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بنیاد تعاون زندانیان استان اصفهان در نظردارد فروشگاه مستقر در زندان کانون اصالح (مبالغ به ریال)  
تربیت (مجتمع دولت آباد) را از طریق مزایده عمومى واگذار نماید.

لذا متقاضیان مى توانند جهت تهیه اسناد مزایده تا پایان وقت ادارى 98/07/16به بنیاد 
تعاون زندانیان اصفهان واقع در بزرگراه اصفهان _ذوب آهن جنب زندان مرکزى بنیاد 
تعاون زندانیان _امور بازرگانى مراجعه و اسناد را دریافت و حداکثر تا پایان وقت ادارى 
مورخ 98/07/21به صورت پلمب شده تحویل نمایند.پاکات در تاریخ 98/07/22 بازگشایى 

وقرائت خواهد شد.
ضمنا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن هاى 37887308-37885784 - 031 

و09133265567تماس حاصل فرمایید.

آگهى  تجدید مزایده عمومى شماره 98/03عملکرد شش ماهه اول سال1398 شهردارى فالورجان

  بنیاد تعاون زندانیان استان اصفهانجواد نصرى- شهردار فالورجان    

     

التماس دالل عروس هاى داعش براى بازگشت به خانهسردمدار گرانى در بازار میوهپزشک قالبى با روزى 8 میلیون تومان درآمد بازداشت شد اولین پیروزى گاندوها یا تداوم شکست ناپذیرى طالیى پوشان؟ جهان نمااستان ورزش جهان نما

1700
 لوح هخامنشى 

باالخره به ایران 
بازگشت

نقش اصفهان مانند فلورانس در ایتالیاست
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تشدید نظارت و کنترل بر 
انبارهاى کاال در اصفهان

جزئیاتى از 
فساد در واردات موبایل

قبوض کاغذى آب بها از 
آبان ماه در استان اصفهان 

حذف مى شود

2

چرا مترو 
در روزهاى تعطیل 

تعطیل است

دوشنبه شب سرانجام 1783 لوح هخامنشى با 
پرواز «لوفت هانزا» آلمان از مؤسسه  شرق شناسى 

دانشگاه شیکاگو واقع در کشور آمریکا به ایران 
بازگشت. این آثار بعد از 84 سال به کشور باز مى گردد. 

این الواح بعد از کاوش در محوطه تخت جمشید... 

حدود چهار سال از راه اندازى خط یک قطار شهرى 
کالنشــهر اصفهان مى گذرد اما هنــوز به اعتقاد 
مســئوالن این ســرویس حمل  و نقل عمومى، 
امکان ارائه خدمات آن در روزهاى تعطیل توجیه 

اقتصادى ندارد.
خط یک قطار شهرى اصفهان کار خود را از سال 
94 با راه اندازى تعدادى از ایستگاه هاى این مسیر 
آغاز کرد تا اینکه به مرور زمان 20 ایستگاه آن از 
شمال تا جنوب این کالنشــهر راه اندازى و وارد 

سرویس خدمات رسانى...

3

دوئل ژنرال و منصوریان، قسمت هشتمدوئل ژنرال و منصوریان، قسمت هشتم
ژنرال ژنرال 44 برد، علیمنصور  برد، علیمنصور 22 برد، یک تساوى برد، یک تساوى

7

سفیر ایتالیا  در دیدار با استاندار:

پاداش در انتظار سبزها
باشگاه ذوب آهن قرار است به اعضاى این تیم بابت صعود به مرحله 

یک هشتم نهایى جام حذفى پاداش بپردازد.
تیم فوتبــال ذوب آهن اصفهان در مرحله یک شــانزدهم نهایى جام 
حذفى به مصاف تیم پارس جنوبى رفت و در نهایت با برترى 2 بر یک 

شاگردان علیرضا منصوریان به پایان رسید.
پس از این پیروزى...

2

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 7 بخوانید

مدیرعامل شرکت قطار شهرى اصفهان 
پاسخ مى دهد

آگهى ابالغ
اداره کل امور مالیاتى 

استان اصفهان

ساخت تونل هاى پیچیده  براى حفاظت از مهمات و پرسنل
فرمانده نیروى هوافضاى سپاه خبر داد

2

2

وقتى قسمت نبودوقتى قسمت نبود
 على پرویـن رضایت بگیرد على پرویـن رضایت بگیرد

هزینه
عملکرد بودجه سال 98 شرح

15،784،884،124 13/110/000/000 وظیفه خدمات  ادارى

27،037،277،450 23/640/000/000 وظیفه خدمات 
شهرى

27،395،571،599 56/100/000/000 وظیفه عمران 
شهرى

 درآمد
عملکرد بودجه   سال    98 شرح

74،710،266،760 92،500،000،000 درآمد
          

شرکت تعاونى مسکن کارکنان شهردارى شاهین شهر به استناد مصوبه 98/06/03 
هیأت مدیره شرکت تعاونى در نظر دارد یک قطعه زمین با کاربرى مسکونى به پالك  
ثبتى شماره 409/6405 واقع در بلوار  طالقانى طرح تفکیکى برم به مساحت 198 
متر مربع را با قیمت پایه  کارشناسى 3,564,000,000 ریال از طریق مزایده عمومى به 

صورت نقد به فروش برساند.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مزایده مى بایستى در ساعات 
ادارى به واحد حسابدارى شهردارى مراجعه و پیشنهادهاى خود را حداکثرتا پایان 

وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 98/07/30 به دفتر شرکت تعاونى تحویل نمایند.
شرکت تعاونى در رد یا قبول  یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

آگهى مزایده عمومى

کیانوش کیانى -  مدیر عامل شرکت تعاونى کارکنان شهردارى شاهین شهر

نوبت اول

ى

گردد. 
.

در صفحه 4 و 5 بخوانید

باشگ
یک
تیم
حذف
شاگ
پس

تى

5 بخوانید
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بى توجهىبى توجهى
6060 درصد  درصد 

پزشکان پزشکان 
اصفهانىاصفهانى

 به سامانه  به سامانه 
مالیاتىمالیاتى

سازمان حمل و نقل جمعى شهرســتان لنجان در نظر دارد بازسازى ناوگان 
اتوبوسرانى را از طریق مناقصه عمومى به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا 
اشخاص حقیقى و حقوقى واجد شرایط در صورت تمایل به همکارى مى توانند 
جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ نشــر آگهى به نشانى اصفهان- زرین 
شهر- بلوار جانبازان- تقاطع سوم- جنب پلیس راهور مراجعه و پیشنهادات 
خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى مورخ 98/07/20 به دبیرخانه ســازمان 
تحویل نمایند. تلفن جهت هماهنگى و بازدیــد از پروژه 03152273469- 

 03152236973
«سازمان در رد یا قبول یک یا همه پیشنهادات مختار است.»

آگهى مناقصه عمومى

سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان 

نوبت دوم
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بى اعتنایى آشکار پزشــکان به قانون نصب سامانه هاى 
فروش ســازمان امــور مالیاتى (کارتخوان هوشــمند) 
مسئله اى است که مى تواند باعث مقاومت دیگر اصناف 
نسبت به اجراى این قانون شــود؛ به طورى که از همین 
حاال برخى از اصناف پردرآمد دیگر مانند سردفتران سعى 
دارند مانند پزشکان درآمدهاى خود را بسیار اندك جلوه 
دهند! این در حالى است که صنف ســردفتران به دلیل 
شرایط انحصارى که براى ورود به این حرفه حاکم است 
از درآمدهاى بســیار باالیى برخوردارند اما از زمانى که 
بحث هاى مالیاتى جدى شده است آنها نیز قصد دارند که 
به نوعى درآمد خود را بسیار کمتر از آن چیزى که هست 

بیان کنند.
به گزارش «ایســنا»، به نظر مى رســد عــدم جدیت 
دســتگاه هاى نظارتى در برخورد با پزشــکان در مقوله 
مالیات گیــرى مى تواند باعث تحریــک بقیه اصناف به 
سرپیچى از قانون نصب سامانه هاى فروش شود. پزشکان 
اولین قشرى بودند که قرار بود این قانون از آنها شروع شود 
اما با سرپیچى 70 درصدى که از آن داشتند عمًال باعث 
شــدند که این قانون درباره آنها اجرا نشود.  بر این اساس 
برخورد جدى با سرپیچى آشکار پزشکان از اجراى یک 
قانون مالیاتى الزامى جدى نه فقط براى مالیات ســتانى 

از آنها بلکه براى مقوله مالیات ستانى به طور کلى است. 

سردار امیرعلى حاجى زاده، فرمانده نیروى هوافضاى سپاه 
پاسداران در خصوص شهرهاى موشکى و ویژگى هاى 
آنها گفت: یکى از توانمندى هاى بســیار مهم کشورمان 
بخش موشکى است که این توانمندى را نباید در معرض 
غافلگیرى دشمن قرار دهیم. ایده این شهرها مربوط به 
سال 1363 یعنى شروع موشــکى است و در واقع قبل از 
اینکه اولین موشک وارد کشور شود، اولین تونل ایجاد شد.

فرمانده نیروى هوافضاى ســپاه با بیان اینکه از آن روز 
حفارى تونل شروع شــده و تا به امروز شبانه روزى ادامه 
دارد، اظهار کرد: در اعماق زمین و کوه ها تونل هاى بسیار 
پیچیده اى براى نگهدارى مهمات، موشک، تجهیزات و 

حتى پرسنل حفارى شده است.
وى با بیان اینکه نگرانى دشمنان هم از این است که این 
امکانات در دسترس آنها نیست، گفت: به عنوان مثال در 
مذاکرات هسته اى آنقدر که دشمنان درباره فردو دغدغه 

داشتند، درباره نطنز نداشتند چراکه فردو زیرزمینى بود.
ســردار حاجى زاده در خصــوص تــرس از آقازاده ها، 
برادرزاده ها و خواهرزاده ها با بیــان اینکه اینها نمادى از 
نزدیکان مسئوالن هســتند، عنوان کرد: در مواردى از 
مفاسد و تخلفاتى که مشاهده مى کنیم، ردپایى از نزدیکان 
مسئوال ن را مشاهده مى کنیم. نزدیکان یک مسئول باید 

سالم باشند و باید مراقبت کنند.

سردفتران هم 
ساز مخالف کوك کردند

ساخت تونل هاى پیچیده  براى 
حفاظت از مهمات و پرسنل

خودروى مورد عالقه دزدان
سردار محسن حسن خانى،    آفتاب  نیوز |
رئیس پلیس آگاهى ناجا اعالم کرد 70 درصد 
از کل ســرقت هاى خودرو در کشور مربوط به 
سوارى پراید است و از همین 70 درصد نیز 90 
درصد مربوط به تولیدات قبل از سال 86 است. 
حاال به همین آمار، سهم دوازده سیزده درصدى 
ایران خودرو را هم اضافه کنیم، مى شود حدود 

90 درصد.

جایگزین پراید معرفى شد
دبیر انجمــن تخصصى    تجارت نیوز |
صنایع همگن در پاســخ به این پرســش که 
کدام خودروهاى تولیــد داخل جایگزین پراید 
مى شــوند؟ اظهار کرد: خودرویى که تلفیقى از 
پراید و تیباســت جایگزین پراید مى شود. البته 
بخشى از قطعات این خودرو جدید نیز همانند 
پراید و تیبا از کشورهاى خارجى تأمین مى شود. 

پاى «افراد ناشناس» 
وسط است

  عصر ایران| رئیس کمیســیون عالى 
ســوانح شــرکت راه آهن گفت: بررسى اعالم 
نتایج سوانح ریلى بســتگى به نوع و پیچیدگى 
دارد که از چند ساعت تا نهایتًا چند روز به طول 
مى انجامد اما علت سانحه ریلى قطار زاهدان-
تهران بازشدن پیچ و پابندهاى ریل توسط افراد 
ناشناس بوده که گزارش آن به وزیر هم ارسال 
شده اســت. در این حادثه که چهارشنبه هفته 
گذشته اتفاق افتاد بیش از 42 نفر مصدوم شدند 
و پنج نفر از مسافران این قطار نیز جان خود را 

از دست دادند.

نتایج آمارگیرى دام
  میزان | نتایج طرح آمارگیرى تغییرات 
ماهانه تعداد دام ســبک در شهریور ماه 1398 
نشــان مى دهد که تعداد گوسفند و بره موجود 
در دامدارى هاى کشــور 42/9 میلیون رأس و 
تعداد بز و بزغاله 16/4 میلیون رأس بوده است 
که نسبت به ماه قبل به ترتیب 1/7 و 0/4 درصد 
کاهش یافته است. طبق یافته هاى دیگر این 
طرح آمارگیرى، تعداد 570 هزار رأس بره و 353 
هزار رأس بزغاله در شــهریور ماه سال جارى 
متولد شــده اســت که نســبت به مــاه قبل 
به ترتیب 76/5 و 61/9 درصد افزایش داشــته 

است.

وضعیت بارش هاى پاییزه
  آفتاب  نیوز | احــد وظیفــه، مدیرکل 
پیش بینى و هشدار سریع سازمان هواشناسى 
که در یک برنامه رادیویى صحبت مى کرد گفت: 
مدل هاى اقلیمى نشان مى دهند که بارش هاى 
پاییزه امسال در کل کشور از جمله شرق ایران 

در حد نرمال و باالتر خواهد بود.

زنان سالمند مى شوند 
مردان مى میرند!

وزیر بهداشــت درمان و آموزش    ایرنا |
پزشکى گفت: در مباحث جمعیتى شاهد وقوع 
چند اتفاق هســتیم که یکى از آنها این است 
که به دلیل کاهش زاد و ولــد و افزایش طول 
عمر، جمعیت ایران به سمت پیر شدن مى رود. 
دومین اتفاق این است که درآینده جمعیت زنان 
سالمند از مردان سالخورده پیشى مى گیرد به 
دلیل اینکه در کشورهاى در حال توسعه با توجه 
به مراقبت هاى سالمت ویژه زنان و کودکان، 
ســالمت مردان مغفول مى ماند. نمکى ادامه 
داد: در حال حاضر 8/3 درصد جمعیت کشور، 
ســالمند تلقى مى شــوند که در آینده نزدیک 
ا ین رقم به 16 درصد و بعد از آن به 28 درصد 

جمعیت خواهد رسید.

یک جاسوس سیا  
به اعدام محکوم شد 

ســخنگوى قوه قضاییه به صدور    انتخاب |
حکم براى تعدادى از جاسوسان اشاره کرد و گفت: فرد 
دیگرى هم که براى آمریکا جاسوسى کرده از سوى 
قاضى دادگاه به اعدام محکوم شــده ولى با توجه به 
درخواست متهم براى فرجام خواهى پرونده به دادگاه 

تجدیدنظر فرستاده شده است.

بازداشت فیلترکننده تلگرام 
بازپرس سابق دادســراى کارکنان    انتخاب |
دولت دستگیر و بازداشت شد. بیژن قاسم زاده روز جمعه 
هفته گذشته با دستور قضایى بازداشت و راهى زندان 
شده است. بر اساس این گزارش، بازداشت این بازپرس 
سابق دادســراى کارکنان دولت در راستاى برخورد با 
فساد در درون قوه قضائیه صورت گرفته است. قاسم 
زاده همان بازپرسى است که در اردیبهشت سال گذشته 

دستور فیلتر تلگرام را صادر کرده بود.

اطمینان دادن روحانى به 
رئیس دولت اصالحات

مرتضى طالیى، فعال سیاســى    نامه نیوز|
اصولگرا درباره انتخابات آتى مجلس مى گوید: معتقدم 
دولت تالش دارد مجلســى شــکل بگیرد که سهم 
جریان اصالحات و اعتدال در آن قابل توجه باشــد. 
آقاى روحانى در ماه مبارك رمضان ضیافت افطارى 
با حضور آقاى خاتمى داشت، آنجا گفتگوهایى انجام 
و به جریان هاى حاضر اطمینان داده شــد که نگرانى 
چندانى براى انتخابات آتى مجلس و نتایج آن نداشته 
باشــند. وقتى اخبار پراکنده را کنار هــم مى گذاریم 
مى توانیم بگوییم غافلگیرى جریان اصولگرا مى تواند 

از همین نقطه باشد.

روایتى جدید از
 سرنوشت صدام

سردار مرتضى قربانى، فرمانده     خبر آنالین |
لشکر عملیاتى 25 کربال روایتى جدید درباره سرنوشت 
دیکتاتورى مى گوید که هشــت ســال جنگ را به 
کشورمان تحمیل کرد. او روایتى دارد بر اساس شاهدان 
عینى از سپاه بدر درباره لحظه اعدام این جنایتکار جنگى 
و وحشتى که از مرگ داشــت. او مى گوید بر اساس 
اطالعاتى که دارد، سرنوشــت «صدام» این بوده که 
جسدش به دست خانواده دامادهایش طعمه سگ ها 
شود. خانواده همان دامادهایى که اعدامشان کرده بود.

عزل و نصب از داخل زندان!
شرکت کنتورسازى    خبرگزارى دانشجو|
قزوین یکى از شرکت هایى است که سازمان خصوصى 
سازى آن را واگذار کرده است. این شرکت با چند دهه 
ســابقه در تولید کنتور برق و کنتور هاى مکانیکى در 
سطح خاورمیانه، دچار بحران مالى شده و ماه ها حقوق 
کارگران خــود را پرداخت نکرده اســت. حاال مالک 
شرکت در زندان به ســر مى برد اما به گفته کارگران، 
مالک کارخانه در اســم، در زندان است؛ اگر نیاز باشد 
مى تواند تماس بگیرد و با مســئوالن استانى ارتباط 
بگیرد. او حتى مدیرعامل شرکت را هم در زندان عزل 

و نصب مى کند.

چین عظمت خود را 
به جهان نشان داد!

