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شرکت مناقصه گزار:  شرکت برق منطقه اي اصفهان
مبلغ تضمین شرکت موضوع مناقصهشماره مناقصه

شرایط و  الزامات ورود به مناقصهدر مناقصه (ریال)

980/1014
تهیه و حمل مصالح و انجام عملیات ساختمانى مربوط به برکنارى 
فنسهاى موجود و اجراى فنس در محل جدید و جاده سازى براى 

توسعه قطر 400 کیلوولت امیرکبیر در پست شهید منتظرى 
دارا بودن گواهینامه صالحیت پیمانکاري حداقل رتبه 5 265,000,000 ریال

ابنیه صادره از سازمان برنامه و بودجه کل کشور 

احداث خطوط 63 کیلوولت هسنیجه، علویجه، مورچه خورت 1 و 980/1018
دارا بودن گواهینامه صالحیت پیمانکاري حداقل رتبه 4 2,100,000,000 ریالشهرك صنعتى بزرگ اصفهان (بخش اول)

نیرو صادره از سازمان برنامه و بودجه کل کشور

تأمین مصالح مورد نیاز و عملیات ساختمانى و مقاوم سازى پست 980/1019
180,000,000 ریال در حال بهره بردارى 63/20 کیلوولت فجر

دارا بودن گواهینامه صالحیت پیمانکاري حداقل رتبه 
5 ابنیه به همراه رتبه 5 تأسیسات یا نیرو صادره از 

سازمان برنامه و بودجه کل کشور
نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه معتبر یا فیش واریز وجه نقد به شماره  شبا IR ۳۳۰۱۰۰۰۰۴۱۰۱۱۰۱۴۳۰۲۳۰۲۹۸ نزد 

بانک مرکزي با مبلغ فوق الذکر در وجه شرکت برق منطقه اي اصفهان
نحوه دریافت و تحویل اسناد مناقصه: کلیه مراحل برگزاري مناقصه از دریافت و تحویل اسناد تا مبادله قرارداد، با مراجعه به «سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)» به آدرس www.setadiran.ir امکانپذیر خواهد بود. (تماس با کارفرما، در صورت لزوم در 

ساعات اداري روزهاي کاري با شماره 031-36277687)
مهلت دریافت اسناد: از ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 1398/09/10 لغایت ساعت 16 روز پنجشنبه مورخ 1398/09/21

حضور نمایندگان مجاز شرکتها (همراه با معرفی نامه) که در جلسه توجیهی و بازدید: 
 براى مناقصه شماره 980/1014: که در روز دوشنبه مورخ 1398/09/25 ساعت 10:00 صبح واقع در پست شهید محمد منتظرى

براى مناقصه شماره 980/1018: که در روز دوشنبه مورخ 1398/09/25 ساعت 08:00 صبح در شرکت برق منطقه اى اصفهان – سالن 
جلسات ساختمان معاونت طرح و توسعه 

براى مناقصه شماره 980/1019: که در روز شنبه مورخ 1398/09/23 ساعت 10:00 صبح در محل پروژه به آدرس اصفهان، خیابان جى، 
بعد از ترمینال جى به سمت احمدآباد، اولین خیابان (خیابان شهروند)، آخر خیابان شهروند

تشکیل میگردد، براى مناقصات 980/1014 و 980/1018 الزامی بوده و عدم حضور بمنزله انصراف از مناقصه خواهد بود و براى مناقصه 
980/1019 عدم حضور به منزله قبول شرایط حاکم بر مناقصه خواهد بود.

توجه: الزم به ذکر است که مناقصه گرانى که در تاریخ 1398/08/26 در جلسه توجیهى و بازدید مسیر مناقصه شماره 980/1014 شرکت 
داشتند، حضورشان در جلسه توجیهى مربوط به آن مناقصه اختیارى میباشد.

مهلت و محل تحویل اسناد مناقصه و فراخوان: نسخه الکترونیکی کلیه مدارك و مستندات اسناد مناقصه بایستی حداکثـر تا ساعت 
14 روز دوشنبه مورخ 1398/10/02 در «سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) بارگذاري و نسخه فیزیکی آن در موعد مذکور به 

آدرس:  اصفهان، خیابان چهارباغ باال، دبیرخانه شرکت برق منطقه اي اصفهان تحویل گردد.
زمان و محل بازگشایی پاکات مناقصه: ساعت 10:00 صبح روز سه شنبه مورخ 1398/10/03 - سالن کمیسیون معامالت ساختمان معاونت 

مالی و پشتیبانی شرکت برق منطقه اي اصفهان
سایر شرایط مناقصه:

به پیشنهادهائی که فاقد سپرده یا امضاء، مشروط و مخدوش بوده و یا پس از انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل شود ترتیب اثر داده 
نخواهد شد.

سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
ضمنا « می توانید این آگهی را در سایت هاي اینترنتی مشاهده کنید

http://iets.mporg.ir                    www.tavanir.org.ir                www.erec.co.ir       www.setadiran.ir

شرکت ارتباطات زیرساخت در نظر دارد 310 قلم لوازم و تجهیزات مخابراتى خارج از رده و اسقاط موجود 
در استان اصفهان را از طریق حراج آنالین با بهره گیرى از سامانه تدارکات الکترونیکى دولت به فروش 
برساند. خریداران مى  بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهى امضاء الکترونیکى با مرکز تماس 41934 

(تهران) تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتى www.setadiran.ir مراجعه نمایند.
* زمان انتشار در سامانه: از ساعت 8 روز شنبه مورخ 98/09/16 تا ساعت 11 روز شنبه مورخ 98/09/23 

مى باشد.
* نحوه بازدید از اقالم: شرکت کنندگان مى بایست از ساعت 8:30 روز شنبه مورخ 98/09/16 تا ساعت 16 
روز چهارشنبه مورخ 98/09/20 به نشانى: اصفهان، خیابان بزرگمهر، انتهاى خیابان بیسیم شرقى مرکز 
مایکروویو بیسیم (تلفن هماهنگى: 03132231030 اصفهان و 09132289793 آقاى تقیان) مراجعه تا 

هماهنگى هاى الزم جهت بازدید فرد مزایده گر و یک نفر همراه از اقالم مورد مزایده انجام گردد.
* تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: تضمین شــرکت در فرآیند ارجاع کار مبلغ 100/000/000 ریال 
(یکصد میلیون ریال) بابت مى باشد که مى بایست توسط مزایده گران در زمان شرکت در حراج به صورت 

آنالین به حساب شرکت ارتباطات زیرساخت واریز نمایند.
* زمان برگزارى حراج: زمان حراج از ساعت 10 تا ساعت 11 روز شنبه مورخ 98/09/23 به صورت آنالین 

از طریق سامانه ستاد مى باشد.
* شرایط عمومى

- شرکت در مزایده و تسلیم پیشنهاد به منزله سند قبول کلیه مفاد اسناد مزایده مى باشد لذا برنده 
مزایده مکلف است پس از اعالم مجرى مزایده از طریق سامانه ستاد، حداکثر ظرف مدت هفت (7) روز 
کل وجه مبلغ پیشــنهادى به عالوه 9٪ مالیات بر ارزش افزوده به حساب شرکت ارتباطات زیرساخت 
واریز نماید و ظرف هفت (7) روز کارى پس از صدور حواله انبار نسبت به خروج آن از انبار این شرکت 
اقدام نماید و در غیر این صورت چنانچه برنده از پرداخت وجه مذکور و خروج اقالم مورد مزایده از انبار 
در مهلت هاى مذکور و به هر علت عدول نماید، کل مبلغ واریزى و تضمین وى به نفع شرکت ارتباطات 

زیرساخت ضبط مى گردد و مزایده گر حق هرگونه اعتراضى را از خود سلب مى نماید.
- بدیهى است متعاقبًا بعد از خروج اقالم مورد مزایده، تسویه حساب نهایى انجام مى گردد و همچنین 

تضمین برنده مزایده پس از اخذ مجوزهاى الزم به وى مسترد مى گردد.
- ضمنًا مزایده گران جهت کسب اطالعات بیشتر مى توانند به سایت WWW.TIC.IR مراجعه و یا با 

شماره تلفن 88112154 (تهران) تماس حاصل نمایند.

