
www.nesfejahan.net  روزنامه مستقل استان اصفهان

شنبه  4  آبان ماه 1398 / 26   اکتبر   2019 / 27  صفر 1441
سال شانزدهم /شماره 3611 /  8  صفحه / 2000 تومان

     

از تپش قلب نگران شویم؟بخشش موتورسیکلت هاى بدون حکم قضایىبهترین فیلم هاى کمدى دهه 80 سینماى ایرانکنسرت هایى با بلیت هاى چند صدهزار تومانى! موضوعى هم براى گریه و هم خنده سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

باورهاى غلط 
درباره 

سرماخوردگى

تاریخ سمیرم 7000 ســاله شد
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جزئیات سوء قصد به بازپرس 
دادسراى خمینى شهر

نمایشگاه کتاب اصفهان
 در آستانه برگزارى است

دستگیرى بزرگ ترین 
باند سازمان یافته 
سرقت سایبرى 

سرما خوردگى یکى از بیمارى هایى است که ساالنه بیشترین بار 
اقتصادى را بر کشورها تحمیل مى کند. این بیمارى معموًال با 

عالیمى مانند خارش و سوزش یا درد گلو شروع مى شود 
و به تدریج با عطسه هاى مکرر، آبریزش بینى، درد گلو، 

سرفه و خلط سینه و... توأم مى شود. 
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کاوش ها روى یک تپه تاریخى نشان داد

اصغر فرهادى 
فیلم تازه اش را 
در شیراز 
کلید مى زند

آذرى با خارجى هاى بنجل
گ ران بست و رفت

تیم فوتبال ذوب آهن با وجود انجام هزینه اى خوب، هنوز نتوانسته شرایطى 
مناسب در جدول لیگ نوزدهم پیدا کند.

مهمترین و بحــث برانگیزترین بخــش کنفرانس مطبوعاتــى اخیر جواد 
محمدى، مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن آمار حــدود 45 میلیارد تومانى در 

راستاى هزینه بستن تیم در فصل نقل و انتقاالت ...
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در صفحه 5 بخوانید

تأثیر مخرب 
میوه هاى آغشته به 

استیـلن
 بر سالمت روان

دورنماى «خانه پدرى» از پنجــره «خانه ملت»
دیدگاه متفاوت 2 نماینده اصولگراى اصفهان در مجلس درباره فیلم تازه از بند توقیف رها شده کیانوش عیارى 

2

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایى به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومى به پیمانکاران واجد 
شرایط واگذار نماید.
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عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شوراى اسالمى 
استفاده از گاز استیلن براى رسیده شدن میوه ها را خطرناك 
دانســت و از تأثیر منفى این گاز بر ســالمت روان جامعه 

خبر داد.
بهروز بنیادى تصریح کرد: اغلب سموم قاچاق غیر استاندارد 

بوده و کشاورزان هم از این موضوع بى اطالع هستند.
وى خاطرنشان کرد: تمام میوه ها حداقل مقدار کمى اتیلن را 
در طول فرایند رسیدن تولید مى کنند که به هیچ وجه نگران 
کننده و خطرناك نیست اما استفاده از گاز استیلن موضوع 
بسیار مهمى است که برخى از کشاورزان براى رسیده شدن 
میوه هاى نارس و کال استفاده مى کنند. البته وزارت جهاد 

کشاورزى استفاده از گاز اتیلن را تأیید کرده اما در خصوص 
استیلن گزارشى به کمیســیون بهداشت و درمان مجلس 

ارائه نکرده است.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شوراى اسالمى، 
در رابطه با تأثیر اســتفاده از گاز استیلن براى رسیده شدن 
میوه ها بر سالمت مردم، گفت: وجود سموم در محصوالت 
کشاورزى و زودرس کردن میوه ها به وسیله گاز هاى غیر 
استانداردى چون استیلن سبب  مشکالت عصبى، کج خلقى 
و پرخاشگرى مى شــود از طرفى استفاده طوالنى مدت از 
میوه هایى که با استیلن رسیده شدن احتمال ابتال به سرطان 

را افزایش مى دهد.

فرماندهــى انتظامــى اســتان فارس از دســتگیرى 
بزرگ ترین باند سازمان یافته سرقت سایبرى در کشور 

خبر داد.
سردار سرتیپ دوم رهام بخش حبیبى در این باره گفت: 
از حدود دو ماه پیش با توجه به ورود پرونده هاى زیادى 
در خصوص برداشــت هاى غیر مجاز و فیشــینگ از 
حساب هاى افراد، این موضوع در دست بررسى پلیس 
فتا قرار گرفت و موفق به دستگیرى یکى از اعضاى این 
باند در شهر شیراز شدیم. او با بیان اینکه این گروه بیش 
از 20 هزار کارت بانکى را فیشینگ کرده بودند گفت: 
این گروه در قالب کمک کردن به مردم مانند کمک به 

سیل و کمک به اربعین کالهبردارى مى کردند.
حبیبى با اشاره به اینکه سن اعضاى این باند هشت نفره 
کمتر از 20 سال است، خاطرنشان کرد: تعدادى از این 
افراد در چهار استان کشور دســتگیر و به شیراز منتقل 
شدند. او با بیان اینکه اسامى این افراد در فضاى مجازى 
جعلى بوده اســت، اظهار کرد که این باند از 35 کارت 
بیش از دو میلیارد تومان را جابه جا کرده اند که در یک 

کارت 233 هزار دالر پول دیجیتال وجود داشته است.
ســردار حبیبى گفت: همه  ارتباطات این گروه توسط 
منشى این گروه انجام مى شد و افراد در سایر استان ها با 

هم ارتباطى نداشته اند.

تأثیر مخرب میوه هاى آغشته 
به استیلن بر سالمت روان

دستگیرى بزرگ ترین باند 
سازمان یافته سرقت سایبرى 

استاندار و «اکبر جوجه»!
   روزنامه جمهورى اسالمى | استاندار 
زنجان در اقدامى غیرمنتظــره و تعجب برانگیز از 
رستوران «اکبر جوجه» بازدید و بهداشت و تاریخ 
مصرف اقالم مصرفى در این غذاخورى را شخصًا 
بررســى کرد. افرادى طى تماسى مى پرسند این 
حرکت استاندار آن  هم بدون حضور کارشناسان 
بهداشــتى آیا جنبه تبلیغى ندارد؟ این غذاخورى 
چندى قبل با حضور برخى از مســئوالن استانى 
افتتاح شــد که آن زمان هم حضور مسئوالن در 
این افتتاحیه ســئواالتى را در میان مردم به  وجود 

آورده بود.

«کیهان» و «خانه پدرى»
   عصر ایران | روزنامه «کیهان» در واکنش به 
اکران فیلم «خانه پدرى» ساخته کیانوش عیارى 
پس از 9 سال توقیف نوشت: «فیلمى که در قالب 
یک خانه قدیمى، تصویــرى موهن و متوحش از 
ایرانیان نمایش مى دهد، پس از یک دهه توقف، 
با غفلت مسئوالن سینمایى روى پرده سینما رفت. 
در این فیلم ضمن نمایش تصاویرى مشمئز کننده 
از قتل و دفن یک دختر توسط پدر و برادرش، این 
جنایت را به فرهنگ و عقاید و سنت هاى ایرانیان 

نسبت مى دهد.»

نرخ هاى نجومى تا مشهد
   تسنیم | در آستانه تعطیالت چند روزه هفته 
جارى و روزهاى پایانى ماه صفر، قیمت بلیت پرواز 
تهران-مشــهد-تهران به مرز دو میلیون تومان 
افزایش یافته است. قیمت مسیر رفت این پرواز باید 
حداکثر 701 هزار تومان باشــد. در مسیر برگشت 
(مشهد-تهران) وضعیت قیمت ها مقدارى بغرنج تر 
است؛ به عنوان نمونه قیمت بلیت پرواز مذکور براى 
تاریخ 7 آبان ماه یعنى روز سه شنبه در حال حاضر از 
مرز یک میلیون و صد هزار تومان عبور کرده است.

گزارش زنانه پخش نشد!
   همشهرى آنالین | بازى تیم هاى چلسى 
و آژاکس که قرار بود چهارشنبه شب هفته گذشته 
از ســوى «رادیو ورزش» با گزارش و کارشناسى 
زنان پخش زنده شــود اصًال پخش نشــد تا این 
گزارش زنانه محقق نشود. مجرى این برنامه در 
حالى نرسیدن تصاویر این بازى را بهانه عدم پخش 
آن اعالم کرد که این بازى از یکى از شبکه هاى 

تلویزیون لهستان با کیفیت اچ دى پخش شد!

تورم در مهر
   میزان | جواد حسین زاده، رئیس مرکز آمار ایران 
در نشست خبرى به مناسبت روز آمار در خصوص 
نرخ تورم مهر ماه بیان کرد: نرخ تورم منتهى به مهر 
ماه 42 درصد بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال 

قبل 0/7 درصد کاهش داشته است.

تنبیه با سیم شارژر!
   بهار | دانش آموز یکى از مدارس ابتدایى زارچ 
در اســتان یزد با مراجعه به یکى از مراکز درمانى 
مى گوید: معلم با ســیم شارژر موبایل به چشمش 
آســیب زده اســت. پدر این دانش آموز از ترس 
اخراج فرزندش از مدرسه حاضر به طرح موضوع 

و شکایت نشد.

روحانى خواسته بود
   برنا | وزیر ورزش و جوانان در خصوص حضور 
بانوان در ورزشگاه ها گفت: خوشبختانه با تدبیرى 
که دولت از دو سال گذشته در خصوص ساماندهى و 
ورود بانوان به استادیوم ها داشت شاهد حضور آنها 
بودیم. از سال قبل رئیس جمهور از من خواستند که 
زمینه حضور بانوان در ورزشگاه ها را با همکارى 

وزیر کشور فراهم کنیم.

ما مانده ایم و کنگو!
   روزنامــه شــرق | امروز فقط کنگو است که در 
کنار ایران هنوز به کنوانســیون پالرمو (مبارزه با جرائم 
ســازمان یافته فراملى) نپیوسته اســت. اکتبر 2009 
کنوانسیون پالرمو به دست دکتر خرازى امضا شد و حاال 
19 سال است که در ایران براى بررسى این کنوانسیون 
جلسه برگزار مى شود. در این مدت 189 کشور عضو این 
کنوانسیون شده اند. در نهایت مجلس خرداد سال گذشته 
الحاق ایران به پالرمو را تصویب اما شوراى نگهبان آن 
را رد کرد. این الیحه تا کنون در دستور کار مجمع قرار 
گرفته اما هیچ کدام از جلسات به تعیین تکلیف این الیحه 

ختم نشده است. 

تکلیف شود، مى آید
   نامه نیــوز | مرتضى طالیى از دوستان نزدیک 
محمدباقر قالیباف که در نیــروى انتظامى و مدیریت 
شهرى همکارى نزدیکى با او داشت، درباره اخبار مربوط 
به سرلیســتى قالیباف در انتخابات مجلس از تهران یا 
مشهد گفت: آقاى قالیباف براى مجلس کاندیدا نخواهد 
شد، نه از تهران، نه از مشهد و نه از هیچ کجاى دیگرى. 
آقاى قالیباف یک شخصیت تکلیف گراست، اگر بر او 
تکلیف شود تا به عرصه اى که نیاز انقالب است پا بگذارد، 
این کار را خواهد کرد. براى انتخابات ریاست جمهورى 
1400 هم اینطور خواهد بود که اگر به او تکلیف شــود 

حضور پیدا مى کند. 

ادعاى جدید کریمى قدوسى
   انتخاب | نماینده اصولگــراى مجلس این بار پاى 
واعظى را به پرونده «آمدنیوز» باز کرد. جواد کریمى قدوسى  
مدعى شــد: دو نفر از خبرنگاران و ادمین هاى تلگرامى 
«آمدنیوز» و رسانه هاى زنجیره اى که در سال هاى 95 و 
96 دستگیر شده اند اعتراف کرده اند با یکى از وزراى وقت 
ارتباط مستقیم داشته و از آقاى واعظى وزیر وقت ارتباطات 

کمک مالى مستقیم دریافت مى کرده اند.

بسیج دانشجویى 
باید وزیر تربیت کند

   عصر ایران | رئیس نهــاد نمایندگى مقام معظم 
رهبرى در دانشگاه ها گفت: هسته هاى بسیج دانشجویى 
باید به گونه اى عمل کنند که از دل آنها مدیر و وزیر تربیت 
شود. حجت االسالم مصطفى رستمى تصریح کرد: بسیج 
دانشجویى به عنوان یکى از شاخه هاى شجره طیبه بسیج 
در دانشگاه ها رسالت سنگینى در تربیت نیروهاى تراز 

اول انقالب دارد.

آزمونى براى قدرت نمایى ایران 
   الف | روزنامه آمریکایى «نیویورك تایمز» با اشاره 
به راهپیمایى میلیونى اربعین نوشت این مراسم به آزمونى 
براى قدرت ایران در عراق تبدیل شده است.  «نیویورك 
تایمز» در این گزارش با عنــوان «اربعین آزمونى براى 
قدرت آفرینى ایران در عراق» نوشت حضور چشمگیر 
ایران در مراسم اربعین فرصتى است براى نقش آفرینى 
تهران و ارســال این پیام که نفوذ ایران تا چه حد است. 
«نیویورك تایمز» با ادعاى آنکه اربعین امســال نوعى 
درگیرى سیاسى نیز بوده است مى افزاید از نظر ایران، 
این مراســم فرصتى براى نقش آفرینى اش در عراق و 

میزان نفوذ منطقه اى آن است.  

همدست سلطان نبود
   رویــداد24 | هفتــه پیش خبــرى در خصوص 
بازداشت ابَر مفسد حوزه سکه و دالر در رسانه ها منتشر 
شدکه فردى با هویت «ج-ح» با گردش مالى بیش از 
12 تریلیون ریال بازداشت شده است. در این خبر آمده 
بود که این فرد همدست سلطان سکه بوده است. اما بر 
اساس اطالعات به دست آمده مشخص شد پرونده این 
فرد ربطى به سلطان سکه نداشته و یک پرونده عادى 
در دست بررسى بوده اســت. حجم گردش حساب این 

فرد برخالف اعالم پلیس 12 تریلیون ریال نبوده است.

خبرخوان

گروه آلمانى «شیلر» به سرپرستى «کریستوفر فون دیلن» آبان امسال 
با اجراى قطعات آلبوم جدید «صبح دم» در تاالر وزارت کشــور دو شب 
روى صحنه خواهد رفت؛ تاالرى با ظرفیت 3000 مخاطب که باید، هم 
دســتمزد این گروه و اجاره اش را بازگرداند و هم سودى براى میزبان  ها 
داشته باشد و در این شــرایط مجموعه اى از بلیت ها تا 350 هزار تومان 
قیمتگذارى شــده که جنجال هایى را در پى داشته و باعث ارائه توضیح 

و توجیهاتى شده اما باید پذیرفت این واقعیت اقتصاد هنر ایران است.
به گزارش «تابناك»؛ پس از افزایش قیمت هاى ارز یا به تعبیر دقیق تر، 
کاهش ارزش پول ملى ایران، سایر بخش ها نیز آهسته آهسته افزایش 
قیمت مى دهند تا با ارزش پول ملى خودشــان را تطبیق دهند. برخى از 
کاالها و به طور مشخص کنسرت هاى موسیقى داخلى قابلیت انعطاف 
عمل در قبال افزایش هزینه هــا را براى حفظ مخاطبانشــان دارند اما 
گروه هاى خارجى نه انگیزه و نه انعطاف عمل دارند. آنها در بهترین حالت 
کف دستمزد اجراهاى پیشین شان را براى اجرا در ایران طلب مى کنند و 
مثًال اگر در اجراى پیشین 30 هزار دالر دستمزد دریافت کرده اند، اکنون 

نیز همان رقم را طلب مى کنند.
ماجرا آنجایى بغرنج مى شود که هزینه اجاره سالن هاى میزبان کنسرت 
به شکل معنادارى افزایش یافته و دیگر هزینه   هاى برگزارى کنسرت نیز 
رو به فزونى گذاشــته و حاال باید هزینه ریالى سه برابر قبل براى تأمین 
دستمزد ارزى گروه موسیقى خارجى تأمین کرد. طبیعى است که در این 
شرایط برگزارى کنسرت براى گروه هاى خارجى تا چه میزان گران تمام 
مى شــود و قیمت گذارى بلیت هاى آن نیز با رقم هــاى نجومى همراه 

مى شود.
با این اوصاف و در نظر گرفتن جمیع جوانب، کنسرت هایى با بلیت هاى 
میلیونى در راه است، مگر آنکه اندك کنســرت هاى خارجى که اکنون 
برگزار مى شود نیز به کل برگزار نشــود که در آن صورت اساسًا صورت 
مسئله پاك مى شود. این اتفاق چنین پرسشى را در پى دارد که آیا جماعتى 

به این کنسرت ها مى روند و توان پرداخت وجود دارد؟ 

                                                محمد اســکندرى، مجرى شبکه «شما» در هنگام 
خواندن اسامى زنانى که به برنامه اش پیامک زده اند مى گوید: «از خواندن 
نام کوچک خانم ها معذورم هستم.» چه کسى به شما گفته معذور باشید 
آقاى مجرى؟ این دســتور از باال رسیده است یا خود شــما به این مرحله 
رسیده اید که نام خانم ها را سانسور کنید؟ نکند شــما کاسه داغ تر از آش 
شده اید؟ زنانى که به شــما پیام دادند، نام خود را در متن پیام نوشته اند و 
این یعنى آنها مشکلى با بردن نامشان ندارند. اسم زنان ایرانى را نمى شود 
سانسور کرد. زن ها همچون مردان شخصیت مســتقلى دارند که باید به 
آن احترام گذاشت. زنان در این جامعه حضور فعال دارند. سرکار مى روند، 
در دانشــگاه درس مى خوانند، ورزش مى کنند جدیداً هم که به ورزشگاه 
مى روند، پس نباید میان آنها و مردها اینگونه تبعیض قائل شد. اگر زن یا 
مردى از شما خواست، اسم کوچک او را صدا نکنید، شما موظف به این کار 
هستید، در غیر این صورت حق ندارید نام کسى را سانسور کنید. لطفًا این 
یک ُمدل را دیگر ُمد نکنید. امیدواریم شبکه «شما» به صورت صریح در 
این مورد با مردم و مخاطبان این برنامه حرف بزند که چرا مجرى این شبکه 

چنین کارى انجام داده است و هدف او از این کار چه بوده است؟

تماشاگر کامبوجى که در بازى تیم هاى ملى فوتبال ایران و کامبوج 
مورد توجه قرار گرفته بود، یکبار دیگر خبرساز شد.

در جریــان بازى تیم هاى ملــى فوتبال ایران و کامبــوج در مرحله 
مقدماتى جام جهانى 2022 که در ورزشــگاه آزادى برگزار شد، فقط 
یک تماشاگر کامبوجى در ورزشگاه حضور داشــت. تنها بودن این 
تماشــاگر به عالوه اراده او براى تشــویق کامبوج با وجود شکست 
سنگین این تیم، از مســائلى بود که او را در کانون توجهات رسانه ها 

قرار داد.
این تماشاگر این بار با حضور در ویتنام و حمایت از تیم ملى فوتسال 
کامبوج خبرســاز شده اســت. تیم ملى فوتســال کامبوج در مرحله 
مقدماتى فوتسال جام ملت هاى آســیا (به میزبانى ویتنام) با تیمور 

شرق بازى داشت که این بازى با نتیجه تساوى 4 - 4 خاتمه یافت.
در جایگاه تماشــاگران کامبوج همین فرد حضور داشت و به تنهایى 
تیم کشــورش را تشــویق مى کرد. کامبوج در نهایت با کسب یک 
امتیاز از همین مســابقه از صعود به مرحله نهایى جام ملت ها بازماند 

و حذف شد.

محمد بهشتى-که چه بخواهد و چه نخواهد- از او به عنوان 
معمار سینماى گلخانه اى پس از انقالب و دلیل رشد و نمو 
سینمایى ضدمخاطب موســوم به جشنواره اى یاد مى شود 
در یک دهه اخیر بیش از هر زمان دیگــرى با نقد کارنامه 
مدیریتى روبه رو بوده؛ به خصوص که علیرغم عدم حضور 
مستقیم در بطن سینما همچنان برخى از رشدیافتگان در 

دستگاه مدیریتى وى، زمام سینما را در دست دارند.
کمتر پیش آمده که محمد بهشــتى جز با کالمى مطنطن 
و در قالب دلنوشــته هایى نمادین به این نقدها پاسخ دهد 
با این حال تازه ترین گفتگوى تفصیلى بهشــتى با روزنامه 
اصالح طلب «شرق» را مى توان شروع مسیرى تازه براى 

گفتگوى این مدیر با مخالفانش دانست.
بهشتى در پاسخ به چرایى ممنوع الفعالیت شدن بسیارى از 
چهره هاى سینماى قبل از انقالب در دوران مدیریتش گفت: 
بعد از انقالب تالش می کردیم آنچه قبًال در حاشیه بود، به 
متن بیاید و آنچه در متن بود، به حاشیه برود که کار سختی 
بود. همه کسانی را که در ســینماي قبل از انقالب فعالیت 
می کردند، نگفتیم حضور نداشته باشند. تعداد بسیار معدودي 
بودند. کسانی که به طور سمبلیک، یادآور «متن» سینماي 
قبل از انقالب بودند؛ مثل مرحــوم فردین، ملک مطیعی، 
بیک ایمانوردي، ایرج قادري و امثالهم. با بســیاري از آنها 
صحبت کردیم. با مرحــوم فردین مفصل صحبت کردم و 

توضیح دادم که شرایط جدید چیست. شــما امروز راحت 
می گویید چرا ملک مطیعی حضور نداشت اما اگر در دهه 60  
این حرف را بیان می کردید، مؤاخذه می شدید! باید حواسمان 
باشد آن زمان ســینما غالبًا متبادرکننده فحشا بود و اتفاقًا 
کسانی که متأسفانه سمبل این سینما بودند، افرادي بسیار 
شریف بودند؛ مثل فردین که بسیار جوانمرد و خانواده دوست 
بود. آقاي ملک مطیعــی در خاطراتش می گفت کاله را که 
بگذاري و نقش جاهل را بازي کنی، 50 تومان بیشتر دستمزد 
می گیري. حاال در این تغییر و تحول نمی توانستیم نسبت 
به کل موجودیت ســینما بابت حضور مثــًال آقاي فردین 

ریسک کنیم.