  فارس| دولت چین هفتادمین سالگرد تأسیس 
جمهورى خلق را با برگــزارى رژه اى عظیم در میدان 
«تیان آنمن» و رونمایى از یک موشک جدید دوربرد 
جشن گرفت. پس از سخنرانى رئیس جمهور چین، وى 
از 15هزار نیروى نظامى مســتقر در میدان تیان آنمن 
سان دید در این رزمایش 160 هواپیماى نظامى هم 
مشارکت کرده اند. میزان تجهیزات موجود در رژه به 
حدى بود که مراسم عبور آنها از برابر جایگاه بیش از دو 

ساعت طول کشید.

خبرخوان

«طوبى گوندال»، دالل ازدواج داعش که در ســن 22 
سالگى بریتانیا را براى پیوســتن به گروه داعش ترك 
کرده بود اکنــون التماس مى کند تا بــار دیگر بتواند به 

بریتانیا بازگردد.
روزنامه بریتانیایى «سان» در این باره مى نویسد: او دالل 
ازدواج عروس هاى داعش بوده و دختران جوان از جمله 
«شمیمه بیگوم» را فریب داده بود تا به سوریه سفر کرده 
و به داعش بپیوندند. اکنون او خود التماس مى کند تا اجازه 
ورود دوباره اش به بریتانیا داده شود و بتواند دو فرزندش را 
به این کشور بیاورد. او گفته که از دولت بریتانیا مى خواهد 

کارى کند که در اردوگاه پناهندگان رها نشود.
طوبى اکنون 25 ساله اســت. عکس هاى او در اردوگاه 
پناهندگان در سوریه منتشر شده اند. او دانشجوى سابق 
دانشگاه گلد اسمیت و دختر یک تاجر موفق بود که در 22 
سالگى خانه خود در لندن را ترك کرد تا به داعش بپیوندد. 
هم اکنون، او در اردوگاه پناهندگان «عین عیسى» در رقه 
به ســر مى برد. او تالش ناموفقى براى فرار از روستاى 
بغوز تحت کنترل داعش به سمت مرز ترکیه داشته است.

«ســان» در ادامه مى نویســد: نکته جالب آن است که 
گوندال پیش تر بریتانیا را «کشورى کثیف» خوانده بود 
با این حال، اکنون التماس مى کند تا به بریتانیا بازگردد. 
او در داعش با نام مســتعار «ام مثنى البریتانیا» شناخته 
مى شــد. او پیش تر از حمالت تروریســتى پاریس که 
بیش از 130 نفر در جریان آن کشته شدند حمایت کرد و 
گفته بود:«اى کاش مى توانستم قتل عام گروگان ها را با 

چشمان خود ببینم. باید خیلى زیبا بوده باشد .»
گفته مى شود او باعث فرار «شمیمه بیگوم» دختربچه اى 
مدرسه اى در سال 2015 از لندن و پیوستن او به داعش 
شده بود. «شمیمه» پیش تر گفته بود از پیوستن به داعش 
پشیمان نیست با این حال، در حال حاضر مى خواهد به 

لندن بازگردد چرا که 9  ماهه باردار اســت. او گفته بود از 
زندگى در میدان جنگ خسته شــده است و از روستاى 
بغوز آخرین سنگر تحت کنترل داعش در شرق سوریه 

گریخته تا به نوزادى که باردار است آسیبى نرسد.
او به همراه دو همکالسى دیگرش به نام هاى «خدیجه 
ســلطان» و «آمرا عباس» که دانش آموزان دبیرستان 

بنتال گرین آکادمــى بودند در فوریه ســال 2015 به 
ترکیه گریختند و از آنجا وارد ســوریه شــدند. آنان به 
والدینشان گفته بودند براى گردش به سفر مى روند اما 
هرگز بازنگشــتند. بیگوم گفته بود که به محض ورود 
به سوریه در رقه ساکن شــد و پس از سه هفته با مردى 

هلندى که به اسالم گرویده بود ازدواج کرد.

التماس دالل عروس هاى داعش براى بازگشت به خانه

روزگار تیره و تار «ام مثنى البریتانیا»
ســخنگوى ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز در 
خصوص آخرین وضعیــت بیش از 30 هزار تلفن 
همراه غیرفعال شــده که به صورت غیرقانونى و 
با سوءاستفاده از اطالعات مسافرى، رجیستر شده 
بودند، اظهار کرد: در حال حاضر هیچیک از این 
موبایل ها هنوز غیرفعال نشــده اند، بلکه پیامک 
هشدارى از سوى سامانه همتا براى دارندگان آنها 
ارسال شده و در آن هشدار داده شده است که ثبت 
آنها با سوءاستفاده از اطالعات مسافرى صورت 
گرفته و مالکان این تلفن هاى همراه در فرصت 
داده شده باید اسناد خود را در ارتباط با این موضوع 

ارائه کنند.
حمیدرضــا دهقانى نیا گفت: بر اســاس پیامک 
ارسال شده، اگر اســناد دارندگان این تلفن هاى 
همراه بتواند قانونى بودن فرایند رجیستر شدن این 
موبایل ها را اثبات کند و نشان دهد که دارندگان 
آنها مســافران واقعى بوده اند که مشکلى نیست 
ولى اگر قانونى بودن فرایند رجیســتر شدن این 
موبایل ها احراز نشــود، قطعًا بر اســاس قانون، 
گوشــى ها قاچاق محسوب شــده و در نتیجه یا 
مســدود مى شــوند و یا فرایند قانونى براى آنها 

اجرایى خواهد شد.
وى گفت: ارســال پیامک بــه موبایل هایى که 
مشکوك به سوءاســتفاده از اطالعات مسافران 
براى رجیســتر کردن موبایل هاى قاچاق بودند 
نشــان داد که از 37 هزار گوشى موبایلى که این 
پیامک برایشان ارســال شده، تنها 7000 گوشى 
تلفن همراه روشن و در حال استفاده بوده و احتماًال 
دارندگان آن ها مصرف کننــدگان بوده اند و حدود 
30 هزار تلفن همراه خاموش بــوده و این یعنى 
قاعدتًا ایــن موبایل ها به احتمال زیاد در دســت 

مصرف کننده واقعى قرار ندارند.

جزئیاتى از فساد 
در واردات موبایل

ایام محرم و اربعین حسینى که مى شود خیلى ها رخت و 
لباس عزا تن مى کنند و در میان لباس ها و ملزوماتى که در 
این ماه مرسوم است، پیشانى بند جایگاه خاصى دارد. اما 
میان همه پیشانى بندهاى معمولى، امسال یک پیشانى بند 
عجیب به بازار آمده، پیشــانى بندى که نورانى اســت و 

مى توان آن را خاموش و روشن کرد!
«پیشانى بند نورانى» ایده خالقانه اى است که به همت تیم 
دانشجویى گروه الکترونیک مؤسسه آموزش عالى جهاد 
دانشگاهى کرمانشاه تبدیل به محصول شده و حاال این 

پیشانى بندهاى نورانى قرار است اربعین امسال بر پیشانى 
زوار اباعبدا...(ع) نقش ببندن د.

پیشانى بندهایى که عالوه بر روش کردن پیشانى زوار، 
چراغ  خانه 300 خانوار را هم با اشــتغالزایى که داشــته 
روشــن کرده، خانوارهایى که بخش اعظم آنها در کنار 
دانشجویان، مددجویان بهزیستى و زندانیان هستند. آنطور 
که مســئوالن این پروژه مى گویند اربعین امسال سقف 

تولید این پیشانى بندها حدود 40 هزار عدد خواهد بود.
این پیشانى بندها و مچ بندها چراغ خاموش و روش دارد که 

با روشن کردن آن نام مبارك ائمه اطهار(ع) وسط پیشانى 
بند روشن مى شود.

 وى افزود: اســتفاده از این پیشــانى بندها و مچ بندهاى 
نورانى عالوه بر اثرگذارى فرهنگــى و ترویج فرهنگ 
عاشورایى مى تواند موجب ایمن ســازى زائرین در برابر 
خطرات احتمالى در مسیر و به ویژه خطر تصادف در شب 
شود. حدیدى با اشاره به قیمت پایین این پیشانى بندها و 
مچ بندهــا، گفــت: زوار مى توانند این محصــول را از 

موکب هاى در مسیر مرز خسروى تهیه کنند.

تولید یک پیشانى بند جدید براى اربعین

دوشنبه شب ســرانجام 1783 لوح هخامنشى با پرواز 
«لوفت هانزا» آلمان از مؤسسه  شرق شناسى دانشگاه 
شیکاگو واقع در کشور آمریکا به ایران بازگشت. این آثار 

بعد از 84 سال به کشور باز مى گردد. 
این الواح بعد از کاوش در محوطه تخت جمشید در سال 
1314 کشف شده است. در آن زمان توافقى با دانشگاه 
شرق شناسى آمریکا صورت مى پذیرد و الواح به صورت 
امانى به دانشگاه واگذار مى شود اما سال ها از این قرارداد 

مى گذرد و الواح به کشور بازنمى گردد.
تاکنون در سه مرحله طى سال هاى 1327 (179 قطعه)، 
1329 (37 قطعه) و 1383 (300 قطعه) بخش هایى از 
این مجموعه به ایران بازگردانده شده است اما بازگشت 

محموله چهارم با حواشــى زیادى همراه بود و در سال 
2004 تبدیــل به موضــوع حکــم دادگاه دارایى هاى 
کشف شده در دادگاه بخش شمالى الینویز ایالت متحده 
شدند که شــاکیان به دنبال توقیف اموال دولتى ایران 
بودند تا دادگاه را قانــع کنند حکم پرداخت غرامت را به 

نفع آنها و علیه دولت ایران قبل از دعوى ارائه دهند.
گویا قول ارسال محموله دیگرى از این الواح داده شده 
که به دلیل مشکالت و سختى هاى بسته بندى ارسال 
آن به تأخیر افتاده اســت.  این الواح حــاوى اطالعات 
ارزشــمندى در مورد مدیریــت منابع و راه هــا، روابط 
اجتماعى و دســتمزدها و اقتصاد جامعه هخامنشــى 

است. 

على پرویــن، اســطوره تیم فوتبــال پرســپولیس با 
«خبرآنالین» گفتگوى جالبى انجام داده و در آن به جز 
مســائل روز فوتبال، به موضوعات دیگرى هم پرداخته 
است، از جمله ماجراى رضایت گرفتن براى یک اعدامى :
«من خیلى دنبال رضایت رفتم، حتى یادم اســت حدود 
یکسال و نیم دنبال رضایت یک نفر رفتم؛ به هیچ عنوان 
رضایت نمى دادند و سرانجام هم راضى نشدند. به جایى 
رسید که سه شنبه از زندان کچویى با من تماس گرفتند 
که متهم را بردند قرنطینه و فردا اعدام خواهد شــد. من 
همه کارى کردم، بارها پیش خانواده آن پسر رفتم ولى 
به هیچ عنوان رضایت نمى دادند! ما هم گفتیم توکل به 
خدا، بعضًا پیش آمده موقع اعدام درخواست مهلت کنند. 

سه شنبه شب ما خانه بودیم ساعت 8 و 30 دقیقه داشتم 
سریال «ســتایش» را مى دیدم که زنگ خانه را زدند و 
دیدم حدود ده نفر مقابل خانه من هســتند. رفتم دیدم 
برادر همان آقایى اســت که در یک دعوا سهواً یک نفر 
را کشته. با کلى خجالت از من خواستند که همراهشان 
به زندان بــروم. من هم گفتم اگر با آمدن من درســت 
مى شــود، مى آیم. به اتفاق داماد باجناقم رفتیم مقابل 
زندان. به رئیس زندان زنــگ زدم که گفت على آقا زود 
آمدى چون درب زندان را زودتر از ساعت 3 باز نمى کنیم، 
ما هم منتظر ماندیم تا ساعت 3 شود. دوستان آن شخص 
یک چک دو میلیاردى و یک چک سفید امضا به من دادند 
که این مشکل حل شود. با آقاى شیرینى رفتیم داخل که 

تا حدود ساعت 4 هم پدر و مادر شخص اعدامى نیامده 
بودند. رئیس زندان گفت امیدوارم نیایند. ساعت 4 و 30 
دقیقه حدود 500 نفر از آشناهاى آن شخص آمدند. آقاى 
شهریارى از من خواست صحبت کنم که پدر مقتول که 
اتفاقًا پرسپولیسى هم بود گفت شش ماه وقت مى دهم 
ولى مادر او رضایت نمى داد. به جز آنها پنج اعدامى دیگر 
هم بودند؛ مثالً  یک خانم که مادرشوهر خود را کشته بود. 
من در اتاق زندان منتظر بودم که آقاى شــهریارى هم 
رفت صحبت کند. حدود ساعت 6 اون خانم اعدامى و دو 
نفر دیگر وقت گرفتند که دیه را پرداخت کنند ولى متهم 
ما با وجود اینکه مبلغ دیه هم آماده بود، قســمت نبود و 

حکم اجرا شد.»

وقتى قسمت نبود على پروین رضایت بگیرد

1700 لوح هخامنشى باالخره به ایران بازگشت

دادستان جیرفت از بازداشــت یک پزشک زن قالبى به 
همراه کارآموز قالبى اش در جیرفت خبر داد و گفت: مطب 
این پزشک قالبى پلمب و تجهیزات پزشکى داخل مطب 

توقیف شد.
حسین سالمى افزود: در حال حاضر تعدادى از بانوان به 
دلیل عارضه هاى پوســتى از قبیل افتادگى پلک و لب به 

دادسراى جیرفت مراجعه و طرح شکایت کرده اند.
دادستان جیرفت گفت: متهمان که دو خانم داراى مدرك 
تحصیلى دیپلم هســتند با اجاره یک واحــد آپارتمان و 
استخدام یک منشى، به مراجعین نوبت دهى مى کردند و 
روز هاى چهارشنبه هر هفته از کرمان براى انجام اقدامات 
پزشکى به صورت غیرقانونى به جیرفت سفر مى کردند و 
تقریباً در هر روز بالغ بر هشت میلیون تومان درآمد داشتند.
ســالمى گفت: پس از بازدید کارشناسان دانشگاه علوم 
پزشکى و پلیس اطالعات شهرستان از این مطب، مقادیر 
تجهیزات و دستگاه مخصوص اقدامات پزشکى کشف و 
توقیف شد و متهمان با دستور قضایى دستگیر و بازداشت 

شدند.
دادســتان جیرفت اعالم کرد: طبق نظر دانشــگاه علوم 
پزشکى، تزریق ژل و انواع آمپول هاى زیبایى و همچنین 
استفاده از تجهیزات کشف شــده در این مطب فقط باید 
توسط پزشک متخصص پوست و مو و یا پزشک عمومى 
صورت پذیرد. وى در خصوص شیوه کار متهما ن و نحوه 
جذب مراجعه کننده گفت: تحقیقات تکمیلى در این رابطه 
در شعبه اول بازپرسى دادسراى جیرفت ادامه دارد و افرادى 

از جمله یک پزشک به این دادستانى احضار شده اند.

پزشک قالبى با روزى 
8 میلیون تومان درآمد 

بازداشت شد
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علت درج «بدهى قبلى» در 
پیامک مخابرات 

رئیـس روابـط عمومـى مخابـرات منطقـه اصفهـان 
توضیحاتى را در خصوص پیامک صورتحسـاب ارسال 
شده براى مشترکان ارائه کرد. شاهین ملک زاده با اشاره 
به پیامک ارسالى به مشـترکین تلفن ثابت استان گفت: 
باتوجه بـه اینکه صورت حسـاب تلفن ثابـت، ماهانه به 
صورت پیامک ارسال مى شود، در پیامک ارسالى مهر ماه 
سال جارى آیتمى تحت عنوان بدهى قبلى منظور شده 
که این آیتم مربوط به بدهى مرداد ماه 98 به اضافه بدهى 
ما قبل این تاریخ مشترکینى است که احیاناً صورتحساب 

سنوات قبل خود را پرداخت نکرده اند.

پیدا شدن جسد گردشگر 
جسد جوان گردشـگر 32 سـاله که در رودخانه آب ملخ 
سـمیرم غرق شـده بود پیدا شـد. رئیس جمعیت هالل 
احمر سمیرم گفت: این جوان بوشهرى روز جمعه پنجم 
مهر در رودخانه آب ملخ غرق شـده بود و جسدش بعد از 
گذشت سـه روز، یک کیلومتر پایین تر از تخت سلیمان 
آب ملخ در کنار رودخانه پیدا شد. یک ماه پیش نیز دختر 
جوانى در رودخانه آب ملخ غرق شـد که هنوز جسد وى 

پیدا نشده است.

500 هزار نفر در قالیشویان
مراسم قالیشویان مشـهد اردهال امسال با حضور بیش 
از 500 هـزار نفر برگزار مى شـود. سیدحسـین رضوى، 
بخشدار نیاسرگفت: از نخستین ساعات صبح روز دومین 
جمعه مهر ماه، سازمان اتوبوسرانى تمام امکانات خود را 
براى سـرویس دهى به عزاداران حضرت سلطانعلى(ع) 
بسیج مى کند. این آیین هر سال در دومین جمعه ماه مهر، 

به یاد شهادت على بن محمد باقر (ع) برگزار مى شود.

ذخیره خونى مطلوب است
مدیرکل انتقال خون استان اصفهان اظهار کرد: ذخیره 
خون اسـتان با توجه بـه مراجعه کنونى مـردم به مراکز 
اهداى خون، در وضعیت مطلوب اسـت امـا به این معنا 
نیسـت که دیگر مردم براى اهداى خون مراجعه نکنند. 
مجید زینلى اضافه کرد: گروه خونى O مثبت بیشترین 
فراوانى و گروه خونى AB منفى کمترین فراوانى خون 

را در سطح استان دارند.