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله اي شماره980/1014 
(شماره 2098001188000059در سامانه ستاد)، 

مناقصه عمومى یک مرحله اي شماره980/1018 (شماره2098001188000060در سامانه ستاد) 
و مناقصه عمومى یک مرحله اي شماره  980/1019 (شماره 2098001188000061در سامانه ستاد)

آگهى مزایده (حراج)
آگهى شماره 3098001022000019 سامانه تدارکات الکترونیکى دولت

فروش 310 قلم لوازم و تجهیزات مخابراتى خارج از رده و اسقاط استان اصفهان

شرکت ارتباطات زیرساخت روابط عمومی شرکت برق منطقه اي اصفهان

     

واعظى: منظور روحانى سلب مسئولیت از خود نبودسپاهان در انتظار 19 آذراصفهان، پیشتاز مرگ و میر در اثر گازگرفتگىدلخورى پوالد کیمیایى از هجمه هادر حوادث اخیر، دانش آموزى دستگیر نشده است جهان نماورزشاستانفرهنگ جهان نما

پیامکى که 
با اعصاب مردم 
بازى مى کند

آنفلوآنزا در اصفهان هم قربانى گرفت
3

3

5

3

حمله دوباره یک رسانه 
به سرمربى سپاهان

فرونشست
 به «نقش جهان» رسید

آغاز فرایند
 انتخابات مجلس از امروز 

در اصفهان
5

110 نقطه 
استان اصـفهان 
درگیر اعتراض 
بنزینى بود

جاماندگان طرح یارانه بنزین تا 12 آذر ماه فرصت 
اعتراض دارند این در حالى است که عده اى هنوز پیامک 

کد رهگیرى برایشان ارسال نشده و بالتکلیف هستند.
یک هفته از مهلت خانوارهایى که مشمول طرح یارانه 

بنزین نشده اند مى گذرد و عده اى از...

براى تحلیل این اتفاقات باید تمامى ابعاد و زوایا 
را مورد بررسى قرار داد و با علوم بین رشته اى به 
تحلیل آن پرداخت. دلسوزان و مدافعان انقالب 
که مى خواهند از تکرار ایــن اتفاقات جلوگیرى 
شــود، باید یک نگاه همه جانبه و فراگیر داشته 

باشند.

4

هوا نفس اصفهان را گرفته استهوا نفس اصفهان را گرفته است
اورژانس کشور اعالم کرد از سوم تا هشتم آذر استان اصفهان بیشترین آمار مراجعه کنندگان به مراکز درمانى را داشته استاورژانس کشور اعالم کرد از سوم تا هشتم آذر استان اصفهان بیشترین آمار مراجعه کنندگان به مراکز درمانى را داشته است

3

وزارت بهداشت مى گوید اکنون در اوج همه گیرى آنفلوآنزا قرار داریم که حداقل تا سه هفته دیگر ادامه دارد

فیلم فنالندى 
با بازى 
شهاب حسینى
 به کن مى رود

سپاهان در وقت اضافه صدر را پس گرفت
طالیى پوشان تعارف پدیده را رد نکردند

طالیى پوشان در ثانیه هاى پایانى از شکست برابر استقالل فرار کردند تا 
به صدر جدول صعود کنند.

سپاهان که در این فصل شکست ناپذیر بوده و در 10 دیدار این فصل صاحب 
6 پیروزى و 4 تساوى شده، دیروز در مسابقه حساسى در نقش جهان و در مقابل 
نزیک به 45 هزار نفر به مصاف استقالل رفت در حالى که شدیداً به دنبال 

3 امتیاز بود تا با لغزش شهرخودرو به ...
3

2

در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

معاون سیاسى سپاه پاسداران: بیشترین 
اعتراضات در فارس، تهران و اصفهان بود

اصفهانى هایى که 
برند اصفهان را 
دوست ندارند! 

وقتى تولیدکنندگان اصفهانى صنعت نساجى 
به نمایشگاه نساجى اصفهان نمى آیند

80 درصد اصفهانى ها از فضاى مجازى استفاده مى کنند
در اختتامیه جشنواره تولیدات رسانه اى 120 ثانیه اى اعالم شد

3

یک ماه بعد از هشدارسازمان نقشه بردارى کشور 
درباره افت آب هاى زیرزمینى در اصفهان؛

5

آقا سعید، ناجى آقا سعید، ناجى 
بیت المال!بیت المال!

نوبت اول

 م الف: 678352 م الف: 677430

ىفیلمفنالندىفیلم فنالندى م ی
بازىبا بازى زىبا ب بازىب با
اشهاب حسینى ىشهاب حسینىش شهابحسینب
کنمىرو به کن مى رو ىروبه ن وب ک به

سپاهان
طالیى
به صد
سپاهان ک
6 پیروزى
نزیک
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وزیر آموزش و پرورش  در دومین نشست خبرى خود با 
اصحاب رسانه در پاسخ به پرسشى درباره «دستگیرى 
دانش آموزان در حوادث و آشوب هاى اخیر» گفت: از 
آغاز اجتماعات یکى از مراقبت هاى ما کسب اطالع از 
استان ها درباره این بود که دانش آموزى دچار حادثه یا 
دستگیر شده یا خیر؟ ما گزارش و اطالعى از دستگیرى 

هیچ دانش آموزى در حوادث اخیر نداشتیم. 
به گزارش «ایسنا»، محسن حاجى میرزایى اظهار کرد: 
اینکه تعداد زیادى از دانش آموزان در اجتماعات بودند 
گزاره تأیید شده اى نیست. از استان ها اطالع گرفتیم 
و گزارش مســتند و دقیقى درباره کشته شدگان هم 

نداریم. اما قبول داریم کــه جامعه در معرض تغییرات 
گسترده و پرشتاب است که روح و ذهن و روان نسل 
جدید را هم متأثر کرده  اســت. وى همچنین درباره 
فیلم منتشر شــده اى در فضاى مجازى که حاکى از 
استفاده از مدرسه اى در تهران براى انتقال بازداشتى ها 
بوده گفت: از همکاران خواســتم فیلمى که منتشــر 
شد راستى آزمایى شــود، هنوز اطالع دقیقى ندادند؛ 
البته مدیر مربوطه تکذیب مى کرد که فیلم مربوط به 
اکنون است. ضمن آنکه مســئوالن امنیتى هم توجه 
کافى را به احترام و حرمت مدرســه که نهاد آموزشى

 است دارند. 

جاماندگان طرح یارانــه بنزین تــا 12 آذر ماه فرصت 
اعتراض دارند این در حالى است که عده اى هنوز پیامک 

کد رهگیرى برایشان ارسال نشده و بالتکلیف هستند.
یک هفته از مهلت خانوارهایى که مشمول طرح یارانه 
بنزین نشده اند مى گذرد و عده اى از این خانوارها مراتب 
اعتراض خود را نسبت به دریافت نکردن کد رهگیرى به 
رسانه ها ابراز کرده اند. فرایند کار ثبت نام چند مرحله اى 
اســت و در صورتى که کد رهگیرى براى سرپرســتان 
خانوار جامانده ارســال نشــود امکان تکمیل ثبت نام 

وجود ندارد.
به گزارش «فارس»، در حال حاضر موارد متعدد مشابهى 

وجود دارد که تاکنون موفق بــه دریافت کد رهگیرى 
نشده اند که نیاز است اقدامى براى آنها صورت بگیرد. این 
موضوع قابل قبول نیست که در شرایط سخت اقتصادى و 
معیشتى برخى خانوارها که در طرح یارانه بنزین ناعادالنه 
حذف شده اند، نتوانند اعتراض خود را به گوش مسئوالن 
برسانند و براى آنها حداقل هاى اعتراض نیز فراهم نشود.

حسین میرزایى، سخنگوى ستاد طرح معیشت بنزین در 
این رابطه مى گوید: سرپرستانى که کد رهگیرى دریافت 
نکرده اند منتظر پیامک باشند. در این زمینه نگرانى وجود 
ندارد. پیامک برایشان ارسال خواهد شد. وى پیش تر نیز 

گفته بود واحد USSE موظف به ارسال پیامک است.

در حوادث اخیر، دانش آموزى 
دستگیر نشده است

پیامکى که با اعصاب مردم 
بازى مى کند

احتمال نبش قبر میترا  استاد 
   تسنیم | دومین جلسه رسیدگى به پرونده 
قتل میترا استاد، همسر دوم محمدعلى نجفى، براى 
تعیین عمد یا شبه عمد بودن صبح دیروز برگزار شد. 
در این جلسه قاضى کشکولى از کارشناسان پزشکى 
قانونى پرسید «با توجه به صحبت هاى محمدعلى 
نجفى چرا اســتخوان جناق مقتول آسیبى ندیده 
است؟» که وى پاسخ داد: بنده از دکتر میرویسى 
(اولین کسى که جسد را معاینه کرد) دلیل این اتفاق 
را پرســیدم که او گفت احتماًال به دلیل خون آلود 
بودن جسد دقت زیادى صورت نگرفته و ممکن 
است َتَرکى برداشته شــده اما ثبت نشده باشد؛ لذا 
مى توان با نبش قبر و بررسى جسد، آسیب جناق 

سینه را بررسى کرد.