فیلم سینمایى «خانه پدرى» ســاخته کیانوش عیارى 
در حالى پس از ده ســال، از چهارشنبه هفته پیش روى 
پرده سینماها رفت که عده اى نسبت به اکران آن انتقاد 
دارند و خواستار توقیفش شده اند. این درحالى است که 
موافقان اکران «خانه پدرى» هم کم نیستند. جالب آنکه 
مخالفان و موافقان فقط از طیف اهالى ســینما نیستند 
بلکه سیاسیون و از جمله نمایندگان مجلس هم نسبت 
به اکران این فیلم نظراتشان را ابراز کرده اند. در این میان 
تفاوت دیدگاه ها در بین نمایندگان اصولگراى اصفهان 

بیشتر به چشم مى آید. 

حجت االسالم احمد سالک، عضو کمیسیون فرهنگى 
و نماینده اصفهان در مجلس از جمله کســانى است که 
معتقدند اکران فیلم «خانه پدرى» کار اشــتباهى بوده 
اســت. او در گفتگو با خبرگزارى «فارس» ضمن ابراز 
تأسف از اکران فیلم سینمایى «خانه پدرى» از وزیر ارشاد 
خواست هرچه سریع تر جلوى اکران این فیلم ضدخانواده 

گرفته شود. 
ســالک گفت: «باید با کمال تأسف عرض کنم جریانى 
پشت پرده مسائل سینمایى کشور است که هر چند وقت 
یک بار با تأیید یک فیلم جامعه را به تشنج وا مى دارند و 
ضد ارزش ها را گسترش مى دهند. به فیلم "خانه پدرى" 

که با سیاه نمایى و خشونت همراه است و مدت ها کنترل 
شده بود، مجدداً مجوز اکران دادند که جاى تأسف است. 
من نمى دانم چه طرح و نقشه و جریان نفوذى پشت این 
قضایاست که هر دفعه جامعه را با مشکالت ضدارزشى 
روبه رو مى کند، جامعه ما باید فیلم هاى ارزشــى داشته 

باشد نه فیلم هاى ضدارزشى.»
اما از دیگر ســو، محســن کوهکن، عضو فراکســیون 
نمایندگان والیى و دیگر نماینده لنجان در مجلس درباره 
اینکه عده اى خواســتار توقیف دوبــاره «خانه پدرى» 
شده اند به «خبرآنالین» گفت: «نظر افراد محترم است 
اما اینکه فردى بخواهد جلوى اکران فیلمى که به صورت 

قانونى مجوز گرفته است، بایســتد و نگذارد فیلم اکران 
شود را تأیید نمى کنیم. اینکه بگوییم فیلمى مخالف نظر 
ماست، باید تعریف شود که منظور از ما چه کسى است. 
اینکه بگویم به طــور مثال این فیلــم مخالف نظر من 
نماینده است پس نباید اکران شود، ابداً حرف صحیحى 
نیست و نباید به آن توجه کرد. ما در جامعه چارچوب هایى 
داریم که فیلم هاى ساخته شده نباید با این چارچوب ها در 
تضاد باشد. ما مخالف انتقاد نیستیم و هر فردى به عنوان 
شهروند در حد انتقاد حق دارد نظر هم بدهد اما اگر فردى 
ورود کند و بگوید اجازه نمى دهد، فیلم پخش شود، ما ابداً 

آن را تأیید نمى کنیم.»

دیدگاه متفاوت 2 نماینده اصولگراى اصفهان در مجلس درباره فیلم تازه از بند توقیف رها شده کیانوش عیارى 

دورنماى «خانه پدرى» از پنجره «خانه ملت»

مرا به نام کوچکم صدا بزن
 آقاى مجرى!

کنسرت هایى 
با بلیت هاى چند صدهزار تومانى!

تماشاگر کامبوجى
 باز هم خبرساز شد!

چرا ستاره هاى سینماى قبل از انقالب، ممنوع الفعالیت شدند

مانى مهدوى

   عصر ایران |
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هفته آینده
 اختتامیه جشنواره مطبوعات

اختتامیـه یازدهمیـن جشـنواره مطبوعـات مکتوب 
و الکترونیـک اسـتان اصفهـان همـراه بـا تقدیر از 
برگزیـدگان ایـن جشـنواره روز شـنبه، 11 آبـان در 
مجتمع فرهنگى هنرى اسـتاد فرشـچیان از ساعت 
15 تا 17 با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمى 
استان اصفهان و مسئوالن اسـتانى برگزار مى شود. 
نزدیک به 800 اثر به دبیرخانه جشـنواره مطبوعات 

اصفهان رسیده است.

کشف مزرعه
استخراج بیت کوین 

طى عملیاتى توسـط ضابطان قضایى سـپاه صاحب 
الزمان (عج) استان اصفهان یک مزرعه (فارم) ماینر 
قاچاق که به صـورت غیرقانونـى اقدام بـه تولید ارز 
دیجیتال مى کرد کشـف و ضبط شـد. این مزرعه در 
یک کارخانه متروکه آجرپزى که در منطقه سـگزى 
بود بـا سوءاسـتفاده از بـرق صنعتى موجود بـا تعرفه 
ارزان تر اقـدام بـه اسـتخراج ارز دیجیتال مـى کرد. 
تاکنون 500 مورد ماینر توسط ضابطان قضایى سپاه 
صاحب الزمان (عج) کشـف شـده کـه 300 مورد آن 

مربوط به این مزرعه بوده است.

اهداى بسته هاى مهربانى
رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان اصفهان از اهداى 
180 بسـته لوازم التحریـر به دانـش آموزان سـیل زده 
استان لرسـتان، شهرسـتان پلدختر در واپسین روزهاى 
مهر ماه خبر داد. شـهریار انصارى گفت: جمعیت هالل 
احمر شهرستان اصفهان اقدام به اجراى طرح «ارمغان 
مهر» به همت حوزه داوطلبان و طـرح «با مهر تا مهر» 
به همت حوزه جوانان با شعار «لبخند هدیه کنیم» کرد. 
وى تصریح کـرد: ارزش هر بسـته یک میلیـون و 500 

هزار ریال بود.

شستشوي شبکه فاضالب 
رکن الدوله 

بازدید از عملیات شستشوي شبکه فاضالب خیابان 
رکن الدوله شـرقی، کوچه 23، با حضور رئیس واحد 
بهره برداري و رابـط دفتر بهداشـت و ایمنی منطقه 
یک، به منظور نظارت بر عملیات شستشـو و رعایت 
نکات ایمنـی توسـط کارگـران در حین انجـام کار، 
انجام شد. شایان ذکر اسـت به دلیل سپتیک بخشی 
از مسیر فاضالب در خیابان رکن الدوله میانی، کوچه 
شهید قدوسـی نژاد جریان فاضالب به درستی قابل 
شناسایی نبوده و نیاز به برطرف کردن گرفتگی مسیر 

و سپس شستشو داشت.

جامه سفید برف
 بر قامت افوس

برف پاییـزى ارتفاعات شـهر افـوس در شهرسـتان 
بوییـن میاندشـت را سـفید پوش کـرد. رئیـس اداره 
هواشناسى فریدن و بویین میاندشـت گفت: با بارش 
برف پاییزى در دومین روز از آبان در ارتفاعات افوس، 
چهـره این شـهر در غرب اسـتان اصفهان زمسـتانى 
شـد. نوروز ملکى افزود: سامانه بارشـى تا نیمه هفته 
جـارى در شهرسـتان فریدن فعـال اسـت. افوس در 
غربى تریـن نقطه اسـتان اصفهـان و در 5 کیلومترى 
جاده ترانزیتى اصفهان، لرسـتان و شهرسـتان بویین 

میاندشت قرار دارد.

بدهى 9 میلیاردى
 جهاد کشاورزى 

مهـرداد مرادمنـد، مدیرکل جهاد کشـاورزى اسـتان 
اصفهان در جلسه توسعه بخش کشاورزى در اردستان 
گفت: جهـاد کشـاورزى اسـتان در زمینه آبرسـانى و 
اجراى شـبکه هاى نوین آبیـارى 900 میلیـارد ریال 
بدهى دارد. این درحالى است که روش آبرسانى نوین 
را تعطیل نکرده اسـت تا در ادامه فعالیت کشـاورزان 

خللى وارد نشود.

خبر

معاون امور فرهنگى و مطبوعاتى اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمى استان اصفهان گفت: چهاردهمین نمایشگاه بزرگ 

کتاب اصفهان از 18 تا 23 آبان برگزار مى شود. 
اصغر مختارى در گفتگو با «شبســتان» اظهــار کرد: این 
نمایشگاه با حضور فعال ناشران اصفهانى و کشورى در پل 
شهرستان برگزار خواهد شد. وى خاطرنشان کرد: برنامه هاى 
فرهنگى متنــوع و ویژه برنامــه هاى کــودکان از جمله 
فعالیت هاى جنبى این نمایشگاه است. معاون امور فرهنگى و 
مطبوعاتى اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان 
افزود: ارتقاى کیفى نمایشــگاه و استفاده حداکثرى مردم و 
بهره مندى اقشار مختلف از این رویداد فرهنگى بزرگ ترین 

اهداف برگزارى نمایشگاه امسال است. 
مختارى همچنین از آغــاز فروش کتاب هــاى ویژه جام 
باشــگاه هاى کتابخوانى کودك و نوجوان خبر داد و گفت: 
این کتاب ها با تخفیــف 50 درصدى بــراى اعضاى جام 
باشــگاه هاى کتابخوانى در کتابفروشى هاى فرهنگستان 
اندیشه و پردیس کتاب و شعب مختلف شهر کتاب اصفهان 
به فروش مى رسند. معاون امور فرهنگى و مطبوعاتى اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمى اســتان اصفهان خاطرنشان 
کرد: عالقه منــدان همچنــان فرصت دارند در ســایت
 www.bookpromotion.ir  باشگاه ثبت نام کنند 

و از تخفیف فروش کتاب بهره مند شوند.

مدیرعامل سازمان ساماندهى مشاغل شهرى و فرآورده هاى 
کشاورزى شهردارى اصفهان گفت: احداث بارانداز شیالت 
در میدان مرکزى میوه و تره بار اصفهان با صرف اعتبارى 
افزون بر 75 میلیارد ریال در دســتور کار این سازمان قرار 

گرفته است.
محمد مجیرى در گفتگو با «ایمنا» اظهار کرد: عرضه عمده 
مواد پروتئینى، ماهى، میگو و سایر محصوالت دریایى در 
میدان مرکزى میوه و تره بار اصفهــان صورت مى گیرد. 
وى افزود: براى ایجاد بارانداز شیالت میدان مرکزى میوه و 
تره بار اصفهان 4300 مترمربع فضا داراى 5000 مترمربع 
زیربنا شــامل 14 غرفه با اتاق مخصــوص تعویض لباس 

کارکنان و حمام به منظور رعایت مسائل بهداشتى در نظر 
گرفته شده است. مدیرعامل ســازمان ساماندهى مشاغل 
شــهرى و فرآورده هاى کشاورزى شــهردارى اصفهان با 
بیان اینکه براى احداث بارانداز شیالت اعتبارى افزون بر 75 
میلیارد ریال در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: تفکیک 
و جداســازى محل تخلیه بار از محل عرضه از مهمترین 
خصوصیات طرح بارانداز شیالت میدان مرکزى میوه و تره 
بار اصفهان است. وى خاطرنشان کرد: بار شیالت ورودى به 
این مرکز ابتدا زیر نظر نماینده دامپزشکى مستقر در میدان 
نظارت و کنترل شده و در صورت تأیید مجوز توزیع در سطح 

استان داده خواهد شد.

ایجاد بارانداز شیالت در میدان 
میوه و تره بار اصفهان

نمایشگاه کتاب اصفهان در 
آستانه برگزارى است

رئیس کل دادگسترى اســتان اصفهان از سوء قصد 
به بازپرس شــعبه دوم دادســراى عمومى و انقالب 

شهرستان خمینى شهر خبر داد.
محمدرضا حبیبى اظهار کــرد: در تاریخ 98/07/28 
فردى که در شــعبه دوم بازپرسى دادسراى عمومى و 
انقالب شهرستان خمینى شــهر داراى پرونده سرقت 
مقرون به آزار بوده، پس از صدور قرار جلب به دادرسى 
علیه وى و ارســال پیامک از طریق ســامانه ثنا براى 
نامبرده، رأسًا به شعبه بازپرســى مراجعه و از فرصت 
استفاده کرده و بنا به اعتراف اولیه، به قصد قتل بازپرس 

به ایشان حمله کرده که با دخالت افراد حاضر در محل 
شعبه و مأموران از وقوع این امر جلوگیرى مى شود و تنها 
موفق به وارد نمودن جراحت به کتف بازپرس مى شود.

رئیس کل دادگسترى استان اصفهان خاطرنشان کرد: 
خوشــبختانه این همکار قضایى آسیب جدى ندیده و 
پس از درمان اولیه از بیمارستان ترخیص شده و مراحل 
رسیدگى در خصوص این پرونده در حال اقدام است. 
وى افزود: این متهم به اتهام شــروع به قتل عمدى و 
ایراد جرح عمدى با چاقو با صدور قرار بازداشت موقت 

به زندان معرفى شده است.

جزئیات سوء قصد به بازپرس دادسراى خمینى شهر

رئیس اداره میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
ســمیرم  از یافتن خالقان تپه گل افشان ســمیرم خبر داد. 
کاوش هاى انجام شــده تا این مرحله بیانگر این است که 
ساکنان تپه گل افشان سمیرم براى اولین بار در دوره پیش 
از تاریخ و در حدود 7000 ســال قبل در این مکان مستقر 

شدند و این تپه را به وجود آوردند.
سعید سلیمانیان در گفتگو با «فارس» اظهار کرد: تپه ها و 
محوطه هاى باستانى دســتاوردهاى مادى و معنوى اقوام 
گذشــته را در درون خود نهفته دارند و این تپه ها به دلیل 
ماندن نشانه هاى موجود از زندگى اقوام مختلف در دوره هاى 
متعدد تاریخى که گاه قدمت آنها به چندین هزار سال نیز 

مى رسد، داراى اهمیت خاص است.
رئیس اداره میراث فرهنگى صنایع دســتى و گردشگرى 
سمیرم  بیان کرد: در ادامه عملیات باستان شناختى و کاوش 
تپه مش کریم در بخش مرکزى که در سال 1393 انجام شد 
و به سکونت ساکنان و شکل گیرى این تپه در اوایل هزاره 
پنجم پیش از میالد انجامید در سال گذشته دومین فصل از 
بررسى و شناسایى باستان شناختى این بخش آغاز شد که 
پس از بررسى میدانى که به مدت بیش از یک ماه به طول 
انجامید 66 محوطه باستان شناسى در این منطقه شناسایى 
که تپه گل افشــان در این فصل تعیین عرصه و حریم شد 

و فصل ســوم عملیات از مهر ســال جارى به سرپرستى 
محمدحسین طاهرى بر روى تپه گل افشان آغاز شد.

وى تصریح کرد: براساس آخرین شواهد و آثار به دست آمده 
مى توان به نتایج قابل توجهى در زمینه شناخت فرهنگ ها، 
سکونت و شــکل گیرى این تپه که مربوط به دوره هاى 
پیش از تاریخ (دوره باکون، هزاره پنجم قبل از میالد) است 

اشاره کرد.
محمدرضا عسگریان، فرماندار سمیرم نیز ضمن تقدیر از 
تمام عوامل اجرایى   در خصوص انجام این عملیات باستان 
شناختى و کاوش با موفقیت در بین  چهار استان با وجود سه 
فرهنگ فارس، لر و ترك خاطرنشان کرد: این شهرستان 
داراى پیشینه مســکونى و تاریخى بوده که انجام عملیات 
کاوش بــر روى تپه مش کریم و قدمت ســکونت 7000 
ساله خود گواه این مطلب است و پیش زمینه اى براى آغاز 
مطالعات منسجم درازمدت و جامع باستان شناسى در این 
شهرستان اســت. وى تصریح کرد: این عملیات باستان 
شناســى باید در تمام سطح شهرســتان ادامه پیدا کند و 
معتقدیم که قدمت سکونت در این منطقه و شهرستان حتى 

از این هم باالتر خواهد بود.
محمدحسین طاهرى، سرپرســت تیم باستان شناسى و 
کاوش تپه گل افشان هم در ادامه افزود: کاوش هاى انجام 

شده تا این مرحله بیانگر این است که ساکنان این منطقه 
براى اولین بار در دوره پیش از تاریخ و در حدود 7000 سال 

قبل در این مکان مستقر شدند و این تپه را به وجود آوردند.
به گفته سرپرست این گروه کاوش، شواهد به دست آمده 
تاکنون داللت بر وجود فضاهایى است به صورت دیوارهایى 
با خشت و چینه ایجاد شده و همراه با بقایاى خاکستر فراوان 
و اجاق هاى کشف شده که احتماًال نشانگر زندگى مردمانى 
است که ســبک زندگى آنها فصلى و احتماًال عشایر کوچ 

رو بوده اند.
طاهرى اضافه کرد: یافته هاى دیگر از جمله قطعات سفال و 
ابزارهاى سنگى و اشیاى شمارشى به فعالیت هاى اقتصادى 
مبتنى بر کشاورزى و دامپرورى در منطقه داللت دارد و به 
چینه ها و اتاق هاى شکل گرفته با خشت و چینه و تعدادى 
سنگ که احتماًال شواهدى از سنگ قبر است نیز مى توان 

اشاره کرد.
به گفته این متخصص باستان شناس آثار و شواهد به دست 
آمده نشان مى دهد که این محوطه ارتباط نزدیکى با مراکز 
مهم از جمله فارس داشته که احتماًال مربوط به دوره پیش از 
تاریخ و باکون است که یکى از مهمترین فرهنگ هاى عصر 
مس سنگى ایران و مرحله مهمى در زمینه تغییرات اجتماعى 

اقتصادى جوامع پیش از تاریخ ایران در فارس است.

مسئول تشکل هاى دینى سازمان تبلیغات اسالمى 
اســتان اصفهان گفت: بیش از صــد هیئت مذهبى 
اصفهان براى عزادارى در حرم حضرت امام رضا (ع) 

به مشهد مقدس اعزام مى شوند.
حجت االسالم حســن بابایى در گفتگو با «تسنیم» 
اظهار کرد: در کنار برنامه هاى عزادارى بیش از 5200 
هیئت مذهبى اســتان، بیش از صــد هیئت مذهبى 
اصفهان نیز براى عزادارى در حرم حضرت امام رضا 
(ع) به مشهد مقدس اعزام مى شوند و در روز شهادت 
امام هشتم به صورت جمعى در حرم آن حضرت به 

عزادارى مى پردازند.
وى افزود: هر هیئت نسبت به جمعیت خود به اعزام 
عزاداران مى پردازد و مى تــوان گفت بیش از 5000 
عزادار اصفهانى براى ایام شهادت حضرت امام رضا 

(ع) راهى مشهد مقدس خواهند شد.

کاوش ها روى یک تپه تاریخى نشان داد5000 اصفهانى زائر امام رضا (ع) مى شوند

تاریخ سمیرم 7000 ساله شد

فرمانــده نیروى انتظامى کشــور گفــت: اکنون در 
اصفهان شاهد کاهش 13 درصدى تصادفات هستیم.

سردار حســین اشــترى در آیین افتتاح پروژه هاى 
عمرانى پلیس اصفهان در ستاد فرماندهى انتظامى 
اســتان اصفهان اظهار کرد: در ادامه اقدامات انجام 
شده در استان اصفهان، همچنان موتورسیکلت هایى 

که حکم قضایى ندارند مى توانند رفع توقیف شوند.
فرمانده نیروى انتظامى کشور واگذارى کار هر استان 
به خود استان را تأثیرگذار دانست و گفت: هرچه کارها 
به خود استان ها و برخى اوقات شهرستان ها واگذار 
شود، رشد بهترى خواهد داشت. همانطور که اکنون در 
اصفهان شاهد کاهش 13درصدى تصادفات هستیم.

بخشش موتورسیکلت هاى بدون حکم قضایى

مدیرعامل شرکت عمران شــهر جدید بهارستان از 
تأمین میزان 4000 ُتن ریل سبک شهرى پروژه قطار 
برقى بهارستان- اصفهان توسط شرکت ذوب آهن 

اصفهان براى نخستین بار در کشور خبر داد.
محمدرضا احمدى اظهار کرد: این خط ریلى با طول 
15 کیلومتر براى تکمیل و بهره بردارى نیاز به 4000 
ُتن ریل دارد که طبق  توافقات انجام شده قرار است در 
چندین محموله 600 تنى از سوى شرکت ذوب آهن 
اصفهان تأمین شود. وى با تأکید بر اینکه ساخت ریل 
سبک قطار شهرى (ریل 49) براى نخستین بار است 
که در کشور تولید و عرضه مى شود، گفت: با همکارى 
شرکت ذوب آهن به طور رسمى تولید این نوع ریل را 

شروع کرده ایم.
احمدى با بیان اینکــه تالش داریم تا پایان ســال 
1400 پــروژه قطار شــهرى بهارســتان-اصفهان 
را به بهره بردارى برســانیم،گفت: طبــق توافقات 
انجام شده هزینه خرید 3000 تن از ریل مورد نیاز بالغ 
بر 45 میلیارد تومان توسط پیمانکار داخلى به شرکت 
ذوب آهن پرداخت و از خروج ارز کشــور جلوگیرى 
خواهد شــد. اولین محموله 600 تنى ریل هم اکنون 
آماده شده و در مرحله تست آزمایشگاه قرار دارد و تا 

تاریخ دهم آبان ماه به پیمانکار تحویل داده مى شود.
وى پیشرفت فیزیکى عملیات زیرسازى و روسازى 
پروژه قطار برقى بهارستان- اصفهان را به ترتیب 90 و 
20 درصد اعالم کرد و افزود: هم اکنون در حال احداث 
ایستگاه قطار در بهارستان و تکمیل عملیات روسازى 
هستیم که براساس برنامه تنظیم شده تالش داریم تا 
پایان سال 1400 این پروژه را به بهره بردارى برسانیم.