نخستین باران در راه است
کارشناس مسئول پیش بینى هواى اداره کل هواشناسى 
اسـتان اصفهان گفـت: نیمه غربى اسـتان در سـاعات 
بعدازظهر روز چهارشنبه(امروز) شاهد بارش هاى پراکنده 
خواهد بود. آسیه آقایى افزود: آسمان شهر اصفهان در روز 
چهارشنبه (امروز) کمى ابرى همراه با غبار صبحگاهى، 
به تدریـج افزایش ابر و وزش باد تقریباً شـدید و احتمال 
بارش پراکنده پیش بینى مى شود و در نیمه غربى استان 
در ساعات بعدازظهر شاهد بارش هاى پراکنده خواهد بود.

افزایش ایمنى در شرکت گاز
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: خوشبختانه 
طى سـال هاى اخیر ضریب ایمنى در شرکت گاز استان 
اصفهان افزایش یافته است. سـید مصطفى علوى بیان 
کرد: با رعایت الزامات ایمنى در اجراى پروژه ها، توسعه 
و تعمیرات شـبکه و تجهیزات گازرسانى و فرهنگسازى 
ضریب ایمنى در شـرکت گاز اسـتان اصفهـان افزایش 

یافته است. 

رژه آتش نشان ها در 
باغبادران

رژه نـاوگان خودرویـى آتش نشـانى و خدمـات ایمنى 
شـهردارى باغبادران در شـهر باغبادران انجام شـد. به 
گزارش روابط عمومى شـوراى اسـالمى و شـهردارى 
باغبـادران، همزمان با هفتم مهر مـاه روز ایمنى و آتش 
نشانى رژه ناوگان خودرویى در شهر باغبادران انجام شد. 
واحدهاى مدیریت بحران شهردارى باغبادران دراین رژه 

توانایى و ظرفیت خود را به نمایش گذاشتند.

خبر

فروش محصوالت شرکت ذوب آهن اصفهان در نیمه 
نخست امسال حدود 86 درصد افزایش یافت.

معاون فروش شرکت ذوب آهن اصفهان گفت: از ابتداى 
امسال تا پایان شــهریور با فروش یک میلیون و 198 
هزارتن انواع محصول فوالدى 51 هزار و 744 میلیارد 
ریال در آمد کسب شــده که این میزان حدود 86 درصد 

بیشتر از مدت مشابه پارسال است.
بهزاد کرمى افزود: 8378 میلیارد ریال از ســهم در آمد 
کسب شده مربوط به فروش محصوالت ذوب آهن در 
شهریور است. وى عملکرد شرکت ذوب آهن اصفهان 
را در نیمه نخست امسال بســیار مطلوب ارزیابى کرد و 

گفت: در این مدت 379 هزار تن تیرآهن، 284 هزار تن 
میلگرد، 398 هزار تن شمش، 20 هزار تن کالف، 8720 
تن ریل و 47 هزار تن نبشــى و ناودانى در مادر صنعت 

ایران تولید شده است.
معاون فروش شــرکت ذوب آهن اصفهــان افزود: در 
نیمه نخست امســال، 420 هزار تن تیرآهن، 316 هزار 
تن میلگرد، 431 هزار تن شمش، 23 هزار تن کالف و 
1108  تن ریل همچنین 6555 تن نبشــى و ناودانى به 

فروش رسیده است.
ذوب آهن اصفهان نخســتین و بزرگ تریــن کارخانه 

تولیدکننده فوالد ساختمانى و ریل در ایران است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان اصفهان گفت: 
تعداد شکایت هاى حوزه کار در هیئت هاى تشخیص این 
خطه در شش ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه 

سال 97، حدود 11 درصد کاهش داشته است.
محسن نیرومند در نشست سه جانبه گرایى دولت، کار و 
کارفرما و رونمایى از سامانه جامع روابط کار در محل اداره 
کار استان اصفهان افزود: در شش ماه اول سال گذشته 
17 هزار و صد دادخواست و شکایت در این منطقه ثبت 
شد اما در بهار و تابستان امســال این عدد به 15 هزار و 
261 شکایت کاهش پیدا کرد. وى اظهار کرد: در شش 
ماه نخست امسال 157 شرکت خدماتى تأیید صالحیت 

شدند و دو شرکت نیز نتوانســتند مجوزدار شوند و این 
نشــان مى دهد که ما موضوع صالحیت ها را با جدیت 

پیگیرى مى کنیم.
مدیر کل تعــاون، کار و رفاه اجتماعى اســتان اصفهان 
اضافه کرد: 70 درصد از زمان و انرژى این نهاد در موضوع 

روابط کار صرف مى شود.
نیرومند حضور دالالن در مراجــع کار را به عنوان آفتى 
در این عرصه ذکر کرد و افــزود: خواهان حذف دالالن 
هستیم، حتى ایجاد چارچوب نظام مند و تأیید صالحیت 
برخى از آنان مى تواند مشکالت کنونى ناشى از فعالیت 

غیر شفاف آنان را کاهش دهد.

کاهش شکایت هاى جامعه کار 
استان اصفهان 

درآمد 51 هزار میلیاردى 
ذوب آهن در نیمه نخست امسال

سرپرست پلیس آگاهى فرماندهى انتظامى اصفهان 
از تشدید طرح نظارت و کنترل بر انبارهاى کاال در 
استان خبر داد و گفت: با متخلفان و احتکارکنندگان 

در این منطقه به شدت برخورد مى شود.
سرهنگ حسین ترکیان افزود: از ابتداى سال جارى 

تاکنون چندین انبار بزرگ احتکار کاال در اســتان 
کشــف و پلمب شــد و پرونده متخلفان به دستگاه 
قضایى اســتان تحویل داده شــد. وى از جمله این 
موارد را کشــف انبار قاچاق حدود ده هزار قلم انواع 
لوازم الکتریکى و برقى بــه ارزش دو میلیارد و 500 

میلیون ریال عنوان کرد.
سرهنگ ترکیان همچنین کشف انبار 300 میلیاردى 
برنج احتکار شده در شهرســتان برخوار را از دیگر 
کشفیات در این زمینه برشــمرد. وى یادآور شد: در 
این انبار 430 تن برنج خارجى به ارزش 300 میلیارد 
ریال احتکار شده کشف شد که طبق نظر کارشناس 
اداره صنعت، معدن و تجارت، برنج ها در خرداد ماه 
وارد شده و پس از گذشت چهار ماه باید از انبار خارج 
و به فروش و مصرف عمومى مى رسید که این اقدام 

انجام نشده بود.

تنها 40 درصد از جامعه پزشــکى اســتان اصفهان 
سامانه مالیاتى را جدى گرفتند.

مدیرکل امور مالیاتى استان اصفهان گفت: با پایان 
مهلت فراخوان ثبــت کد کارتخوان پزشــکان در 
ســامانه مالیاتى، تنها 40 درصد از جامعه پزشکى 
استان شامل 2684 نفر به این قانون متعهد بودند و 

براى ثبت نام اقدام کردند.
بهروز مهدلو با بیان اینکه تاکنون به طور میانگین 33 
درصد از جامعه پزشکى کشور از این قانون مالیاتى 
تبعیت کردند افزود: با وجــود اینکه هنوز حدود 60 

درصد از پزشکان اســتان براى ثبت کد کارتخوان 
خود در سامانه مالیاتى اقدام نکرده اند، اما درمانگران 
این استان در مقایسه با آمار کشورى همچنان پیشتاز 
استقبال از قانون مالیاتى بوده اند. وى با بیان اینکه 
این فراخوان براى حدود 7000 پزشــک شاغل در 
استان صادر شده بود، به آغاز بازدید میدانى از مطب 
پزشکان متخلف نیز اشاره کرد و ادامه داد: تا دو هفته 
آینده پرونده مالیاتى این پزشکان نافرمان از قانون، 
جمع آورى و براى بررسى و تعیین جریمه به مراجع 

قضایى ارسال مى شود.

رئیس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان گفت: 
خوشــبختانه با تغییر فصل هیچ مشکلى در تأمین 
میوه هاى پاییــزه نداریم و تنها نــرخ خیار درختى 

افزایش یافته است.
ناصر اطرج در گفتگو با «ایسنا» با اشاره به وضعیت 
بازار میوه با توجه به تغییر فصل، اظهار کرد: امسال 
تغییر فصل به دلیل فراوانى میوه، چندان تغییرى بر 
بازار نگذاشته اســت و معموًال هر سال در این برهه 
از زمان نــرخ گوجه یا برخــى صیفى جات افزایش 

مى یافت که اکنون تغییرى نکرده است.
 وى افزود: در حال حاضر تنها خیار درختى به دلیل 

خنک شدن هوا، بوته هاى آن دیرتر به بار مى نشیند، 
همچنین خیار درختى نو تازه وارد بازار شده و به دلیل 
صادرات شــاهد کمبود محصول و افزایش قیمت 

آن هستیم. 
رئیس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان اضافه 
کرد: در حال حاضر خیار درختــى در میدان میوه و 
تره بار 4500 تومان نرخ گذارى شــده که در سطح 

عرضه قیمت آن باالتر است.
رئیس اتحادیه میوه و سبزى فروشــان شهرستان 
اصفهان نیز در خصوص افزایــش نرخ خیار در بازار 
اصفهان، گفت: دو هفته پیش نرخ عمده فروشــى 
هرکیلو خیار 2500 تومان بود، در حالى که امروز به 

5000 تومان رسیده است.
نوروزعلى اسماعیلى افزود: دلیل افزایش نرخ خیار، 
نرخ گذارى ایــن محصول اســت، در حالى که باید 
براســاس عرضه و تقاضا قیمت آن تعیین شود؛ در 
شــرایط افزایش قیمت به جاى نرخ گذارى نیازمند 
نظارت هستیم. وى تصریح کرد: افزایش نرخ خیار در 
حالى اتفاق افتاده که نه تنها هوا سرد نشده و بارندگى 
در کشور نداشــتیم، بلکه در ایام خاص و پیک سال 

نیز قرار نداریم.

قائم مقام و دبیر شوراى توسعه قرآنى کشور در نشست 
بررسى وقف مشارکتى در حوزه امور قرآنى، اظهار کرد: 

اصفهان قطب اصلى قرآن کشور اســت چراکه تعدد 
مؤسسات قرآنى در این استان نشان دهنده عالقه مردم 
به قرآن است و سایر استان ها نیز باید در این زمینه از این 
منطقه الگو بگیرند. حجت االسالم حمید محمدى، دلیل 
وجود ظرفیت باالى قرآنى در استان اصفهان را ریشه در 
ظرفیت تاریخى این شهر دانست و گفت: استان اصفهان 
همواره در طول تاریخ در همه عرصه ها سرآمد بوده و 

مایه افتخار کشور و جهان اسالم است.
او تصریح کرد: هر جامعه اى که بخواهد پیشرفت کند 
باید متصل به وقف شــود، علت پیشــرفت اروپاییان 
اتصال مسیحیت به وقف است چراکه وقف یک صدقه 

جاریه است.

تشدید نظارت و کنترل بر انبارهاى کاال در اصفهان

بى توجهى 60 درصد پزشکان اصفهانى
 به سامانه مالیاتى

سردمدار گرانى در بازار میوه

اصفهان قطب اصلى قرآن کشور است

حدود چهار ســال از راه اندازى خط یک قطار شــهرى 
کالنشهر اصفهان مى گذرد اما هنوز به اعتقاد مسئوالن 
این سرویس حمل  و نقل عمومى، امکان ارائه خدمات 

آن در روزهاى تعطیل توجیه اقتصادى ندارد.
خط یک قطار شهرى اصفهان کار خود را از سال 94 با 
راه اندازى تعدادى از ایســتگاه هاى این مسیر آغاز کرد 
تا اینکه به مرور زمان 20 ایستگاه آن از شمال تا جنوب 
این کالنشهر راه اندازى و وارد سرویس خدمات رسانى 
شد. با وجود افزایش چشمگیر تعداد مسافران این خط 
و دو برابر شدن آنها در دو سال گذشته، هنوز این وسیله 
حمل و نقل عمومى در روزهاى تعطیل رسمى، خدمات 
رســانى ندارد هرچند در چند مورد جزئى از جمله اعیاد 
بزرگ مذهبى یا عید نوروز امســال، براى رفاه مردم و 

گردشگران فعالیت داشت.
مسئوالن قطار شهرى اصفهان همچنان تأکید دارند که 
راه اندازى قطار شهرى در روزهایى که تعداد مسافران 
کم است، هزینه قابل توجهى را به این شرکت تحمیل 
مى کند و از نظر اقتصادى و درآمدى توجیه پذیر نیست. 
مدیرعامل شــرکت قطار شــهرى اصفهان با اشاره به 
اینکه تعداد مسافران این وسیله حمل و نقل عمومى در 
زمان حاضر در هر روز بین 75 تا 85 هزار نفر است، گفت: 
اگر در روزهاى تعطیل میزان تقاضا به همین میزان بود 

امکان راه اندازى این سرویس وجود داشت.
علیرضا فاتحــى در گفتگو بــا «ایرنا» با بیــان اینکه 
شــهردارى اصفهــان در زمــان حاضر یارانــه قابل 
مالحظه اى را بــراى فعالیت قطار شــهرى پرداخت 

مى کند، افزود: هزینه هاى جارى قطار شهرى اصفهان 
روزانه حدود 150 میلیون تومــان و ماهانه بین 4/5 تا 
پنج میلیارد تومان اســت و درآمدهاى حاصل از فروش 
بلیت فقط حدود 20 درصد آن را پوشــش مى دهد. وى 
با اشاره به اینکه شهردارى اصفهان حدود 3/5 میلیارد 
تومان از هزینه هاى جارى قطار شهرى را پرداخت مى 
کند، تصریح کرد: در ســال هاى اخیر و با تحریم هاى 
اقتصادى، هزینه هاى تعمیــر و خرید قطعات مورد نیاز 

بسیار افزایش یافت.
فاتحى خاطرنشــان کرد: اگر بخواهیم قطار شهرى را 
در روزهاى تعطیل  فعال کنیــم باید تعداد کارکنان این 
شرکت را افزایش داد و با توجه به شرایط خاصى که در 

زمان حاضر حاکم است امکان این امر وجود ندارد.

مدیرعامل شرکت قطار شهرى اصفهان پاسخ مى دهد

چرا مترو در روزهاى تعطیل، تعطیل است

معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان با اشــاره به اجراى طرح حذف قبوض 
کاغذى آب بها گفت: چاپ و توزیع قبوض کاغذى آب 
بها به طور کامل  در شــهرضا حذف شد و با جمع آورى  
شماره همراه  52 هزار و 700 مشــترك در شهرضا و 
منظریه قبوض آب بها به صورت الکترویک براى آنها 

ارسال مى شود.
رضا رضایى اعالم کرد: مهر مــاه قبوض کاغذى براى 
مشترکین شــهرضا و منظریه صادر نشد بلکه  از طریق 
پیامک رقم  آب بها شهریور ماه به اطالع مشترکین رسید. 
وى با بیان اینکه شرکت آبفا استان اصفهان در ماه هاى 
اخیر نسبت به فراهم کردن زیرساخت هاى حذف قبوض 
آب بها در سطح اســتان اقدام کرد، خاطر نشان ساخت: 

مشترکین اصفهانى مى توانند  به منظور اطمینان از ثبت 
نام و درج شماره تلفن همراهشان در برنامه جامع خدمات 
مشترکین آبفا، با سامانه 1522 تماس بگیرند و یا از طریق 
 www. Abfaesfahan.ir پرتال شرکت به نشانى

شماره تلفن همراه خود را ثبت کنند.
معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب وفاضالب 
استان اصفهان در پاســخ به اینکه برخى از مشترکین 
مى خواهند از چگونگى روند محاســبه آب بهاى خود 
مطلع شــوند تصریح کرد: مشــترك با گرفتن شماره  
#151522*6655* و کد دستورى USSD مى تواند 
قبوض آب بها خود را مشاهده کند. وى افزود: مشترکین 
از طریق سامانه هاى پرداخت غیرحضورى و یا تماس با 
شماره تلفن 1522 و  ثبت کلید شماره یک، نسبت به وارد 

کردن شناسه قبض و شناسه پرداخت، اقدام و قبض خود 
را در هر ساعت از شبانه روز پرداخت کنند.  

رضایى درباره اجراى طرح حــذف قبوض کاغذى آب 
بها در استان اصفهان گفت: در حال حاضر شماره همراه 
بیش از 76 درصد مشــترکان در استان جمع آورى شد 
تالش شبانه روزى براى جمع آورى 100 درصدى شماره 
همراه مشترکین تا پایان مهر ماه در دستور کار قرار دارد. 
وى با بیان اینکه درصدد هســتیم مهر ماه آخرین دوره 
توزیع قبوض کاغذى آب بها در اســتان اصفهان باشد، 
اظهار کرد: با جمع آورى تلفن همراه مشترکین و اطالع 
رسانى جامع پیرامون چگونگى پرداخت الکترونیکى، 
از این پس قبوض مشــترکین به صورت الکترونیکى 

صادر مى شود.

قبوض کاغذى آب بها از آبان ماه در استان اصفهان حذف مى شود

  مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى استان اصفهان گفت: دیوارنویسى 
و شعارنویسى توســط برخى افراد در محوطه هاى تاریخى از جمله سى و سه پل و پل 
خواجو، معضلى است که اکنون میراث فرهنگى با انجام اقداماتى  براى برطرف کردن 

این عمل ناپسند، آن را از اهداف مهم خود قرار داده است.
فریدون اللهیارى با بیان اینکه جلوگیرى از رفتار ناپســند این افراد در فضاى تاریخى 
کار سختى نیست، افزود: براى پاکسازى این آثار تاریخى هنوز بودجه  متمرکزى در نظر 
گرفته نشده  اما براى شروع باید تمامى نقاشى ها و آثار ایجاد شده به طور کامل حذف و 
پاك شود که این کار در چند نوبت انجام مى شود. وى گفت: مسئوالن باید در ساعاتى 
که بیشتر احتمال وقوع این رفتار ها مى رود راهکارى براى مراقبت از این آثار را در پیش 
بگیرند که به طور حتم نه تنها مسئوالن این مراکز و محوطه تاریخى بلکه همه نهاد هاى 

عمومى شهر نیز باید نسبت به این موضوع حساسیت و مسئولیت نشان دهند.