اعتراض از سر شکم سیرى!
   روزنامــه دنیــاى اقتصــاد | بانــک 
مرکزى آمار کســانى که پس از قطع یارانه نقدى 
اعتراض کردند را اعالم کرده است. بر این اساس، 
خارج نشــینان 40 درصد، تجار و اصناف پردرآمد 
65 درصد، دارنــدگان خودروهاى گرانقیمت 41 
درصد، پزشکان 51 درصد، حقوق بگیران باالى 
سه میلیون تومان در ماه 66 درصد، اعضاى هیئت 
مدیره شرکت ها 50 درصد و اعضاى هیئت علمى 
دانشگاه ها 49 درصد نســبت به قطع یارانه خود 
اعتراض کردند. این موضوع نشــان مى دهد که 
بســیارى از افراد پولدار هنوز حساب جداگانه اى 

براى یارانه نقدى باز کرده اند.

برکنارى عجیب 
   رکنــا | روابــط عمومى برنامه «شــب هاى 
فوتبالى» شــبکه ورزش خبر از برکنارى مجرى 
این برنامه داد. شهاب قاسمى که از ابتداى فصل 
جدید این برنامه در کنار افشین عبداللهیان و محمد 
میر اجراى «شب هاى فوتبالى» را بر عهده داشت، 
ظاهراً به دلیل برخى رفتارهاى غیرحرفه اى و انجام 
اقداماتى بر خالف تعهداتش به این برنامه از اجراى 

برنامه برکنار شده است. 

پیرمرد معروف درگذشت
   خبر آنالیــن | ســایت ها و کانال هاى شهر 
بجستان خراسان رضوى با انتشار اعالمیه ترحیم 
«عباس پهلوان» خبر از فوت ایــن پیرمرد دادند 
که دو ســال قبل به علت درد پایش، به حســن 
قاضى زاده هاشــمى گالیه کرده بــود و خواهان 
امکانات فیزیوتراپى در شهرشان شده بود اما وزیر 
به او گفته بود: «اینکــه فیزیوتراپى نمى خواهد، 
پایت درد مى کند؟ خودت بمــال!» ویدیوى این 
اتفاق به سرعت دســت به دست شد و به شهرت 

بسیارى رسید. 

آمار ناامید کننده 
   ایــران آرت | وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمى 
گفت: از 60 میلیون نفر جمعیت باالى 15 ســال 
در کشور، حدود ســه میلیون نفر به تماشاى تئاتر 
مى روند. با این آمار، تنها 5 درصد مردم پاى اجراهاى 
هنرهاى نمایشى مى نشینند. سیدعباس صالحى 
تصریح کرد: سال گذشته 7200 نمایش به تعداد 86 
هزار نوبت در استان هاى مختلف اجرا شده است که 

هشت میلیون نفر آنها را تماشا کرده اند.

یک ایرانى کنار اسکورسیزى
   ســینمادیلى | در حالى که فیلم «مرد 
ایرلندى» ساخته «مارتین اسکورسیزى» بر روى 
شبکه «نتفلیکس» منتشر شده، در بخشى از فیلم 
حضور کوتاه بهمن قبادى، کارگردان ایرانى مقیم 
خارج از کشــور قابل توجه است. قبادى که رابطه 
خوبى با اسکورسیزى دارد و قرار است فیلم تازه اش 
را در آمریکا با همکارى او بسازد یک نقش افتخارى 
بسیار کوتاه در مقابل «آل پاچینو» بازى کرده است.

پیچیده ترین قطعى اینترنت!
   برترین هــا | گزارش مؤسسه اطالع رسانى حوزه 
خبرنگارى «پوینتر» مى گوید قطع اینترنت در ایران که 
از 26 آبان شروع شده، شدیدترین و پیچیده ترین قطع 
شبکه جهانى اینترنت در تاریخ محسوب مى شود. «نت 
بالکز» هم در گزارشى اعالم کرد از زمان شروع دولت 
حسن روحانى در ایران، چنین قطع اینترنتى بى سابقه بوده 
است. شمار کسانى که در این مدت در ایران به اینترنت 
دسترسى داشتند، حدود 5 درصد کاربران متوسط و دائم 

ایران بود.

بدبختشان کردیم
   آفتاب نیوز | آیت ا... سیداحمد علم الهدى، نماینده 
ولى فقیه در استان خراسان رضوى در نماز جمعه مشهد 
گفت: ما در این دنیا دشمن داریم؛ تنها کشورى که قدرت 
استکبارى کره زمین در صدد براندازى او است ما هستیم. 
ما اســتکبار را به زانو درآوردیم؛ ما آمریکا و اسرائیل را 

بدبخت کردیم.

مجمع، آقا باالسر مجلس است!
   خبر آنالیــن | پروانه سلحشــورى، نماینده مردم 
تهران در مجلس با اعتقاد به اینکه «در حال حاضر واقعًا 
اینطور نیست که مجلس در رأس امور باشد» مدعى شد: 
ما لوایح CFT و پالرمو را تصویب کردیم و بعد شوراى 
نگهبان آن را تأیید نکرد و این لوایح در مجمع تشخیص 
مصلحت نظام ماند. عالوه بر این مجمع تشخیص اخیراً 
به خود حق قانونگذارى مى دهد؛ بنابراین ما یکى  دو تا 

آقاباالسر نداریم. همه زورشان به ما مى رسد. 

مجازات سخن بیجا
   فــارس | حجت االسالم سید مجتبى میردامادى، 
امام جمعه موقت اصفهان در خطبه هاى نماز جمعه این 
شهر اظهار کرد: خداوند کســانى که قانون اساسى را از 
روى عقل، تدبیر و آینده نگــرى تدوین کردند، به ویژه 
شهید بهشتى را رحمت کند، که اگر قانون اساسى نبود 
خیلى چیزها به هم مى ریخــت، همچنان که هر کس 
علیه شوراى نگهبان و افرادى که چیزى از دنیا جز انجام 
مسئولیت نمى خواهند، ســخن بیجایى گفت، در روز 

قیامت مجازات مى شود.

با دستور خدا موشک ساختیم
   تسنیم | آیت ا... لطف ا... دژکام، امام جمعه شیراز 
در خطبه هاى نماز جمعه این شهر با بیان اینکه در طول 
سالیان انقالب در همه عرصه ها قدرت خدا را دیدیم تصریح 
کرد: طبق دستور الهى موشک ساختیم، اگر موشک را از 
دست دهیم در این دنیا که دنیاى وحوش است شکست 

مى خوریم. امروز در روابط بین الملل انسان نمى بینیم.

درخواست «کیهان»
   عصر ایران | «کیهان» به قلم حسین شریعتمدارى 
نوشت: «از نیروهاى مؤمن و انقالبى عراق که در قلع و 
قمع تکفیرى هاى داعش حماســه اى ماندگار آفریده و 
نام مقدس حشد الشعبى را بر تارك جبهه مقاومت ثبت 
کرده اند، انتظار مى رود در نجات عراق اسالمى از چنگ 
دشــمنان خونریز و غارتگر آن حتى لحظه اى را هم از 
دســت ندهند. قلع و قمع اراذل اجاره اى براى فرزندان 
انقالبى عــراق و عزیزان جان برکف حشد الشــعبى و 
ملت سلحشور و امام حسینى(ع) عراق، به آسانى ممکن 

است... بسم ا...، یک یا حسین دیگر...»

چرا ایرانیان شکایت مى کنند؟
   ایرنــا | رئیس دیوان عالى کشور گفت: بى اطالعى 
شــهروندان از قوانین یکى از علت هاى اصلى تشکیل 
پرونده هاى زیاد در دادگاه هاست که براى حل این مشکل 
و کاهش آنها باید فعالیت هاى فرهنگى و اطالع رسانى در 

کشور افزایش یابد.