احمدى اعالم کرد: این خط ریلى که در امتداد خط یک 
مترو شهر اصفهان احداث مى شود، داراى سه ایستگاه 
در شهر جدید بهارستان، راه آهن و سپاهان شهر است 
و در صورت بهره بردارى مى تواند 270 هزار نفر را در 

روز جابه جا کند.

پروژه قطار برقى بهارستان-اصفهان، میزبان اولین 
محموله ریل تولید ملى

معاون هماهنگى امور اقتصادى و توسعه منابع استاندارى 
اصفهان گفت: حجم عمده اى از ســیب هاى درختى 
سمیرم، صادراتى اســت و باید صادر شود. سیدحسن 

قاضى عســگر در بازدید از باغ هاى روستاهاى بخش 
پادناى بزرگ از توابع سمیرم اظهار کرد: ارقام تولیدى 

سیب سمیرم کم نظیر است و کیفیت باالیى دارد.
به گفته وى، بهترین سیب هاى همین منطقه و سه بخش 
دیگر سمیرم باید جداسازى و در بسته بندى هاى خوب 
و شکیل صادر شــود تا عالوه بر رونق بازار، به معیشت 
باغداران نیز کمک کند. وى در تمــاس با مدیرعامل 
بانک ملى اصفهان و دو نفر از فعاالن بزرگ اقتصادى 
استان تصریح کرد: مقرر شــد 50 هزار از 220 هزار ُتن 
سیب درختى سمیرم به ســرعت آماده صادرات شود 
که بخشى از کار از مســیر پروتکل حفظ نباتان اوراسیا 

محقق خواهد شد.

سیب سمیرم از کیفیت باالى صادراتى برخوردار است

اداره کل تبلیغى دفتر تبلیغات اسالمى اصفهان، نشست 
تخصصى «رسانه از سودا تا سواد» با عنوان خانواده ایرانى 
در کشاکش تولید و مصرف فرهنگى را در تاالر اجتماعات 
حکمت باغ غدیر اصفهان بــا حضور علما، روحانیون و... 

برگزار کرد.
معاون پژوهشى و عضو هیئت علمى دانشکده فرهنگ و 
ارتباطات دانشگاه امام صادق علیه السالم در این نشست 
با قدردانى از برگزارکنندگان گفت: نظام هویتى و ارزشى 
جامعه و رفتارهاى فرهنگى در طول زمان تغییر مى کند 
ولى باید ســرعت و امکانات متناسب با آن تنظیم شود و 
نوآورى ها صورت پذیرد و از تغییرات فرهنگى محافظت 

شود.
سید مجید امامى با بیان اینکه سامانه اى که باید جامعه 
را حفظ کند امنیت فرهنگى اســت، اظهار کرد: مروجان 
فرهنگى، مهمترین پیوندزننده تغییرات فرهنگى و امنیت 
فرهنگى به شمار مى روند و نوآورى ها و سبک زندگى ها 

نیز باید بر اساس ارزش هاى جامعه باشد.
وى ادامه داد: کنترل اجتماعى و مسئولیت هاى اجتماعى 
هم در راستاى انضباط فرهنگى است و در حقیقت مروج 
فرهنگى، کسى اســت که بین امنیت فرهنگى و تغییر 

فرهنگى تعادل ایجاد کند.
این عضو هیئت علمى دانشــکده فرهنــگ و ارتباطات 
دانشگاه امام صادق علیه الســالم مى گوید: تبلیغ دینى 
فقط ترمز جامعه نیست بلکه باید فرمان جامعه هم باشد 
و سبک زندگى باید همواره مورد نگاه مروج تبلیغى قرار 

داشته باشد.

امامى با طرح این ســئوال که چرا ما در رسالت ترویجى 
و تبلیغى در صد ســال اخیر نتوانستیم فعالیت اثربخشى 
داشــته باشــیم، گفت: باید براى انجام این رســالت، 
برنامه ریزى هاى الزم صورت پذیرد تا بتوانیم ذائقه لطیف 

انسان مدرن را پاسخگو باشیم.
معاون پژوهشى دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام 
صادق علیه السالم با این مقدمه، به تعریف سبک زندگى 
اشاره کرد و گفت: رفتارها، الگوها و ترجیحاتى که ما در 
زندگى روزمره خود اختیار مى کنیم همچون تنظیم زمان 
انجام کار، طعام، رابطه با طبیعت، خرید، مناسک و آیین ها 
و... سبک زندگى تعریف شده است و ما باید روى مصرف 

فرهنگى که یکى از آنهاست تمرکز کنیم.
وى با بیان اینکه مصــرف فرهنگى، در حقیقت مصرف 
کاالهاى فرهنگى است یادآور شد: امروز مصرف فرهنگى 

از طریق تلویزیون، تلفن همراه و... است.
امامى گفت: ایــران یکى از پدیده هاى جهان در رشــد 
استفاده از اینترنت و فضاى مجازى به شمار مى رود و 42 
میلیون پیج فارسى در اینستاگرام وجود دارد که البته رشد 
آن به علت بى کفایتى ارائه بســترهاى فرهنگى مناسب 
و بخشــى نیز به دلیل خصلت جامعه ایرانى در مصرف 
فرهنگى نوآورانه است، که به همین میزان نیز نوآورى در 

خالقیت را از دست داده ایم.
عضو هیئت علمى دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه 
امام صادق علیه الســالم گفت: امــروز مخاطب با انبوه 
اطالعات در شــبکه مجازى مواجه بوده و ضرورت دارد 
تا سواد رسانه اى داشته باشــد و منضبط باشد و تا نظام 
تولید و نوآورى فرهنگى را اصالح نکنیم مشکل برطرف 

نخواهد شد.
امامى مى گوید: عالوه بر سواد رسانه اى، ما سواد اخالقى و 
سواد دیجیتال را باید مدنظر داشته باشیم و حتماً باید اصول 
اخالقى در پیام هاى ارسالى، حفظ شود. این در حالى است 
که کمبود و فقر سواد دیجیتالى خانواده مى تواند منجر به 

شکاف فرهنگى شود.
وى با بیان اینکه تلفن همراه باید دور از دسترس بچه ها تا 
سن 14 سالگى باشد، خاطرنشان کرد: کودك قدرت تمیز 
دادن بین خیال و واقعیت را تا پنج سال اول زندگى ندارد 

که این امر بسیار مهمى است.
معاون پژوهشى دانشــکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه 
امام صادق علیه السالم گفت: بر اساس آمار رسمى ارائه 
شده در سال گذشته، 13 ساعت و 22 دقیقه صرف خواب 
و مراقبت هاى شــخصى در خانواده هاى ایرانى مى شود 
که اگر ساعتى از آن، که به تلفن همراه، اینترنت و فضاى 
مجازى اختصاص مى یابد ســاماندهى شــود، مطلوب 

خواهد بود.
در ابتداى این نشســت تخصصى مدیــرکل فرهنگى 
تبلیغاتى دفتر تبلیغات اســالمى اصفهــان گفت: دفتر 
تبلیغات اسالمى اصفهان 13 مسئله ناشى از موضوعات 
جامعه که نیاز خانواده است را براى اجرا در دستور کار دارد، 

که یکى از آنها سبک زندگى است.
حجت االسالم و المسلمین حامد اهتمام اظهار کرد: پنج 
نشســت تخصصى در حوزه خانواده و ســبک زندگى را 
برگزار مى کنیم و در این راستا اردوى سه روزه اى در قم یا 
مشهد برپا خواهیم کرد و از دى ماه سال جارى نیز اعزام 

تخصصى روحانیون صورت مى پذیرد.

تبلیغ دینى فقط ترمز جامعه نیست بلکه باید فرمان جامعه هم باشد
ساسان اکبرزاده
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اصغر فرهادى از معدود فیلمســازان ایرانى است که حتى زمزمه 
تدارك او براى ساخت اثرى تازه حکم خبرى دست اول و به شدت 
کنجکاوى برانگیز را دارد به ویژه وقتى بشنویم او این بار در داخل 
کشــور فیلم خواهد ساخت. همانطور که ســال گذشته در چنین 
روزهایى در بخشــى از گفتگو با خبرنگار «الناسیون» وعده داده 
بود: «آنچه مى دانم این اســت که به احتمال زیاد فیلم بعدى ام در 
ایران مقابل دوربین خواهد رفت، براى من بسیار مهم و بهتر بگویم 
حیاتى است که نه تنها در ایران فیلم بسازم بلکه آنها را در ایران به 

نمایش بگذارم.»

این کارگردان ظاهراً قصد دارد فیلم تازه خود را در ایران بســازد. 
فیلمى که طبق شنیده هاى خبرنگار «بانى فیلم» در لوکیشن هاى 
شهر شیراز کلید خواهد خورد. ضمن اینکه گویا حضور بابک کریمى 
در یکى از نقش هاى اصلى فیلم هم قطعى شده است و به احتمال 
فراوان مدیریت فیلمبردارى را نیز حسین جعفریان، مدیر فیلمبردارى 
آخرین فیلم فرهادى، «فروشنده» و برخى دیگر از ساخته هاى این 
کارگردان از جمله «درباره الى» به عهده خواهد داشت. البته بر اساس 
اطالعات رسیده، نهمین فیلم فرهادى بى تردید سال آینده مقابل 

دوربین خواهد رفت.

فرهادى طى ماه هاى گذشته مشغول نگارش فیلمنامه جدیدش 
بوده و همچنین سناریوى سه فیلم کوتاه را نیز براى سینماگران 

خارجى نوشته است.
فانتزى «داشــتم مى رفتم» ســاخته «فران بروکس»، کمدى 

«نه خیلى زیاد و نه کم» ساخته «لوسیا ازکر» و درام 
«تنهایى» ســاخته «دیو ید کوردون» سه فیلم 
کوتاهى هستند که فیلمنامه آنها را فرهادى نوشته 
است. از این بین دو فیلم اول در اسپانیا اکران شده اند و 

فیلم سوم هنوز به نمایش درنیامده است.

2 مسابقه جدید شبکه نسیم با اجراى دو بازیگر مشهور سینما و تلویزیون به زودى روى 
آنتن خواهد رفت و پخش دور جدید برنامه هاى متنوع شبکه نسیم بعد از دو ماه محرم و 

صفر باز هم آغاز خواهد شد.
مسابقه «دســت فرمون» با اجراى کامبیز دیرباز مسابقه جدید شبکه نسیم است که به 
زودى روى آنتن این شبکه خواهد رفت. «دست فرمون» مسابقه اى متفاوت در زمینه 
رانندگى است و همه افراد به شرط داشتن گواهینامه مى توانند در این مسابقه به رقابت 
با یکدیگر بپردازند. «دست فرمون» پاییز و زمستان امسال مهمان شبکه نسیم خواهد 
بود و پخش این مسابقه تا چند روز دیگر در شبکه نسیم آغاز شد. کامبیز دیرباز، بازیگر 

سینما و تلویزیون در تجربه اى متفاوت اجراى مسابقه «دست فرمون» را برعهده دارد و 
عالقه اش به موتورسوارى و رانندگى به او در اجراى این مسابقه کمک خواهد کرد.

«تاکسى بى کرایه» مسابقه جدید دیگرى در شبکه نسیم است که محمد نادرى، بازیگر 
کشورمان اجراى آن را برعهده دارد. او در این مســابقه به عنوان راننده تاکسى مردم را 
سوار مى کند و در صورت تمایل آنها تا رسیدن به مقصد سئواالتى مى پرسد که اگر به آنها 
درست پاسخ بدهند مى توانند جوایزى دریافت کنند و هیچ ثبت نامى براى شرکت در این 
مسابقه وجود ندارد. فصل اول مسابقه «تاکسى بى کرایه» در 30 قسمت تولید مى شود 

و قرار است بعد از ماه صفر از  11 آبان روى آنتن شبکه نسیم برود.
مجموعه  «زیرخاکى» به کارگردانى جلیل سامان و تهیه کنندگى رضا نصیرى نیا این روزها با بازى هادى حجازى فر 

دنبال مى شود و به تازگى بازى گوهر خیراندیش در این مجموعه به اتمام رسیده است.
حجازى فر که مدتى است براى ایفاى نقش به سریال «زیرخاکى» اضافه شده است و یکى از بازیگران اصلى این 

مجموعه محسوب مى شود، این روزها مقابل دوربین جلیل سامان در لوکیشن هاى مختلف حضور دارد.
پژمان جمشیدى و ژاله صامتى بازیگران اصلى و ثابت این مجموعه هستند 

که در ادامه تصویربــردارى حضور خواهند داشــت. تصویربردارى این 
مجموعه تا پایان سال ادامه خواهد داشت.

حجازى فر در ســریال تازه ســامان همزمان ایفاى دو نقش را برعهده 
دارد؛ او اخیراً  براى اولین بار در لوکیشــنى واقع در شوش مقابل دوربین 

سامان رفت.
پژمان جمشیدى، ژاله صامتى، هادى حجازى فر، گوهر خیراندیش، 

ایرج سنجرى، نادر فالح، اصغر نقى زاده و بازیگر خردسال 
رایان سرلک، بازیگران این سریال هستند.

این قصه درباره مردى است که دنبال «زیرخاکى» 
اســت و براى یافتن گنــج درگیــر ماجراهاى 

خنده دارى مى شود!
با گذشت دو ســال از پخش آخرین ساخته 
تلویزیونى ســامان یعنى «نفس»، سریال 

جدید او در 25 قسمت ساخته مى شود.

شرکت تولیدى و بازرگانى صنایع شیمیایى 
و مظــروف کارى پارســین جى اســپانه 
ســگزى ســهامى خاص به شــماره ثبت 
51974 و شناســه ملى 14004020101 
به اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیره 
مــورخ1398/03/12 تصمیمــات ذیــل 
اتخاذ شــد: - مهرداد کاشانى به شماره ملى 
4171970199 به سمت رئیس هیئت مدیره 
و مدیرعامل، سوســن حسین اوغلى ضیائى 
به شــماره ملى 4591072223 به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره و مرضیه کاشــانى 
به شــماره ملى 1292083727 به سمت 
عضو هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
شدند. - کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات 
شرکت با امضاى مدیرعامل و با مهر شرکت 
معتبر اســت. - مدیرعامل مجرى مصوبات 
هیئت مدیره خواهد بود. ضمنا به استناد ماده 
44 اساسنامه، هیات مدیره تمامى اختیارات 
قانونى مشروحه در ماده 40 اساسنامه را به 
مدیرعامل تفویض نمود. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجارى اصفهان (641677)

 شــرکت با مســئولیت محدود گــروه صنعتى رهــا راه نوین اســپادانا 
درتاریــخ1398/07/30 بــه شــماره ثبــت 63360 به شناســه ملى 
14008714029 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح 
زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :خرید و فروش و تولید و 
توزیع تجهیزات زیبا سازى شهرى و مبلمان شهرى از قبیل مجموعه بازى هاى 
پلى اتیلن پارکى ، المانهاى شهرى ، دستگاه هاى بدن سازى ورزشى پارکى ، 
پایه چراغ هاى روشنایى و برج هاى روشنایى ، سطل زباله هاى پارکى و نیمکت 
پارکى و تجهیزات نورى و تزیینى سطح شهر ، پایه چراغ هاى دکوراتیو آلومینیوم 
و فوالد در پایه پرچم هاى مرتفع و تمام تجهیزات فلزى سطح شهر ، صادرات و 
واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى، شرکت در کلیه همایشها و نمایشگاه هاى 
داخلى و خارجى، ترخیص کاال از گمرکات داخلى، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص 
حقیقى و حقوقى ، اخذ و اعطاى شعب و نمایندگى شرکت هاى معتبر داخلى و 
خارجى، اخذ وام و اعتبارات مالى از بانک ها و موسسات مالى صرفا در راستاى 
موضوع شرکت، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى و پیمانها 
پس از اخذ مجوز الزم از مراجع ذیصالح (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله 
اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد) درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى 
الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى: 

استان اصفهان، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله جى 
غربى، کوچه بهشت[83] ، خیابان جى غربى ، پالك 290 ، ساختمان گل گندم، 
طبقه سوم ، واحد 1 کدپســتى 8156155976 سرمایه شخصیت حقوقى 
عبارت است از مبلغ 10000000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از 
شرکا آقاى ســید محمد آل معصوم دهکردى به شماره ملى 1293226289 
دارنده 9900000 ریال سهم الشرکه خانم آمنه عرب زاده یک لنگى به شماره 
ملى 4669617516 دارنده 100000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره 
آقاى سید محمد آل معصوم دهکردى به شماره ملى 1293226289و به سمت 
رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود 
خانم آمنه عرب زاده یک لنگى به شماره ملى 4669617516و به سمت عضو 
هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و 
تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمى و همچنین 
کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیر عامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر 
مى باشــد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار نصف 
جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور 
به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (642908)

شرکت حمل و نقل خجســته حافظ سهامى خاص به 
شماره ثبت 79 و شناســه ملى 10260023040 به 
استناد نامه شماره 21/39818مورخ1397/07/04 
اداره کل راهــدارى و حمل و نقل جاده اى اســتان 
اصفهــان و صورتجلســه مجمع عمومــى عادى 
مورخ1397/07/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقاى 
اصغر حیدریان به شماره ملى 6229856182 و آقاى 
هیبت محرمى به شماره ملى 2630630420 به ترتیب 
به سمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى مدت 
یک سال انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان مرجع ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى میمه (641646)

آگهى تغییرات

آگهى تغییرات

آگهى تاسیس

2-توکیو بدون توقف- سال 
ساخت:  1381- کارگردان: سعید 

عالم زاده
فیلمى که یک مهران مدیرى درجه اول 
داشته باشد، حتى اگر ضعیف هم باشد، باز 
تماشاگر را آنقدر مى خنداند که با دل درد 
از سالن سینما بیرون برود. «توکیو بدون 
توقف» یک کمدى اسلپ استیک (بزن 
درویى) است که به واسطه دست و پاچلفتى 
بودن قهرمانــش موقعیت هاى کمیک 
بامــزه اى را خلق مى کنــد. لحظه هاى 
پایانى فیلم در فــرودگاه خصوصًا خوب 
از کار درآمده انــد و تماشــاگر را از ته دل 

مى خندانند.

3-کما- سال ساخت: 1382 
-کارگردان: آرش معیریان

«کما» را مى تــوان یکى از محبوب ترین 
کمدى هاى دهه 80 دانست که با استقبالى 
فراتر از انتظار، از سوى تماشاگران روبه رو 
شــد. زوج امین حیایى و محمدرضا گلزار 
که پول سازترین ستاره هاى سینما در آن 
سال بودند در کنار هم بازى بسیار خوبى 
داشتند و شیمى بینشان آنقدر قوى بود که 
تماشاگر را به دام خود مى انداخت. ضمن 
اینکه حضور مهناز افشار هم اتفاقات بامزه 
فیلم را دوچندان مى کــرد. «کما»  فیلم 
جوانانه و به روزى بود و به فروش بســیار 
خوبى دســت یافت. جالب اســت بدانید 
فیلمنامه فیلم را پیمان معادى به نگارش 

درآورده است. 

1- نان، عشق و موتور 1000 
- سال ساخت: 1380- کارگردان: 

ابوالحسن داوودى
«نــان، عشــق و موتــور 1000» فیلم 
کمدى بود که کسى انتظارش را نداشت 
و در جشنواره فیلم فجر درحالى به نمایش 
درآمد که تماشاگران و منتقدان را متعجب 
کرد. فیلم شبیه به عموم فیلم هاى کمدى 
ایرانى حول یک رابطه عاشقانه نامتعادل 
مى گذرد. «نان، عشــق و موتور 1000» 
براى دهه 80، خصوصــًا اوایل آن دهه، 
فیلمى به روز و روبه جلو به حساب مى آمد. 
شوخى هایش جاندار و تازه بودند و مهمتر 
از آن شــخصیت هاى اصلى اش بامزه و 

به یادماندنى. 

از «نان، عشق و موتور 1000» تا «سن پطرزبورگ»

بهترین فیلم هاى کمدى دهه 80 
سینمــاى ایران

6-آتش بس- سال ساخت:
1384- کارگردان: تهمینه میالنى

«آتش بس»، بهترین فیلم تهمینه میالنى 
اســت یا به عبارت دیگر یکى از دو سه فیلم 
معدود خوب این کارگردان. که احتماًال دلیل 
اصلى دلنشــین بودنش در این است که قرار 
بوده یک کمدى رمانتیک ساده و بامزه باشد.

هرچند آن مواضع  ظاهراً فمنیستى، در اینجا 
هم حاضر است اما به خورد خود داستان رفته 
و در لواى گرگم به هوا بازى هاى زن و شوهر 
و لج و لجبازى هاى بامزه شــان پنهان مانده 
و این دقیقًا کلید ماجراست. تهمینه میالنى 
هرگز نتوانست موفقیت «آتش بس» را تکرار 
کند و فیلمى بسازد که تماشاگر مانند این از 

تماشایش لذت ببرد.

کمدى هاى ایرانى از همان سال هاى اول بعد از انقالب یک الگوى مشخص را پیش گرفته اند. هرچند که در دهه اخیر این الگو تا حدى تغییر کرده و شوخى هاى رکیک جنسى و 
طنزى سخیف، جاى کمدى هاى خانوادگى را گرفته اما کماکان ژانر کمدى را مى توان از محبوب ترین ژانرهاى سینماى ایران دانست و البته پولسازترین شان در گیشه. در این 

مطلب ده فیلم کمدى محبوب دهه 80 را مرور کرده ایم.

