات

     شماره تلفن گویا: 8- 36680030- 031 (داخلى 388)

آگهى مزایده عمومىآگهى مناقصه عمومى

روابط عمومى شهردارى گز برخوار شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اولنوبت اول

مبلغ تضمین (ریال)نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه

خرید یک دستگاه الکتروپمپ جهت ایستگاه پمپاژ مبارکه 114/4- 2- 98
250/000/000جارى(تصفیه خانه آب اصفهان)

خرید لوله چدن داکتیل تایتون پوشش دار قطر 250 میلیمتر 145- 2- 98
1/917/000/000جارىجهت شاهین شهر

خرید لوله چدن داکتیل تایتون پوشش دار قطر 200 میلیمتر 146- 2- 98
1/549/000/000جارىجهت شاهین شهر

392/000/000جارىخرید 288 دستگاه کارت خوان همراه هوشمند149- 2- 98

نام روزنامه: نصف جهان
تاریخ انتشار: 6/5 /1398

م الف: 578130