خبرخوان

سردار یدا... جوانى، معاون سیاسى سپاه پاسداران ظهر 
روز جمعه در مراسمى به ســخنرانى پرداخت. محور 
اصلى سخنرانى ســردار جوانى درباره اعتراضات دو 
هفته پیش به گران شــدن بنزین و اغتشاشات بعد از 
آن بود که حاوى مطالب مهمى در این باره از زبان این 
مقام ارشد سپاه پاسداران بود. بخش هایى از اظهارات 
سردار جوانى را به نقل از خبرگزارى «تسنیم» بخوانید. 
    این وقایع با این گســتردگى و ابعاد در طول عمر 
40 ســاله انقالب اســالمى در نوع خود بى نظیر بود. 
ما حوادثى هــم در ماه هاى ابتدایــى انقالب از حیث 
بى ثبات سازى داشــتیم و در آن حوادث اکثراً مناطق 
قومیتى مورد توجه بود اما اتفاقى که در روزهاى پایانى 
آبان ماه رخ داد، مسئله اى گسترده و جدید بود که گرچه 
نمونه هایى از آن مانند حمله به حوزه بسیج و آتش زدن 
آن و آتش زدن بانک ها و مراکز دولتى در اغتشاشات 
ســال هاى 88 و 96 دیدیم اما به لحاظ گستردگى در 

ابعادى بسیار کوچک تر از حوادث اخیر قرار دارد.
    براى تحلیل این اتفاقات باید تمامى ابعاد و زوایا را 
مورد بررسى قرار داد و با علوم بین رشته اى به تحلیل 
آن پرداخت. دلسوزان و مدافعان انقالب که مى خواهند 
از تکرار این اتفاقات جلوگیرى شــود، باید یک نگاه 

همه جانبه و فراگیر داشته باشند.
    اتفاقاتى که رقم خورد تا این حوادث شکل بگیرد 

از بامداد روز جمعه 24 آبان و با اعالم خبر افزایش سه 
برابرى قیمت بنزین و ســهمیه بندى آن آغاز شــد و 
سپس اعتراضات از روز جمعه به صورت محدود شروع 
شد و در روزهاى شنبه و یک شنبه به صورت گسترده 
در 29 استان و در صدها شهر ادامه یافت. یکى از این 

استان ها استان اصفهان بود که در 110 نقطه از استان 
اعتراضات و درگیرى ها رخ داد و از حیث تجمعات بعد 
از استان هاى فارس و تهران رتبه سوم را در کشور در 

اختیار دارد.
    بعد از فرمایشات رهبر انقالب در 26 آبان سئواالت 

و ابهامات و بعضًا دلخورى ها و گالیه هایى از ایشــان 
توســط مردم و حتى نیروى هاى انقالبى و والیتمدار 
رخ داد و آنها بر این باور بودند که رهبر انقالب باید از 
دولت مى خواست که اجراى طرح را متوقف کنند. این 
گالیه ها و اظهار نظرات خود نشانه این است که این 
مسئله را آنطور که باید و شاید درك نکردیم و نظر خود 
را برتر از نظر رهبرى مى دانیم در حالى که ایشان رهبر 

کشور هستند و تجربه 30 ساله در این زمینه دارند.
    اکنون که این غائله ختم شده اکثر نیروهاى امنیتى و 
سیاسى و حتى دشمنان جمهورى اسالمى بر این باورند 
که اگر رهبر انقالب به این مســئله ورود پیدا نمى کرد، 
این حوادث همچنان هم ادامه مى یافت و کشــور دچار 
بحران هاى سیاسى، دوگانگى ها، بى اعتبار شدن سران 

سه قوه و مجموعه اى از مشکالت مشابه مى شد.
    اگر به نحوه اطالع رســانى توجه کنیم مشخص 
مى شــود که نباید انتظار حضور همه جانبه نیروها را 
داشت. اگر اینچنین بود باید هر جا که تعدادى محدود 
جمع مى شــوند ســریعًا نیروهاى پلیس به آن مکان 
اعزام شوند. مردم به صورت طبیعى دست به اعتراض 
مى زنند و نیروها حق دخالت در اعتراضات را ندارند تا 
زمانى که اعتراض به اغتشاش کشیده شود. از طرفى 
نیروى انتظامى هر گاه که احساس نیاز کند مى تواند از 

نیروهاى سپاه و بسیج درخواست کند.

110 نقطه استان اصفهان 
درگیر اعتراض بنزینى بود

معاون سیاسى سپاه پاسداران: بیشترین اعتراضات در فارس، تهران و اصفهان رخ داد

گردشگر زن فرانسوى با یک اسب مهمان شهرستان مرزى 
راز و جرگالن در استان خراسان شمالى شد و چند روزى در 

مناطق مختلف این شهرستان گشت و گذار کرد.
«لوییز بوالرد»، گردشگر 27 ســاله فرانسوى 
حدود ششماه پیش سفرش را از فرانسه آغاز کرد 
و از طریق ترکیه وارد ایران شد. او که با اسب سفر 
مى کند مى گوید: «به دلیل اینکه نمى شد اسب 
خودم را وارد ایران کنم آن را در ترکیه گذاشــتم 
و از این کشور تا تبریز را با خودرو سفر کردم و در 
تبریز اسب دیگرى را خریدارى کردم و به سفرم 

در داخل ایران ادامه دادم.
این گردشگر فرانسوى که با یک خورجین، قمقمه 
و وســایل اتراق و یک دست لباس به ایران سفر 
کرده اســت از بافت فرش در راز و جرگالن و از 
روستاى دویدوخ در خراسان شمالى بازدید کرد 
و گفت: تاکنون در هیچ جاى دنیا بافت فرشى به 

زیبایى فرش راز و جرگالن ندیده ام.
او که مهمان مجموعه پرورش اسب لهراسب در یوقان برج 
غالمان شهرستان مرزى راز و جرگالن بود از مهمان نوازى 

تنها بانوى پرورش دهنده اسب این منطقه هم قدردانى کرد و 
گفت: نشانى این مجموعه در غالمان را از زن گردشگر دیگر 
فرانســوى که مدتى پیش به این شهرستان سفر کرده بود 

گرفته است. وى در ادامه از نوار مرزى استان خراسان شمالى 
به شهرستان قوچان در خراســان رضوى سفر مى کند تا از 

باجگیران به کشور ترکمنستان سفر کند.

رئیس دفتــر رئیس جمهــورى با نادرســت خواندن 
برداشت هاى نادرســت صورت گرفته درباره اظهارات 
روحانى در آذربایجان شرقى گفت: ایشان با حساسیت 
و دغدغه بسیار زیادى مســائل رخ داده در کشور پس 
از اصالح قیمت بنزین را دنبــال مى کردند و اظهارات 
ایشان هم به معنى سلب مسئولیت از خود نبوده و نیست.

محمود واعظى اظهــار کرد: از روز شــنبه ظهر که نا 
آرامى ها شروع شد دکتر روحانى با نگرانى و حساسیت 
بسیار باال مسائل را زیر نظر داشتند و در تمام 72 ساعتى 
که اغتشاشات ادامه داشت با مسئوالن ذیربط در ارتباط 
بودند. ایشــان هم مانند سایر مســئوالن از خسارات 
مادى و معنوى وارد شــده به مردم و کشــور متأثر و 

ناراحت هستند و دســتوراتى را نیز در خصوص جبران 
حداکثرى خســارات مادى و معنوى به دستگاه هاى 

مختلف داده اند.

«دونالد ترامپ» که این روزها مراحل مقدماتى استیضاح 
او در حال طى شدن است، چهارشنبه شب هفته گذشته در 
اقدامى عجیب تصویرى از اندام شخصیت «راکى بالبوا» 
با بازى «سیلوستر استالونه» را توییت کرد. این توییت او 
که شبکه  اجتماعى را روى هوا برد، پس از گذشت تنها چند 
ســاعت بیش از صدهزار مرتبه بازنشر و 330 هزار مرتبه 

الیک شده است.
توییت بدون شرح ترامپ یک روز پس از سخنرانى او در 
فلوریدا و ستایش از قفسه  ســینه اش منتشر مى شود. او 

شایعه  سفر به مرکز پزشکى والتر رید در تاریخ 17 نوامبر به 
علت حمله  قلبى را تکذیب کرد و گفت دکترها به او گفته اند 
«تاکنون فقسه  سینه اى مانند این ندیده اند». با این حال، 
این تصویر ممکن است ارجاعى باشــد به مبارزه  او علیه 
دموکرات ها و آمادگى او براى اســتیضاح و انتخابات دور 

بعدى ریاست جمهورى در سال آینده.
در همین حال هفته  گذشته «یاهو نیوز» گزارش داد که 
ترامپ سرانجام موفق شده فیلم «جوکر» را ببیند. یکى 
از مقامات کاخ سفید تأیید کرده که فیلم براى مهمانانى 
شامل «دوستان، خویشــان و بعضى از کارکنان» ترامپ 
به نمایش درآمــده و رئیس جمهور بــه آن ابراز عالقه 

کرده است.
ترامپ در توییت هاى پیشین خود از عالقه به فیلم هایى 
مانند «شهروند کین»، «بر باد رفته»، و «خوب، بد، زشت» 
گفته بود. او در اکران ســریال ها و فیلم هاى ســینمایى 
مختلفى حاضر شــده و تابستان گذشــته با انتقاد از فیلم 
«شکار» (The Hunt) یونیورسال به علت نمایش کشتار 

جمعى و خشونت زیاد موجب شد اکران فیلم لغو شود.

شهردارى منطقه یک بندرعباس نقاشى دیوارى اى که بخشى از میراث هرمزگان روى آن دیده مى شد را سانسور کرد. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانى «چمدان»، در این نقاشى دیوارى سازهاى عود، نى جفتى و دهل دیده مى شود که جزئى 
از میراث ناملموس این منطقه است.  بندر عباس که به تازگى به عنوان شهر خالق یونسکو در زمینه صنایع دستى 
ثبت شده است، چنین بخشى از صنایع دستى این شهر را سانسور مى کند. اتفاقى که نشان مى دهد ثبت این شهر به 

عنوان شهر خالق صنایع دستى سرنوشت بهترى از ثبت شهر رشت به عنوان شهر خالق خوراك نخواهد داشت.