4-مارمولک- ســال ساخت:  
1382- کارگردان: کمال تبریزى

«مارمولــک» را مى تــوان مهمتریــن 
و پرحاشــیه ترین فیلم دهه 80 دانست. 
موضوع ساختارشکنانه فیلم دلیل اصلى 
این حواشــى بود. چراکــه «مارمولک»  
اولین فیلمى اســت که با لباس روحانیت 
شوخى مى کند و آن  را به تن یک خالفکار 
مى پوشــاند تا از تناقض میــان جایگاه 
روحانیت در میان عموم مردم و زیست و 
شخصیت قهرمان خالفکارش، لحظات 
و موقعیت هاى بامزه و متنوعى خلق کند. 
تیکه کالم هاى «رضا مارمولک»، قهرمان 
این فیلم(پرویز پرستویى) مانند «به تعداد 
آدم ها راه است براى رســیدن به خدا» یا 
«عزیز دل برادر» تا مدت ها بر ســر زبان 

مردم افتاده بود.

5-مهمــان مامان- ســال 
ســاخت:  1382- کارگــردان: 

داریوش مهرجویى
«مهمــان مامــان» یکــى از صــاف و 
ساده ترین و دلى ترین فیلم هاى داریوش 
مهرجویى اســت. فیلمى که شــرح حال 
همراهى و همزیستى و انسانیت در طبقات 
فرودست اجتماعى و در پایین شهر است. 
درحالى که خانــواده وضع مالى بســیار 
نابســامانى دارند، همه دســت در دست 
هم مى دهند تا شــامى آبرومندانه جلوى 
تازه عروس و داماد بگذارند. جو خانوادگى 
فیلم بسیار دوست داشــتنى است و البته 
شــوخى هایش همانقدر که مى خنداند، 

تلخى هم به بار مى آورد.

10-سن پطرزبورگ-سال ساخت:  1388 - کارگردان: بهروز افخمى
یک فیلم کمدى از کارگردانى بســیار جدى که انتظارش را ندارید، چنین فیلمى از او ببینید. «ســن 
پطرزبورگ» نشاندهنده احاطه افخمى بر سینماى آمریکاست. اینکه کارگردانى که «شوکران»، «جهان 
پهلوان تختى» و «فرزند صبح» را ساخته، ناگهان سراغ ساخت «سن پطرزبورگ» برود، هیچ ارتباطى به 
سینماى ایران ندارد و برآمده از مناسبات فیلمسازى آمریکایى خصوصاً در بخش مستقل است. ترکیب 
پیمان قاسمخانى و محسن تنابنده بسیار خوب از آب درآمده و بار طنز فیلمنامه را دو چندان کرده است.

9-بى پولى- سال ســاخت: 1386 - کارگردان: 
حمید نعمت ا...

موضوعى جدى، تلخ و دردآور؛ زیردســتان نعمــت ا... با بامزگى 
خاصى ترکیب شده تا با یک فیلم تلخ و معمولى سروکار نداشته 
باشیم و تلخ و شیرین را همزمان و توأمان تجربه کنیم. نعمت ا...، 
این داستان تلخ را، با زبانى شیرین و طنزى ظریف روایت مى کند. 
«بى پولى» پر اســت از صحنه هاى ملودراماتیکى که تماشــاگر 

نمى داند دقیقاً باید به آنها بخندد یا برایشان گریه کند. 

8-دایره زنگى- سال ساخت: 1386 - کارگردان: 
پریسا بخت آور

«دایره زنگى» فیلم همســر اصغر فرهادى است که فیلمنامه اش 
را هم فرهادى به نگارش درآورده و یک فیلم کمدى کامًال جدى 
محسوب مى شــود. یک فیلم پرنکته که همانقدر که تماشاگر را 
مى خنداند، او را با واقعیت ها و معضالت اجتماعى جدى و تناقضات 
متعدد فرهنگى در زیســت افراد در جامعه معاصــر ایران، روبه رو 
مى کند. اما با این حال شــوخى و جدى همه جا در ترکیبى متعادل 
باهم قرار دارند و هرگز از یکدیگر سبقت نمى گیرند و این جالب ترین 

نکته درباره فیلم است.

7-اخراجــى ها- ســال ســاخت:  1385 - 
کارگردان: مسعود ده نمکى

«اخراجى ها» هم از آن فیلم هاى پرحاشیه بود. از کارگردانى 
پرحاشــیه که به مواضع سرســختانه و افراط گرایانه سنتى و 
مذهبى مشهور بود و کسى انتظار ســاخت چنین فیلمى را از 
او نداشــت. هرچند ســاخت یک کمدى درباره دفاع مقدس 
پیش تر با «لیلى با من است» اتفاق افتاده بود اما فیلم ده نمکى 
تصویر متفاوتى از رزمندگانش در جبهه نشــان مى داد که از 
منظر بسیارى توهین آمیز تلقى مى شــد. این فیلم به فروشى 
باورنکردنى دست یافت و حتى موفق شد رکورد فروش سینماى 

ایران را بشکند.

حسن معجونى به عنوان اولین بازیگر فیلم سینمایى «آبادان یازده 60» انتخاب شد.
فیلم سینمایى «آبادان یازده 60» به کارگردانى مهرداد خوشبخت و تهیه کنندگى حسن 

کالمى پس از طى مراحل پیش تولید به زودى جلوى دوربین خواهد رفت.
تازه ترین محصول مرکز فیلم و ســریال ســازمان «اوج» اثرى متفاوت در حوزه دفاع 
مقدس اســت که به شــروع جنگ ایران و عراق خواهد پرداخت. در خالصه داستان 
این فیلم ســینمایى آمده اســت: «مردم غیور آبادان... شهر در آســتانه سقوط قرار 

گرفته است!» 

حسن معجونى بازیگر «آبادان یازده 60» شد
اصغر فرهادى فیلم تازه اش را در شیراز کلید مى زند

ش فیلمنامه جدیدش
 نیز براى سینماگران 

ىمدى ران بروکس»، ک
کر» و درام 

ه فیلم 
وشته 
ه اند و

2 مسابقه جدید شبکه نسیم با اجراى 2 بازیگر

پایان بازى گوهر خیراندیش در «زیرخاکى»

یگران اصلىو ثابت این مجموعه هستند 
ور خواهند داشــت. تصویربردارى این

 داشت.
ان همزمان ایفاى دو نقش را برعهده
یشــنى واقع در شوش مقابل دوربین

ى حجازى فر، گوهر خیراندیش،
ى زاده و بازیگر خردسال

 هستند.
بال «زیرخاکى» 

ــر ماجراهاى

ین ساخته 
»، سریال

شود.



ورزشورزش 05053611 سال  شانزدهمشنبه  4 آبان  ماه   1398

تیم فوتبال ذوب آهن با وجود انجام هزینه اى خوب، هنوز 
نتوانسته شرایطى مناسب در جدول لیگ نوزدهم پیدا کند.

مهمترین و بحث برانگیزترین بخش کنفرانس مطبوعاتى 
اخیر جواد محمدى، مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن آمار 
حدود 45 میلیارد تومانى در راســتاى هزینه بستن تیم در 
فصل نقل و انتقاالت جهت حضور در لیگ نوزدهم بود که 

واقعیت هاى بسیارى را براى رسانه ها روشن کرد.
در لیگ امســال چهار تیم مدعى پرسپولیس، استقالل، 
تراکتورسازى و سپاهان هرکدام رقمى نزدیک به یکصد 
میلیارد تومان را براى آماده کردن تیم هایشــان هزینه 
کرده  اند و دیگر تیم ها با اختالفى فاحش نســبت به این 
چهار تیم در رده هاى بعدى حضور دارند. با این حال رقم 

45 میلیارد تومان براى تیمى مثل ذوب آهن که بنا بر گفته 
مدیرعاملــش کل بودجه مصوبش بــراى این فصل 25 

میلیارد تومان بوده خیلى عجیب و غریب به نظر مى رسد.
بخشیدن از کیسه خلیفه

نکته اول این رقم سنگین به جایى بر مى گردد که به نظر 
مى رســد در ماه هاى پایانى حضور سعید آذرى در باشگاه 
ذوب آهن و اطــالع او از جدایى احتمالى اش دلســوزى 
آنچنانى در رابطه با صرفه جویى در باشگاه نشده و تقریبًا 
هر بازیکنى هر رقمى که پیشنهاد داده در قراردادش ثبت 
شــده و خبرى از چانه زنى و کاهش مبالغ قرارداد نبوده 
اســت. وقتى دو بازیکن نیجریه اى و نه چندان با کیفیت 
ذوب آهن هر کدام قراردادى 220 هزار دالرى و بیش از دو 

میلیارد و نیم با باشگاه امضا کرده اند و مدافعان میانى این 
تیم هم هر کدام قراردادشان نزدیک به دو میلیارد تومان 
است مى توان به راحتى حدس زد که چرا رقم بستن تیم 
ذوب آهن به 45 میلیارد تومان رسیده ولى عمکرد در حد 

پنج میلیارد هم نبوده است!
مقایسه با همسایه ها

ذوب آهن به نسبت تیم هایى مثل شــاهین بوشهر، گل 
گهر، نفت مسجد سلیمان، نساجى، پارس جنوبى و حتى 
سایپا و پدیده قراردادهاى ســنگین ترى بسته و شاید در 
خوش بینانه ترین حالت دو برابر این باشــگاه هاى رقیب 
هزینه کرده است. به راحتى مى شــد با رقم مجموع پنج 
میلیارد تومانى دو بازیکن نیجریه اى ضعیف و بى کیفیت 

امکان خرید چهار بازیکن جــوان و آینده دار را پیدا کرد تا 
حداقل امروز هواداران ذوب آهن دلشان نسوزد که پولشان 

را در چاه ریخته اند.
وقتى باشگاهى براى بســتن یک تیم فوتبال 45 میلیارد 
تومان هزینه مى کند حداقل انتظــار از این تیم باید قرار 
گرفتن در بین شــش تیم ابتدایى جدول لیگ باشد و اگر 
ذوب آهنى ها نتوانند به این سکوها نزدیک شوند همان بهتر 
که پول عرق ریزى و تالش کارگران کارخانه ذوب آهن 
نصیب جوانان اصفهانى شود که دلشان را به فوتبال خوش 
کرده اند نه بازیکنان خارجى و مهره هاى بى کیفیتى که هر 
چقدر در مبلغ قرارداد و ادعا از بقیه جلوتر هستند در مقابل 

فوتبالشان به درد بازى در محالت هم نمى خورد.

آذرى با خارجى هاى بنجل، گران بست و رفت

علیرضا منصوریان، سرمربى تیم ذوب آهن در گفتگویش با هاشم 
بیگ زاده در برنامــه «فوتبال برتر»، در دو هفتــه متوالى نکاتى را 
درباره شاگرد ســابقش در نفت به زبان آورد که چندان به مذاق او 

خوش نیامده است.
منصوریان در این برنامه به چهره و تیپ بیرانوند به شوخى کنایه اى 
زد و جدیداً نیز با اشاره به برخى مصاحبه هاى جدید شماره یک تیم 
ملى و پرسپولیس، درباره او گفت: احساس مى کنم او باید از خودش 
مواظبت کند. االن باز نوع مصاحبه ها و حرکاتش یک مقدار از آن فرم 

خارج شده و من را یاد دوران نفت ســال دوم مى اندازد و اگر مراقب 
خودش نباشد مسیر رشدش دچار دگرگونى مى شود.

منصوریان قبل تر هم درباره بیرانوند نکات مختلفى را مطرح کرده 
بود، از جمله خاطراتى که با او در نفت تهران داشته که پر تنش ترین 
آنها به روزهایى برمى گردد که بیرانوند مى خواست اردوى نفت در 
ترکیه را ترك کند و براى پیوستن به پرســپولیس به تهران برود. 
منصوریان در گفتگوهایش خاطراتى از این روزها و نوع برخوردش 
با بیرانوند را نقل مى کند و مى گوید در برخورد با او، وى را از تیم جدا 

مى کند و به عنوان مثال در هنگام غذا خوردن جمعى، بیرانوند حق 
نداشته کنار دیگران باشد.

سرمربى فعلى ذوب آهن پیش تر در گفتگو با «آنتن» هم این موضوع 
را باز کرده و از تماس هاى فردى از باشگاه پرسپولیس با بیرانوند خبر 
داده که به بیرانوند گفته بود اگر مى خواهى از نفت جدا شــوى بى 
انضباطى کن تا منصوریان کنارت بگذارد. منصوریان مى گوید ُویس 
این فرد را شنیده. خطى که باعث شــده در یکى از جلسات بیرانوند 

علیه سرمربى تیم موضع بگیرد و بگوید نمى خواهم با تو کار کنم!

ماجراهاى این دو چهره خبرســاز فوتبال ایران بعــد از تنبیه چند 
هفته اى بیرانوند از سوى سرمربى وقت نفت، در نهایت با صلح این 
دو و متوقف کردن پرسپولیس برانکو در یک بازى به یادماندنى به 
پایان رسید و پس از آن بیرانوند به جمع سرخپوشان پیوست و به مرور 
تبدیل به مرد شماره یک تیم ملى شد. منصوریان در این باره مى گوید 
او زحمت کشیده و به همینجایى که هست تعلق دارد. جالب اینکه 
برخالف سال قبل، ذوب آهن و ســرمربى اش بعد از جدایى رشید 

مظاهرى شرایط مطمئنى در دروازه ندارند.

بى انضباطى کن تا کنارت بگذارند

پنج شنبه اى که گذشت دوم آبان ماه سالگرد تأسیس 
باشگاه سپاهان و البته سالروز حضور سپاهان در جام 
باشــگاه هاى جهان بود اتفاقى که هنــوز براى هیچ 

باشگاهى از فوتبال ایران تکرار نشده است.
از باشــگاه ســپاهان در تاریخ ورزش ایران روزهاى 
زیادى را مى توان برشــمرد؛ تیمى که بــا کاپیتانى 
محرم نویدکیا پنج عنوان قهرمانى لیگ برتر و در جام 
حذفى فوتبال ایران هم چهار قهرمانى کســب کرده 
اما شاید مهمترین عنوان سپاهان که آنها را تبدیل به 
باشگاهى ویژه در فوتبال ایران مى کند، حضور در جام 

باشگاه هاى جهان است.
دوم آبان روزى که همزمان با  ایام تولد و جشــن 66 

سالگى باشگاه، نام ســپاهان در کنار تیم هاى بزرگى 
همچون آث میالن، بوکاجونیورز آرژانتین، پاچوکاى 
مکزیــک، وایتاکرزیونایتد نیوزلند، ســاحل تونس و 
اوراواردز ژاپن قرار گرفت تا پس از کسب اولین نایب 
قهرمانى لیگ قهرمانان آسیا با روش جدید برگزارى، 
سپاهان تا به امروز اولین و آخرین نماینده فوتبال ایران 
باشــد که پرچم ایران را در جام باشگاه هاى جهان به 

اهتزاز درآورده است.
حضور در معتبرترین تورنمنت بیــن المللى فوتبال و 
مطرح شــدن نام پرافتخار ایران و سپاهان در سطوح 
بین المللى کارى بســیار بزرگ و تاریخى بود. سپاهان 
در آن مسابقات دو مرتبه به میدان رفت؛ دیدار اول که 
مقابل ویتاکر یونایتد نماینده کشــور اقیانوسیه برگزار 
شد، با نتیجه 3 بر یک به سود ســپاهان خاتمه یافت؛ 
گل هاى این مسابقه براى طالیى پوشان فوتبال ایران را 
دو بار عماد رضا و یک بار عبدالوهاب و تک گل نماینده 

اقیانوسیه هم با گل به خودى هادى عقیلى ثبت شد.
در دیدار دوم اما شــاگردان بوناچیچ (ســرمربى وقت 
ســپاهان) با نتیجه 3 بر یک مقابل اوراواردز شکست 
خوردند و تنها گل سپاهان را محمود کریمى ثبت کرد. 
در پایان هم میالن تیم قدرتمند آن ســال هاى اروپا 

موفق به شکست بوکاجونیورز و قهرمانى شد.

در ســال هاى اخیر گاهى در برنامه هاى ورزشــى 
مى دیدیم که براى تهیه یک آیتــم متفاوت و مثًال 
بامزه، میکروفن را به یکــى از بازیکنان مى دادند و 
او در قامت مجرى و مصاحبه کننده با دیگر بازیکنان 
حرف مى زد و خب اتفاقات جالبى هم رخ مى داد که 
براى بیننده ها ســرگرم کننده بود. این اتفاق درباره 
چند بازیکــن یکى دو بار رخ داد و شــیرینى اش هم 
به همین بود که زیاد تکرار نشــد. اما این روزها انگار 
برنامه «فوتبال برتر» یک آیتم ثابت اینچنینى دارد 
که مجرى و مصاحبه کننده اش هاشم بیگ زاده است. 

همان بازیکن دوست داشــتنى و بامزه 
فوتبال ایران که به نظر مى رسد 

آخرین روزهاى فوتبالش را 
هم مى گذراند. او هر هفته 
در این آیتم بــا یکى از 
اهالى فوتبال به شکل 
حضــورى مصاحبــه 
مى کنــد. اما مشــکل 

اینجاســت کــه دقیقًا 
مشخص نیست که قرار است 

این مصاحبه ها فان باشد یا جدى 
یا ترکیبى از این دو حالت! 

مشکل بزرگ تر اینجاست که انگار حتى اگر مشخص 
باشد که ماهیت این آیتم چیست، اما بیگ زاده توانایى 
درآوردن کار را ندارد. واقعیت این است که او به صورت 
ذاتى آدم ساده و بانمکى است و حرف هایى که مى زند 
و کارهایى که مى کند، به صورت جوششى و غیرارادى 
بامزه هستند. اما اگر بخواهد مثًال بامزه بازى دربیاورد 
یا کمى جدى باشد، نمى تواند و همین باعث مى شود 
تا آیتم هاى او در برنامــه «فوتبال برتر» به اصطالح 
درنیاید! به خصوص وقتى مى خواهد سئوالى جدى و 
کلیشه اى بپرسد فضا کامًال بى  نمک مى شود. ماجرا 
اینجاست که بیگ زاده آنقدر ساده است که حتى اسم 
آیتم خودش یعنى «با هاشم» را نمى داند و آن را با نام 
«هشتگ با هاشم» به مخاطبان معرفى مى کند. 
خالصه اینکه این آیتم مثل تمام موارد مشابه 
قبلى اگر یکى دو بار تهیه مى شد بامزه بود و 
مخاطبان از آن استقبال مى کردند اما تبدیل 
شــدن آن به یک آیتم ثابت و حرفه اى 
نبــودن بیگ زاده باعث شــده تا تبدیل 
به یک آیتم بى مزه و خنک شــود! آقاى 
میثاقى! با هاشــم ما چه کردى؟ ما همان 
هاشم بامزه خودمان را مى خواهیم! او 

را از ما نگیر لطفًا!

بازیکن تیم ملى فوتسال افغانستان به تیم گیتى پسند 
اصفهان پیوست.

 با پیشنهاد حمید بى غم، سرمربى گیتى پسند و موافقت 
مدیران باشــگاه، جواد حیدرى، بازیکن 22 ساله تیم 
الشــرطه عراق تا پایان فصل 98-99 به گیتى پسند 

پیوست.
جواد حیدرى ســابقه بازى در تیم بلویه بصره عراق را 
هم در کارنامه دارد و فصل قبل همراه با تیم الشــرطه 
عراق قهرمان لیگ شده بود. این بازیکن عضو تیم ملى 
فوتسال افغانستان هم هست و به عنوان سهمیه بازیکن 

خارجى به گیتى پسند اضافه شده است.
تیم فوتســال گیتى پســند تا پایان نیــم فصل اول 
رقابت هــاى لیــگ برتــر در رده دوم جــدول قرار 
دارد. این تیــم همچنین یک دروازه بــان برزیلى هم 

در اختیار دارد.

از افغانستان به گیتى پسند

 تیم ملى فوتبال ایــران در فیفادى پیش رو و پس از بازى رســمى با عراق در 
مسابقات انتخابى جام جهانى 2022 قطر و جام ملت هاى 2023 چین، مى تواند 
یک بازى دوستانه انجام دهد. 28 آبان ماه فیفادى بدون برنامه تیم ملى است 
که هنوز بازى دوستانه اى براى این تاریخ هماهنگ نشده است، اما هفته پیش 
شایعه  دیدار دوستانه ایران و عربستان در شبکه هاى اجتماعى شکل گرفته که 

این شایعه به فضاى رسمى رسانه ها نیز کشیده شده است.
طبق پیگیرى ها هیچ مکاتبه اى در هیچ ســطحى میان مســئوالن فوتبالى 
دو کشور شکل نگرفته و فدراســیون فوتبال نیز از این موضوع بى خبر است. 
پیگیرى ها نشان مى دهد که فدراسیون فوتبال برنامه اى براى بازى دوستانه 
با عربستان ندارد و مکاتبه اى هم در این زمینه نداشته است. آخر با عقل جور 
در نمى آید دو تیمى که براى بازى هاى رســمى تیم ملى و باشگاه هایشان با 
یکدیگر در لیگ قهرمانان آسیا اینقدر با هم مشکل دارند حاال بخواهند با هم 
دیدار دوستانه انجام دهند. فدراســیون در تالش است یک بازى دوستانه در 
فیفادى پیش رو براى تیم ملى هماهنگ کند و تا یک هفته آینده تمام برنامه هاى 
تیم ملى از جمله سفر به بصره و انجام بازى دوستانه اعالم خواهد شد. حریف 

تدارکاتى تیم ملى از بین تیم هاى آسیایى یا آفریقایى انتخاب مى شود.
دیدار ایران و عراق در مسابقات انتخابى جام جهانى 2022 قطر و جام ملت هاى 
2023 چین از گروه C مســابقات، روز پنج شــنبه، 23 آبان ماه در ورزشگاه 
بین المللى بصره برگزار خواهد شد. با برگزارى این مسابقه پرونده دیدارهاى تیم 

ملى فوتبال ایران در دور رفت بسته مى شود.
تیم ملى فوتبال ایران از سه دیدار قبلى خود صاحب دو برد و یک شکست شده 
است. شاگردان ویلموتس ابتدا هنگ کنگ را 2 بر صفر در خانه حریف شکست 
دادند و سپس در ورزشــگاه آزادى 14 بر صفر از سد کامبوج گذشت. ایران در 

سومین دیدار خود در بحرین با یک گل مغلوب تیم ملى این کشور شد.