بودجه پاك کردن یادگارى ها را نداریم
سفیر ایتالیا در تهران گفت: کشور 
ایتالیا آمــاده توســعه و تقویت 
روابط و همکارى هاى اقتصادى، 
گردشــگرى، فرهنگى و علمى 
با کشــور ایران به ویژه اســتان 

اصفهان است.
«جوزپه پرونه» روز ســه شنبه 
در دیدار با اســتاندار اصفهان در 
استاندارى اصفهان با اشاره به روابط نزدیک میان دو ملت ایران و ایتالیا افزود: اصفهان 
نقش مهمى در گسترش روابط ایتالیا با ایران دارد به طورى که امروز (دیروز) نمایشگاه 

فلزات گرانبها و طال در این شهر با حضور پنج نماینده ایتالیایى افتتاح مى شود.
وى با بیان اینکه چند سال گذشته به عنوان گردشگر به اصفهان سفر کرد، اظهار کرد: 
این شهر براى ایران نقشى را دارد که فلورانس براى ایتالیا ایفا مى کند و با فعال سازى 
گروه هاى تجارى مى توانیم روابط بیشترى با فعاالن اقتصادى و گردشگرى این خطه 
داشته باشیم. وى ادامه داد: امروز که به این شهر سفر کردم تغییرات مثبت بسیارى را در 

آن دیدم و شهرى زنده و پاکیزه است و جاذبه هاى بصرى فراوان دارد.
اســتاندار اصفهان نیز در این دیدار به روابط خواهرخواندگى اصفهان با شهر فلورانس 
ایتالیا اشاره و خاطرنشان کرد: پیشنهاد مى کنم که این قبیل روابط از جمله فرهنگى و 
گردشگرى براى شهرهاى دیگر ایتالیا همچون ونیز  نیز توسعه یابد. عباس رضایى با 
تأکید بر اینکه این استان آماده پذیرایى از تورهاى گردشگرى ایتالیا در اصفهان است، 
اضافه کرد: جاذبه هاى فرهنگى و هنرى اصفهان براى مردم ایتالیا جذابیت بسیارى دارد.

نقش اصفهان مانند فلورانس در ایتالیاست
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آگهى ابالغ
در اجراى ماده 208 قانون مالیات ها با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مؤدیان مربوطه ابالغ مى گردد 

ظرف مدت یک ماه از تاریخ درج در روزنامه شخصاً یا بوسیله   وکیل تام االختیار به اداره مالیاتى مربوطه مراجعه نمایند در غیر اینصورت به استناد تبصره 239 
قانون مالیات هاى مستقیم پرونده امر براى رسیدگى به هیئت حل اختالف ارجاع خواهد گردید.

آدرس اداره منبع مالیاتى اصل مالیات درآمد مشمول مالیات سال 
عملکرد کالسه تاریخ برگ برگ 

تشخیص
شماره برگ 
تشخیص نام ونام خانوادگى ردیف

اصغرابادباسکول 
محمدرسول اهللا 209645 مشاغل  14,481,600  96,000,000 95 1100/138 1397/10/25 160873 حبیب لطفى 124
اصغرابادباسکول
209645 محمدرسول اهللا مشاغل  14,481,600  96,000,000 94 1100/138 1397/10/25 160871 حبیب لطفى 125

اصغرابادخ مکتبى ك قبل ازك محتشم کاشانى 209645 مشاغل  5,728,800  36,000,000 92 1100/139 1398/02/11 6871 على حبیبى میاندشتى 126
اصغرابادباسکول
209645 محمدرسول اهللا مشاغل  30,962,050  149,400,000 92 1100/140 1398/02/11 6874 حسینى حسینى 127

اول جاده اصغراباد  جنب کانال اب 209645 مشاغل  36,204,000  240,000,000 95 1100/141 1397/10/25 160788 احمدحسینى 128
اول جاده اصغرابادجنب کانال اب 209645 مشاغل  72,408,000  480,000,000 94 1100/141 1397/10/25 160785 احمدحسینى 129

اصغرابادباسکول 
محمدرسول اهللا 209645 مشاغل  23,532,600  156,000,000 95 1100/142 1397/10/25 160813 حمیدرضاحمیدزاده 130

اصغرابادباسکول محمدرسول اهللا 209645 مشاغل  23,532,600  156,000,000 94 1100/142 1397/10/25 160807 حمیدرضا حمیدزاده 131
اصغرابادباسکول محمدرسول اهللا 209645 مشاغل  54,432,250  243,000,000 93 1100/142 1397/10/25 160802 حمیدرضاحمیدزاده 132

اصغرابادخ شریعتى پ25 209645 مشاغل  23,758,880  157,500,000 95 1100/143 1397/10/25 160780 مهرى خاکدان 133
اصغرابادباسکول محمدرسول اهللا 209645 مشاغل  16,572,000  90,000,000 93 1100/144 1397/10/25 160771 دامدارى فدایى 134
اصغرابادبلوارولیعصر مقابل باسکول 209645 مشاغل  286,080,000  1,440,000,000 94 1100/146 1397/10/29 161786 مهدى رضایى 135

اصغرابادکوى دامداران ك ایستگاه شى فرعى4 209645 مشاغل  47,662,000  216,000,000 92 1100/147 1398/04/30 30165 طاها زیره کى 136
اصغراباد خ ولیعصر 209645 مشاغل  25,094,500  126,000,000 92 1100/148 1397/12*/15 182078 محمدهادى سعیدى 137

اصغراباد کانال اب دوم 209645 مشاغل  27,351,250  135,000,000 93 1100/149 1398/02/05 5370 فتح اله قصرى 138
اصغرابادباسکول 
محمدرسول اهللا 209645 مشاغل  42,396,250  195,000,000 92 1100/150 1398/01/28 3474 مرغدارى شریفى 139
اصغرابادخ تختى 209645 مشاغل  25,094,500  126,000,000 92 1100/152 1397/12/15 182084 صادقى صادقى 140

اصغرابادعلى عباسى 209645 مشاغل  15,839,250  105,000,000 95 1100/153 1398/02/05 5393 على عباسى 141
اصغرابادعلى عباسى 209645 مشاغل  12,957,600  72,000,000 92 1100/153 1398/02/05 5393 على عباسى 142

کانال خاکى اصغرابادکوى گلها 209645 مشاغل  20,817,300  138,000,000 94 1100/154 1397/12/15 182099 عبداله اسحاقى 143
کوشک 209645 مشاغل  14,764,800  81,000,000 92 1100/155 1398/02/26 11529 قربانعلى عبداللهى 144

کوشک خ اصلى خ بسیج ك دهم 209645 مشاغل  38,014,200  252,000,000 94 1100/156 1397/12/15 182010 فاضل کوشکى 145
کوشک خ اصلى خ بسیج ك دهم 209645 مشاغل  26,899,900  133,200,000 93 1100/156 1397/12/15 182008 فاضل کوشکى 146
کوشک خ اصلى خ بسیج ك دهم 209645 مشاغل  25,094,500  126,000,000 92 1100/156 1397/12/15 182006 فاضل کوشکى 147

اصغراباد 209645 مشاغل  28,782,180  190,800,000 94 1100/157 1397/12/15 182003 حسین قوقه 148
اصغرابادمرغدارى 209645 مشاغل  16,572,000  90,000,000 93 1100/158 1398/02/05 5362 مرغدارى قیور 149

باسکول محمدرسول اهللا 209645 مشاغل  42,396,250  195,000,000 93 1100/159 1398/02/05 5368 حسینعلى حاجیان 150
ج نجف اباد روبروى تابلو تیران چى 209645 مشاغل  26,599,000  132,000,000 93 1100/160 1398/02/05 5360 سرهنگ بخردى 151
ج نجف اباد روبروى تابلو تیران چى 209645 مشاغل  2,715,300  18,000,000 92 1100/160 1398/02/05 5358 سرهنگ بخردى 152

اصغراباد 209645 مشاغل  9,343,200  54,000,000 92 1100/161 1397/12/15 182089 مجیدگلشادى 153
ج نجف اباد بعداز قلعه امیریه انبار پارس 209645 مشاغل  4,751,780  31,500,000 94 1100/162 1397/12/15 182091 ترك الدانى 154

خمینى شهرباسکول محمدرسول اهللا 209645 مشاغل  22,837,750  117,000,000 92 1100/164 1398/02/05 5378 محمدعلى غفارى 155
اصغرابادباسکول محمدرسول اهللا 209645 مشاغل  43,148,500  198,000,000 92 1100/165 1397/11/29 171705 میرزایى 156
اصغرابادباسکول محمدرسول اهللا 209645 مشاغل  56,776,400  252,000,000 93 1100/165 1397/11/29 171709 میرزایى 157
اصغرابادباسکول محمدرسول اهللا 209645 مشاغل  42,539,700  282,000,000 94 1100/165 1397/11/29 171711 میرزایى 158
اصغرابادباسکول محمدرسول اهللا 209645 مشاغل  28,058,100  186,000,000 95 1100/165 1397/11/29 171715 میرزایى 159
اصغرابادباسکول محمدرسول اهللا 209645 مشاغل  12,957,600  72,000,000 92 1100/166 1398/02/05 5400 هاشمى 160
خمینى شهرکوشک اصغراباد 209645 مشاغل  16,291,800  108,000,000 94 1100/167 1397/12/15 182094 محمدقاسم زاده 161
اصغرابادباسکول محمدرسول اهللا 209645 مشاغل  35,626,000  168,000,000 92 1100/168 1397/11/29 171692 براتعلى عمادى 162
اصغرابادباسکول محمدرسول اهللا 209645 مشاغل  188,483,000  690,000,000 93 1100/168 1397/11/29 171694 براتعلى عمادى 163
اصغرابادباسکول محمدرسول اهللا 209645 مشاغل  278,557,500  1,410,000,000 94 1100/168 1397/11/29 171696 براتعلى عمادى 164
اصغرابادباسکول محمدرسول اهللا 209645 مشاغل  161,744,000  930,000,000 95 1100/168 1397/11/29 171699 براتعلى عمادى 165

اصغرابادخ انقالب ك ش پریشانى 209645 مشاغل  116,315,000  450,000,000 93 1100/169 1397/11/29 171677 حسنعلى محمدى 166
اصغراباد خ شریعتى جنب ورزشگاه پوریاى ولى 209645 مشاغل  38,693,020  256,500,000 94 1100/170 1398/02/05 5376 محمودصرامى 167
اصغراباد خ شریعتى جنب ورزشگاه پوریاى ولى 209645 مشاغل  15,668,400  85,500,000 93 1100/170 1398/02/05 5374 محمودصرامى 168
اصغرابادخ شریعتى جنب ورزشگاه پوریاى ولى 209645 مشاغل  25,470,620  127,500,000 92 1100/170 1398/02/05 5372 محمودصرامى 169

قلعه امیریه خ شهیدباهنربوستان 209645 مشاغل  23,532,600  156,000,000 95 1100/171 1397/12/15 181973 قاسمعلى مردانیان 170
قلعه امیریه خ شهیدباهنربوستان 209645 مشاغل  26,474,180  175,500,000 94 1100/171 1397/12/15 181971 قاسمعلى مردانیان 171
قلعه امیریه خ شهیدباهنربوستان 209645 مشاغل  93,762,500  375,000,000 93 1100/171 1397/12/15 181969 قاسمعلى مردانیان 172
قلعه امیریه خ شهیدباهنربوستان 209645 مشاغل  72,112,100  303,000,000 92 1100/171 1397/12/15 181967 قاسمعلى مردانیان 173
اصغرابادمرغدارى سادات 209645 مشاغل  6,788,250  45,000,000 94 1100/172 1398/02/05 5384 سادات 174
اصغرابادمرغدارى سادات 209645 مشاغل  12,957,600  72,000,000 93 1100/172 1398/02/05 5382 سادات 175
اصغرابادمرغدارى سادات 209645 مشاغل  224,567,000  810,000,000 92 1100/172 1398/02/05 5380 سادات 176

کوشک خ امیدغربى بن بست3پالك37591 209645 مشاغل  3,258,360  21,600,000 92 1100/173 1397/12/15 181989 مهدى مهرابى 177
خمیینى شهر کوشک 209645 مشاغل  25,094,500  126,000,000 92 1100/177 1398/02/26 11525 محسن نوریان 178
کوشک خ ابوذرهفدهم 209645 مشاغل  6,933,600  42,000,000 93 1100/178 1397/11/29 171661 مجیدنوریان 179

اصغراباد خ تختى کوچه صداقت 209645 مشاغل  71,210,000  300,000,000 93 1100/179 1397/11/29 171668 احمدهاشمى 180
اصغرابادانتهاى خ حجازى پ154 209645 مشاغل  2,715,300  18,000,000 95 1100/180 1398/02/05 5388 محسن هاشمى 181
اصغرابادانتهاى خ حجازى پ154 209645 مشاغل  9,343,200  54,000,000 92 1100/180 1398/02/05 5386 محسن هاشمى 182
اصغرابادخ طالقانى ك سوم 209645 مشاغل  31,678,500  210,000,000 95 1100/182 1398/01/29 3813 مسعود میرمحمدى 183

خمینى شه اصغرابادباسکول محمدرسول اهللا مرغدارى 
پریشانى 209645 مشاغل  56,776,400  252,000,000 92 1100/183 1397/11/29 171655 قدمعلى کاظمى 184

اصغرابادباسکول محمدرسول اهللا 209645 مشاغل  32,583,600  216,000,000 94 1100/183 1397/11/29 171657 قدمعلى کاظمى 185
بلوارالغدیر قلعه امیریه 209645 مشاغل  29,415,750  195,000,000 95 1100/184 1398/02/05 5409 احمدرضا کدخدایى 186

اصغرابادبه طرف کهره سنگ 209645 مشاغل  2,559,900,000  1,320,000,000 95 1100/185 1398/02/05 5405 على کریمى 187
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م الف: 615388روابط عمومى اداره کل امور مالیاتى استان اصفهان

اصغرابادباسکول سیدالشهدا 209645 مشاغل  132,552,800  504,000,000 93 1100/186 1397/11/29 171720 کوچکى 188
اصغرابادباسکول سیدالشهدا 209645 مشاغل  84,636,800  546,000,000 94 1100/186 1397/11/29 171722 کوچکى 189

اصغراباد 209645 مشاغل  385,442,400  1,296,000,000 92 1100/187 1397/11/29 171680 قاسم کیانى 190
اصغراباد 209645 مشاغل  263,537,720  939,600,000 93 1100/187 1397/11/29 171682 قاسم کیانى 191
اصغراباد 209645 مشاغل  210,855,000  1,140,000,000 94 1100/187 1397/11/29 171684 قاسم کیانى 192
اصغراباد 209645 مشاغل  141,262,400  828,000,000 95 1100/187 1397/11/29 171687 قاسم کیانى 193
اصغراباد 209645 مشاغل  34,121,500  162,000,000 93 1100/188 1397/11/29 171726 امینى 194

اصغراباد شرکت تعاونى مرغداران 209645 مشاغل  57,926,400  384,000,000 95 1100/191 1397/11/16 167970 مصطفى جعفرى 195
اصغرابادشرکت تعاونى مرغداران 209645 مشاغل  72,408,000  480,000,000 94 1100/191 1397/11/16 167967 مصطفى جعفرى 196

اصغراباد 209645 مشاغل  71,210,000  300,000,000 93 1100/191 1397/11/16 167963 مصطفى  جعفرى 197
اصغراباد 209645 مشاغل  52,175,500  234,000,000 92 1100/191 1397/11/16 167960 مصطفى جعفرى 198

اصغرابادخ طالقانى ك اول پ748 209645 مشاغل  7,919,620  52,500,000 94 1100/203 1397/11/16 167975 حمیدرضامهدور 199
اصغراباد خ طالقانى ك اول پ748 209645 مشاغل  9,042,000  52,500,000 93 1100/203 1397/11/16 167973 حمیدرضا مهدور 200

الغدیرمقابل پمپ بنزین جام جم کوشک 209645 مشاغل  543,234,900  1,746,000,000 92 1100/212 1398/04/30 31203 رضالطفى 201
اصغراباد 209645 مشاغل  52,948,350  351,000,000 95 1100/213 1397/11/16 167988 غالمرضا هاشمى 202
اصغراباد 209645 مشاغل  60,189,150  399,000,000 94 1100/213 1397/11/16 167985 غالمرضا هاشمى 203
اصغراباد 209645 مشاغل  80,231,000  330,000,000 93 1100/213 1397/11/16 167983 غالمرضا هاشمى 204
اصغراباد 209645 مشاغل  52,175,500  234,000,000 92 1100/213 1397/11/16 167981 غالمرضا هاشمى 205

الغدیربعدازکارخانه قند 209645 مشاغل  2,503,017,750  7,335,000,000 93 1100/222 1397/12/15 181980 بایرامى 206
الغدیربعدازکارخانه قند 209645 مشاغل  297,078,600  1,044,000,000 92 1100/222 1397/12/15 181977 بایرامى 207
الغدیربعدازکارخانه قند 209645 مشاغل  32,617,000  156,000,000 92 1100/287 1398/02/11 6842 بایرامى 208

قلعه امیریه  209645 مشاغل  20,817,300  138,000,000 95 1100/224 1397/12/15 181986 محمدکرمى 209
قلعه امیریه 209645 مشاغل  21,609,260  143,000,000 94 1100/224 1397/12/15 181984 محمدکرمى 210
قلعه امیریه 209645 مشاغل  28,103,500  138,000,000 93 1100/224 1397/12/15 181982 محمدکرمى 211