سانسور دیوارى!

طرح حرف ها و سخنان سیاسى در کنسرت هاى خواننده اى 
که در هفته هاى اخیر بارها در رسانه ملى حاضر شده به شدت 
سئوال برانگیز شد. بحث  بر سر کنسرت هاى اخیر محمد 
معتمدى در تاالر بزرگ وزارت کشــور است که با حمایت 
مرکز موسیقى «مأوا» از مراکز هنرى زیرمجموعه سازمان 

هنرى-رسانه اى «اوج» اجرا شد. 
به گــزارش «ســینما روزان»، اینکه معتمــدى به جاى 
سورپرایزهاى موزیکال جاى جاى کنسرت را پر کرده بود 
از اظهارنظراتى که یادآور مشــى سیاســى رؤساى ارگان 
حامى کنسرت است، به  شدت ســطح هنرى کنسرت را 

پایین آورده بود.
شاهین فرهت، آهنگســاز مطرح ایرانى با بیان اینکه هر 

کنسرتى در هر ژانر از موسیقى که باشد فقط باید به موسیقى 
بپردازد به روزنامه «شهروند» گفت: اینکه بپرسیم چرا نباید 
در کنسرت خواننده صحبت کند مثل این است که بپرسیم 
چرا در نان سنگک از عدس استفاده نمى کنیم؟ بنابراین در 

سالن کنسرت فقط باید موسیقى جارى باشد. 
کیوان ساکت، آهنگساز و نوازنده ایرانى هم تقریبًا همین 
اعتقاد را دارد؛ او هم بیان کرد: جاى بحث سیاسى در کنسرت 
نیست. او از خوانندگان قدیمى ایرانى از جمله تاج اصفهانى، 
اقبال آذر و بنان یاد کرد که به مناســب خوانى شهره بودند 
و با کالم زیباى شعر، حرف و ســخن خود را درباره وقایع 
روزگار بیان مى کردند؛ نه اینکه در کنســرت براى مردم 

سخنرانى کنند! 

عالیق سینمایى آقاى ترامپ!

انتقاد 2 موسیقیدان برجسته از سخنرانى در
 کنسرت محمد معتمدى 

ایرانگردى گردشگر زن فرانسوى با اسب 

واعظى: منظور روحانى سلب مسئولیت از خود نبود
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اصفهان، پیشتاز مرگ و میر 
در اثر گازگرفتگى

سـخنگوى مرکـز اورژانـس کشـور گفت: طى شـش 
ماه امسـال 87 نفـر از مـردم ایران بـر اثـر گازگرفتگى 
جـان باخته اند که اصفهـان در ایـن زمینه بـا 11 فوتى 
بیشـترین آمار را داشـته اسـت. مجتبى خالـدى اظهار 
کرد: طبق آمـار 369 نفر در تهـران، 143 نفر در فارس، 
128 نفـر در آذربایجـان شـرقى و 185 نفـر در اسـتان 
خراسـان رضوى دچار مسـمومیت بـا گاز مونواکسـید 
کربن شده اند و بیشترین تعداد فوتى بر اثر مسمومیت با 
گاز مونواکسیدکربن مربوط به استان  اصفهان با 11 نفر، 

آذربایجان شرقى با ده نفر و فارس با 9 نفر است.

اصفهان دومین شهر 
از نظر زمین خوارى 

حسن کامران، نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى 
اسالمى در آیین افتتاحیه پروژه مسکونى «نسیم رحمت» 
ویژه زوج هاى جوان بدون مسکن، اظهار کرد: اصفهان 
دومین شهر از نظر زمین خوارى در کشور به شمار مى رود 
اما به دلیـل اهمیت موضـوع خانه دار شـدن زوج هاى 
جوان، بنده موافق تغییر کاربرى زمین هاى کشـاورزى 

به مسکونى در این خصوص هستم.

جمع آورى اسنپى زباله
حسین امیرى، معاون خدمات شهرى شهردار اصفهان 
با بیان اینکه درصدد اسـتفاده از روش هـاى نوین براى 
جمع آورى زباله هستیم، گفت: یکى از روش ها که اخیراً 
در دست مطالعه قرار گرفته، اسنپ جمع آورى زباله است 

تا در صورت تأیید شدن به لحاظ فنى عملیاتى شود.

300 کیلو تریاك در پژو405
300 کیلو و 200 گرم تریاك در بازرسى از یک دستگاه 
خودروى سوارى پژو 405 کشف شد. بنا بر این گزارش، 
مأموران یگان تــک اورى حین کنتــرل محور فرعى 
«رامشه» به دو دستگاه خودروى سوارى دستور ایست 
دادند که این خودروها متوارى شــدند. در پى فرار این 
خودروها، یک گروه از مأموران کالنترى حســن آباد 
جرقویه و پاســگاه «رامشــه» نیز وارد عمل شدند و 
رانندگان هر دو خودرو پس از اینکه قادر به فرار از دست 
پلیس نشدند در تاریکى شب با رها کردن خودروها، از 
محل گریختند. یکى از این خودروها راه پاکن خودروى 
حمل مواد مخدر و در بازرسى تخصصى از خودرو دوم  

کیلو و 200 گرم تریاك کشف کردند.

اتوبوس ها بر مى گردند
معاون حمل ونقل و ترافیک شـهردارى گفت: تا پایان 
آذر ماه، 70 دسـتگاه اتوبوس آسـیب دیده  اغتشاشـات 
اخیر پس از بازسازى به ناوگان اتوبوسرانى شهر اصفهان 
بازمى گردند. صلواتى گفت: در اغتشاشـات اخیر حدود 
30 دستگاه اتوبوس شهرى آسیب 100 درصدى دید و 
به طور کامل از مدار اتوبوسـرانى خارج شد. 70 دستگاه 
اتوبـوس دیگر آسـیب جـدى دید و قـرار اسـت پس از 
بازسـازى تا پایان این ماه دوباره به ناوگان اتوبوسـرانى 
بازگردند، در مجموع 70 میلیـارد تومان ضرر به ناوگان 

اتوبوسرانى شهر اصفهان وارد شد.

انتظار از مسئوالن وزارتی 
جلسه دوره آموزشـی آشـنایی با نظام گزینش کشور با 
هدف آشنایی داوطلبان و مشـموالن قانون گزینش از 
قانون، آیین نامه ها و ضوابط اجرایی و دسـتورالعمل ها 
در راه و شهرسـازي اصفهـان برگـزار شـد. حمیدرضـا 
امیرخانـی، مدیـرکل راه و شهرسـازي اسـتان در ایـن 
جلسه گفت: وجود نیروهاي انسانی با انگیزه، پرتالش، 
جهادي و انقالبی به عنوان سـرمایه هاي سـازمانی در 
رسیدن به قله هاي پیشرفت بسیار با اهمیت است. وى 
افزود: متأسفانه با شرایط اقتصادي حاکم بر جامعه فشار 
زیادي به همکاران ما در اداره کل به لحاظ معیشتی وارد 
می شود که از مسئوالن وزارتی انتظار می رود تا با نگاه 
ویژه به اینگونه مسائل، مشکل میزان دریافتی کارکنان 

راه و شهرسازي را مرتفع کنند .

خبر

اصفهان هم به جمع شــهرهایى پیوســت که بیمارى 
آنفلوآنزا در آن شــهرها قربانى گرفته است. این خبر را 
روز گذشته مســئول بیمارى هاى واگیر مرکز بهداشت 
اصفهان در گفتگو با خبرگزارى «ایرنا» تأیید کرد. رضا 
فدایى گفت که آزمایش هاى انجام شده، مرگ این فرد 
بر اثر ابتال به آنفلوآنزا نــوع N1H1 را تأیید مى کند. به 
گزارش «نصف جهان»، وى به این هم اشاره کرد که از 
ابتداى پاییز امسال تا کنون بین 400 تا 500 نفر مشکوك 
به بیمارى آنفلوآنزا در مراکز درمانى و بیمارســتان هاى 

استان اصفهان بسترى شدند
رئیس مرکز مدیریت بیمارى هاى واگیر وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش پزشــکى، آخرین آمار فوتى ناشــى از 
بیمارى آنفلوآنزا در کشور را 15 نفر اعالم کرد  و گفت که 
همه استان ها درگیر هستند و بیشترین موارد آن در تهران 
با پنج مورد، مازندران با چهار مورد و آذربایجان شرقى با 

چهار مورد بوده است.
محمدمهدى گویا با بیان اینکه بیمارى آنفلوآنزا امسال 
حدود سه هفته زودتر از سال هاى گذشته در کشور شیوع 
یافت، افزود: هر سال این بیمارى در آبان شایع مى شود 
اما امسال از اوایل مهر شاهد شیوع این بیمارى در ایران 
بودیم و اکنون نیز در اوج همه گیــرى آن قرار داریم که 

حداقل تا سه هفته آینده ادامه دارد.