وزیر ورزش و جوانان گفت: اراده اى در صدا و سیما براى پرداخت حق پخش ورزش و اجراى قوانین مربوط به این موضوع 
وجود ندارد. سلطانى فر در خصوص حق پخش تلویزیونى گفت: این موضوع بارها بین مسئوالن صداوسیما و مسئوالن 
مطرح شده است. ضمن اینکه با همکارى مجلس شوراى اســالمى  قرار بر این شد که مجموعه ورزش کشور بتواند از 

حق پخش تلویزیونى استفاده کند.
وزیر ورزش و جوانان افزود:  از همان ابتدا کمیته هاى کارى را تشکیل دادیم و بارها خود من و معاونان 
جلساتى را برگزار کردیم. به هر شیوه اى که صدا و سیما گفته بود ما جلو رفتیم که متأسفانه هیچ گونه 
همکارى از سمت آنها صورت نگرفت و اراده اى در صدا وسیما براى پرداخت حق پخش و اجراى 

قوانین ذیربط وجود ندارد. امیدوارم که به زودى به قوانین تمکین کنند.

 این ماجراى تعلیق شدن محرومیت شجاع خلیل زاده و بى فایده بودن این 
بخشش، زوایاى تازه اى از مشکالت بزرگ و حل نشدنى در فدراسیون 
فوتبــال و کمیته هــاى زیرمجموعه اش را 
نشان داد. نمى دانیم مصاحبه دوستان 
اعضاى کمیتــه انضباطى و کمیته 
اســتیناف را خوانده اید یا نه اما اگر 
بدانید به چه دالیلى حکم شــجاع 
خلیــل زاده فقط چند ســاعت قبل 
از بازى پرســپولیس صادر شده و 
اعتراض تمام فوتبال ایران را به دنبال 
داشته، باورتان نمى شود! نامه تقاضاى 
بخشش شجاع ظهر چهارشنبه به کمیته 
استیناف رسیده، تا روز بعدش هم 
اعضاى کمیته استیناف 
در دسترس نبوده اند 
و جلســه تشکیل 
نشــده! جمعه و 
شنبه هم تعطیل 

رسمى بوده و سرانجام روز یک شنبه جلسه تشکیل شده و چند ساعت 
قبل از بازى پرسپولیس و پیکان محرومیت شجاع تعلیق مى شود و خب 
طبیعتًا این بخشش فایده اى براى او نداشــته چرا که او اصًال در اردوى 
پرسپولیس حضور نداشته! دلیل دیگر تأخیر چند روزه در صدور حکم، این 
است که جلسات کمیته اســتیناف روزهاى دوشنبه برگزار مى شود مگر 
در موارد خاص! سئوال این است که اوًال موارد خاص دقیقًا چه مواردى 
است و ثانیًا وحى منزل که نیست، وقتى مى بینید یک تقاضاى فورى سه 
روز در دفتر کارتان خاك مى خورد، جلسه را زودتر برگزار کنید! آسمان که 
به زمین نمى آید! حاال حضورى هم نشد با پیشرفت تکنولوژى مى شود 
جلســات را در فضاى مجازى برگزار و موارد را بررســى کرد و تصمیم 
گرفت! عهد بوق که نیســت! بهانه دیگر دوستان این است که دو نفر از 
اعضاى کمیته استیناف در روز رسیدن نامه پرسپولیس در سفر بوده اند 
و سئوال این است که چرا در یک کمیته پنج نفره همزمان دو نفر باید به 
سفر بروند؟ مورد آخر اما خنده دار و شاید هم گریه دار است! دوستان در 
مصاحبه با برنامه «فوتبال برتر» مدعى شده اند که تایپیست فدراسیون 
هم در مرخصى بوده و به همین دلیل حکم با تأخیر صادر و اعالم شــده 
است! یعنى واقعًا فرد دیگرى در آن دســتگاه عریض و طویل نبوده که 
جاى جناب تایپیســت را پرکند؟ مى بینید واقعًا؟ یه تایپیست چیه؟ اونم 

نداریم!

اینها براى دیدارهاى رسمى کلى با هم مشکل دارند

دیدار دوستانه پیشکش
و وزیر ورزش و جوانان گفت: اراده اى در صدا
ندارد. سلطانى فر درخصوص حقپخ وجود
مطرح شده است. ضمن اینکه با همکارىم

حق پخش تلویزیونى استفاده کند.
وزیر ورزش و جوانان افزو
جلساتى را برگزار کردی
همکارى از سمت آن
قوانین ذیربط و

با صدا و سیما حق پخش سرابى بیش نیست

موضوعى هم براى گریه و هم خنده

تولد و جهانى شدنت مبارك

آقاى میثاقى! با هاشم ما چه کردى؟

فوتبــال و کمیته هــاى زیرم
نشان داد. نمى دانیم مص
اعضاى کمیتــه انض
اســتیناف را خوانده
بدانید به چه دالیلى
خلیــل زاده فقط چند
از بازى پرســپولیس
اعتراض تمام فوتبال ای
داشته، باورتان نمى شود
بخشش شجاع ظهر چهارش
استیناف رسیده، تا

اعضاى کم
در دست
و جل
نشـ
شن

و بااامزه تنى کن دوست داشــاشاش کا ازیکا همان باا
فوتبال ایران که به نظر مى رسد 

آخرین روزهاى فوتبالش را 
هم مى گذراند. او هر هفته 
بــا یکى از در این آیتم
اهالى فوتبال به شکل

حضــورى مصاحبــه 
مى کنــد. اما مشــکل 

اینجاســت کــه دقیقًا 
است  مشخص نیست که قرار

این مصاحبه ها فان باشد یا جدى 
یا ترکیبى از این دو حالت! 

سادهاا استاا ککک قدرقق ه آنآنآ ت کهکک بیگگگ زاداا نجاساا ایاا
آیتم خودش یعنى «با هاشم» را نمى داند
«هشتگ با هاشم» به مخاطبان معر
خالصه اینکه این آیتم مثل تمام م
قبلى اگر یکى دو بار تهیه مى شد
مخاطبان از آن استقبال مى کرد
شــدن آن به یک آیتم ثابت
نبــودن بیگ زاده باعث شــ
به یک آیتم بى مزه و خنک ش
میثاقى! با هاشــم ما چه کردى
هاشم بامزه خودمان را مى

را از ما نگیر لطفًا!

«جونیور اولویت نهم من در جذب مهاجم بود»، «من 
اگر جاى براندائو بودم، هر بازى چهار گل زده بودم». 
این دو جملــه گابریل کالــدرون درخصوص مهاجم 
برزیلى این فصل پرسپولیس به خوبى وضعیت وخیم 

جونیور را در پرسپولیس نشان مى دهد.
عملکرد براندائو به حدى در ترکیب پرسپولیس بد بوده 
که هواداران این تیم هنگام تعویض جونیور خوشحالى 
مى کنند. این مهاجم برزیلى که در زمان مدیریت ایرج 
عرب با پرسپولیس قرارداد بسته، با وجود اینکه در اکثر 
بازى ها براى تیمش به صورت فیکس به میدان رفته، 
ولى هنوز نتوانســته گلى بزند. با ایــن حال کالدرون 
همچنان با وجود انتقاد هاى مستقیم از جونیور، هنوز به 
صورت فیکس به او بازى مى دهد. اما ماجراى فیکس 

بازى کردن جونیور چیست؟
آنطور که هفته پیش یکى از روزنامه ها و سایت هاى 
خبرى اشاره کرده بود، هنگام بستن قرارداد با جونیور، 
باشگاه پرسپولیس بندى را در قرارداد مهاجم برزیلى 
گنجانده که این بازیکن تا نیم فصل در ده بازى که به 
صورت فیکس به میدان رفته باید حداقل پنج گل بزند 
وگرنه قراردادش فسخ خواهد شد. آنطور که مشخص 
است هواداران پرســپولیس حداقل تا پایان نیم فصل 
جونیور را تحمل مى کنند مگــر اینکه مهاجم برزیلى 
دگرگون شود و در چند دیدار آینده سرخپوشان تا پایان 

نیم فصل حداقل پنج گل بزند.

در 10 بازى باید 5 گل بزند

مرتضى رمضانى راد

محسن کدخدایى

على مغانى

محمد احمدى
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مزایده اموال غیرمنقول
اجراى احکام حقوقى شعبه دوازده اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالسه 970906 ج/3 له خانم اکرم شیرانى و علیه آقاى محسن فدایى مبنى بر مطالبه 
مبلغ 2/297/591/815 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى و حق االجراى دولتى در 
تاریخ 98/8/29 ساعت 8/30 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین 
اتاق 18 جهت فروش 12/201 حبه مشاع از 72 حبه شش دانگ ملکى به پالك ثبتى شماره 
199 فرعى از 4796 اصلى بخش 5 با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسى که ذیًال درج 
شده است ملکى آقاى محسن فدایى و اکنون در تصرف مالکانه محکوم علیه مى باشد توسط 
کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین 
واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى 
فوق مراجعه و از ملک بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا 
چک تضمین شده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. 
پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم 
علیه مى باشــد و مابقى ثمن را ظرف حداکثر یک ماه پرداخت واال ده درصد واریزى به نفع 
دولت ضبط خواهد شد. اوصاف ملک مورد مزایده: واقع در خیابان نیکبخت شرقى- کوچه 
شهید سلیمانى- کوچه شهید بابایى- پالك 9 مراجعه و پس از بازدید و بررسى هاى الزم 
و مساحى محل گزارش ذیل تهیه  گردید: مشخصات ملک موجود به شرح ذیل میباشد: 1. 
نام خریدار: آقاى محسن فدایى تهرانى 2. مســاحت عرصه: 107,98 مترمربع 3. مساحت 
اعیانى: حدود 300 مترمربع 4. تعداد طبقات: 3 طبقه 5. دیوارها: آجرى 6. ســقفها: تیرچه 
بلوك 7. نوع سازه بتنى 8. دربهاى داخلى: چوبى 9. دربهاى خارجى: آلومینیوم 10. پنجره 
هاى داخلى: آلومینیوم 11. پنجره هاى خارجى: آلومینیوم 12. نازك کارى داخلى ساختمان: 
سفیدکارى و رنگ روغن شده 13. پوشش کف ساختمان: سرامیک 14. سیستم گرمایش: 
پکیج 15. سیستم سرمایش: کولر آبى 16. نازك کارى و امکانات سرویسها: الف) آشپزخانه: 
داراى کابینت MDF و کاشى کارى شده با تاسیسات کامل ب) حمام و دستشویى کاشى 
کارى شده با تاسیســات کامل 17. نماى خارجى ساختمان: آجر و سنگ 18. نماى خارجى 
دیوارهاى حیاط: آجر و سنگ 19. انشعابات: آب برق- گاز 20. آسانسور: محل آسانسور تعبیه 
شده ولى فاقد آسانسور است 21. توضیحات: على هذا با توجه به در نظر گرفتن کلیه عوامل 
دخیل در تعیین ارزیابى ملک مذکور و موقعیت زمین و قدمت و کیفیت ساخت، ارزش شش 
دانگ ملک فوق الذکر مبلغ 13/588/600/000 ریال (سیزده میلیارد و پانصد و پنجاه و هشت 
میلیون و ششصد هزار ریال) ارزیابى مى گردد. موارد فوق جهت استحضار آن مقام محترم به 
حضورتان ایفاد گردید. در نتیجه مطابق نامه بانک مسکن باید توقیف محکوم له مطالبات 
آن بانک مى باشد و تا تاریخ 98/8/29 مبلغ 567/270/896 ریال مى باشد پرداخت شود و 
نیز مبلغ دو میلیارد ریال بابت مستنات دینى محکوم علیه کسر شود. م الف: 609796 مدیر و 

دادورز اجراى احکام حقوقى اصفهان /7/226
مزایده اموال منقول

اجراى احکام حقوقى شعبه پنجم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالســه 961744 ج/5 له آقاى حمید خلیلى علیه آقاى قاسم زمانى اصغر جعفرى 
و طاهره خلیلى مبنى بر مطالبه مبلغ 355/226/229 ریــال بابت محکوم به و هزینه هاى 
اجرایى و حق االجراى دولتى در تاریخ 98/8/29 ساعت 10:30 صبح در محل اجراى احکام 
دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش اموال توقیفى که توسط کارشناس 
رسمى دادگتسرى به شــرح ذیل ارزیابى شــده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع 
گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلســه مزایده به نشــانى 
اصفهان، خیابان شیخ طوسى غربى- کوچه شــهید مالکى- بن بست رحمانى مراجعه و از 
اموال بازدید و در روز مزایده با همراه داشــتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین 
شده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده 
باالترین قیمت برنده مزایده خواهد شد. هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد. 
و مابقى ثمن حداکثر ظرف یکماه پرداخت و اال ده درصد واریزى به نفع دولت ضبط خواهد 
شد. لیســت اموال مورد مزایده: آدرس اموال: اصفهان خیابان شــیخ طوسى غربى، کوچه 
شهید مالکى بن بست رحمانى. فلذا با مدنظر قرار دادن کلیه عوامل موثر ماهیت، وضعیت، 
مشــخصات، کمیت و کیفیت اموال در این مقطع از زمان و نرخ تورم بانک مرکزى پس از 
گذشت حدود 3 ســال به مبلغ کل 100/000/000 ریال (یکصد میلیون ریال) به شرح زیر 
اعالم مى گردد: 1- 4 عدد گلدان زیرخاکى قهوه اى سرامیکى 2+  6 عدد گلدان سفید گل 
برجسته (جفتى × 2 ســایز) لب پهن 3- 4 عدد گلدان طالیى (3 سایز+ 1 سایز) 4- 1 عدد 
ســوپ خورى زیرخاکى (منظره مهمانى) 5- 2 عدد چراغ الله فیروزه اى (ارتفاع حدود 70 
سانتى متر+ برقى+ ساخت داخل) 6- 1 عدد تندیس زن چینى سفید رنگ 7- 3 سرویس 21 
تکه اى (1 عدد تنگ+ 6 عدد جام صورتى رنگ) 8- 13 عدد ظروف تفلون (10 عدد قابلمه 
در سایزهاى مختلف+ 3 عدد ماهى تابه در ســایزهاى مختلف) 9- 1 عدد زودپز 5 لیترى 
10- 2 سرویس 6 تکه اى (تنگ + لیوانس ســاده+ پارچ+ لیوان بلور) 11- 10 عدد قورى 
چینى روسى در ســایزهاى مختلف 12- 4 عدد گلدان فیروزه اى 13- 4 عدد گلدان سرمه 
اى (در 2 سایز) 14- 3 عدد شکالت خورى ســر طالیى (1 عدد 1 پایه+ 2 عدد بدون پایه) 
15- 1 سرى آجیل خورى سرمه اى (6 تکه سرى 4 گوش) 16- 2 عدد گلدان قرمز چینى 
گل برجسته طرح چک 17- 2 ســرى پارچ و لیوان طالکوب طرح چک (1 پارچ + 6 لیوان 
سبز رنگ) 18- 2 عدد گز خورى پایه دار طرح چک سفید 19- 6 عدد بستنى خورى چک 
صورتى رنگ 20- 4 عدد میوه خورى چک (3 عدد بدون پایه قرمز+ 1 عدد سبز رنگ) 21- 4 
عدد گلدان پایه سرامیکى زیر خاکى 22- 2 عدد فلکس دو قلو استیل (2 سایز) 23- 3 عدد 
شکالت خورى و کیک خورى گل برجسته طرج چک (2 عدد بدون پایه+ 1 عدد با پایه) م 

الف: 613452 دادورز اجراى احکام مدنى دادگسترى اصفهان /7/234
ابالغ رأى

شماره پرونده: 129/98 شماره دادنامه: 363- 98/7/22 مرجع رسیدگى: شعبه هفتم حقوقى 
شوراى حل اختالف لنجان خواهان: پوران شاه محمدى آیدغمیشى فرزند محمد- نشانى: 
فوالدشهر B 7 ساختمان میالد 1 پ 5 خواندگان: 1- فرج اله سیفى فرزند حسین 2- خانم 
فاطمه رمضانى فرزند رحمان- نشانى: هر دو مجهول المکان خواسته: انتقال سند گردشکار: 
شــورا با بررســى جمیع اوراق و محتویات پرونده و با توجه به نظریه مشورتى اعضاء ختم 
رسیدگى را اعالم و بشرح ذیل مبادرت بصدور رأى مینماید. رأى قاضى شورا: در خصوص 
دعوى خانم پوران شاه محمدى آیدغمیشى فرزند محمد بطرفیت 1- آقاى فرج اله سیفى  
فرزند حسین 2- خانم فاطمه رمضانى فرزند رحمان بخواسته الزام به خوانده ردیف دوم به 
انتقال سند رسمى یک دستگاه خودرو سوارى پراید به شماره انتظامى 691 ى 19 ایران 23 
در یکى از دفاتر اسناد رسمى و الزام خوانده ردیف اول به پرداخت هزینه هاى دادرسى و نشر 
آگهى مقوم به 165/000/000 ریال به این شــرح که خواهان بیان داشته به موجب مبایعه 
نامه پیوست دادخواست مورخ 94/8/16 یک دستگاه خودرو به شماره انتظامى 691 ى 19 
ایران 23 از خوانده ردیف اول خریدارى نموده است و ثمن را به وى پرداخت نموده است و 
خودرو به نام خوانده ردیف دوم مى باشد و دسترسى به خواندگان ندارد که درخواست صدور 
حکم به شرح خواسته را دارد. شــورا با توجه به اوراق و محتوى پرونده از جمله مبایعه نامه 
پیوست دادخواست و استعالم به عمل آمده از مدیریت راهور که خوانده ردیف دوم را مالک 
رسمى خودرو اعالم نموده است و اینکه خواندگان دفاعى در برابر دعوى خواهان به عمل 
نیاورده اند دعوى خواهان را ثابت تشخیص داده و به استناد مواد 198 و 515 و 519 قانون 
آیین دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و مواد 10 و 219 و 220 قانون 
مدنى حکم به محکومیت خوانده ردیف دوم به حضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى و تنظیم 
و انتقال سند رســمى خودرو پراید به شــماره انتظامى 691 ى 19 ایران 23 به نام خواهان 
و محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ 2/202/500 ریال بابت هزینه دادرســى و 
مبلغ 150/000 ریال بابت هزینه نشر آگهى در حق خواهان محکوم مى نماید. رأى صادره 
غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و پس از انقضاء مهلت 
واخواهى ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم حقوقى حوزه 
قضایى لنجان مى باشد. د/7/21 م الف: 640176 بهمن شریفى- قاضى شعبه هفتم شوراى 

حل اختالف لنجان /8/109
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم- مسعود شجاعى دادخواستى به مبلغ الزام 
خوانده به انتقال سند 147/000/000 ریال بطرفیت آقاى روح اله یداللهى خوزانى که اعالم 
شده مجهول المکان است تقدیم و به کالسه 730/98 در شعبه ششم حقوقى شوراى حل 

اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر 
شورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت 
در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در روز چهارشنبه مورخ 
98/9/13 ساعت 9 صبح در جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و 
شورا غیاباً رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 640172 شعبه ششم  حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /8/110
فقدان سندمالکیت

خانم فریبا السادات صفوى با ستناد دو برگ استشهادیه محلى که هویت و امضاء شهوددر 
دفترخانه 324 شــاهین شهر رسما گواهى شــده است مدعى است ســند مالکیت خود به 
شــماره چاپى 97459084 / د را که به میزان ششدانگ به شــماره پالك ثبتى 10413 / 
437 واقع در بخش 16 حوزه ثبتى  اصفهان ( شــاهین شهر ) به شــماره دفتر الکترونیک 
139820302035007800 بنام خانم فریبا السادات صفوى ثبت و صادر و تسلیم گردیده 
که  بموجب سند انتقال به شماره 70165 مورخ 06 / 04 / 1398 دفتر79 اصفهان به او انتقال 
قطعى یافته و معامله ى دیگرى هم انجام نشده و نحوه گم شدن جابجائى اعالم شده ، چون 
درخواست صدور سند المثنى گردیده ، طبق تبصره یک اصالحى ماده 120آ . ق . ث مراتب 
آگهى مى گردد که هرکس مدعى انجام معامله یا وجود ســند مزبور نزد خود باشد از تاریخ 
انتشار آگهى تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب 
صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد 
یا درصورت اعتراض اصل ســند ارائه نشود المثنى ســند مرقوم صدر و به متقاضى تسلیم 
خواهد شد . 639190/م الف عباسعلى عمرانى – مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شاهین 

شهر /8/111 
ابالغ قرار تأمین

قرارتامین خواسته- کالسه پرونده :98 / 358 ش 5 ح شــماره قرار: 396- 17 / 7 / 98 در 
خصوص درخواست اقاى / خانم على خلیفه بنشانى شاهین شهر خ مدرس خ کاشانى فرعى 4 
غربى پ 3خوانده آقا / خانم کاوس و بهمن علیارى جریهنى هردو مجهول المکان گردشکار 
: خواهان دادخواســتى به خواسته فوق به طرفیت خوانده در این شــعبه اقامه و در خواست 
رسیدگى و صدور قرار تامین خواسته  به استناد مدارك موجود در پرونده را نموده است که پس 
از قبول دادخواست در وقت فوق العاده با توجه به محتویات و مستندات پرونده به شرح زیر 
مبادرت به صدور قرار مى نماید قرارتامین خواسته نظر به اینکه خواهان با تقدیم دادخواست 
تقاضاى صدور قرار تامین خواسته به اســتناد 448204 وقبض سپرده شماره 000 / 7000 
ریال را نموده است چون ار کان و شرایط در خواست فراهم مى باشد لذا شورا به استناد ماده 
292 قانون تجارت و ماده 108 و ماده 117 قانون آیین دادرســى مدنى قرار تامین خواسته 
معادل 000 / 500 / 45 ریال از اموال خواندگان چهل و پنج میلیون و پانصد هزار ریال تا پایان 
رسیدگى صادر و اعالم مى دارد قرار صادره ظرف مدت ده روز از ابالغ قابل اعتراض در این 
شعبه مى باشــد639107/م الف مجتبى رضوانى – قاضى شعبه پنجم حقوقى شوراى حل 