الغدیرفرعى49پ21 209645 مشاغل  20,364,750  135,000,000 95 110/225 1397/12/15 181957 حمیدجعفرى 212
الغدیرفرعى49پ21 209645 مشاغل  43,444,800  288,000,000 94 1100/225 1397/12/15 181955 حمیدجعفرى 213
الغدیرفرعى49پ21 209645 مشاغل  75,720,500  315,000,000 93 1100/225 1397/12/15 181952 حمیدجعفرى 214
الغدیرفرعى49پ21 209645 مشاغل  6,511,920  39,900,000 92 1100/225 1397/12/15 1819949 حمیدجعفرى 215
الغدیرجنب قندکامیاب 209645 مشاغل  5,879,400  36,750,000 93 1100/226 1397/12/15 182074 امین جعفرى 216
اصغرابادخ مدرس 209645 مشاغل  30,094,580  199,500,000 95 1100/227 1397/12/15 182026 جوادمهدور 217
اصغرابادخ مدرس 209645 مشاغل  20,930,440  138,750,000 94 1100/227 1397/12/15 182023 جوادمهدور 218
اصغرابادخ مدرس 209645 مشاغل  19,076,500  102,000,000 93 1100/227 1397/12/15 182020 جوادمهدور 219
اصغرابادخ مدرس 209645 مشاغل  13,861,200  76,500,000 92 1100/227 1397/12/15 182018 جوادمهدور 220

اصغرابادباسکول محمدرسول اهللا 209645 مشاغل  9,343,200  54,000,000 92 236/1100 1398/01/28 3478 شریفى 221
الغدیرکوشک پ21 209645 مشاغل  22,401,220  148,500,000 95 1100/237 1397/12/15 181993 اصغرعبدالهى 222
قلعه امیریه انبارعلى 209645 مشاغل  7,919,620  52,500,000 94 1100/240 1397/12/15 182082 حسین اسوده 223

اصغرآبادخ شریعتى پ25 209645 مشاغل  20,364,750  135,000,000 95 1100/241 1397/12/15 182001 جالل عموسلطانى 224
اصغرآبادخ شریعتى پ25 209645 مشاغل  30,654,420  205,200,000 94 1100/241 1397/12/15 181999 جالل عموسلطانى 225
اصغرآباد خ شریعتى پ25 209645 مشاغل  36,829,600  172,000,000 93 1100/241 1397/12/15 181997 جالل عموسلطانى 226

اصغراباد 209645 مشاغل  36,204,000  240,000,000 95 1100/242 1397/12/15 182076 گوشت احد 227
جاده نجف ابادنرسیده به کوشک 209645 مشاغل  6,933,600  42,000,000 93 1100/247 1398/02/19 8835 اشکان 228
جاده نجف ابادنرسیده به کوشک 209645 مشاغل  84,741,500  345,000,000 92 1100/247 1398/02/11 7047 اشکان 229
اصغرآباد خ شریعتى ك ش خلیلى 209645 مشاغل  917,970,000  3,960,000,000 94 1100/253 1398/02/11 6868 رضاعطایى 230
اتشگاه نرسیده به3راه درچه  209645 مشاغل  286,080,000  1,440,000,000 95 1100/254 1398/02/11 7079 نعمت اله جهانگیرى 231
اتشگاه نرسیده به3راه درچه  209645 مشاغل  186,783,000  1,044,000,000 94 1100/254 1398/02/11 6865 نعمت اله جهانگیرى 232
اتشگاه نرسیده به3راه درچه  209645 مشاغل  273,280,400  972,000,000 93 1100/254 1398/02/11 6877 نعمت اله جهانگیرى 233
اتشگاه نرسیده به3راه درچه  209645 مشاغل  284,455,200  1,008,000,000 92 1100/254 1398/02/11 6860 نعمت اله جهانگیرى 234

اصغرابادخ تختى 209645 مشاغل  16,291,800  108,000,000 94 1100/255 1398/02/11 7067 جالل مهرابى 235
اصغراباد خ تختى کوچه  209645 مشاغل  20,581,000  108,000,000 93 1100/255 1398/02/11 7062 جالل مهرابى 236

کوشک جنب مخابرات ك ش شکرانى 209645 مشاغل  27,351,250  135,000,000 93 1100/256 1398/02/11 7056 مصطفى مهرابى 237
کوشک جنب مخابرات ك ش شکرانى 209645 مشاغل  32,617,000  156,000,000 92 1100/256 1398/02/11 7054 مصطفى مهرابى 238
3راه درچه به طرف نجف اباد 209645 مشاغل  20,581,000  108,000,000 92 1100/258 1398/02/11 6850 علیرضا قائدى 239
3راه درچه به طرف نجف اباد 209645 مشاغل  43,900,750  201,000,000 93 1100/265 1398/02/11 7050 محمدحسین سلطانیان  240
3راه درچه به طرف نجف اباد 209645 مشاغل  47,662,000  216,000,000 92 1100/265 1398/02/11 7052 محمدحسین سلطانیان  241

امیرکبیرك84بهار7 209645 مشاغل  31,112,500  150,000,000 93 1100/268 1398/02/11 6847 محمودحیدرى هرستانى 242
امیرکبیرك84بهار7 209645 مشاغل  42,396,250  195,000,000 92 1100/268 1398/02/11 6844 محمودحیدرى هرستانى 243
کوشک خ گلزار 209645 مشاغل  15,367,200  84,000,000 92 1100/276 1398/02/11 7070 سیدمحمودحسینى 244

امیرکبیرفرعى62 209645 مشاغل  3,982,440  26,400,000 92 1100/286 1398/02/11 7089 على جعفرى 245
امیرکبیر 209645 مشاغل  4,525,500  30,000,000 92 1100/297 1398/03/30 20721 عبدالعلى صرامى 246

قرطمان  209645 مشاغل  59,933,750  262,500,000 92 1100/289 1398/03/29 20599 اسماعیل رضایى ادریانى2 247
کانال اب 209645 مشاغل  25,094,500  126,000,000 92 1100/306 1398/03/30 20725 حیدرعلى حاجیان 248

جاده نجف ابادنرسیده به کوشک 209645 مشاغل  2,715,300  18,000,000 92 1100/314 1398/04/23 27622 امیرحسین حقشناس 249
امیرکبیربعدازایران خودرو 209645 مشاغل  87,898,850  355,500,000 92 1100/317 1398/04/23 27488 ناب 250

3راه ا نبارماهان 209645 مشاغل  87,447,800  354,000,000 92 1100/319 1398/04/23 27492 وحیدراشدى کهق 251
اتشگاه 209645 مشاغل  3,167,850  21,000,000 95 1100/330 1398/03/30 20786 محمدنارونى اصفهانى 252
اتشگاه 209645 مشاغل  6,335,700  42,000,000 94 1100/330 1398/03/30 20781 محمدنارونى اصفهانى 253
اتشگاه 209645 مشاغل  6,933,600  42,000,000 93 1100/330 1398/03/30 20779 محمدنارونى اصفهانى 254
اتشگاه 209645 مشاغل  25,094,500  126,000,000 92 1100/330 1398/03/30 20777 محمدنارونى اصفهانى 255

اتشگاه بعداز3راه درچه 209645 مشاغل  28,930,970  141,300,000 92 1100/331 1398/04/23 27498 احسان رادمهر 256
3راهى درچه 209645 مشاغل  76,622,600  318,000,000 92 /1100/351 1398/04/24 28036 عبدالرزاق گنجى 257

بعداز3راهى درچه 209645 مشاغل  299,182,500  1,050,000,000 92 1100/352 1398/04/24 28038 عباس على یاقوت زاده 258
قلعه امیریه 209645 مشاغل  15,367,200  84,000,000 92 1100/365 1398/04/30 30651 عبداله امینى 259
3راه درچه 209645 مشاغل  19,076,500  102,000,000 92 1100/366 1398/04/30 30567 على قادرى 260
3راه درچه 209645 مشاغل  197,504,000  720,000,000 92 1100/397 1398/04/31 31359 هوشنگ جنتى 261

رسیده به 3راه درچه 209645 مشاغل  9,042,000  52,500,000 92 1100/368 1398/04/31 31356 جمشید نصر 262
جاده نجف اباد 209645 مشاغل  5,879,400  36,750,000 92 1100/369 1398/04/31 31349 محمدرضا صادقى 263
بلوارالغدیر 209645 مشاغل  156,909,500  585,000,000 92 1100/370 1398/04/31 31340 نمایندگى سروش دارو 264
اصفهان 209645 مشاغل  40,891,750  189,000,000 92 1100/371 1398/04/31 31362 مرتضى اسحاقى 265
3راه درچه 209645 مشاغل  46,157,500  210,000,000 92 1100/372 1398/04/31 31344 على ایروانى 266

خ عالمه امینى ك طالقانى ك سلمان فارسى پ28 209645 مشاغل  22,461,620  115,500,000 92 1100/373 1398/04/31 31335 محمدرضا شانسیان 267
    29,727,201,315       247
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك 
مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود 
در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند. مى 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك 
محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. ردیف 1- برابر رأى شماره 139860302023000327 
مورخ 98/05/08 خانم مریم صیام پور اشــکاوندى به شــماره شناســنامه 676 کدملى 
1287894704 صادره از اصفهان فرزند حسن نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
367/34 مترمربع مفروزى از پالك شماره 2458- اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که 
به صورت عادى از طرف وراث حسن صیام پور اشکاوندى واگذار گردیده است. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/06/26 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/07/10 م 

الف: 597986 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /6/388
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك 
مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود 
در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند. مى 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك 
محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. ردیف 1- برابر رأى شماره 1239860302023000329 
مورخ 98/05/08 آقاى على صیام پور اشــکاوندى به شماره شناســنامه 32630 کدملى 
1282253778 صادره از اصفهان فرزند حسن نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 273/80 مترمربع مفروزى از پالك شماره 2457- اصلى واقع در بخش 4 
ثبت اصفهان که به صورت عادى از طرف ورثه حسن صیام پور اشکاوندى واگذار گردیده 
است.  ردیف 2- برابر رأى شــماره 1239860302023000331 مورخ 98/05/08 آقاى 
مهدى صیام پور اشکاوندى به شماره شناسنامه 32632 کدملى 1282253751 صادره از 
اصفهان فرزند حسن نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 273/80 
مترمربع مفروزى از پالك شماره 2457- اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که به صورت 
عادى از طرف ورثه حسن صیام پور اشکاوندى واگذار گردیده است. بدیهى است در صورت 
انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشــار نوبت اول: 1398/06/26 تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1398/07/10 م الف: 

597861 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /6/390
مزایده 

شــماره آگهى: 139803902004000222 تاریخ آگهى: 1398/07/03 شــماره پرونده: 
139704002004000829 آگهى مزایده پرونده اجرایى به شماره بایگانى: 9707161- 
تمامت ششدانگ عرصه و اعیان آپارتمان به شماره 9967 فرعى از 14874 اصلى واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان خیابان گلستان کوچه نور پالك 206 طبقه اول 
شمالى، که اســناد مالکیت آن در صفحه 375 دفتر 386 ذیل شماره ثبت 68178 با شماره 
چاپى سند 019846 سرى الف ســال 94 با مالکیت اکبر یزدانى فرزند محمد ثبت و صادر 
شده است با حدود: شماال در پنج قسمت که قسمت دوم آن شرقى قسمت چهارم آن غربى 
است به طولهاى 3/35 مترمربع 70 سانتى متر 1/70 مترمربع 70 سانتیمتر 6/70 مترمربع 
اول و دوم دیواریست سوم دیوار و پنجره است چهارم و پنجم دیواریست اول به فضاى ملک 
مجاور شماره 2111 فرعى دوم تا چهارم به نورگیر مشــاعى پنجم به فضاى ملک مجاور 
شماره 2111 فرعى شرقا در سه قسمت که قسمت دوم آن شمالى است به طولهاى 7/40 
مترمربع 70 سانتى متر قوس بیرونى 4/16 مترمربع اول دیوار و پنجره است، دوم دیواریست 
سوم دیواریست به درز انقطاع مورد تفکیک اول تا سوم به کوچه جنوبا در هشت قسمت که 
قسمتهاى دوم و چهارم و ششم آن غربى اســت به طولهاى 70 سانتى متر، 80 سانتى متر 
4/40 مترمربع 1/10 مترمربع 3/37 مترمربع 90 سانتى متر 1/41 مترمربع 2/87 مترمربع 
اول و دوم دیواریست سوم تا پنجم دیواریست مشترك ششــم درب و دیوار است هفتم و 
هشتم دیواریست اول به کوچه دوم تا پنجم به آپارتمان قطعه 3 شماره 9968 فرعى ششم 
تا هشتم به راه پله غربا به طول 7/76 مترمربع دیواریست به فضاى ملک مجاور شماره 48 
فرعى. انبارى به مساحت 5/78 به حدود اربعه شــماال به طول 3/40 مترمربع دیواریست 
مشــترك به انبارى قطعه 1 شــرقا به طول 1/70 مترمربع درب و دیواریســت به فضاى 
مشاعى جنوبا به طول 3/40 مترمربع دیواریست مشــترك به انبارى قطعه 3 غربا به طول 
1/70 مترمربع دیوار به دیوار است به ملک مجاور شماره 48 فرعى از شماره 14874 اصلى 
پارکینگ به مساحت 12/49 مترمربع به حدود اربعه شماال به طول 4/99 مترمربع دیوار به 
دیوار است به ملک مجاور شماره 2111 فرعى از شماره 14874 اصلى شرقا به طول 2/50 
مترمربع درب و دیوار اســت به کوچه جنوبا به طول 5 متر خط فرضى به محوطه مشاعى 
است به پارکینگ قطعه 2 غربا به طول 2/50 مترمربع خط فرضى است به فضاى مشاعى، 
طبق گزارش کارشناس پالك فوق یک دستگاه آپارتمان واقع در گذر هشت مترى طبقه 
اول شمالى اسکلت ســاختمان بتنى و قدمت آن حدود هشت سال نماى ساختمان ترکیب 
سنگ و آجر درب ورودى به مجتمع پروفیل فلزى کف پارکینگ موزائیک و بدنه پارکینگ 
و دستگاه پله سرامیک کف پله از جنس ســنگ و نرده گذارى فرفوژه درب به آپارتمان و 
دربهاى داخلى چوبى پنجره آلومینیوم کف آپارتمان کال سرامیک و بدنه کاغذ دیوارى راهرو 
ورودى و دسترسى به اطاق ها چوب پالست آشپزخانه اوپن و کابینت ها mdf سرمایش 
کولر گازى و گرمایش پکیج و رادیاتور یک تراس که از طریق آشــپزخانه دسترسى دارد و 
درب آن آلومینیوم ساختمان داراى انشعابات برق و گاز مجزا و آب به صورت همگانى است. 
ساختمان دوخوابه و طبق ســند 113/02 مترمربع مى باشــد. که طبق سند رهنى شماره 
13477- 1394/12/24 تنظیمى دردفترخانه اســناد رسمى شماره 159 اصفهان در رهن 
بانک ملى شعبه احمدآباد اصفهان واقع مى باشد و طبق اعالم بستانکار مدت بیمه ملک تا 
تاریخ 98/12/19 مى باشد. از ساعت 9 الى 12 روز چهارشنبه مورخ 98/8/1 در اداره اجراى 
اسناد رسمى اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقى چهارراه اول سمت چپ به مزایده 
گذارده مى شود. مزایده از مبلغ پایه 4/746/840/000 ریال شروع و به هر کس خریدار باشد 
به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط 
به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده 
داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از 
اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از 
مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده 
مزایده مسترد مى گردد. ضمناً این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان 
مورخ 98/7/10 درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى 
گردد. توضیحاً جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ پایه مزایده  طى چک تضمین شده بانک 
ملى ایران در وجه اداره اجراى اسناد رسمى بابت پرونده کالسه فوق به همراه تقاضاى کتبى 
و ارائه کارت شناسایى معتبر الزامى است. ضمنًآ برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان 
وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالك سپرده نماید. 