معاون سیاسى، امنیتى و اجتماعى اســتاندارى اصفهان 
گفت: فرایند اصلى اجراى انتخابات همزمان با آغاز فرایند 
ثبت نــام داوطلبان در فرماندارى هــاى حوزه هاى اصلى 
انتخابات و با دستور وزیر کشــور از روز یک شنبه 10 آذر 
ماه 1398 (امروز) آغاز مى شود. حیدر قاسمى اظهار کرد: 
انجام مقدمــات انتخابات با اعالم رســمى ثبت نام از 10 
اردیبهشت امسال آغاز و پس از آن طبق قانون از 10 تا 16 
خرداد مرحله استعفاى مقامات و مدیران پشت سر گذاشته 
شده است، اما فرایند اصلى اجراى انتخابات همزمان با آغاز 
ثبت نام داوطلبان و با دستور وزیر کشور از روز یک شنبه 10 
تا 16 آذر ماه 1398 آغاز مى شود. معاون سیاسى، امنیتى و 

اجتماعى استاندارى اصفهان تصریح کرد: از روز یک شنبه 
به طور همزمان سه فرایند آغاز به کارخواهند کرد، در مرحله 
اول ثبت نام داوطلبان انتخابات دوره یازدهم مجلس شوراى 
اسالمى در فرماندارى ها و بخشــدارى هاى مراکز حوزه 
انتخابیه با آمادگى کامل و مقدمات الزم فراهم شده صورت 
مى گیرد؛ به موازات آن ســوابق داوطلبان از طریق مراجع 
چهارگانه بررسى و هیئت هاى اجرایى متشکل از 30 نفر از 
معتمدین هر حوزه انتخابیه فرعى و اصلى تشکیل مى شود.

قاسمى اذعان کرد: داوطلبان از 24 بهمن ماه امسال و در 
یک هفته منتهى به 24 ساعت پیش از روز اخذ رأى وارد 

فرصت تبلیغات مى شوند.

آغاز فرایند انتخابات مجلس
 از امروز در اصفهان

آنفلوآنزا در اصفهان هم 
قربانى گرفت

پرونده دومین جشــنواره ملى تولیدات رســانه اى 120 
ثانیه اى با موضــوع «امر به معروف و نهــى از منکر» با 

معرفى نفرات برتر و تجلیل از آنها، به کار خود پایان داد.
مراسم اختتامیه دومین جشنواره ملى تولیدات رسانه اى 
120 ثانیه اى در سالن نگین نقش جهان سپاهانشهر و با 
حضور مسئوالن و رؤساى امر به معروف و نهى از منکر 
دســتگاه هاى اجرایى، فرمانده انتظامــى و پلیس هاى 
تخصصى استان اصفهان، مدیرکل اوقاف و امور خیریه 
استان، چند تن از مسئوالن انتظامى کشور و... برگزار شد.

رئیس مجمع رهروان امر به معروف و نهى از منکر استان 
اصفهان در این مراســم با بیان فرازهایى از سخنان امام 
راحل(ره) و رهبر معظم انقالب اسالمى در خصوص امر 
به معروف و نهى از منکر گفت: امروز امر به معروف و نهى 
از منکر در حالى که همچون نماز، از واجبات است اما در 

جامعه فراموش شده است.
سردار جواد اســتکى اظهار کرد: آنچه باعث قوام جامعه 
اسالمى مى شود اشاعه و اجراى امر به معروف و نهى از 

منکر بوده که این امر به عهده همگان است.
وى ادامه داد: مجمع رهروان امر به معروف و نهى از منکر 
در تهران تشکیل شد و در اصفهان نیز ما خادم آن هستیم 
و تالش است با روش ها و از دریچه هاى مختلف امر به 

معروف و نهى از منکر در جامعه رشد یابد.
فرمانده قرارگاه عملیاتى منطقه سیدالشهدا(ع)، برگزارى 

دومین جشنواره ملى تولیدات رسانه اى 120 ثانیه اى را 
رخدادى فرهنگى، هنرى، اجتماعى و مذهبى دانست و 
گفت: در این جشنواره حدود 400 اثر از داخل و خارج کشور 
شرکت کرده اند که این مى تواند در نهادینه کردن امر به 
معروف و نهى از منکر در جامعه به ویژه براى نسل جوان 
مؤثر باشد تا این امر عظیم در جامعه زنده نگه داشته شود.

سردار استکى با اشاره به هجمه فرهنگى دشمن در فضاى 
رسانه اى، دانشگاهى و... اذعان کرد: دشمن تالش دارد با 
وسایل مختلف ذهن و فکر و اعتقادات مردم را سست کند 
که یکى از راه هاى مقابله با این امر، امر به معروف و نهى از 
منکر بوده که امید است گام هاى شما مردم در مسیر امر به 
معروف و نهى از منکر مؤثر و مفید باشد تا ما شرمنده شهدا 

در به سرانجام رساندن این امر مهم در جامعه نشویم.
وى گفت: مــا در مجمع رهروان امر بــه معروف و نهى 
از منکــر 2000 ناظر داریــم و خواهران و بــرادران در 
دســتگاه هاى اجرایى هــم حمایت و همکارى بســیار 

خوبى دارند. 
معاون اجتماعــى نیروى انتظامى کشــور نیز به عنوان 
مهمــان ویژه مراســم اختتامیه دومین جشــنواره ملى 
رســانه اى 120 ثانیه اى، این اقدام شایسته را ارج نهاد و 
گفت: هنر وسیله انتقال پیام است و انسان ها مى توانند با 
ابزار هنر، آرمان ها، اهداف و حقایق عالم را در این قالب 
بیان کنند و در این میان هنرى اصیل است که در مواجهه 
با آن، بتوان رمزگشایى کرد. به همین دلیل پیامى که با 

ابزار هنر منتقل شود ماندگارتر خواهد بود.
سردار احمد نوریان افزود: کارکرد همه بخش هاى هنرى 
باید این باشد تا بتواند روح تعهد را در جان انسان ها و عمق 

وجود آنها بنشاند.
وى معتقد اســت هر کار نیک و انجام فعل خیر که دین، 
عقل و فطرت آن را خوب بداند معروف و هر آنچه عامل 
آن شــیطان اســت منکر مى باشــد. ولى ما در معرفى 
معروف هــا و منکرها به جهان، کوتاهــى کردیم و امید 
اســت به همت همه هنرمندان سراسر کشور در اینگونه 
جشنواره ها، در این راستا فعالیت هاى اثربخشى را شاهد 

باشیم.
معاون اجتماعى نیــروى انتظامى کشــور، بزرگ ترین 
معروف از نظر حاکمیتى را مدیریت فضاى مجازى خواند 
و گفت: اگر مدیریت فضاى مجازى از ســوى حاکمیت 
صورت نگیرد امــواج تهدیدات گســترده تر خواهد بود 
و خانواده ها دچار مشــکالت شده و مى شــوند. این در 
حالى است که امروز خطر در کنار خانواده هاى ما در این 
راستاست. البته قرآن و مکتب اسالم در دست ماست و ما 
باید نسل ها را از طریق فریضه دین که بقاى جامعه بر دو 
اصل امر به معروف و نهى از منکر اســت آگاه کنیم که 

مطمئناً موفقیت ارمغان آن خواهد بود.
سردار نوریان مى گوید: مسئوالن باید ضعف خود را که امر 
به معروف و نهى از منکر را رها کرده اند بپذیرند و در این 

راستا بیش از پیش تالش کنند.