اختالف شاهین شهر/ 8/113 
ابالغ قرار تأمین

قرارتامین خواسته- کالسه پرونده :98 / 382 ش 5 ح شــماره قرار: 387- 17 / 7 / 98 در 
خصوص درخواست اقاى / خانم امین محمد زاده  بنشانى شاهین شهر شهرك میالد خ ابرار 
فرعى 5 پالك 5 خوانده آقا / خانم مهرى درویش مقدم مجهول المکان گردشکار : خواهان 
دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده در این شــعبه اقامه و در خواست رسیدگى و 
صدور قرار تامین خواسته  به استناد مدارك موجود در پرونده را نموده است که پس از قبول 
دادخواست در وقت فوق العاده با توجه به محتویات و مستندات پرونده به شرح زیر مبادرت 
به صدور قرار مى نماید قرارتامین خواسته نظر به اینکه خواهان با تقدیم دادخواست تقاضاى 
صدور قرار تامین خواسته به استناد 065629 وقبض سپرده شــماره 000 / 7000 ریال را 
نموده است چون ار کان و شرایط در خواســت فراهم مى باشد لذا شورا به استناد ماده 292 
قانون تجارت و ماده 108 و ماده 117 قانون آیین دادرسى مدنى قرار تامین خواسته معادل 
000 / 000 / 44 ریال از اموال خواندگان چهل و چهار میلیون ریال تا پایان رسیدگى صادر 
و اعالم مى دارد قرار صادره ظرف مــدت ده روز از ابالغ قابل اعتراض در این شــعبه مى 
باشد639200 /م الف مجتبى رضوانى – قاضى شــعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف 

شاهین شهر/ 8/114 
فقدان سندمالکیت

آقاى عبدالحسین رستمى دره سارى فرزند غالمرضا با ســتناد دو برگ استشهادیه محلى 
که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده اســت مدعى است سند مالکیت خود به شماره 
چاپى 934459 را که به میزان سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین به شماره پالك 
ثبتى 29497 / 301 واقع در بخش 16 حوزه ثبتى  اصفهان ( شاهین شهر ) در صفحه 518 
دفتر350 ذیل ثبت 76024  بنام  عبدالحسین رستمى دره سارى فرزند غالمرضا ثبت و صادر 
و تسلیم گردیده که  بموجب سند انتقال به شماره 8102 مورخ 21  / 11 / 1391 دفتر226 به 
او انتقال قطعى یافته و معامله ى دیگرى هم انجام نشده و نحوه گم شدن جابجائى اعالم 
شده ، چون درخواست صدور ســند المثنى گردیده ، طبق تبصره یک اصالحى ماده 120آ . 
ق . ث مراتب آگهى مى گردد که هرکس مدعى انجام معامله یا وجود ســند مزبور نزد خود 
باشد از تاریخ انتشــار آگهى تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه 
نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضى نرسد یا درصورت اعتراض اصل ســند ارائه نشود المثنى سند مرقوم صدر و 
به متقاضى تسلیم خواهد شد . 639217 /م الف عباسعلى عمرانى – مدیر واحد ثبتى حوزه 

ثبت ملک شاهین شهر/ 8/115 
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکدرب باغ مشجر ومحصور  پالك شماره 2659واقع در قطعه 
7 نجف آباد بخش یازده ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى اسداله مهدیه نجف 
آبادى  فرزند حسن  در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده 
اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید  حدود 
مالک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 1398/8/28 ســاعت 8 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد از تعطیلى انجام مى 
پذیرد . لذا به موجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت 
مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا سى (30) روز پذیرفته خواهد شد . تاریخ انتشار : 1398/8/4 

م الف:642144 مهدى صادقى - رئیس اداره ثبت اسناد وامالك نجف آباد/ 8/116 
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششــدانگ یک درب باغ  پالك شــماره 1014/871 واقع در قطعه 6 
نجف آباد بخش یازده ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى محسن باطنى  فرزند 
محمدرضا در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنا 
به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید  حدود مالک 
مرقوم در روزدوشنبه مورخ 1398/8/28 ساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد 
و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد از تعطیلى انجام مى پذیرد . لذا 
به موجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در 
محل حضور یابند اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدى تا سى (30) روز پذیرفته خواهد شد . تاریخ انتشار : 1398/8/4 م 

الف:642150مهدى صادقى - رئیس اداره ثبت اسناد وامالك نجف آباد/ 8/117  
 تحدید حدود اختصاصى 

چون تحدید حدود ششدانگ یک باب کارگاه پالك شــماره 1014/872 واقع در قطعه 6 
نجف آباد بخش یازده ثبت اصفهان که طبــق پرونده ثبتى به نام خانم نازنین مؤید احمدى  
فرزند عباس در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک 
بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید  حدود مالک 
مرقوم در روزدوشنبه مورخ 1398/8/28 ساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد 
و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد از تعطیلى انجام مى پذیرد . لذا 
به موجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در 
محل حضور یابند اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدى تا سى (30) روز پذیرفته خواهد شد . تاریخ انتشار : 1398/8/4 م 

الف:642152 مهدى صادقى - رئیس اداره ثبت اسناد وامالك نجف آباد/ 8/118
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششــدانگ یک قطعه زمین نیمه محصور پالك شماره 1283 واقع  در 
قطعه 6 نجف آباد بخش یازده ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم احترام حاجى 
امینى نجف آبادى فرزند رمضانعلى  در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت 
به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده 
تحدید  حدود مالک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 1398/8/28 ساعت 8 صبح در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد از تعطیلى 
انجام مى پذیرد . لذا به موجب این آگهى به کلیه مالکیــن ومجاورین اخطار مى گردد که 
در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا ســى (30) روز پذیرفته خواهد شد . 
تاریخ انتشار : 1398/8/4 م الف:642168  مهدى صادقى - رئیس اداره ثبت اسناد وامالك 

نجف آباد/ 8/119
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششــدانگ یک قطعه زمین محصور پالك شماره 1014/889 واقع در 
قطعه 6 نجف آباد بخش یازده ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام سید علیرضا مکى 
فرزند محمد صادق وغیره در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل 
نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید  
حدود مالک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 1398/8/28 ســاعت 8 صبح در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدیــد حدود روز بعد از تعطیلى 
انجام مى پذیرد . لذا به موجب این آگهى به کلیه مالکیــن ومجاورین اخطار مى گردد که 
در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا ســى (30) روز پذیرفته خواهد شد . 
تاریخ انتشار : 1398/8/4 م الف: 642170 مهدى صادقى - رئیس اداره ثبت اسناد وامالك 

نجف آباد/ 8/120
تحدید حدود اختصاصى 

چون تحدید حدود ششدانگ یکدرب باغ مشجر ومحصور  پالك شماره 2664واقع در قطعه 
7 نجف آباد بخش یازده ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم رقیه عابدینى   فرزند 
قنبرعلى در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنا به 
دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید  حدود مالک مرقوم 
در روزدوشنبه مورخ 1398/8/28 ساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و در 
صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد از تعطیلى انجام مى پذیرد . لذا به 
موجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطار مى گردد که در روز و ســاعت مقرر در 
محل حضور یابند اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدى تا سى (30) روز پذیرفته خواهد شد . تاریخ انتشار : 1398/8/4 م 

الف:642172 مهدى صادقى - رئیس اداره ثبت اسناد وامالك نجف آباد/ 8/121
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین پالك شــماره 1014/898 واقع در قطعه 6 
نجف آباد بخش یازده ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم اکرم امید وغیره   فرزند 
عباسعلى  در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنا به 
دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید  حدود مالک مرقوم 
در روزسه شنبه مورخ 1398/8/28 ســاعت 8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و 
در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد از تعطیلى انجام مى پذیرد . لذا 
به موجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در 
محل حضور یابند اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدى تا سى (30) روز پذیرفته خواهد شد . تاریخ انتشار : 1398/8/4 م 

الف:642175 مهدى صادقى - رئیس اداره ثبت اسناد وامالك نجف آباد/ 8/122 
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین محصور پالك شماره 2251/4 واقع در قطعه 7 
نجف آباد بخش یازده ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم شریفه محمدى  فرزند 
لطفعلى  وغیره  در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک 
بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید  حدود مالک 
مرقوم در روزسه شنبه مورخ 1398/8/28 ساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد 
و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد از تعطیلى انجام مى پذیرد . لذا 
به موجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در 
محل حضور یابند اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدى تا سى (30) روز پذیرفته خواهد شد . تاریخ انتشار : 1398/8/4 م 

الف:642178 مهدى صادقى - رئیس اداره ثبت اسناد وامالك نجف آباد/8/123  
  تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین  پالك شماره 1926/4 واقع در قطعه 10نجف 
آباد بخش یازده ثبت اصفهان که طبــق پرونده ثبتى به نام آقاى احمد اســماعیلى فرزند 
عبدالکریم  در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنا 
به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید  حدود مالک 
مرقوم در روزسه شنبه مورخ 1398/8/28 ساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد 
و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد از تعطیلى انجام مى پذیرد . لذا 
به موجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در 
محل حضور یابند اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدى تا سى (30) روز پذیرفته خواهد شد . تاریخ انتشار : 1398/8/4 م 

الف:642181 مهدى صادقى - رئیس اداره ثبت اسناد وامالك نجف آباد/ 8/124 
تحدید حدود اختصاصى 

چون تحدید حدود ششــدانگ یک قطعه ملک محصور پالك شماره 2024 واقع در قطعه 
10 نجف آباد بخش یازده ثبت اصفهان که طبق پرونــده ثبتى به نام آقاى ابراهیم رحیمى    
فرزند فتح اله  در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک 
بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید  حدود مالک 
مرقوم در روزسه شنبه مورخ 1398/8/28 ساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد 
و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد از تعطیلى انجام مى پذیرد . لذا 
به موجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در 
محل حضور یابند اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدى تا سى (30) روز پذیرفته خواهد شد . تاریخ انتشار : 1398/8/4  م 

الف:642185 مهدى صادقى - رئیس اداره ثبت اسناد وامالك نجف آباد/8/125 
تحدید حدود اختصاصى 

چون تحدید حدود ششدانگ یک درب باغ  پالك شماره 1533/4 واقع در قطعه 10 نجف آباد 
بخش یازده ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى ابراهیم رحیمى فرزند فتح اله  در 
جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت 
اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید  حدود مالک مرقوم در روزسه شنبه 
مورخ 1398/8/28 ساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و در صورت مصادف 
با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد از تعطیلى انجام مى پذیرد . لذا به موجب این آگهى 
به کلیه مالکین ومجاورین اخطار مى گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند 
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیدى تا سى (30) روز پذیرفته خواهد شــد . تاریخ انتشار : 1398/8/4 م الف: 642187 

مهدى صادقى - رئیس اداره ثبت اسناد وامالك نجف آباد/ 8/126  
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین نیمه محصور پالك شماره 5189 واقع در قطعه 
3 نجف آباد بخش یازده ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى حسینعلى طالبى نجف 
آبادى  فرزند محمد  در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده 
اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید  حدود 
مالک مرقوم در روزسه شنبه مورخ 1398/8/28 ســاعت 8 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد از تعطیلى انجام مى 
پذیرد . لذا به موجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت 

مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا سى (30) روز پذیرفته خواهد شد . تاریخ انتشار : 1398/8/4 

م الف:642198 مهدى صادقى - رئیس اداره ثبت اسناد وامالك نجف آباد/ 8/127  
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالك شماره 1033 واقع در قطعه 4 نجف آباد بخش 
یازده ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى محمد پناهى  گنهرانى  فرزند علیار  در 
جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت 
اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید  حدود مالک مرقوم در روزسه شنبه 
مورخ 1398/8/28 ساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و در صورت مصادف 
با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد از تعطیلى انجام مى پذیرد . لذا به موجب این آگهى 
به کلیه مالکین ومجاورین اخطار مى گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند 
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیدى تا سى (30) روز پذیرفته خواهد شد . تاریخ انتشــار : 1398/8/4م الف:642206 

مهدى صادقى - رئیس اداره ثبت اسناد وامالك نجف آباد/ 8/128 
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین پالك شماره 2253/2 واقع در قطعه 7 نجف 
آباد بخش یازده ثبت اصفهان که طبق پرونــده ثبتى به نام خانم مهرى فاضل نجف آبادى    
فرزند حسینعلى  در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک 
بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید  حدود مالک 
مرقوم در روزسه شنبه مورخ 1398/8/28 ساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد 
و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد از تعطیلى انجام مى پذیرد . لذا 
به موجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در 
محل حضور یابند اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدى تا سى (30) روز پذیرفته خواهد شد . تاریخ انتشار : 1398/8/4 م 

الف: 642208 مهدى صادقى - رئیس اداره ثبت اسناد وامالك نجف آباد/8/129
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالك شماره 1034 واقع در قطعه 4 نجف آباد بخش 
یازده ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى جعفر آقا بهارلوئى  فرزند زین العابدین   
در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور 
قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید  حدود مالک مرقوم در 
روزسه شنبه مورخ 1398/8/28 ساعت 8 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد و در 
صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد از تعطیلى انجام مى پذیرد . لذا به 
موجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطار مى گردد که در روز و ســاعت مقرر در 
محل حضور یابند اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدى تا سى (30) روز پذیرفته خواهد شد . تاریخ انتشار : 1398/8/4 م 

الف:642209 مهدى صادقى - رئیس اداره ثبت اسناد وامالك نجف آباد/8/130  
تحدید حدود اختصاصى 

چون تحدید حدود ششدانگ یک درب باغ مشجر پالك شماره 953 واقع در قطعه 6 نجف 
آباد بخش یازده ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نــام خانم اقدس توبه ئیهاى  نجف 
آبادى    فرزند على  در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده 
اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید  حدود 
مالک مرقوم در روزسه شنبه مورخ 1398/8/28 ســاعت 8 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد از تعطیلى انجام مى 
پذیرد . لذا به موجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت 
مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا سى (30) روز پذیرفته خواهد شد . تاریخ انتشار : 1398/8/4 

م الف:642211 مهدى صادقى - رئیس اداره ثبت اسناد وامالك نجف آباد/ 8/131 
 تحدید حدود اختصاصى 

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین محصور پالك شماره 2419 واقع در قطعه 7 
نجف آباد بخش یازده ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم  صدیقه حبیب اللهى 
نجف آبادى    فرزند غالمحسین در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به 
عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده 
تحدید  حدود مالک مرقوم در روزسه شنبه مورخ 1398/8/28 ساعت 8 صبح در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد از تعطیلى 
انجام مى پذیرد . لذا به موجب این آگهى به کلیه مالکیــن ومجاورین اخطار مى گردد که 
در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا ســى (30) روز پذیرفته خواهد شد . 
تاریخ انتشار : 1398/8/4 م الف:642212 مهدى صادقى - رئیس اداره ثبت اسناد وامالك 

نجف آباد/ 8/132 
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک درب باغ پالك شــماره 2670 واقع در قطعه 7 نجف آباد 
بخش یازده ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم بتول مختارى فرزند حسنعلى در 
جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت 
اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید  حدود مالک مرقوم در روزسه شنبه 
مورخ 1398/8/28 ساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و در صورت مصادف 
با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد از تعطیلى انجام مى پذیرد . لذا به موجب این آگهى 
به کلیه مالکین ومجاورین اخطار مى گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند 
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیدى تا سى (30) روز پذیرفته خواهد شــد . تاریخ انتشار : 1398/8/4 م الف:642213 

مهدى صادقى - رئیس اداره ثبت اسناد وامالك نجف آباد/8/133 
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین مشجر ونیمه محصور پالك شماره 270 واقع 
در قطعه 7 نجف آباد بخش یازده ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى ناصرقلى 
نبى نجف آبادى    فرزند عبداهللا وغیره  در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى 
ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى 
نامبرده تحدید  حدود مالک مرقوم در روزسه شــنبه مورخ 1398/8/28 ساعت 8 صبح در 
محل شروع و به عمل خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز 
بعد از تعطیلى انجام مى پذیرد . لذا به موجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطار مى 
گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا سى (30) روز پذیرفته خواهد 
شد . تاریخ انتشــار : 1398/8/4 م الف: 642217 مهدى صادقى - رئیس اداره ثبت اسناد 

وامالك نجف آباد/ 8/134 
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین مشجرنیمه محصور پالك شماره 270/1 واقع 
در قطعه 7 نجف آباد بخش یازده ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم طلعت فاضل 
نجف آبادى   فرزند على محمد وغیره  در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى 
ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى 
نامبرده تحدید  حدود مالک مرقوم در روزسه شــنبه مورخ 1398/8/28 ساعت 8 صبح در 
محل شروع و به عمل خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز 
بعد از تعطیلى انجام مى پذیرد . لذا به موجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطار مى 
گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا سى (30) روز پذیرفته خواهد 
شــد . تاریخ انتشــار : 1398/8/4 م الف:642218 مهدى صادقى - رئیس اداره ثبت اسناد 

وامالك نجف آباد/8/135 
اخطاریه

آگهى ابالغ رســیدگى- آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به اقاى سید مالک چراغى 
مجهول المکان به کالســه پرونده 98 /232 ش 8 ح درخصوص تجدید نظر خواهى خانم 
نسرین عزیزى ظرف مدت 10 روز پس از رویت جهت تبادل لوایح مراجعه نمایند 639143 

/م الف. مدیر دفتر شعبه 8 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/ 8/112 
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ســرما خوردگى یکى از بیمارى هایى است که ساالنه 
بیشترین بار اقتصادى را بر کشــورها تحمیل مى کند. 
این بیمارى معموًال با عالیمى مانند خارش و سوزش یا 
درد گلو شروع مى شود و به تدریج با عطسه هاى مکرر، 
آبریزش بینى، درد گلو، ســرفه و خلط ســینه و... توأم 
مى شود. این عالیم در اغلب مواقع بعد از سه تا پنج روز به 

طور خود به خود فروکش مى کنند. 
تقریبًا همه مردم با این عالیم آشــنایى دارند ولى براى 
مقابله با آن به راه هایى دســت مى زنند که اصًال علمى 

نیستند و گاهى هم پرهزینه اند:

نوشیدن شیر در هنگام سرماخوردگى مضر 
است

برخى معتقدند که نوشیدن محصوالت لبنى مانند شیر 
در هنگام سرماخوردگى باعث بدتر شدن بیمارى و تولید 
مایع مخاطى بیشترى مى شود. هیچ گونه شواهد علمى 
مبنى بر این ادعا وجود ندارد. شما مى توانید هر چقدر که 
مایلید شیر بنوشید چون هیچ تأثیرى روى بیمارى شما 

نخواهد داشت.

در زمان تب نباید غذا خورد
مى گویند فردى که سرما خورده است در زمان تب نباید 
غذا بخورد اما این حرف کامًال اشتباه است. خوردن غذا 
هیچ تأثیر منفى اى بر روى بدن ندارد؛ خصوصاً زمانى که 

بیمار هستید. در واقع عکس 
این مسئله درست است. 
خــوردن غــذا باعث 
مى شود بدن سوخت 
کافى بــراى مقابله 
با بیمارى را داشــته 

باشــد پس وقتى بیمار 
مى شــوید غذاى سالم 

و به اندازه کافى بخورید. 
براى مثال ســوپ مرغ 
شــروع خوبى خواهد 

بود.

سرماخوردگى به علت مواجهه با هواى سرد 
است

 درست است که ســرماخوردگى در طول فصول سرد 
بیشتر شما را گرفتار مى کند اما شواهد بسیار کمى وجود 
دارد مبنى بر اینکه آب و هواى ســرد عامل ابتال به این 

بیمارى هستند. در حالى که ویروس هاى سرماخوردگى 
در همه فصول وجود دارند ولى در فصل سرد سال بیشتر 
تکثیر پیدا مى کنند و چون به دلیل ســردبودن هوا در و 
پنجره ها بســته اســت و جریان هوایى هم وجود ندارد 

قابلیت انتقال ویروس به بدن افراد باالست.

بخور درمان سرماخوردگى است
 بیماران دچار سرماخوردگى از بخور استفاده مى کنند 
ولى بخور سرماخوردگى را درمان 
نمى کند، فقط راهکار خوبى براى 
تهویه مجراى بینى خشک و آلوده به 
ویروس است. بیماران باید 
از بخور گرم استفاده کنند. 
همچنین در زمســتان 
آب و هوا خشــک 
است و اســتفاده از 
بخور در محیط بسته 
باعث مرطوب شدن 

محیط مى شود.

آنتى بیوتیک ها براى درمان سرماخوردگى 
کمک کننده هستند

واقعیت این اســت که هیچ درمانى بــراى از بین بردن 
سریع ســرماخوردگى وجود ندارد. حتى آنتى بیوتیک ها 
نیز قرار نیســت در ایــن رابطه معجزه کننــد. در واقع 
منشــأ ســرماخوردگى ویروس اســت پس نمى تواند 
توســط آنتى بیوتیک ها درمان شــود. مصرف بى مورد 
آنتى بیوتیک باعث مقاوم شــدن بدن به آن مى شــود. 
پس از مصرف آنتى بیوتیک بدون دســتور پزشک جداً 

خوددارى کنید.