م الف: 612158 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /7/215
مزایده 

شــماره آگهى: 139803902004000223 تاریخ آگهى: 1398/07/03 شــماره پرونده: 
139704002004000311 آگهى مزایده پرونده اجرایى کالسه: 9702367- ششدانگ 
پالك هفت هزار و دویست و بیست و سه فرعى از چهار هزار و نهصد و نود و نه اصلى مجزى 
شده از دویست و بیست و نه فرعى واقع در بخش 5 ثبت اصفهان بمساحت 255/38 مترمربع 
به آدرس: ادرس شــهرك امیر حمزه- خیابان آزادى- فرعى نهــم- کوى 2- پالك 46 
کدپستى 3 و 44461- 81749 که سند مالکیت آن در صفحه 20 دفتر 776 امالك به شماره 

ثبتى 143112 و با شماره چاپى 793409 ثبت و صادر شده است ملکى عباس نورى علویجه 
فرزند با حدود: شماًال: بطول 10/36 متر پى است به خیابان شرقًا: بطول 25 متر پى است به 
پالك 7226 جنوبًا: بطول 10/07 پى اســت به پالك 7230 فرعى غربًا: بطول 25 متر پى 
است به پالك 7222 مى باشد که طبق نظر کارشناس رسمى پالك فوق به مساحت سندى 
38/255 مترمربع عرصه و طبق استعالم 11468/89/13 شهردارى منطقه 13 اصفهان 356 
مترمربع اعیانى است. ساختمان مسکونى دو طبقه با اسکلت دیوار باربر و سقف تیرچه بلوك،  
نماى خارجى آجرى داراى پارکینگ و زیرزمین که انشعابات برق دو طبقه مجزا ولى اب و گاز 
مشترك میباشد. طبقه اول دو خواب کف موزاییک و بدنه گچ و رنگ و سالن با کف سرامیک 
و بدنه ها کاغذ دیوارى میباشد. پنجره ها آلومینیومى و دربهاى داخلى چوبى است. سروس 
بهداشتى و حمام مجزا و تمام سرامیک، آشپزخانه اپن با کابینت فلزى و هود و پکیج میباشد. 
طبقه دوم داراى سه خواب کف موزائیک و بدنه گچ و رنگ و سالن کف سرامیک و بدنه کاغذ 
دیوارى، پنجره ها آلومینیومى و دربها چوبى است. آشپزخانه اپن کامل سرامیک با کابینت ام 
دى اف، هود و پکیج است. سیستم گرمایش پکیج و رادیاتور و سرمایش کولر آبى میباشد. و 
طبق سند رهنى شماره 132094- 1389/11/17 تنظیمى در دفترخانه اسناد رسمى شماره 
75 اصفهان در رهن بانک ملى واقع مى باشد و طبق اعالم بانک بستانکار ملک داراى بیمه 
مى باشد از ساعت 9 الى 12 روز چهارشنبه مورخ 1398/08/01 در اداره اجراى اسناد رسمى 
اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقى چهارراه اول ابتداى خیابان الهور سمت چپ 
به مزایده گذارده مى شــود. مزایده از مبلغ پایه 20/900/000/000 ریال (بیست میلیارد و 
نهصد میلیون ریال) شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته 
مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب 
و یا حق اشــتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشــد و نیز بدهى هاى 
مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا 
نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه 
پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد مى گردد. ضمنا این 
آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 1398/07/10 درج و منتشر 
مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحا جهت شرکت 
در جلسه مزایده باید مبلغ پایه مزایده پس از اخذ شناسه واریز از این اداره و طى فیش سپرده 
در وجه اداره اجراى اسناد رسمى بابت پرونده کالسه فوق پرداخت گردد و ارائه اصل فیش 
واریزى به همراه تقاضاى کتبى و کارت شناسایى معتبر الزامى است. ضمنًآ برنده مزایده باید 
کل مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص در حساب اداره ثبت 

اسناد و امالك سپرده نماید. م الف: 612156 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /7/216
فقدان سند مالکیت

شماره: 23012541- 98/7/6 سند مالکیت ششدانگ پالك ثبتى 2604/11 واقع در بخش 
1 ثبت در صفحه 83 دفتر 229 امالك ذیل ثبت 92202 بنام قادر ضیاء ریزى فرزند ابوالقاسم 
با کدملى 1282877607 ثبت و سند بشماره چاپى 161022- 32/الف- 88 صادر و تسلیم 
گردیده که طى ســند رهنى 31326- 89/09/27 دفترخانه 101 در رهن بانک تجارت در 
رهن اســت و و طى نامه 950036- 95/02/26 از طرف شــعبه 7 دادگاه عمومى حقوقى 
اصفهان بازداشت است اکنون درخواست صدور ســند مالکیت المثنى، ملک فوق را نموده 
است لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک 
نوبت آگهى میشود چنانچه کســى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند 
مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب 
صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود 
اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 612957 صفائى- رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالك منطقه مرکزى اصفهان /7/217
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139804002003002720/1 شــماره بایگانى پرونده: 9803865/1 شماره 
آگهى ابالغیه: 139803802003000350 تاریخ صدور: 1398/07/07 آگهى ابالغ اجرائیه 
چک 9803865- بدینوسیله به حسام میرزائى دمابى نام پدر: اصغر تاریخ تولد: 1358/04/20 
شماره ملى: 1285986873 شماره شناسنامه: 1733 به نشانى: 1- اصفهان خیابان امام خمینى 
روبروى مخابرات ســیار نمایندگى 2063 ایران خودرو 2- اصفهان خیابان بهارستان غربى 
خیابان انقالب اسالمى کوچه سنبل مجتمع سرو پالك 10 کدپستى 8158949381 ابالغ مى 
شود که مسعود ثابت قدم نام پدر: على تاریخ تولد: 1348/06/05 شماره ملى: 0059557028 
شماره شناسنامه: 16623 باستناد شماره چک: 163769تاریخ چک: 1397/07/01 به عهده 
بانک سامان شــعبه خانه اصفهان جهت وصول مبلغ دو میلیارد ریال علیه شما اجرائیه صادر 
نموده و پرونده اجرائى به شماره 139804002003002720/1 و کالسه 9803865 در این 
اداره تشکیل شده و طبق گزارش مامور، محل اقامت نامبرده به شرح متن سند شناخته نشده، 
لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه 
نصف جهان آگهى مى شود و طبق تبصره دوم ماده 113 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه 
اقتصادى فرهنگى و اجتماعى جمهورى اسالمى ایران ظرف مدت بیست روز از تاریخ این آگهى 
که روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائى 

جریان خواهد یافت. م الف: 613841 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /7/218
ابالغ اجراییه

شــماره پرونده: 139804002003002722/1 شــماره بایگانى پرونــده: 9803867/1 
شــماره آگهى ابالغیه: 139803802003000351 تاریخ صــدور: 1398/07/07 آگهى 
ابالغ اجرائیه چک 9803867- بدینوسیله به حســام میرزائى دمابى نام پدر: اصغر تاریخ 
تولد: 1358/04/20 شــماره ملى: 1285986873 شــماره شناســنامه: 1733 به نشانى: 
1- اصفهان خیابان امام خمینى روبروى مخابرات ســیار نمایندگــى 2063 ایران خودرو 
2- اصفهان خیابان بهارستان غربى خیابان انقالب اسالمى کوچه سنبل مجتمع سرو پالك 
10 کدپستى 8158949381 ابالغ مى شود که مسعود ثابت قدم نام پدر: على تاریخ تولد: 
1348/06/05 شماره ملى: 0059557028 شماره شناسنامه: 16623 باستناد شماره چک: 
39603/163770 تاریخ چک: 1397/07/01 به عه ده بانک ســامان شعبه خانه اصفهان 
جهت وصول مبلغ دو میلیارد ریال علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به شماره 
139804002003002722/1 و کالسه 9803867 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش 
مامور، محل اقامت نامبرده به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق 
ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه نصف جهان آگهى مى شود و 
طبق تبصره دوم ماده 113 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادى فرهنگى و اجتماعى 
جمهورى اسالمى ایران ظرف مدت بیســت روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب 
مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. 

م الف: 613838 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /7/219
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششــدانگ قطعه زمین مرزوعى پالك شــماره 2155 فرعى  واقع در 
دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که طبق پرونــده ثبتى به نام آقاى رضا على مومنى 
دهقى  فرزند محمد و غیره در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل 
نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید 
حدود ملک مرقوم در روزپنجشنبه مورخ 98/8/9 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل 
خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا 
بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  
مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد.تاریخ انتشار: 98/7/10 -611781/ م 
الف کفیل اداره ثبت اسنادوامالك بخش مهردشت – سید روح اله موسوى/7/220                  

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک  پالك  شماره 1775فرعى واقع در دهق 4 اصلى 
بخش 15 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى عباسعلى امینى دهقى  فرزند اسماعیل 
در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت تحدید حدود به عمل نیامده اینک بنابه 
دستور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم 
در روزپنج شنبه مورخ 1398/08/02 ساعت 9 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر 
صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى 

به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى 
(30)روزپذیرفته خواهدشد.  چهارشنبه تاریخ انتشار: 1398/07/10  -   606259/ م الف  کفیل 

اداره ثبت اسنادوامالك بخش مهردشت – سید روح اهللا موسوى/7/221 
 مزایده

شماره مزایده :  139804302129000009تاریخ ثبت : 1398/07/03 آگهى مزایده منقول 
پرونده 9700599 به موجب پرونده اجرائى کالسه 139704002129000444  یک دستگاه 
اتومبیل سوارى سمند سفید مدل  1394 به شماره انتظامى 827 ى 71 ایران 23 متعلق به 
آقاى امین نقدى سده که در پارکینگ توقیفات و تصادفات چمگردان متوقف مى باشد و طبق 
نظر کارشناس رسمى به مبلغ 650،000،000(ششصد و پنجاه ملیون) ریال ارزیابى شده ، از 
ساعت 9 الى 12 روز چهارشنبه مورخ 1398/08/01 در اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان 
لنجان واقع در زرین شهر ، خیابان کارگر از طریق مزایده به فروش مى رسد. مزایده از مبلغ 
650،000،000 ریال شروع و به باالترین قیمت پی شنهادى نقداً فروخته مى شود وضعیت بیمه 
نامشخص مى باشد. در ضمن بدهى هاى مالیاتى و عوارض و خالفى هاى احتمالى تا تاریخ 
مزایده اعم از قطعى  و غیر قطعى و سایر هزینه ها از جمله حق الحفاظه پارکینگ و غیره به 
عهده برنده مزایده مى باشد و نیم عشر اجرایى و حق مزایده نقداً وصول خواهد شد. کسانى که 
مایل به خرید و شرکت در جلسه مزایده مى باشند میتوانند از مورد مزایده به آدرس چمگردان 
پارکینگ توقیفات و تصادفات دیدن نمایند. ضمنًا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمى اعالم 
گردد، مزایده روز ادارى بعد از تعطیلى در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد . تاریخ 
انتشار : چهارشنبه 98/07/10 م الف : 613802 محمدرضا ابراهیمى – مدیر واحد اجراى اسناد 

رسمى شهرستان لنجان /7/238
 وقت اجراى قرار تحریر ترکه

مرجع رسیدگى: شعبه 20شوراى حل اختالف اصفهان بدینوسیله اعالم مى نماید به موجب 
درخواست زهره صائبى به طرفیت محمود و احمد و حسین و عذرا و علیرضا همگى صائبى قرار 
تحریر ترکه مرحوم صدیقه نظارتى زاده طى شماره 980363 در شوراى حل اختالف شهید 
حججى صادر و وقت اجراى قرار ساعت 16/30 روز 2شنبه مورخ 98/8/6 تعیین گردیده است 
لذا  از ورثه یا نماینده قانونى  آن ها ، بستانکاران و مدیونین به متوفى و کسان دیگرى که حقى 
بر ترکه متوفى دارند دعوت مى شــود در موعد مذکور در محل این شورا واقع در شهرستان 
اصفهان با آدرس خ ارباب حاضر شوند عدم حضور مدعوین مانع اجراى قرار نخواهد بود. م 
الف:  614185 شعبه 20 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/ 7/239

 مزایده اموال منقول
به موجب ماده 114 قانون اجراى احکام مدنى در رابطه  با پرونده اجراى به شماره 971034 
مطروحه در شعبه 20 اجراى احکام مدنى اصفهان خودروى سوارى چرى به شماره انتظامى 
163 ى53 ایران 43 که حسب نظریه کارشناس رسمى دادگسترى ارزیابى و بازدید گردیده 
اســت با در نظرگرفتن شــرایط ذیل از طریق مزایده به فروش مى رسد 1- نام مالک آقاى 
محسن حاتمى قهدریجانى فرزند رجبلى مى باشد 2- اوصاف و مشخصات مورد مزایده وفق 
نظریه کارشناس رسمى دادگسترى : اتومبیل سوارى Tiggo 5   به شماره انتظامى 163 
ى53 ایران 43  مشکى متالیک مدل 1397 شماره موتور 134415 شماره شاسى 1030033- 
وضعیت ظاهرى مناسب سپر جلو شکسته الستیک ها 50 ٪ قابل استفاده است با توجه به 
شرح فوق و نوع مدل و کاربرى  در صورت موجود بودن اسناد و مدارك معتبر به نرخ روز در 
بازار فعلى مبلغ یک میلیارد و نهصد میلیون ریال معــادل یکصدو نود میلیون تومان  قیمت 
پایه کارشناسى اعالم میگردد. 3- فروش و مزایده از قیمت پایه (1/900/000/000ریال) 
مشروح و برنده مزایده کسى است که باالترین مبلغ را پیشنهاد نماید.4- متقاضیان شرکت 
در مزایده باید 10 ٪ از قیمت پایه را پس از اخذ شناســه واریز از این اجرا به حســاب سپرده 
دادگسترى پرداخت و یا به صورت چک تضمین شــده بانکى الزاما در وجه شعبه 20 اجراى 
احکام مدنى اصفهان و اصل فیش واریزى و یا چک تضمین شده بانکى را به همراه تقاضاى 
کتبى و رونوشت کارت ملى به این شعبه ارائه نماید. در ضمن برنده مزایده مکلف خواهد بود 
حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ مزایده نسبت به پرداخت مابقى ثمن معامله اقدام نماید در 
غیر اینصورت مبلغ 10٪ واریزى به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. 5- پرداخت 
بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و جرائم راهنمایى و رانندگى مربوطه ( در صورتى که 
مورد مزایده داراى  بدهى هاى مذکور باشد) تا تاریخ مزایده  اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم 
شده باشد یا نه برعهده مالک میباشد 6- متقاضیان در صورت تمایل میتوانند حداکثر ظرف 
مدت 5 روز قبل از شروع زمان مزایده با دریافت مجور قبلى از این اجرا از مورد مزایده بازدید 
نمایند.7- زمان مزایده روز پنج شنبه مورخ 1398/07/25 ساعت 9 الى 10 و مکان مزایده 
شعبه 20 اجراى احکام مدنى اصفهان واقع در مجتمع قضایى شهید مطهرى مى باشد. م الف 

614203- دادورز شعبه 20 اجراى احکام مدنى اصفهان/ 7/240
مزایده اموال منقول 

شــماره : 980648  اجراى احکام حقوقى فالورجان در نظر دارد در پرونده شــماره اجرائى 
980648 موضوع علیه شــرکت متین ســبز زاینده رود و له امید کرمى اشترجانى  در تاریخ 
08/01/ 98 بــه منظور فروش یک دســتگاه خودروى ســوارى  پراید وانــت بار یخچال 
ســایپاى تیپ 151 مدل 1396 داراى شــماره موتور m13/5935214   و شماره شاسى  
nas451100h4911011 به شــماره انتظامى 936 ى 61 ایران 43 از ساعت 10 الى 11 
صبح جلسه مزایده در دفتر اجراى احکام دادگاه حقوقى فالورجان اطاق 315 برگزار نماید . 
مال موضوع مزایده توسط کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 400/000/000 ریال ارزیابى 
شده اســت . متقاضیان خرید مى توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل این اجرا از 
موقعیت اموال مطلع شوند مزایده از قیمت ارزیابى شده شروع و برنده کسى است که باالترین 
قیمت را پیشنهاد نماید ضمنًا کلیه هزینه هاى مزایده برعهده برنده خواهد بود و کسانى مى 
توانند در جلسه مزایده شــرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت ارزیابى شده را به  حساب 
سپرده دادگسترى به شماره 2171290288005 واریز و فیش آن را ارئه  و در صورت برنده 
شدن فى المجلس مابه تفاوت ده درصد از قیمت پیشنهادى را به حساب مذکور واریز و فیش  
آن را ارائه نماید و درصورت  انصراف برنده ده درصد ایداعى به نفع دولت ضبط خواهد شد.م/

الف : 609090  دادورز اجراى احکام شعبه اول حقوقى فالورجان /7/241 
اخطاریه

شماره پرونده 98/566 ش 5 ف - محمد تقیان فرزند صفى اهللا محل اقامت مجهول المکان 
-  محل حضور شعبه 5 شوراى حل اختالف فالورجان وقت حضور 98/08/11 ساعت 8/30 
در خصوص دعواى آقاى اصغر موالیى به طرفیت شما جهت رسیدگى در مورخه 98/08/11 
راس ساعت 8/30 در محل شوراى حل اختالف حاضر شوید (نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
پیوست است) با عنایت به اینکه نظریه کارشناس پرونده واصل گردیده ظرف یک هفته جهت 
مالحظه نظر به دفتر شورا مراجعه و به صورت مکتوب نظر خود را نفیا یا اثباتا اعالم نمائید . م 

الف: 614159 شعبه پنجم شوراى حل اختالف شهرستان فالورجان /7/242 
حصروراثت 

میالد عابدینى نجف آبادى داراى شناسنامه شــماره 1080153950 به شرح دادخواست به 
کالسه 1139/98 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان پروین کافى موسوى نجف آبادى بشناسنامه 607 در تاریخ 98/2/22 اقامتگاه 
دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. رضا عابدینى 
نجف آبادى ش ش 3170 ، 2. میالد عابدینى نجف آبادى ش ش 1080153950 ، (فرزندان 
متوفى)، 3. مرتضى عابدینى نجف آبادى ش ش 868 (همســر متوفــى)، متوفى به غیر از 
نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 613876/م الف رئیس 

شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد /7/243
 حصروراثت 

مصطفى کاظمى نجف آبادى داراى شناسنامه شــماره 125 به شرح دادخواست به کالسه 
1136/98 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
صدیقه میرزائى نجف آبادى بشناسنامه 589 در تاریخ 98/3/12 اقامتگاه دائمى خود را بدرود 
زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. مصطفى کاظمى نجف آبادى 
ش ش 125 ، 2. الهه کاظمى نجف آبادى ش ش 501 ، 3. شهناز کاظمى نجف آبادى ش 
ش 1207  ، 4. زهــرا کاظمى نجف آبادى ش ش 508 ، 5. زهــره کاظمى نجف آبادى ش 
ش 713  (فرزندان متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثــه دیگرى ندارد. اینک با انجام 

تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واالگواهى صادرخواهد شد. 614124/م الف رئیس شــعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل 

اختالف نجف آباد /7/244
 حصروراثت

 مصطفى کاظمى نجف آبادى داراى شناسنامه شــماره 125 به شرح دادخواست به کالسه 
1137/98 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
مهدى کاظمى نجف آبادى بشناسنامه 15477 در تاریخ 98/1/1 اقامتگاه دائمى خود را بدرود 
زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. مصطفى کاظمى نجف آبادى 
ش ش 125 ، 2. الهه کاظمى نجف آبادى ش ش 501 ، 3. زهره کاظمى نجف آبادى ش ش 
713 ، 4. زهرا کاظمى نجف آبادى ش ش 508 ، 5. شهناز کاظمى نجف آبادى ش ش 1207 
(فرزندان متوفى)، 6. صدیقه میرزائى نجف آبادى ش ش 589 (همسر متوفى)، متوفى به غیر 
از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 614131/م الف رئیس 

شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد /7/245
اخطار اجرایى

 شماره 116/98 به موجب راى شماره 333 تاریخ 98/3/26 حوزه هشتم شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه بهروز یزدانى به نشانى مجهول 
المکان محکوم است به الزام خوانده به 1- فک پالك یک دستگاه خودرو پراید- به شماره 
انتظامى ایران 23- 226 ج 22 و پرداخت مبلغ 1/720/000 ریال بابت هزینه هاى دادرسى 
و نشرآگهى و هزینه نیم عشــر دولتى محکوم له: جواد باقرى عســگرانى به نشانى: نجف 
آباد بلوار حجتى ك ربیعیان بلوار الله زار پــالك 18 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 بدهد یا مالــى 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، 

صریحاً اعالم نماید. 614129/م الف-شعبه هشتم شوراى حل اختالف نجف آباد/7/246
  ابالغ اخطاریه

آگهى ابالغ رســیدگى - آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به آقاى اسماعیل ناصرى 
دادخواستى به خواسته مطالبه به طرفیت آقاى بهرام عبدالمالکى به این شورا تقدیم نموده و 
به کالسه 98 / 362 ش 10 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 11 / 8 / 98 ساعت 9 صبح  تعیین 
گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده 
دعوت مى شود ، قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این 
شورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد شد . 613320/م 

الف - مدیر دفتر شعبه 10 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/  7/247
ابالغ وقت دادرسى

  آگهى ابالغ دادرسى و دادخواســت ضمائم آقاى مهدى محمدى خواهان آقاى حسن شاه 
رجبى دادخواستى به خواسته مطالبه در شوراى حل اختالف شهر گز  به طرفیت شما به این 
شورا تقدیم نموده و به کالسه 98 / 77 ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 11 / 8 / 98 ساعت 00 / 
3بعدالظهر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 ق . 
آ. د . م از نامبرده دعوت مى شود ، قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم به این شورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد 

شد . 609780 /م الف دفتر شوراى حل اختالف شهر گز/ 250 /7
مزایده

شــماره آگهــى:139803902004000224 تاریــخ آگهــى: 1398/07/03 شــماره 
پرونــده:139604002004000278  آگهــى مزایده پرونده اجرایى کالســه: 9601057 
ششدانگ پالك بیست و پنج فرعى از دو هزار و دویست و هفتاد و چهار اصلى واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان بمســاحت 113/58 متر مربع واقع در سمت غربى طبقه سوم که 2/56 متر 
مربع آن بالکن 6/21 متر مربع آن پیشرفتگى است بانضمام انبارى قطعه 5 بمساحت 3/81 
متر مربع واقع در زیرزمین اول بانضمام پارکینگ قطعه 7 بمساحت 11/5 متر مربع واقع در 
همکف با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها و 
آیین نامه اجرایى آن. به آدرس: اصفهان- خیابان حکیم نظامى – کوچه شهید برزگر – پالك 
62 – مجتمع کالسیک 9 واحدى – کدپستى 8173873184 که سند مالکیت آن در صفحه 
343 دفتر1338 امالك به شماره ثبتى 249154 و با شماره  چاپى 856567 ثبت و صادر شده 
است ملکى رسول جبارى دیزیچه فرزند جعفرقلى با حدود: شماًال:  دیوار و پنجره است به طول 
8/10 سانتى متر  به فضاى معبر مجاور شرقاً: در نه قسمت که قسمت هاى ششم و هشتم آن 
شمالى قسمت هاى دوم و چهارم آن جنوبى است اول دیواریست مشترك به طول چهارمتر و 
هفتاد و دو سانتى متر به آپارتمان قطعه 7 شماره 26 فرعى دوم دیواریست به طول0/18 به راه 
پله و آسانسور مشاعى سوم دیواریست به طول 1/91 متر به راه پله و آسانسور مشاعى چهارم 
دیواریست به طول 1/78 متر به راه پله و آسانسور مشاعى پنجم درب و دیوار است به طول 
3/59 متربه راه پله و آسانسور مشاعى ششم دیواریست به طول 1/75 متر به آپارتمان قطعه 
7 شماره 26 فرعى نهم دیواریست مشترك به طول 1/16 متر به آپارتمان قطعه 7 شماره 26 
فرعى جنوباً : در دو قسمت اول نیم دیوار جلوى بالکن به طول 2/66 متر بفضاى حیاط مشاعى 
دوم دیوار دیوار و پنجره است به طول 4/14 متر بفضاى حیاط مشاعى غربًا : در سه قسمت 
اول دیواریست به صورت مورب به طول 1/78متر بفضاى حیاط مشاعى دوم دیواریست به 
طول14/16 متر بفضاى ملک مجاور از شماره 2226 اصلى سوم دیواریست پیشرفتگى به 
طول 0/77 متر بفضاى معبر مجاور که در داخل آن کانال کولر به مساحت 0/5 مترمربع در 
دو قسمت قرار دارد دوم حدود انبارى قطعه 5: شــماًال به طول 1/65 متر درب و دیوار است 
براه پله و آسانسور مشاعى شرقاً: به طول 2/20 متر دیواریست به ملک مجاور شماره 3 فرعى 
از شماره 2274 اصلى جنوبا به طول 1/66 متر دیواریســت به رمپ غربًا: به طول 2/3 متر 
دیواریست مشترك به انبارى قطعه 6 سوم حدود پارکینگ قطعه 7: شماال:ً خط فرضى است 
به محوطه مشاعى به طول 2/3 متر شــرقا: خط فرضى است به محوطه مشاعى  به طول 5 
متر  جنوبا: خط فرضى است به محوطه مشاعى  به طول 2/30 متر غرباً:  خط فرضى است به 
محوطه مشاعى به طول 5 متر که طبق نظر کارشناس رسمى پالك فوق عبارت است از یک 
واحد آپارتمان مسکونى به متراژ 3/81 متر و یک پارکینگ در طبقه همکف به متراژ 11/5 
متر مربع بانضمام قدرالسهم از مشاعات مى باشد. این ملک داراى اسکلت بتنى، سقف تیرچه 
بلوك نما آجر سنگ درب و پنجره هاى آلومینیوم راه پله و بدنه پله سنگ و نرده هاى پله استیل 
و داراى آسانسور مى باشد. آپارتمان داراى دو اتاق خواب کف پارکت دربهاى چوبى دیوارها 
کاغذ دیوارى سرویس بهداشتى و آشپزخانه تا سقف کاشى کابینت هاى گالس و ام دى اف 
سیستم گرمایش بخارى و سیستم سرمایش کولر انشعابات آب گاز و برق و قدمت حدود 5 
سال مى باشد و طبق سند رهنى شماره 6540- 1394/07/09 تنظیمى در دفترخانه اسناد 
رسمى شماره 426 اصفهان در رهن بانک ملت واقع مى باشد و طبق اعالم بانک بستانکار 
ملک فاقد بیمه مى باشد از ساعت 9 الى 12 روز سه شنبه مورخ 1398/07/30 در اداره اجراى 
اسناد رسمى اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقى چهاراه اول ابتداى خیابان الهور 
سمت چپ به مزایده گذارده مى شود. مزایده از مبلغ پایه یازده میلیارد ریال شروع و به هرکس 
خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى 
هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشــعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که 
مورد مزایده داراى آنها باشــد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ 
مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن 
آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد 
به برنده مزایده مسترد مى گردد ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ 
اصفهان مورخ 1398/07/10 درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز 
بعد موکول مى گردد. توضیحا جهت شرکت در جلســه مزایده باید مبلغ پایه مزایده پس از 
اخذ شناسه واریز از این اداره و طى فیش سپرده در وجه اداره اجراى اسناد رسمى بابت پرونده 
کالسه فوق پرداخت گردد و ارائه اصل فیش واریزى به همراه تقاضاى کتبى و کارت شناسایى 
معتبر الزامى اســت. ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى همان روز 
طى فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالك سپرده نماید.م الف: 611998  اداره 

اجراى اسناد رسمى اصفهان/7/251
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در هفته ششــم رقابت هاى لیگ برتر فوتبال ایران و 
به فاصله تقریبًا دو هفته بعد از دربى تهران، شــهرآورد 
اصفهان برگزار مى شــود. دیدار دو تیم همشــهرى 
سپاهان و ذوب آهن براى فوتبالدوســتان دیار نصف 
جهــان همیشــه جذابیت خــاص خودش را داشــته 
اما آنچــه از نیم فصل دوم لیگ گذشــته تــا کنون بر 
حساســیت این رویداد افــزوده، رویارویــى امیر قلعه 
نویى و على منصوریان ســرمربیان این دو تیم است.

 تقابلى که در دور برگشــت لیگ هجدهــم برنده اى 
نداشت و براى اولین بار نبرد این دو سرمربى به تساوى 

کشیده شد.
تیم هاى تحت هدایت ژنرال و علیمنصور تاکنون هفت 
بار مقابل یکدیگر صف آرایى کرده اند. نخستین دیدار 
مربوط به لیگ نهم مى شود؛ زمانى که منصوریان روى 
نیمکت پاس همدان نشســته بود و امیرخان سکاندار 
طالیى پوشــان اصفهان بود. در آن مســابقه سپاهان 
قلعه نویى توانســت 3 بر یک شــاگردان علیمنصور را 

مغلوب کند. 
پنج فصل گذشــت تا منصوریان توانســت انتقام این 
شکســت ســخت را از ژنرال بگیرد. این بار او رهبرى 
نفت تهــران را عهــده دار بود و قلعه نویى ســرمربى 
تراکتورى ها شــده بود. منصوریان در لیگ چهاردهم
 در دو دیــدار رفــت و برگشــت توانســت تیم تحت 
هدایت امیر را با نتایج 2 بر صفر و یک بر صفر پشــت

 سر بگذارد. او تالفى سه گلى که از زردپوشان اصفهان 

دریافت کرده بود را ســر ســرخ هاى تبریز در آورد و 
عالوه بر آن در نبرد با همبازى ســابقش هم 2 بر یک 

پیش افتاد.
ژنــرال اما کســى نبــود کــه به ایــن راحتــى ها 
کوتاه بیاید. بدون شــک او هم در انتظار فرصتى براى 
جبران بود. این فرصــت خیلى زود بــراى قلعه نویى 
فراهم شــد. در لیگ پانزدهــم او و منصوریان باز هم 
سرمربیگرى تیم هاى سابقشــان یعنى تراکتور و نفت 
را در اختیــار داشــتند. در رویارویى شــاگردان آنها با 
یکدیگر این بــار تراکتــورى ها پیروز میدان شــدند 
و بدین ترتیب دوئل این دو ملى پوش سابق به تساوى 

کشیده شد.
ماجرا اما به همینجــا ختم نشــد. منصوریان در لیگ 
شانزدهم و در حالى که سکان هدایت آبى هاى پایتخت 
به او سپرده شده بود، دو بار دیگر طعم تلخ شکست را در 
برابر شاگردان ژنرال چشید. استقالل علیمنصور در این 
دوره از رقابت ها چه در دیدار رفت در ورزشگاه آزادى و 
چه در مسابقه برگشــت در تبریز نتوانست در مصاف با 
تراکتور قلعه نویى پیروز میدان شود. شش دوئل و 4 بر 

2 به نفع ژنرال. 
و باالخره شــهرآورد اصفهــان در لیگ گذشــته که 
برنده اى نداشــت. در آن دیدار که در تعطیالت نوروز 
سال جارى و به میزبانى سپاهان برگزار شد، ابتدا طالیى 
پوشان با گل دقیقه 33 سجاد شــهباززاده از ذوبى ها

پیش افتادنــد اما یاران علیمنصور کــه در آن زمان در 
رقابت هاى آســیایى و داخلى چنــد کامبک رؤیایى را 

به نام خود ثبت کرده بودند در آن مســابقه حســاس 
هم توانستند در دقیقه 85 توسط ارسالن مطهرى گل 
خورده را جبران کنند. بدین ترتیب هفتمین رویارویى 
ســرمربیان این دو تیم با نتیجه مســاوى یک بر یک 

خاتمه یافت.
و حاال دوئل هشــتم این دو مربى در راه است. آن هم 
در حالى که ذوب آهن منصوریــان در پنج هفته اخیر 
لیگ هیچ تیمى را شکســت نداده و اکنون محکوم به 
پیروزى است. طرف دیگر میدان هم شاگردان ژنرال تا 
بدینجاى کار در برابر هیچ تیمى تن به شکست نداده اند 
و بدون شک به این راحتى ها به تیم همشهرى هم باج 
نخواهند داد. طالیى پوشان مى خواهند صدر جدول را 
با چنگ و دندان حفظ کننــد و گاندوها به فکر فرار از 

قعر جدول هستند. 
منصوریان در صــورت عبور از خوان هشــتم با 
یک تیر دو نشــان خواهــد زد. او مــى تواند با 
جشــن گرفتن ســومین پیروزى خود در دومین 
دوئــل اصفهانى، فاصلــه اش را با رفیــق و رقیب

دیرینه اش در این زمینه کاهش دهد: 4 بر 3. دوم اینکه 
با فتح قلعه تسخیرناپذیر امیر اولین 3 امتیاز مسابقات را 
دشت خواهد کرد آن هم در خانه حریف. اما این تیرها 
به همین راحتى بر هــدف نخواهند نشســت چراکه 
طالیى پوشــان امســال براى تصاحب دو جام دندان 
تیز کرده انــد و چه بســا مانند لیگ نهم سرنوشــت 

سپاهان قلعه نویى بعد از پیروزى بر تیم منصوریان 
با قهرمانى گره بخورد.  

ژنرال 4 برد، علیمنصور 2 برد، یک تساوى

 دوئل ژنرال و منصوریان، قسمت هشتم
 حســاس 
طهرى گل 
 رویارویى 
ک بر یک 

ت. آن هم 
 هفته اخیر 
محکوم به 
ن ژنرال تا 
ت نداده اند 
ى هم باج 
جدول را  ر
فرار از  کر

ـتم با 
اند با 
ومین 
رقیب و

دوم اینکه 
سابقات را 
 این تیرها

ـت چراکه 
جام دندان
رنوشــت 

صوریان 

مرضیه غفاریان

در سال هاى اخیر و در زمان مطرح    تسنیم|
شدن مسائل مختلف چه ورزشى و چه غیرورزشى، 
شاهد اظهارنظرهایى از امیر قلعه نویى بودیم که از 
لزوم حرفه اى گرى در فوتبال کشور صحبت مى کرد. 
او در اکثر موارد مدعى مى شــد که این مسائل را از 
سال ها پیش به ســازمان لیگ و فدراسیون فوتبال 

تذکر داده است.
این در حالى است که ســرمربى 56 ساله سپاهان از 
یکى از کارهایى که همه مربیان حرفه اى جهان آن را 
انجام مى دهند، سر باز مى زند، «حضور در نشست هاى 
خبرى». قلعه نویى پس از برترى 2 بر صفر تیمش 
مقابل پرسپولیس در هفته پنجم لیگ برتر فوتبال، 
در نشست خبرى شرکت نکرد و خبرنگاران هم به 
دلیل همین موضوع، حاضر به پوشش خبرى نشست 
میگوئل تکسیرا، دستیار قلعه نویى نشدند. این اتفاق 

البته پیش تر هم بارها اتفاق افتاده بود.
این ســناریو دقیقاً پس از دیدار سپاهان مقابل خیبر 
خرم آباد در مرحله یک شــانزدهم نهایى جام حذفى 
تکرار شــد و قلعه نویى حاضر به شرکت در نشست 
خبرى نشد. این در حالى بود که قلعه نویى پیش از این 
مسابقه، لرستان را مهد دلیران نامید و گفت که مردم 
این استان از لحاظ رفتارى، اخالقى و مهمان نوازى، 
این موضوع را ثابت کرده اند. از ســرمربى باتجربه 
ســپاهان که اینچنین از لرســتان و مردم این دیار 
تمجید مى کند، انتظار مى رفت به خبرنگاران لرستان 
که جزو مردم این استان محسوب مى شوند، احترام 

مى گذاشت و در نشست خبرى شرکت مى کرد.
قلعه نویى اگر مسائل حرفه اى فوتبال که ابتدایى ترین 
آن حضور در نشست هاى خبرى است را رعایت کند، 
قطعاً صحبت هاى دیگرش تأ ثیرگذارى بیشــترى 

خواهد داشت.