وى از تشــکیل قرارگاه مهر و امید در اصفهان خبر داد و 
گفت: در این قرارگاه، فعالیت هاى کالنترى ها با مساجد 
گره خورده و خدمات مشاوره، مددکارى و... ارائه شود تا 
دغدغه خانواده ها برطرف شود که این نیز امر به معروف و 

نهى از منکر به شمار مى رود.
دبیر دومین جشنواره ملى تولیدات رسانه اى 120 ثانیه اى 
هم با ارائه گزارشى از روند فعالیت هاى انجام شده، گفت: با 
اعتماد مجمع رهروان امر به معروف و نهى از منکر استان 
اصفهان، جشنواره ملى تولیدات رسانه 120 ثانیه اى دو 

سال پیش فعالیت خود را آغاز کرد.
ماجد گودرزى شناسایى بیشــتر امر به معروف و نهى از 
منکر، ترك منکر، تغییر ســبک زندگى و... را از اهداف 
برگزارى این جنشواره برشــمرد و اظهار کرد: در دومین 
جشنواره ملى تولیدات رسانه اى 120 ثانیه اى، در نهایت 
354 اثر از سراسر کشور و چهار اثر از یمن در سه بخش 
جنبى و عکس، دیدارى و شنیدارى به دبیرخانه رسید که 

نسبت به دوره قبل، چهار برابر شد.
وى با بیان اینکه 16 اســتان در این جشنواره اثر داشتند، 
افزود: بیشترین آثار ارسالى به ترتیب از قم با 32 درصد، 
فارس با 16 درصد، تهران بــا 14 درصد، اصفهان با 11 
درصد و خراسان رضوى با 8 درصد بود، البته ما آثار یمن 

را در مسابقه شرکت ندادیم.
مدیرکل صدا و سیماى مرکز اصفهان نیز با ابراز خوشحالى 
از برگزارى این جشنواره در مقوله امر به معروف و نهى از 

منکر گفت: شاید این کار باید از سال ها پیش انجام مى شد 
تا امر به معروف و نهى از منکر در اذهان حک مى شد و این 
نشان مى دهد ما نتوانستیم فریضه امر به معروف و نهى از 

منکر را در جامعه آنگونه که باید ترویج دهیم.
عبدالحسینى با تأکید بر اینکه در جامعه باید امر به معروف 
و نهى از منکر همچون بستن کمربند ایمنى در خودرو، 
اشاعه داده شود، افزود: امروز 17 هزار شبکه ماهواره اى 
در جهان فعالیت دارنــد که از این میزان 235 شــبکه 
فارســى زبان علیه ما کار مى کنند تا ما را از هویت دینى 
و فرهنگى، تهى کنند و جامعه اى که به لحاظ فرهنگى 
تهى شد مانند دیوار قشنگى است که با یک تلنگر به هم 
مى ریزد. این در حالى است که امروز فضاى مجازى هم 

به این شبکه ها اضافه شده است.
وى با بیان اینکه بر اساس نظرسنجى انجام شده امروز 
80 درصد مردم استان اصفهان از فضاى مجازى استفاده 
مى کنند و باید بپذیریم که افراد متدین و دلســوختگان 
انقالب، دیــر وارد عرصه فضاى مجازى شــدند، گفت: 
بنابراین با توجه به اینکه امــروز تک تک افراد خود یک 
رسانه داشــته و مى توانند امر به معروف و نهى از منکر را 

ترویج دهند باید در این زمینه تالش کنند.
مدیرکل صدا و سیماى اســتان اصفهان، جنگ امروز را 
جنگ رسانه اعالم کرد و افزود : امروز قدرت رسانه حرف 
اول را مى زند و کسى که جنگ رسانه را ببرد پیروز است و 

همه افراد وظیفه داریم بیش از پیش تالش کنیم.

در اختتامیه جشنواره تولیدات رسانه اى 120 ثانیه اى اعالم شد

80 درصد اصفهانى ها از فضاى مجازى استفاده مى کنند
ساسان اکبرزاده

 فرونشست زمین از مسائلى است که در اثر برداشت 
بى رویه آب هاى زیرزمینى اتفاق مى افتد. چندى 
پیش مدیر سازمان نقشه بردارى از خطر فرونشست 
چند فرودگاه و بناى تاریخى مهم کشور خبر داد و 
گفت: فرودگاه سمنان با نرخ ساالنه 10 سانتیمتر 
در حال نشست اســت. دور تا دور دریاچه ارومیه 
فرونشست رخ داده است. اگر به گزارش ما در سال 
80 نگاه کنید اصفهان فرونشست آنچنانى نداشت، 
متأسفانه اکنون به دلیل برداشــت زیاد آب هاى 
زمینى اصفهان با نرخ 17 ســانتیمتر فرونشست 
مى کند. این وضعیت در حال رســیدن به مناطق 
تاریخى مثل سى و ســه پل، میدان امام(ره) و... 

هم است. 
حاال چند ماه پس از این اظهارات، على یوســفى، 
استاد گروه مهندسى آب دانشگاه صنعتى اصفهان 
فرونشست در میدان تاریخى نقش جهان را تأیید 
کرده است. على یوســفى در نشست دوم دهمین 
همایش نکوداشت اصفهان گفته است: بر اساس 

اطلس موجود و مربوط، فرونشست زمین در نقاطى 
از کالنشهر اصفهان از جمله میدان تاریخى نقش 

جهان دیده مى شود.
وى با بیــان اینکــه در جوار دانشــگاه صنعتى و 
دشــت مهیار به ترتیب 6 و 12/5 متر فرونشست 
زمین داشــتیم، اضافه کرده اســت: منطقه تحت 
تأثیر فرونشست زمین شــامل محدوده مشترك 
شهرستان هاى خمینى شهر، شاهین شهر، برخوار، 
فالورجان، اصفهان، لنجان و نجف آباد با وسعت 
تقریبى 1800 کیلومتر مربع است و داراى بیشترین 
نرخ فرونشســت تا 12/5 ســانتیمتر در سال بود 
که شــامل 203روســتا و مراکــز جمعیتى مهم

 مى شود.
یوســفى گفت: خطوط انتقال نیرو به طول حدود 
500 کیلومتر و خط راه آهن اصفهان-یزد به طول 
70 کیلومتر در این محدوده قــرار دارد همچنین 
فــرودگاه شهیدبهشــتى اصفهــان در محدوده 

فرونشست قرار دارد.

نشست هم اندیشى دومین نمایشگاه مد و لباس و 
سیزدهمین نمایشــگاه بین المللى صنعت نساجى 
اصفهان در حالى برگزار شد که قرار است با حمایت 
شرکت نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان، 
میز نســاجى ایران با برند نمایشــگاه مداکس به 
اصفهان بیاید. نمایشگاه مد و لباس و سیزدهمین 
نمایشــگاه بین المللى صنعت نســاجى اصفهان 
طى روزهاى ســوم تا ششــم دى ماه 98 برگزار 

خواهند شد.
مدیرعامل شرکت نمایشگاه هاى بین المللى استان 
اصفهان در این نشست هم اندیشــى، نمایشگاه 
نساجى را برند نمایشــگاه هاى این استان عنوان 
کرد و گفت: از آنجا که نمایشــگاه نساجى یکى از 
بهترین و با کیفیت ترین نمایشــگاه هاى ساالنه 
استان اصفهان به شمار مى رود، تمامى تالش خود 
را به کار خواهیم گرفت تا یک نمایشگاه مطلوب و 

کارآمد برگزار کنیم.
على یارمحمدیان با تأکید بر اینکه صنعت نساجى 
با فعالیت هاى مردم اصفهان عجین شــده است، 
افزود: اصفهان، مهمترین شــهر فعــال در حوزه 
نساجى خاورمیانه بوده اســت؛ این موضوع سبب 
شده بود تا به این شهر، لقب منچستر ایران بدهند 
چرا که تولیدات نساجى بسیار مطلوبى از اصفهان 
به بازارهاى کشــور و کشــورهاى جهان صادر 

مى شده است. 
دبیر کمیته صنعت کارگروه ساماندهى مد و لباس 

کشور نیز در این نشســت با بیان اینکه اصفهان 
بزرگ ترین قطب نساجى ایران است، اظهار کرد: 
بســیارى از تولیدکنندگان بزرگ صنعت نساجى 
ایران اصفهانى هستند اما متأسفانه برندهاى خود 
را نه از استان اصفهان و نه به عنوان یک اصفهانى 
به سایر نمایشــگاه هاى داخلى و خارجى عرضه

 مى کنند.
حمیدرضا نیک طبع با تأکید بــه اینکه اکنون میز 
نساجى ایران به اصفهان آمده است، افزود: این عدم 
حضور بزرگ ترین برندهــاى تولید کننده صنعت 
نساجى اصفهان در نمایشگاه هاى تخصصى شهر 
اصفهان که به عنوان «منچســتر ایران» معروف 
بوده است، باید آسیب شناســى جدى شود. وى با 
تأکید بر اینکه اصفهان تولیدات بسیار قابل توجهى 
دارد امــا تبلیغ قابل توجهى روى آنها نمى شــود، 
تصریح کرد: بســیارى از تولیدکنندگان نساجى از 
ســنگ اندازى هاى مافیاى این صنعت و عرضه 
محصوالت و نیز رقباى خود واهمــه دارند براى 
همین مجبور مى شوند که محصوالت خود را بدون 

تبلیغات عرضه کنند.
نیک طبع اضافــه کرد: جــاى تأســف دارد که 
تولیدکنندگان اصفهانى برند ایرانى مجبور مى شوند 
برخى محصــوالت خود را با نام هــاى خارجى به 
مشتریان عرضه کنند که همین جاى بررسى بیشتر 
و تشویق و ترغیب براى حضور در نمایشگاه هاى 

تخصصى همچون مداکس دارد.

فرونشست به نقش جهان رسید 

اصفهانى هایى که
 برند اصفهان را دوست ندارند! 