ویتامینC  درمان سرماخوردگى است
 براى نسل ها این باور وجود داشت که ویتامینC  درمان 
کننده سرماخوردگى است. این در حالى است که ویتامین
C  به هیچ وجه از ابتال به این بیمارى جلوگیرى نمى کند 
و تنها با تقویت سیستم ایمنى بدن، مى  تواند طول دوره 
سرماخوردگى را کوتاه کند. از میوه هاى خانواده مرکبات 
در هنگام ســرماخوردگى لذت ببرید ولى منتظر معجزه 

هم نباشید.

ترك سیگار مى تواند کیفیت زندگى شما را بهبود 
بخشد و روحیه شــما را تقویت کند. ترك سیگار 
مزایایى مثل پوست روشن تر، بهبود سالمت دهان 
و دندان، هورمون هاى باثبات تر، سیســتم ایمنى 
قوى تر و کاهش خطر ابتال به انواع ســرطان ها را 
به دنبال خود خواهد داشت. برخى از مزایاى دیگر 

ترك سیگار عبارت اند از:
*بعــد از 20 دقیقه تا 12 ســاعت: ضربان قلب و 

مونواکسید کربن در خون به حد طبیعى مى رسد.
*بعد از یکســال: خطر حمله قلبى کاهش یافته و 

فشارخون و مشکالت تنفسى بهبود مى یابد.
*پس از 2 تا 5 سال: خطر ســکته مغزى کاهش 

مى یابد.
*بعد از 5 تا 15 سال: خطر ابتال به سرطان دهان، 

گلو، مرى و مثانه به نصف کاهش مى یابد.
*بعد از 10 سال: خطر سرطان ریه و سرطان مثانه 

کاهش پیدا مى کند.
* بعد از 15 سال: خطر ابتال به بیمارى هاى قلبى 
آنقدر کاهش مى یابد که بدن شما با بدن کسى که 
تا به حال سیگار نکشــیده فرق چندانى نخواهد 

داشت.

تپش قلب در اکثر موارد نشانه بیمارى خاصى نیست و جاى نگرانى چندانى ندارد ولى 
گاهى ممکن است نشانه بیمارى هاى خیلى مهم باشد.

 تپش قلب به تنهایى نشاندهنده هیچ گروه خاصى از اختالالت نیست و اغلب در واقع 
اختالل فیزیکى اولیه نبوده، بلکه مشکلى روانى است.

 گاهى به ویژه در بیماران مبتال به اضطراب، بیماران از احساس تپش قلب شکایت دارند 
که اغلب در بررسى ها اختالل ریتمى (مثل نوار قلب و هولتر 24 ساعته) هیچ مشکلى 

مشخص نمى شود.
توجه به الگوى تپش قلب و همچنین نبض همزمان، تشخیص را آسان مى کند. در تمام 
حالت هاى دیگر تپش قلب بیشــتر به صورت تند زدن و شدید زدن قلب خود را نشان 
مى داد و ضربان قلب منظم بود. نبض نامنظم در حین حمله تپش قلب تقریبًا همیشه 

دال بر آریتمى است. 
در بعضى مواقع تپش قلب بــه صورت نابجــا و نابهنگام بروز پیدا مــى کند که فرد 
احســاس مى کند قلبش مى ریزد یا یک ضربه محکم به دیواره قفســه سینه اصابت

 مى کند. 
اگر فرد در این حالــت نبض خود را گرفته باشــد متوجه مى شــود کــه یک نبض 
خالى زده اســت. این نوع تپــش قلب در اکثــر موارد نشــانه یکى از شــایع ترین 

آریتمى هاى قلبى به نام «انقباض پیش رس یا زودهنگام بطنى» یا «PVC» است 
که اغلب در افراد ســالم دیده مى شود و مهم نیســت  اما اگر در فردى با بیمارى قلبى 
شناخته شده تعداد آن از حدى بیشتر شود ممکن است خطرات جدى براى فرد به همراه 

داشته باشد.

اختالل لکنت زبان به طور معمول در کودکى و بین دو تا ســه ســالگى شروع مى شود که 
رسیدگى زودهنگام مى تواند بهترین روش درمان آن باشد.

«مارك آنسلو»، مؤسس مرکز تحقیقات لکنت زبان در استرالیا در این باره مى گوید: هنگام 
صحبت کردن حدود صد ماهیچه در تعامل و هماهنگى بسیار سریع با یکدیگر فعالیت 

مى کنند. افرادى که دچار لکنت زبان هستند مشکل جسمى دارند و قادر نیستند این 
هماهنگى را به شکل کامل داشته باشند.

آنســلو افزود: در مواجهه با این افراد الزم اســت از قطع کردن صحبت آنان 
خوددارى کرده و با این افراد همچون دیگران برخورد شود. همچنین کمک 
کردن به این افراد تــا بتوانند جمله خود را تکمیل کنند بــراى آنان ناراحت  

کننده ترین رفتار تلقى مى شود.
از جمله عالیم و نشانه هاى لکنت زبان مى توان به موارد زیر اشاره کرد:  مشکل 

در بیان یک کلمه، عبارت یا جمله، کشیدن یک کلمه یا 
صدا در بیان یک کلمه، تکرار یک صدا، هجا یا کلمه، 
وقفه کوتاه هنگام بیان هجا یا لغات، احساس فشار و 
گرفتگى در صورت یا باال تنه براى بیان یک لغت و 

عدم توانایى در ارتباط برقرار کردن.

همچنین اختالل لکنت زبان ممکن است با عالیم دیگرى نیز همراه باشد:
سریع پلک زدن، لرزش لب ها یا فک، تیک هاى صورت،  حرکت سریع سر و مشت کردن 

دست ها.
همچنین ممکن است هنگام هیجان، خستگى یا مضطرب بودن لکنت زبان شدید 

شود.
محققان مطالعاتى را در مورد عوامل مؤثر در بروز لکنت زبان انجام داده اند 
که براساس آنها ترکیبى از فاکتورها در بروز این اختالل نقش دارند. از جمله 
عوامل ممکن مى توان به موارد زیر اشــاره کرد:  ناهنجارى در کنترل 
حرکتى گفتارى، ژنتیک،  همچنین سکته مغزى و ضربه به سر یا دیگر 

اختالالت مغزى مى تواند در شیوایى گفتار تأثیرگذار باشد.
مردان نسبت به زنان بیشتر احتمال دارد دچار این اختالل 
شوند.  در عین حال از جمله فاکتورهایى که 
ریسک لکنت زبان را افزایش مى دهند 
مى توان به موارد زیر اشاره کرد: تأخیر 
در روند رشــد طبیعى کودك، ســابقه 

خانوادگى ابتال به لکنت زبان و   استرس.

باورهاى غلط درباره سرماخوردگى
خصوصاً زمانى که  چتأثیر منفى اى بر روى بدن ندارد؛

ر هستید. در واقع عکس 
 مسئله درست است. 
ـوردن غــذا باعث 
شود بدن سوخت
ى بــراى مقابله 
مارى را داشــته 

ــد پس وقتى بیمار 
شــوید غذاى سالم 

 اندازه کافى بخورید. 
ى مثال ســوپ مرغ 
ـروع خوبى خواهد 

مى کند اما شواهد بسیار کمى وجود بیشتر شما را گرفتار
دارد مبنى بر اینکه آب و هواى ســرد عامل ابتال به این 

پنجره ها بســته اســت و جریان هوایى هم وجود
قابلیت انتقال ویروس به بدن افراد باالست.

بخوردرمان سرماخوردگى است
 بیماران دچار سرماخوردگى از بخور استفاده مى
د ولى بخور سرماخوردگى را
نمى کند، فقط راهکار خوبى
تهویه مجراى بینى خشک و آل
ویروس است. بیمارا
از بخور گرم استفاده
همچنین در زمس
آب و هوا خش
است و اســتف
بخور در محیط
باعث مرطوب
محیط مى شود

حقیقات لکنت زبان در استرالیا در این باره مى گوید: هنگام 
ه در تعامل و هماهنگى بسیار سریع با یکدیگر فعالیت 

بان هستند مشکل جسمى دارند و قادر نیستند این 
ه باشند.

فراد الزم اســت از قطع کردن صحبت آنان 
چون دیگران برخورد شود. همچنین کمک 
مله خود را تکمیل کنند بــراى آنانناراحت  

ت زبان مى توان به موارد زیر اشاره کرد:  مشکل 
مله، کشیدن یککلمه یا

ک صدا، هجا یا کلمه، 
ت، احساس فشار و 
ى بیان یک لغت و 

ن.

دست ها.
همچنین ممکن است هنگام هیجان، خستگى یا مضط

شود.
ب محققان مطالعاتى را در مورد عوامل مؤثر در

کهبراساس آنها ترکیبى از فاکتورها در بروز این
عوامل ممکن مى توان به موارد زیر اشــا
حرکتى گفتارى، ژنتیک،  همچنین سکته
اختالالت مغزىمى تواند درشیوایى گفتار
مردان نسبت به زنان بیشتر
شوند.  در عین
ریسک لک
مى توان به
در روند رش
خانوادگى ابتال

عوامل و عالیم لکنت زبان

عالیم ترك سیگار از
 20 دقیقه اول تا 15 سال بعد

از تپش قلب نگران شویم؟

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین محصور مزروعى پالك شماره 1014/890 
واقع در قطعه 6 نجف آباد بخش یازده ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم فاطمه 
صالحى نجف آبادى  فرزند حسینعلى  در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى 
ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى 
نامبرده تحدید  حدود مالک مرقوم در روزسه شــنبه مورخ 1398/8/28 ساعت 8 صبح در 
محل شروع و به عمل خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز 
بعد از تعطیلى انجام مى پذیرد . لذا به موجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطار مى 
گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا سى (30) روز پذیرفته خواهد 
شد . تاریخ انتشــار : 1398/8/4 م الف:642220 مهدى صادقى - رئیس اداره ثبت اسناد 

وامالك نجف آباد/ 8/136
تحدید حدود اختصاصى 

چون تحدید حدود ششدانگ یکدرب باغ مشجرمحصور پالك شماره 2675 واقع در قطعه 7 
نجف آباد بخش یازده ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى محمد کاظمى   فرزند 
رجبعلى  در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنا به 
دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید  حدود مالک مرقوم 
در روزسه شنبه مورخ 1398/8/28 ســاعت 8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و 
در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد از تعطیلى انجام مى پذیرد . لذا 
به موجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در 
محل حضور یابند اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدى تا سى (30) روز پذیرفته خواهد شد . تاریخ انتشار : 1398/8/4 م 

الف:642223 مهدى صادقى - رئیس اداره ثبت اسناد وامالك نجف آباد/ 8/137 
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین  پالك شــماره 1014/897 واقع در قطعه 6 
نجف آباد بخش یازده ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نــام خانم اقدس امید وغیره  
فرزند عباسعلى  در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک 
بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید  حدود مالک 
مرقوم در روزسه شنبه مورخ 1398/8/28 ساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد از تعطیلى انجام مى پذیرد . 
لذا به موجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در 
محل حضور یابند اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدى تا سى (30) روز پذیرفته خواهد شد . تاریخ انتشار : 1398/8/4 م 

الف:642224 مهدى صادقى - رئیس اداره ثبت اسناد وامالك نجف آباد/ 8/138
 تحدید حدود اختصاصى 

چون تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه  پالك شماره 1482/60 واقع در قطعه 10 نجف 
آباد بخش یازده ثبــت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقــاى رضا قلى صابرى فرزند 
خدامراد در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنا به 
دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید  حدود مالک مرقوم 
در روزسه شنبه مورخ 1398/8/28 ســاعت 8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و 
در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد از تعطیلى انجام مى پذیرد . لذا 
به موجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در 
محل حضور یابند اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدى تا سى (30) روز پذیرفته خواهد شد . تاریخ انتشار : 1398/8/4 م 

الف:642226 مهدى صادقى - رئیس اداره ثبت اسناد وامالك نجف آباد/8/139 
تحدید حدود اختصاصى 

چون تحدید حدود ششــدانگ یک قطعه زمین محصور  پالك شماره 1014/874 واقع در 
قطعه 6 نجف آباد بخش یازده ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى مسعود چراغى 
عادگانى   فرزند بهرام  در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده 
اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید  حدود 
مالک مرقوم در روزسه شــنبه مورخ 1398/8/28 ساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل 

خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدیــد حدود روز بعد از تعطیلى انجام 
مى پذیرد . لذا به موجب این آگهى به کلیه مالکیــن ومجاورین اخطار مى گردد که در روز 
و ســاعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا ســى (30) روز پذیرفته خواهد شد . تاریخ 
انتشار : 1398/8/4 م الف: 642229 مهدى صادقى - رئیس اداره ثبت اسناد وامالك نجف 

آباد/8/140  
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین نیمه محصور پالك شماره 1014/887 واقع در 
قطعه 6 نجف آباد بخش یازده ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى امیر منتظرى 
نجف آبادى   فرزند باقر  در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل 
نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید  
حدود مالک مرقوم در روزسه شنبه مورخ 1398/8/28 ساعت 8 صبح در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطیلى عملیــات تحدید حدود روز بعد از تعطیلى 
انجام مى پذیرد . لذا به موجب این آگهى به کلیه مالکیــن ومجاورین اخطار مى گردد که 
در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا ســى (30) روز پذیرفته خواهد شد . 
تاریخ انتشار : 1398/8/4 م الف:642230 مهدى صادقى - رئیس اداره ثبت اسناد وامالك 

نجف آباد/8/141 
تحدید حدود اختصاصى 

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک  پالك شماره 208/1 واقع در قطعه 10 نجف 
آباد بخش یازده ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى محمد على فالحیان  فرزند 
قربانعلى  در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنا به 
دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید  حدود مالک مرقوم 
در روزسه شنبه مورخ 1398/8/28 ســاعت 8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و 
در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد از تعطیلى انجام مى پذیرد . لذا 
به موجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در 
محل حضور یابند اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدى تا سى (30) روز پذیرفته خواهد شد . تاریخ انتشار : 1398/8/4 م 

الف:642233 مهدى صادقى - رئیس اداره ثبت اسناد وامالك نجف آباد/8/142  
 تحدید حدود اختصاصى 

چون تحدید حدود ششدانگ یک باب انبار پالك شماره 1014/895 واقع در قطعه 6 نجف 
آباد بخش یازده ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم عصمت قربانى  فرزند حسن  
در جریان ثبت است به علت اشتباه در آگهى ماده 14 نیاز به تجدید آگهى دارد اینک بنا به 
دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید  حدود مالک مرقوم 
در روزسه شنبه مورخ 1398/8/28 ســاعت 8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و 
در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد از تعطیلى انجام مى پذیرد . لذا 
به موجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در 
محل حضور یابند اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدى تا سى (30) روز پذیرفته خواهد شد . تاریخ انتشار : 1398/8/4 م 

الف:642234 مهدى صادقى - رئیس اداره ثبت اسناد وامالك نجف آباد/ 8/143  
تحدید حدود اختصاصى 

چون تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه  پالك شماره 1482/61 واقع در قطعه 10 نجف 
آباد بخش یازده ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم فاطمه رمضانى فرزند محمد 
در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور 
قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید  حدود مالک مرقوم در 
روزسه شنبه مورخ 1398/8/28 ســاعت 8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و در 
صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد از تعطیلى انجام مى پذیرد . لذا به 
موجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطار مى گردد که در روز و ســاعت مقرر در 
محل حضور یابند اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدى تا سى (30) روز پذیرفته خواهد شد . تاریخ انتشار : 1398/8/4 م 

الف: 642241 مهدى صادقى - رئیس اداره ثبت اسناد وامالك نجف آباد/ 8/144 

تحدید حدود اختصاصى 
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالك شماره 1482/62 واقع در قطعه 10 نجف 
آباد بخش یازده ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى مجید رمضانى  فرزند محمد  
در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور 
قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید  حدود مالک مرقوم در 
روزسه شنبه مورخ 1398/8/28 ســاعت 8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و در 
صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد از تعطیلى انجام مى پذیرد . لذا به 
موجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطار مى گردد که در روز و ســاعت مقرر در 
محل حضور یابند اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدى تا سى (30) روز پذیرفته خواهد شد . تاریخ انتشار :1398/8/4 م 

الف:642244 مهدى صادقى - رئیس اداره ثبت اسناد وامالك نجف آباد/ 8/145 
تحدید حدود اختصاصى 

چون تحدید حدود ششــدانگ یک قطعه زمین نیمه محصور پالك شماره 760/19 واقع 
در قطعه 8 نجف آباد بخش یازده ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى ابوالقاسم 
کاظمى وغیره    فرزند محمد  در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل 
نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید  
حدود مالک مرقوم در روزسه شنبه مورخ 1398/8/28 ساعت 8 صبح در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطیلى عملیــات تحدید حدود روز بعد از تعطیلى 
انجام مى پذیرد . لذا به موجب این آگهى به کلیه مالکیــن ومجاورین اخطار مى گردد که 
در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا ســى (30) روز پذیرفته خواهد شد . 
تاریخ انتشار : 1398/8/4 م الف:642245 مهدى صادقى - رئیس اداره ثبت اسناد وامالك 

نجف آباد/8/146 
تحدید حدود اختصاصى 

چون تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه پالك شماره 1482/63 واقع در قطعه 10 نجف 
آباد بخش یازده ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم خورشــید نظرى جمالوئى  
فرزند اسداله  در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک 
بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید  حدود مالک 
مرقوم در روزسه شنبه مورخ 1398/8/28 ساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد از تعطیلى انجام مى پذیرد . 
لذا به موجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در 
محل حضور یابند اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدى تا سى (30) روز پذیرفته خواهد شد . تاریخ انتشار : 1398/8/4 م 

الف: 642247 مهدى صادقى - رئیس اداره ثبت اسناد وامالك نجف آباد/8/147 
تحدید حدود اختصاصى 

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین محصور ومشجر پالك شماره 990/1 واقع 
در قطعه 9 نجف آباد بخش یازده ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى حسنعلى 
طالبى نجف آبادى   فرزند  ابوطالب  در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت 
به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده 
تحدید  حدود مالک مرقوم در روزسه شنبه مورخ 1398/8/28 ساعت 8 صبح در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد از تعطیلى 
انجام مى پذیرد . لذا به موجب این آگهى به کلیه مالکیــن ومجاورین اخطار مى گردد که 
در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا ســى (30) روز پذیرفته خواهد شد . 
تاریخ انتشار : 1398/8/4 م الف:642251 مهدى صادقى - رئیس اداره ثبت اسناد وامالك 

نجف آباد/ 8/148  
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین مشجر ونیمه محصور  پالك شماره 829/5 
واقع در قطعه 7 نجف آباد بخش یازده ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم مهرى 
حجتى نجف آبادى فرزند محمد حســین وغیره در جریان ثبت است به علت عدم حضور 
متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق 

تقاضاى نامبرده تحدید  حدود مالک مرقوم در روزســه شنبه مورخ 1398/8/28 ساعت 8 
صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید 
حدود روز بعد از تعطیلى انجام مى پذیرد . لذا به موجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین 
اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا سى (30) روز پذیرفته 
خواهد شد . تاریخ انتشــار : 1398/8/4 م الف:642253 مهدى صادقى - رئیس اداره ثبت 

اسناد وامالك نجف آباد/ 8/149 
تحدید حدود اختصاصى       

چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه  پالك شماره 1482/64 واقع در قطعه 10 نجف 
آباد بخش یازده ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم صدیقه بختیارى فرزند محمد 
در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور 
قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید  حدود مالک مرقوم در 
روزسه شنبه مورخ 1398/8/28 ســاعت 8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و در 
صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد از تعطیلى انجام مى پذیرد . لذا به 
موجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطار مى گردد که در روز و ســاعت مقرر در 
محل حضور یابند اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدى تا سى (30) روز پذیرفته خواهد شد . تاریخ انتشار : 1398/8/4 م 

الف:642254 مهدى صادقى - رئیس اداره ثبت اسناد وامالك نجف آباد/8/150 
تحدید حدود اختصاصى 

چون تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه  پالك شماره 1482/65 واقع در قطعه 10 نجف 
آباد بخش یازده ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم فریبا هارونى  فرزند ذوالفعلى  
در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور 
قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید  حدود مالک مرقوم در 
روزسه شنبه مورخ 1398/8/28 ســاعت 8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و در 
صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد از تعطیلى انجام مى پذیرد . لذا به 
موجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطار مى گردد که در روز و ســاعت مقرر در 
محل حضور یابند اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدى تا سى (30) روز پذیرفته خواهد شد . تاریخ انتشار : 1398/8/4 م 

الف:642261 مهدى صادقى - رئیس اداره ثبت اسناد وامالك نجف آباد/8/151  
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکدرب باغ پالك شماره 1014/900 واقع در قطعه 6 نجف 
آباد بخش یازده ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى محسن اسرافیلیان   فرزند 
على  در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور 
قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید  حدود مالک مرقوم در 
روزچهار شنبه مورخ 1398/8/28 ساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و در 
صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد از تعطیلى انجام مى پذیرد . لذا به 
موجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطار مى گردد که در روز و ســاعت مقرر در 
محل حضور یابند اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدى تا سى (30) روز پذیرفته خواهد شد . تاریخ انتشار :    1398/8/4 م 

الف: 642263 مهدى صادقى - رئیس اداره ثبت اسناد وامالك نجف آباد/ 8/152  
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین محصور  پالك شماره 1314 واقع در قطعه 7 
نجف آباد بخش یازده ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى غالمحسین محمدى  
فرزند رضا در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنا 
به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید  حدود مالک 
مرقوم در روزدوشنبه مورخ 1398/8/28 ساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد 
و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد از تعطیلى انجام مى پذیرد . لذا 
به موجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در 
محل حضور یابند اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدى تا سى (30) روز پذیرفته خواهد شد . تاریخ انتشار : 1398/8/4 م 