روز جمعه حدوداً یک ســاعت مانده بــه غروب آفتاب 
هزاران چشم در اصفهان خیره به ورزشگاه نقش جهان 
خواهد بود. جایى که قرار است رأس ساعت 5 و 5 دقیقه 
بعدازظهر دو تیم همشهرى ســپاهان و ذوب آهن به 
مصاف هم بروند. از شهرآورد نصف جهان در لیگ برتر 
نوزدهم در حالى رونمایى مى شــود که با گذشت پنج 
هفته از این رقابت ها دو تیم شرایط متفاوتى در جدول 

دارند. طالیى پوشان در صدر جاخوش کرده اند 
و گاندوها تا قعر جدول فقط سه 

پله فاصله دارند.
سبزپوشان ذوب آهن تا امروز 
نتوانسته اند در هیچ دیدارى 
حریف خود را شکست دهند 
و در مقابــل ســپاهانى ها 
در هیچیــک از نبردهاى 
خود مغلوب نشــده اند. 
ذوبى هــا بــا اندوخته 
4 امتیــازى خــود در 
رده ســیزدهم جدول 
قــرار گرفتــه اند و 
شــاگردان ژنرال، 
صــدر جــدول را با 
کسب 11 امتیاز طالیى

 کرده اند.
از شــروع لیگ تاکنــون هیچ تیمى 
نتوانسته سنگر طالیى پوشــان را فتح کند 
در حالى که مهاجمان این تیم در پنج دیدار گذشته 
شش بار موفق به گشایش دروازه رقیبان خود شده اند. این 
در حالى است که سبزپوشان این دیار در این بازى ها شش 

بار گل خورده اند و پنج گل به ثمر رسانده اند. 
گاندوهاى جوان براى بهبــود موقعیت خود در جدول 
رقابت ها بایــد تمام توان خود را براى گشــودن قفل 
دروازه سپاهانى ها به کار گیرند چرا که طالیى پوشان تا 
این لحظه ثابت کرده اند گذشتن از سد دفاع مستحکم 
و گلــر نفوذناپذیر آنها کار هرکســى نیســت. اما این 
کار بــراى ذوبى ها ناممکن نیســت چرا کــه آنها در 
خط حمله خــود از حضور محمدرضــا خلعتبرى بهره 

مى برند. مهاجمى که سابقه گلزنى در شهرآورد اصفهان 
را در کارنامه خــود دارد؛ آن هم نه یک بــار و دو بار، 
بلکه چهار بار. خلعتبرى دوبار با لباس زرد ســپاهان به 
ذوبــى هــا گل زده و دو بــار هــم در هیئــت تیــم 
ســبزپوش اصفهــان بــه میــدان رفتــه و دروازه 
طالیــى پوشــان را بازکــرده و از ایــن نظــر او 
رکــورددار اســت. مهاجــم باتجربــه ذوبــى هــا 
به تازگــى از بند مصدومیت رها شــده و بــه ترکیب 
تیــم منصوریان بازگشــته اســت. او هفته گذشــته 
براى اولین بار و در برابر اســتقالل بــراى تیمش به 
میدان رفت و عملکرد رضایت بخشــى داشت. حضور 
این بازیکــن در کنار امیر ارســالن مطهــرى زننده 
گل تســاوى ذوبى ها در شــهرآورد اصفهان در بهار 
ســال جارى مى تواند خط دفاع طالیى پوشــان را به 
دردســر بیاندازد. ضمن اینکه ماکالى کریســانتوس، 
مهاجم مصــدوم ذوبى هــا هم در صــورت بهبودى 

مى تواند شاگردان علیمنصور را در حمله یارى کند.  
اما آن سوى میدان سپاهانى ها هم مهاجمان زهردارى 
در ترکیب تیم خود دارند: سجاد شهباززاده، یکى دیگر 
از گلزنان دربى فصل پیش اصفهانــى ها در کنار کى 
روش اســتنلى مهاجمى که این روزهــا همه جا حرف 
از گل زیبایى است که او در الکالسیکوى ایران به ثمر 
رســاند. این بازیکن برزیلى که در اولین حضور خود در 
لیگ ایران لباس سبز ذوب را بر تن کرد کشف قلعه نویى 
اســت و پس از اینکه ژنرال به سپاهان کوچ کرد او هم 
با کاشف خود به این تیم رفت. آقاى گل فصل گذشته 
هرچند تاکنون موفق نشده در شــهرآورد گل بزند اما 
در دیدار هفته پیش طالیى پوشــان برابر سرخپوشان 
پایتخت، بیرانوند را مغلوب شــوت سرکش خود کرد و 
حاال مى خواهــد ثابت کند که ضربــه از راه دورى که 

با پاى چپ روانه دروازه «هیوال»ى 
کالدرون کــرده اتفاقى نبوده 
اســت. به جرأت مــى توان 
گفت حضور این مهاجم در 
خط آتش سپاهانى ها این 
روزها بالى جان مدافعان 
هر تیمى است و ذوبى ها 
که در فصل جارى در خط 
دفاع کمى متزلزل نشان 
داده اند باید نسبت به 
مسابقات پیشین خود 
هماهنگ تــر عمل 
کنند تا بتوانند عالوه 
بر مهار ضربات سر 
مهاجمان آتشــین 

زردهــا روى هوا، روى 
زمین هم در برابــر آنها چون 

صخره ایستادگى کنند.
با توجه به اینکه بازى در ورزشــگاه نقش 

جهان برگزار مى شــود و میزبان، سپاهان است 
شاید سبزپوشان حتى به متوقف کردن حریف در خانه و 
کسب یک امتیاز از نایب قهرمان لیگ هم راضى باشند. 
سکاندار این تیم به شــاگردانش گفته «اصل نباختن و 
اینکه احساس کنیم سایپا آخرین باختمان بوده است، 
ابزار خوبى است» و این خود شاهدى بر این مدعاست. 
مسئله ســپاهان اما فرق مى کند آنها براى پیروزى در 
این دیدار انگیزه بیشترى دارند؛ هم اینکه میزبان هستند 
و در برابر چشم مشــتاق هزاران هوادار خود به میدان
 مى روند، هم نمــى خواهند تحت هیچ شــرایطى از 
کــورس قهرمانى عقــب بماننــد و عالوه بــر اینها 

مى خواهند رکورد شکست ناپذیرى شان را حفظ کنند. 
با این حال گاندوها هم نشان داده اند به این راحتى ها 
تن به شکست  نمى دهند. آنها فقط دیدار نخست خود 
را واگذار کــرده اند آن هم در شــرایطى که 2 بر صفر 
از حریف پیش بودند. منصوریان بــا اینکه به یارانش 
خاطرنشان کرده «اصل نباختن است» اما در ادامه به 
آنها تأکید کرده «اصل بردن مهمتر از همه اینهاست».

جمعه؛ روزى براى بردن و نباختن است

اولین پیروزى گاندوها یا تداوم شکست ناپذیرى طالیى پوشان؟

شکوه شاکرى 

مزایده اموال منقول نوبت اول 
در پرونده 981193ح 1 اجرا از شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى شاهین شهر  محکوم علیه 
شرکت امداد صنایع به پرداخت مبلغ 990 / 347 / 333 ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم 
له حبیب اله هاشــمى و مبلغ 000 / 000 / 1 ریال بابت حق االجراى دولتى در حق صندوق 
دولت محکوم گردیده که محکوم له در قبال خواســته خود اقدام بــه توقیف اموال محکوم 
علیهم که به شرح زیر توسط کارشناس خبره کارشناسى شده است نموده است صورت اموال 
مورد مزایده یک دستگاه لیفتراك گاز سوز به رنگ ســبز روغنى داراى دو محور چهارچرخ 
تیپ CS۳۰L ساخت شرکت لیفت تراك سپاهان مدل دستگاه نامشخص ولى با توجه به 
وضعیت ظاهرى مدل پایین بنظر مى رســد و با توجه به مشخصات فوق قیمت پایه به مبلغ 
پانصد و هفتاد میلیون ریال برآورد مى گردد. زمان برگزارى مزایده : 28/ 7/ 98 از ساعت 8 الى 
8/30  صبح محل برگزارى مزایده : اجراى احکام حقوقى  دادگسترى شاهین شهر . مزایده از 
قیمت کارشناسى شروع وبه کسى که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد . برنده 
مزایده مى بایست 10 درصداز ثمن معامله را فى المجلس به همراه داشته باشند تا عند اللزوم 
به حساب سپرده21712902777002  واریز و تا یک ماه فرصت دارد ما بقى ثمن معامله را 
به حساب سپرده واریز نماید و اال ضمن ابطال مزایده10 درصد اولیه پس از کسر هزینه هاى 
مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد . کسانى که مایل به شرکت در مزایده مى باشند مى 

بایست حداکثر 5 روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از 
اموال داده شود و در روز انجام مزایده درخواست کتبى خود به همراه قیمت پیشنهادى را به 
دایره اجراى احکام مدنى تحویل ، تا در مزایده شرکت داده شوند . 612933 – کرباسى-دادورز  

اجراى احکام حقوقى دادگسترى شاهین شهر/  7/248
حصروراثت

 مصطفى محمدى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 934 به شرح دادخواست به کالسه 
1141/98 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
سکینه حجتى نجف آبادى بشناســنامه 697 در تاریخ 98/3/1 اقامتگاه دائمى خود را بدرود 
زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. مجتبى محمدى نجف آبادى 
ش ش 1943 ، 2. مریم محمدى نجف آبادى ش ش 657 ، 3. مصطفى محمدى نجف آبادى 
ش ش 934 ، 4. شهربانو محمدى نجف آبادى ش ش 938 ، 5. مهدى محمدى نجف آبادى 
ش ش 863 ، 6. زهرا محمدى نجف آبادى ش ش 207(فرزندان متوفى)، متوفى به غیر از 
نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 615138/م الف رئیس 

شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد /7/249 

باشگاه ذوب آهن قرار اســت به اعضاى این تیم 
بابت صعود به مرحله یک هشتم نهایى جام حذفى 

پاداش بپردازد.
تیــم فوتبــال ذوب آهــن اصفهــان در مرحله 
یک شــانزدهم نهایى جام حذفى به مصاف تیم 
پارس جنوبى رفت و در نهایت با برترى 2 بر یک 

شاگردان علیرضا منصوریان به پایان رسید.
پس از این پیــروزى مدیران باشــگاه ذوب آهن 
در تالش هســتند تا مبلغى را به عنوان پاداش به 
اعضاى این تیم پرداخت کننــد. این پاداش طى 
روز هاى آتــى و احتماالً  پیــش از دربى اصفهان 
به حساب ذوبى ها واریز مى شــود تا آنها با روحیه 

بهترى به مصاف سپاهان بروند.
این در شرایطى است که مدیران باشگاه و کارخانه 
ذوب آهن همزمان به صورت جدى پیگیر پرداخت 

مطالبات بازیکنان هم هستند.

قطعا صحبت هاى دیگرش تأ ثیرگذارى بیشــترى 
نوزدهم در حالى رونمایى مى شــود که با گذشت پنج خواهد داشت.

متفاوتى در جدول هفته از این رقابتها دو تیم شرایط
کار بــراى ذوبى
خط حمله خــو

باشگاه ذوب آهن
بابت صعود به مر

پاداش بپردازد.
تیــم فوتبــال
یک شــانزدهم
پارس جنوبى رف
شاگردان علیرض
پس از این پیــر
در تالش هســت
اعضاى این تیم
روز هاى آتــى و
به حسابذوبى ه
بهترى به مصاف
این در شرایطىا
ذوب آهن همزما

مطالبات بازیکنان

پـــاداش 
در انتظار سبزها

 با نگاهى به جدول رده بندى لیگ برتر در پایان هفته پنجم شــاهد 
خواهیم بود که مقابل اســم چند تیم عدد صفر خودنمایى مى کند.

تیم هاى سپاهان، تراکتور و نفت مسجد سلیمان سه تیمى هستند که 
در پایان هفته پنجم همچنان شکستى نداشته اند و عدد صفر مقابل 
کلمه باخت براى آنها ثبت شده اســت. همچنین سپاهان و تراکتور 
بدون گل خورده، بار دیگر عدد صفر را در مقابل نام خود مى بینند. اما 
دیگر عدد صفر، مقابل نام تیم هاى پرسپولیس و ماشین سازى تبریز 

نقش بسته که همچنان هیچیک از دیدارهاى این دو تیم در پایان هفته 
پنجم با نتیجه تساوى به پایان نرسیده است. تیم هاى نفت مسجد 
سلیمان، ذوب آهن، استقالل، گل گهر سیرجان و شاهین شهردارى 
بوشــهر هم مقابل نام خود عدد صفر را مى بینند چرا که هیچ یک از 
این تیم ها همچنان موفق به پیروزى نشده اند. همچنین تیم هاى 
پرسپولیس، پارس جنوبى جم، سایپا، فوالد و نفت مسجد سلیمان هم 

با تعداد گل هاى خورده و زده یکسان، تفاضل گل صفر دارند. 

صفرهاى 
در انتظار

پس حرفه اى گرى چى شد؟
انتقاد یک خبرگزارى از قلعه نویى



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

اى بندگان خدا! شما را به پرهیزکارى و ترس از خدایى سفارش مى کنم 
که بر شما جامه ها پوشــانید و وسایل زندگى شــما را فراهم کرد. اگر 
راهى براى زندگى جاودانه وجود مى داشت، یا از مرگ گریزى بود، حتمًا 
ســلیمان بن داود(ع) چنین مى کرد، او کــه خداوند، حکومــت بر جن و 
انس را همراه با نوبت و مقام بلند قرب و منزلت، در اختیــارش قرار داد. 
اما آنگاه که پیمانه عمرش لبریز و روزى او تمام شــد، تیرهاى مرگ از 

موال على (ع)کمان هاى نیستى بر او باریدن گرفت.
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در روانشناسى کفش
 انتخاب هر مدل 

چه ذهنیتى از شما 
در دیگران ایجاد مى کند؟

افرادى که از کفش هاى معمولى و نه چندان 
شیک استفاده مى کنند،اینگونه به دیگران 
القاء مى کنند که ویژگى شخصیتى متمایز 
یا دیدگاه خاصى ندارنــد، معموال از گروه 
سیاســى خاصى طرفدارى نمى کنند؛ آنها  
شخصیتى آرام و ساده دارند و سعى مى کنند 
همه جا از خود شــخصیت قابل قبولى ارائه 

دهند.

آدم هاى ســازگار که خود را با هر موقعیتى تطبیق 
مى دهند، کفشى مى پوشــند که بتوان در جاهاى 
مختلف از آن اســتفاده کرد و درواقع کفش هاى 

چندمنظوره مى پوشند.

افراد آزاداندیش که چندان خود را درگیر مقررات 
و چارچوب هــا نمى کنند کفش با قیمت متوســط 
مى پوشــند و خیلى هم از آن مراقبــت و نگهدارى 

نمى کنند.

این چکمه ها گاهى مى تواند حس خشونت طلبى را به 
طرف مقابل منتقل کند .

کسانى که از کفش هاى رســمى استفاده مى کنند 
حس خشــک و جدى بودن را به طرف مقابل منتقل
 مى کنند،  ناخود آگاه القاء مى شود  این افراد بسیار 
بر روى عقیده خود پافشارى مى کنند و کمتر مى توان 

نظر آنها را تغییر داد.

کامال مشخص اســت افرادى که از کفش مد روز 
استفاده مى کنند، درآمد نســبتا باالیى دارند، به 
ظاهر خود بسیار اهمیت مى دهند، تا حدودى مغرور 
هستند. به طور کلى  این افراد خیلى دوست ندارند 
در فعالیت هاى گروهى شرکت کنند، ولى احساس 

وظیفه شناسى باالیى دارند.

افرادى که عالقه زیادى به پوشیدن کفش ساقدار 
دارند معموال به نظر مى رســد که روحیه سردى 
دارند و بیشتر درون گرا هســتند و تمایل دارند از 
جامعه کناره گیرى کنند و بیشتر منزوى باشند و حتى 
هیچ تالشــى نمى کنند که  روحیه وظیفه شناسى از 

خود بروز دهند.

افرادى که از کفش هاى رنگارنگ استفاده 
مى کنند به ویژه اگر کفش کتانى و اسپورت 
هم باشد معموال کمتر از دیگران خودشان 
را گرفتار استرس و اضطراب مى کنند. این 
رنگارنگ پوشــى مى گوید آنها برون گرا و 
بســیار فعالند و تمایل دارند با مدل و رنگ 
کفش هایشــان پیامى را به دیگران منتقل 
کنند. محققان تاکید مى کنند که کفش شاد و 
رنگارنگ الزاما باعث شادى افراد نمى شود.

این افراد مى خواهند بگوینــد که از همه 
خونسرد تر هستند، اعتماد به نفس باالیى 
دارند و تمایلى ندارند که پر تحرك به نظر 
بیایند.اگر پاشنه هاى کفش به شکل مبالغه 
آمیزى بلند بود شاید نشان دهنده ناراضى 

بودن فرد از  قد و اندام خود نیز باشد.

کســى که از کفش هاى کهنه و مســتعمل کســى که از کفش هاى کهنه و مســتعمل 
اســتفاده مى کند ناخود آگاه حس ترحم اســتفاده مى کند ناخود آگاه حس ترحم 
دیگران را بر مى انگیزد و نشان مى دهد که دیگران را بر مى انگیزد و نشان مى دهد که 

از طبقه اجتماعى باالیى برخوردار نیست. از طبقه اجتماعى باالیى برخوردار نیست. 

کفش
خیلى رسمى 
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اسپورت
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چکمه هاى کوتاه

کفش با قیمت متوسط 
اما با ظاهر خوب 

ش

کفش

کفش کفش 
کهنه و کهنه و 
مستعملمستعمل

تا به حال شنیده  اید که بتوان از روى کفش شخصیت یک نفر را روانشناسى کرد؟ شاید کمى عجیب به نظر برسد 
یا حتى بعضى ها بگویند که این موضوع مثل طالع بینى چندان قابل اطمینان نیست اما چه این موضوع صحت داشته 
باشد و چه نداشته باشد ، انتخاب نوع کفش، ذهنیتى از شما به طرف مقابل القاء مى کند که نا خود آگاه شما را با آن 

تیپ شخصیتى قضاوت مى کند.

شهردارى شاهین شهر به استناد مجوز شــماره 59/ش مورخ 98/01/24 شوراى 
محترم اسالمى شهر در نظر دارد عملیات اجرایى احداث مسیر دسترسى به واحد 
موتورى شهردارى و پارکینگ اتوبوسرانى و معابر محله برم را با مبلغ 20/000/000/000 

ریال به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مناقصه مى بایستى در ساعات 
ادارى به واحد عمران شهردارى مراجعه و پیشنهادهاى خود را حداکثر تا پایان وقت 
ادارى روز یکشنبه مورخ 98/07/21 به دبیرخانه حراست تحویل نمایند. شهردارى 

در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

آگهى مناقصه عمومى (نوبت دوم)

محمدعلى عزیزى- سرپرست شهردارى شاهین شهر

چاپ دوم

م الف: 609128
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