الف:643021  مهدى صادقى - رئیس اداره ثبت اسناد وامالك نجف آباد/8/153 
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اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه دو شهرســتان اصفهان در نظر دارد تعدادى از رقبات 
موقوفات را به شرح ذیل از طریق مزایده کتبى برابر قانون موجر و مستاجر مصوب سال 76 
و آئین نامه اجرائى آن با شرایط ذیل به متقاضیان واجد شرایط به مدت یکسال شمسى به 

اجاره واگذار نماید:
1- یکباب مغازه به مســاحت 18 مترمربع از موقوفه مسجد حمزه سیدالشهداء واقع در 
شهرك امیریه جنب مسجد با اجاره ماهیانه 8/000/000 ریال و مبلغ 30/000/000 ریال ودیعه 

و مبلغ 9/600/000 ریال سپرده شرکت در مزایده.
2- یکباب منزل مسکونى به مساحت 252 مترمربع از موقوفه محمدعلى بهادر و زینت 
نیرومندفر رقبه شماره 1 واقع در خیابان هشت بهشت شرقى خیابان نیرو بن بست ولى 
عصر با اجاره ماهیانه 15/000/000 ریال و مبلغ 3 ماه اجاره پیشنهادى متقاضى بابت ودیعه و 

مبلغ 18/000/000 ریال سپرده شرکت در مزایده.
3- یکباب مغازه از موقوفه مسجد الصادق(ع) به مساحت 34 مترمربع واقع در کوى امام 
جعفر صادق(ع) جنب مسجد با اجاره ماهیانه 5/500/000 ریال و مبلغ 3 ماه اجاره پیشنهادى 

متقاضى بابت ودیعه و مبلغ 6/600/000 ریال سپرده شرکت در مزایده.
4- یکباب مغازه از موقوفه مسجد الصادق(ع) به مساحت 31 مترمربع واقع در کوى امام 
جعفر صادق(ع) جنب مسجد با اجاره ماهیانه 5/000/000 ریال و مبلغ 40/000/000 ریال ودیعه 

و مبلغ 6/000/000 ریال سپرده شرکت در مزایده.
5- یکباب مغازه از موقوفه مسجد الصادق(ع) به مساحت 33 مترمربع واقع در کوى امام 
جعفرصادق جنب مسجد با اجاره ماهیانه 8/000/000 ریال و مبلغ 3 ماه اجاره پیشنهادى 

متقاضى بابت ودیعه و مبلغ 9/600/000 ریال سپرده شرکت در مزایده
6- یکباب مغازه رقبه شماره 5 از موقوفه امامزاده اسحاق واقع در خوراسگان جنب امامزاده 
به مساحت 24 مترمربع با اجاره ماهیانه 4/500/000 ریال و مبلغ 20/000/000 ریال بابت ودیعه 

و مبلغ 5/400/000 ریال سپرده شرکت در مزایده.
7- یکباب مغازه (زیرزمین) از موقوفه احمد لفزوانى به مســاحت 105 مترمربع واقع در 
خوراسگان خیابان جى شــرقى جنب کانال آب با اجاره ماهیانه 5/000/000 ریال و مبلغ 
40/000/000 ریال ودیعه و مبلغ 6/000/000 ریال سپرده شرکت در مزایده. و جهت چایخانه 
با اجاره ماهیانه 15/000/000 ریال و مبلغ 40/000/000 ریال ودیعه و مبلغ 18/000/000 ریال 

سپرده شرکت در مزایده.
8- یکباب مغازه از موقوفه مسجد الصادق(ع) به مساحت 20 مترمربع واقع در کوى امام 
جعفر صادق جنب مسجد با اجاره ماهیانه 5/000/000 ریال و مبلغ 30/000/000 ریال ودیعه. و 

مبلغ 6/000/000 ریال سپرده شرکت در مزایده.
9- یکباب آپارتمان از موقوفه مسجد حاج عباس فروغى به مساحت 130 مترمربع واقع در 
خیابان جى سه راه شهید رجائى جنب مسجد فروغى با اجاره ماهیانه 10/000/000 و مبلغ 

70/000/000 ریال ودیعه و مبلغ 12/000/000 ریال سپرده شرکت در مزایده.
10- یکباب مغازه از موقوفه امامزاده حسین و ابراهیم پل شهرستان به مساحت 28 مترمربع 
واقع در پل شهرستان خیابان بازارچه جنب امامزاده با اجاره ماهیانه 21/000/000 ریال و 
مبلغ 3 ماه اجاره پیشنهادى متقاضى بابت ودیعه. و مبلغ 25/200/000 ریال سپرده شرکت 

در مزایده.
11- یکباب مغازه نانوائى از موقوفه مسجد الصادق(ع) به مساحت 81 مترمربع واقع در کوى 
امام جعفر صادق جنب مسجد با اجاره ماهیانه 20/000/000 ریال و مبلغ 50/000/000 ریال 

ودیعه. و مبلغ 24/000/000 ریال سپرده شرکت در مزایده.
12- یکباب مغازه از موقوفه مسجد المهدى قائمیه به مساحت 25 مترمربع واقع در خیابان 
قائمیه نبش بن بست آریا با اجاره ماهیانه 7/000/000 ریال و مبلغ 30/000/000 ریال ودیعه. و 

مبلغ 8/400/000 ریال سپرده شرکت در مزایده.
13- یکباب منزل مسکونى رقبه 85 از موقوفه باغ مهدیخان به مساحت 189 مترمربع 
عرصه و 378 مترمربع اعیانى در دو طبقه واقع در خیابان بزرگمهر روبروى مسجد الکریم 
نبش بن بست بهزاد با اجاره ماهیانه 50/000/000 ریال و مبلغ 3 ماه اجاره پیشنهادى متقاضى 
بابت ودیعه و مبلغ 60/000/000 ریال به عنوان سپرده شرکت در مزایده. در ضمن اولویت با 

متقاضیانى است که هر دو منزل (رقبات 84 و 85) را با هم درخواست نمایند.
14- یکباب منزل مسکونى رقبه 84 از موقوفه باغ مهدیخان به مساحت 322 مترمربع واقع 
در خیابان بزرگمهر روبروى مسجد الکریم ابتداى بن بست بهزاد با اجاره ماهیانه 20/000/000 
ریال و مبلغ 3 ماه اجاره پیشنهادى متقاضى بابت ودیعه و مبلغ 24/000/000 ریال به عنوان 
سپرده شرکت در مزایده. در ضمن اولویت با متقاضیانى است که هر دو منزل (رقبات 84 و 

85) را با هم درخواست نمایند.
15- یکباب دفتر کار رقبه 496 از موقوفه حاجى سید على بحرالعلوم مدرسه صدر واقع 
در خ وحید مجتمع تجارى امین به مساحت 71 مترمربع با اجاره ماهیانه 10/000/000 ریال 
و مبلغ 3 ماه اجاره پیشنهادى متقاضى بابت ودیعه و مبلغ 12/000/000 ریال بابت سپرده 

شرکت در مزایده.
16- یکباب دفتر کار رقبه 503 از موقوفه حاجى سید على بحرالعلوم مدرسه صدر واقع 
در خ وحید مجتمع تجارى امین به مساحت 63 مترمربع با اجاره ماهیانه 17/000/000 ریال 
و مبلغ 3 ماه اجاره پیشنهادى متقاضى بابت ودیعه و مبلغ 20/400/000 ریال بابت سپرده 

شرکت در مزایده.
17- یکباب مغازه از موقوفه احمد لفزوانى رقبه 4 مسجد سلمان واقع در خوراسگان خ جى 
شرقى جنب کانال آب به مساحت 37 مترمربع با اجاره ماهیانه 4/700/000 ریال و مبلغ 3 
ماه اجاره پیشنهادى متقاضى بابت ودیعه و مبلغ 5/640/000 ریال بابت سپرده شرکت در 

مزایده.

18- یکباب مغازه از موقوفه احمد لفزوانى رقبه شماره 5 مسجد سلمان واقع در خوراسگان 
خ جى شرقى جنب کانال آب به مســاحت 30 مترمربع با اجاره ماهیانه 4/500/000 ریال 
و مبلغ 3 ماه اجاره پیشنهادى متقاضى بابت ودیعه و مبلغ 5/400/000 ریال بابت سپرده 

شرکت در مزایده.
19- یکباب مغازه از موقوفه احمد لفزوانى رقبه شماره 6 مسجد سلمان واقع در خوراسگان 
خ جى شرقى جنب کانال آب به مســاحت 32 مترمربع با اجاره ماهیانه 5/500/000 ریال 
و مبلغ 3 ماه اجاره پیشنهادى متقاضى بابت ودیعه و مبلغ 6/600/000 ریال بابت سپرده 

شرکت در مزایده.
شروط و تعهدات

1- متقاضیان مى بایست تقاضاى کتبى خود را بانضمام یک فقره چک تضمینى بانک ملى به 
مبلغ سپرده شرکت در مزایده در وجه اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه دو شهرستان اصفهان 
لغایت پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 1398/08/18 به دبیرخانه این اداره واقع در خیابان 

بزرگمهر اول کوى فرهنگیان تحویل و رسید دریافت نمایند.
2- کمیسیون مزایده رأس ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 1398/08/19 تشکیل و به 

پیشنهادات واصله رسیدگى خواهد شد.
3- کمیسیون مزایده در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات بر طبق ضوابط مختار است و به 

پیشنهادات رسیده ناقص و یا مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد.
4- برنده مزایده موظف است پس از اعالم کمیسیون مزایده ظرف مدت یک هفته کارى 
نسبت به تنظیم قرارداد اجاره نامه وفق قانون موجر و مستاجر مصوب سال 1376 و آئین نامه 
اجرائى آن اقدام نماید. در غیر این صورت موضوع به منزله انصراف تلقى و ضمن ضبط سپرده 

به نفع موقوفه برابر مقررات نسبت به تنظیم قرارداد با نفر دوم اقدام خواهد شد.
5- مبلغ ودیعه فوق الذکر از نفر اول در هنگام تنظیم ســند اجاره نامه دریافت و تا پایان 
قرارداد در حساب موقوفه باقى خواهد ماند و سپرده نفر دوم و سوم پس از تنظیم سند اجاره 

با نفر اول مزایده مسترد خواهد شد.
6- هزینه انتشار آگهى مزایده و کارشناسى به عهده برنده مزایده خواهد بود.

7- در پایان مدت زمان اجاره مستاجر هیچگونه حق و حقوقى در ارتباط با موقوفه ندارد.
8- از مستأجر وثیقه معتبر و تضمین کافى جهت تخلیه محل در پایان مدت قرارداد و تادیه 

اجاره بهاء اخذ خواهد شد.
9- مزایده به صورت کتبى برگزار مى گردد و حضور شخص شرکت کننده در مزایده الزامى 

نمى باشد.
10- در خصوص رقبات مساجد با توجه به موقعیت ملک (درب ورودى مسجد) شغل متقاضى 

صرفاً با تائید نظر اعضاء کمیسیون باید متناسب با فضاى ورودى مسجد باشد.
تلفن تماس: 32646078- 32646077
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آگهــى مزایده

م الف: 643331

اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان
اداره کل اوقاف و امور خیریه شهرستان اصفهان- ناحیه دو

اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان
اداره کل اوقاف و امور خیریه شهرستان اصفهان- ناحیه دو

شهردار اصفهان در جلسه بررســى پیشرفت پروژه هاى 
عمرانى شــهر که هر دو هفته یک بار با حضور شهردار، 
معاونین شــهردار و مدیران شــهرى برگزار مى شود، با 
بیان اینکه دستاوردهاى بســیار خوبى در سال جارى در 
حوزه عمران شهرى حاصل شده، اعالم کرد: هم اکنون 
پروژه اجالس از وضعیت بســیار خوبى برخوردار است و 
با روندى که این پروژه پیش مــى رود مى توان طى نیمه 
اول ســال آینده در خصوص زمان و شرایط بهره بردارى 

تصمیم گرفت.  
قدرت اله نوروزى با بیان اینکه در حــال انجام مذاکره با 
سرمایه گذاران براى ساخت هتل و مجموعه تجارى پروژه 
مرکز همایش  ها نیز هستیم، گفت: در آینده نزدیک هیئتى 
براى بازدید از این پروژه و بررســى سرمایه گذارى در این 
بخش به اصفهان مى آیند، خوشــبختانه فضاى پروژه به 
گونه اى است که بازدیدکننده پویایى، سرزندگى،  تالش 

و فعالیت در پروژه را احساس مى کند.  
وى ادامه داد: پیرو جلسات عمرانى مستمر که هر 15 روز 
یکبار در محل اجراى پروژه ها برگزار مى شــود امروز نیز 
جلسه اى با حضور مدیران بخش هاى مختلف شهردارى 
برگزار و گزارش همه پروژه هاى عمرانى در این نشست 

ارائه شد.    
وى با بیان اینکه پروژه مجموعــه پل هاى نصف جهان 
هم اکنون وضعیت بسیار خوبى دارد، تأکید کرد: این پروژه 
انطباق خوبى با جدول زمانبندى دارد و در زمان تعیین شده 

به پایان مى رسد. 
وى با اشــاره به احداث ادامه بلوار فرزانــگان در منطقه 14 
شهردارى، افزود: با وجود مشکالت بسیار مانند آزادسازى ها، 
این پروژه نیز به خوبى در حال پیش رفتن است. پل شهید 
اردستانى نیز از جدول زمانبندى جلوتر است و 20 آبان به 
پایان مى رسد اما به دلیل اینکه جاده فرزانگان باید تا بهمن 

ماه به پایان برســد بهره بردارى از این پروژه همان زمان 
انجام مى گیرد.       

شــهردار اصفهــان با تأکیــد بــر اینکه زمــان اجراى 
پروژه ها کوتاه شده است، اضافه کرد: پروژه ها با سرعت 

چندبرابرى و چند شیفته در حال انجام است.   
شهردار اصفهان افزود: انقالب عمرانى در شهر اتفاق افتاده 
و امسال مردم شاهد نتایج آن خواهند بود. براى سال آینده 

نیز برنامه هاى بسیار خوبى در حوزه عمران اجرا مى شود. 

توسعه و تعالى شهر برخالف نظر برخى ها 
در حال انجام است  

رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان نیز در جلسه بررسى 
پیشرفت پروژه هاى عمرانى شــهر اصفهان اظهار کرد: 
ســرعت عمل اجراى پروژه مرکز همایش ها نسبت به 
ســال هاى گذشــته کم نظیر بوده و از ایــن جهت باید 
قدرشناس کسانى باشیم که نهایت تالش خود را در اجراى 

این پروژه داشته اند. 
علیرضا نصر تصریح کرد: اگر کسانى امروز مأموریت خود 
را به کوچک نمایى برنامه هاى این دوره مدیریت شهرى 
گذاشته اند، بخواهند یا نخواهند، تبلیغ کنند یا نکنند، بپسندند 
یا نپسندند، این کارهاى بزرگ و توسعه و تعالى شهر در حال 
انجام است، هر چند که ما همواره قدردان زحمات گذشتگان 

براى توسعه عمرانى شهر نیز بوده ایم.
وى اضافه کــرد: اخالق و انصاف حکم میکند به رســم 
قدرشناسى، همه کسانى که مسئولیتى در این شهر دارند به 
محل اجراى پروژه ها آمده و از نزدیک شاهد اتفاقات رقم 
خورده در پروژه هاى عمرانى شــهر در این شرایط سخت 
اقتصادى باشــند تا اگر جایى نیاز به قضاوت داشــتند در 

قضاوت دچار اشتباه نشوند. 
رئیس شــوراى اســالمى شــهر اصفهان گفت: من به 

نمایندگى از همکارانم در شوراى شهر از تمام کسانى که در 
پــروژه هــاى عمرانى بــه ویــژه در رونق احــداث مرکز 
همایش هاى بین المللى نقش آفرینى کرده اند تشکر مى کنم.       
وى افزود: این مجموعه تنها متعلق به اصفهان نیســت و 

براى تمام کشور مى تواند مورد استفاده قرار بگیرد.

پیشــرفت 74 درصــدى پــروژه مرکز 
همایش هاى بین المللى 

معاون عمران شهرى شــهردارى اصفهان نیز در حاشیه 
این جلسه با بیان اینکه هماهنگى هایى براى تأمین اعتبار 
مرکز همایش هاى بین المللى که پروژه بســیار خاص و 
پیچیده اى اســت، صورت گرفت، اظهار کرد: با همت و
 اراده اى که شهردارى براى اتمام پروژه هاى نیمه تمام دارد 
اتمام این پروژه در دستور کار جدى شهردارى قرار گرفت. 

ایرج مظفر تصریح کرد: در این جلسه همچنین پروژه هاى 

حلقه حفاظتى و میزان پیشــرفت هاى آن مورد بررسى 
قرار گرفت و تصمیمات الزم در خصوص مشــکالت به

قسمت هاى مختلف ارجاع شد. بسیار امیدواریم پروژه هاى 
مختلف شهر اصفهان را در زمان مقرر و حتى زودتر از موعد 
برنامه ریزى شــده به پایان برســانیم زیرا هر میزان این 
پروژه ها در زمان کوتاه ترى به پایان برسد در هزینه هاى 

شهر و اقتصاد شهر مؤثر است. 
وى با اشــاره به آزادســازى هاى پروژه هاى عمرانى از 
جمله دیــوار کارخانه قند در پروژه تقاطع غیرهمســطح 
نصف جهان، ادامه داد: در این خصوص مشکالت بسیارى 
وجود دارد. توافق هایى با کارخانه قند صورت گرفته اما درگیر 
فرآیندهاى ادارى شــده بود که با توجه به دستور شهردار 
اصفهان مبنى بر حل مشکل تغییر کاربرى زمین معوض 
کارخانه قند، امیدواریم این مشکل نیز به زودى حل شود و 
با آزادسازى هاى الزم این پروژه در زمان مقرر اجرا شود.    

معاون عمران شهرى شــهردارى اصفهان با بیان اینکه 
اعتبار در نظر گرفته شــده بــراى اجراى پــروژه مرکز 
همایش هاى بین المللى اصفهان 650 میلیاردتومان است، 
گفت: تاکنون 300 میلیارد در این پروژه هزینه شده و براى 
اجراى کامل پروژه نیاز به 350 میلیاردتومان دیگر است. 
همچنین اعتبار در نظر گرفته شده براى اجراى پروژه نصف 
جهان 120 میلیاردتومان، پروژه آفتاب 60 میلیارد و پروژه 

بلوار فرزانگان 15 میلیارد تومان است. 
وى با اشاره به پیشرفت فیزیکى این پروژه ها تأکید کرد: 
بلوار فرزانگان 62 درصد، تقاطع آفتاب 54 درصد، مجموعه 
پل هاى نصف جهان 32 و مرکز همایش هاى بین المللى 

اصفهان نیز تاکنون 74 درصد پیشرفت داشته اند.  

اجراى یکــى از بزرگترین پــروژه هاى   
شهرى با اهتمام ویژه 

مدیر منطقه 14 شــهردارى اصفهان نیز در حاشیه جلسه 
بررسى پیشــرفت پروژه هاى عمرانى شهر با بیان اینکه 
پروژه تقاطع غیر همســطح در بزرگراه شهید اردستانى،

پروژه اى است که پس از ســال ها با جسارت و حمایت 

شهردار اصفهان براى مردم این منطقه ساخته مى شود، 
گفت:  300 هزار مترمربع زمین با دستور و درایت شهردار 
اصفهان براى این پروژه خریدارى شده و 8 هکتار فضاى 
ســبز در منطقه 14 افزایش پیدا مى کند، این در شرایطى 
است که منطقه 14 تنها 7,2 فضاى سبز داشته که یک سوم 
مناطق دیگر است. این هشت هکتار باعث رشد دو برابرى 

فضاى سبز در منطقه 14 مى شود.     
على شمسى با بیان اینکه بیشــترین ترافیک شهرى در 
منطقه 14 است، افزود: پروژه شهید اردستانى بزرگ ترین 
پروژه شهر اصفهان در 10 سال اخیر در خصوص مسائل 
ترافیکى است که بر اساس نیاز شــهروندان و با پیگیرى 
شهردار اصفهان محقق مى شود. امیدوارم این پشتکار در 
مناطق هم رقم خورده و یکى از بزرگترین پروژه هاى شهر 

براى سال ها استفاده شهروندان اجرا شود.

303 میلیــارد تومــان پــروژه در مرکز   
همایش ها فعال است  

مدیر منطقه 6 شــهردارى اصفهان نیز در جلسه بررسى 
پیشرفت پروژه هاى عمرانى شهر، اظهار کرد: لیست قرارداد 
پروژه  هاى فعال مرکز همایش  هاى بین  المللى اصفهان 
شامل 303 میلیارد تومان است که بیشتر آنها در دوسال اخیر 

منعقد شده است. 
محمدرضا برکــت تصریح کرد: پیــش  پرداخت بیش از 
90 درصد مناقصات در مراحــل اول و دوم به پیمانکاران 
پرداخت شده و صورت وضعیت پیمانکاران هم ظرف یک 

ماه پرداخت مى  شود. 
مدیر منطقه 6 شهردارى اصفهان با اشــاره به آزادسازى 
ورودى اصلى پروژه مرکز همایش  هاى بین  المللى از سمت 
پل روح االمین، تأکید کرد: حداکثر تا دو ماه آینده با تالش 
همکاران 9 پالك باقیمانده در این مسیر آزادسازى مى شود.

جلسه بررسى پیشرفت پروژه هاى عمرانى شهر برگزار شد

شهردار اصفهان: انقالب عمرانى در شهر رقم خورده است

هم اکنون پروژه اجالس 
از وضعیت بسیار خوبى برخوردار 

است و با روندى که این پروژه 
پیش مى رود مى توان طى نیمه 

اول سال آینده در خصوص زمان و 
شرایط بهره بردارى
 تصمیم گرفت

ش

س