اگرچه اندك وزش باد ظهرگاه دیروز باعث بهتر شدن 
هوا شد اما شــاخص کیفیت هواى کالنشهر اصفهان 
در ایستگاه هاى پایش دائم نشــان مى دهد چتر کدر 
آالینده ها همچنان بر فراز شهر سایه انداخته است. این 
وضعیت از اوایل هفته گذشــته رو به وخامت گذاشت و 
روزهاى سه شنبه و پنج شــنبه به اوج خودش رسید به 
طورى که آلودگى هوا در کالنشهر اصفهان و چند شهر 
دیگر استان باعث تعطیلى مدارس در روزهاى سه شنبه 
و چهارشنبه شــد و هفته جارى هم با همین اتفاق آغاز 

شد.
این در حالى است که سازمان هواشناسى کشور از تداوم 
آلودگى هوا در شش شهر صنعتى و پرجمعیت کشور تا 
روز دوشنبه و شرایط هشدار براى تمام گروه هاى سنى 
خبر داده است. اصفهان هم یکى از این شش شهر است. 
یک کارشناس مسئول پیش بینى هواى استان اصفهان 
ضمن تأیید پیش بینى هواشناسى کشورى گفته که روز 
دوشنبه با ورود امواج ناپایدار هواى شهر اصفهان سالم 
خواهد شد؛ روز سه شــنبه نیز بارش برف و باران را در 

مناطق غربى و شمالى استان شاهد خواهیم بود.
اما در حالى که تهرانى ها براى بهبود کیفیت هواى آن 
اســتان به تکاپو افتاده اند و رسانه هاى سراسرى مملو 

از اخبار و گــزارش درباره وضعیت «بســیار بد» هواى 
پایتخت است، مرور اعداد و ارقام مندرج در پایگاه هایى 
که شــاخص هاى آالیندگى هواى تهران و اصفهان را 
به روز مى کنند، نشان مى دهد کیفیت هواى اصفهان 
در بعضى روزهاى هفته گذشته حتى از تهران هم بدتر 
بوده اما آن شهر به دلیل قرار داشتن در برد خبرى، بیشتر 

مورد توجه قرار گرفته است. 
صحت این موضوع را آمار اورژانس کشــور که دیروز 
منتشر شــد تأیید مى کند. پیرحســین کولیوند، رئیس 
سازمان اورژانس کشور درباره آخرین وضعیت مراجعین 
بیماران تنفســى و قلبى به دلیل آلودگى هوا به مراکز 
اورژانس پیش بیمارستانى اظهار کرد: از تاریخ 3 لغایت 
8 آذر مــاه 12 هــزار و 838 نفر با توجه بــه باال رفتن 
غلظت آالیندگى هاى هوا به مراکز پیش بیمارســتانى 
و بیمارستانى مراجعه کرده اند که از این تعداد 5100 نفر 
بیماران مبتال به مشکالت تنفسى و 7730 نفر بیماران 
مبتال به مشــکالت قلبى بوده اند. وى که با «فارس» 
گفتگو مى کرد، خبر داد که استان هاى اصفهان، البرز و 
تهران به ترتیب بیشترین آمار مراجعه کنندگان به مراکز 

درمانى را به خود اختصاص داده اند. 
در این رابطه، مدیر بهداشــت محیط مرکز بهداشــت 
اصفهان هم در گفتگو با «ایرنا» گفته اســت که جمع 

بندى آمار بیماران و مراجعه کننــدگان به اورژانس در 
سال گذشته در این استان نشان داده تعداد قابل توجهى 
مرگ و میر منتسب به آلودگى هوا داشته ایم. سیدمهدى 
میرجهانیان بدون اشاره به میزان این مرگ و میر افزود: 
براى اینکه مشخص شود آیا دلیل مرگ به طور مستقیم 
به مسئله آلودگى هوا مربوط است باید تحقیقات بسیارى 
انجام شــود زیرا ممکن اســت فردى از قبل، بیمارى 

زمینه اى داشته باشد.
اما در ایــن میان یک عضــو هیئت علمى دانشــگاه 
صنعتى اصفهــان در گفتگو با «ایرنــا»، عمق فاجعه 
را بهتر نشــان داده اســت. او گفته، وضعیت اینقدر بد 
اســت که آمارهایى که مطرح مى شود مشکلى را حل 
نمى کند و معضل از بحران گذشــته اســت و باید این 
موضوع را درست چاره اندیشــى کرد. محسن سلیمانى 
افزود: در آلودگى هوا باید به ســمت پیشگیرى حرکت 

کرد. 
البته از آنجا که بعید اســت این خواســته عضو هیئت 
علمى دانشــگاه صنعتى اصفهان در کوتــاه مدت به 
سرانجام برسد، فعًال بهتر اســت مانند شهردار تهران 
دســت به دعا ى وزش باد برداریم تا این چتر ســیاه از 
سر شهر برداشته شود، مسئوالن بعداً خودشان درست 

چاره اندیشى خواهند کرد! 

پیش بینى هواشناسى حاکى از ادامه سیطره آالینده ها در هواى اصفهان تا فرداست 

هوا نفس اصفهان را گرفته است

سهیل سنایى
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یکى دیگر از بازیگران اصلى فیلم «خروج» ابراهیم حاتمى کیا مشخص شد. 
کامبیز دیرباز با انتشار پســتى اعالم کرد که در این فیلم، یک بار دیگر با این کارگردان همکارى کرده است. 
فیلمبردارى فیلم ســینمایى «خروج» با اضافه شــدن کامبیز دیرباز در روزهاى پایانى به کار خود پایان داد. 
تازه ترین محصول مرکز فیلم و سریال «اوج» به کارگردانى ابراهیم حاتمى کیا پس از حدود سه ماه تصویردارى 

در شهرهاى گچساران و قم به پایان رسید.
از سوى دیگر، اخبارى مبنى بر کارشکنى ها در مسیر تولید این فیلم منتشر شده است. روزنامه  «فرهیختگان» 
در گزارشى با تأکید بر وجوه سیاسى جشنواره  امسال نوشــت: «موضوعى که در روزهاى اخیر نسبت به فیلم 
جدید حاتمى کیا مطرح شده بود اینکه سنگ اندازى برخى مدیران دولتى نسبت به فیلمبردارى یک صحنه از 
فیلم، باعث به تعویق افتادن تولید فیلم در تهران شده است و گروه مجبور مى شود، فیلمبردارى را جاى دیگرى 

انجام دهد.»
و باالخره اینکه گفته مى شــود رئیس جمهور حاضر در فیلم کت وشــلوارى خواهد بود و به این  ترتیب ارجاع 

ومستقیمى به مقامات اجرایى امروز کشور، در فیلم وجود نخواهد داشت. موجو ی ر ور روز یى جر ىب ی

3 خبر درباره «خروج» حاتمى کیا 

ســازندگان پروژه فنالندى «کویر امروز» با بازى شــهاب 
حسینى تصمیم دارند فیلم را براى ارائه به جشنواره کن 2020 

آماده کنند.
پروژه «کویر امروز» ســاخته حامى رمضان به تهیه کنندگى 
یک کمپانى فنالندى که فیلمبردارى اش از نیمه هاى آگوست 
در کشور فنالند آغاز شــده بود و اواخر سپتامبر به پایان رسید 
حاال در مراحل پس از تولید قرار دارد. گفته مى شود سازندگان 
فیلم تصمیم دارند «کویر امروز» را براى ارائه در جشنواره کن 

2020 آماده کنند.
فیلم «کویر امروز» با بازى شهاب حسینى و شبنم قربانى در 
نقش هاى اصلى با الهام از تجربه شخصى حامى رمضان پیش 

از ورود به فنالند در سال 1990 ساخته شده است.
داستان فیلم بر پسر 13 ساله اى به نام «رامین» تمرکز دارد. او 

که به همراه خانواده اش تقاضاى پناهندگى به فنالند را داده اند 
چند روز پیش از شروع سال تحصیلى در کشور فنالند تقاضاى 
شان از سوى این کشور رد مى شود. با این حال خانواده وى خود 

را براى اعتراض به این تصمیم آماده مى کنند.
رمضان دربــاره انتخاب بازیگر نقش دختــر کوچک خانواده 
گفت: وقتــى که ما کیمیا اســکندرى را بــراى نقش خواهر 
«رامین» پیدا کردیم شکى نداشتیم که او بهترین انتخاب براى 
ایفاى آن نقش اســت. این نقش یکى از چالش برانگیزترین 

بخش هاى پروژه ما بود.
وى درباره پیــدا کردن بازیگران خردســال فیلم توضیح داد: 
مجموعه عوامل فیلم طــى یک کار خالقانه بــه دفاتر ثبت 
احوال در کشور فنالند مى رفتند، آنها در آنجا به دنبال افرادى 
مى گشتند که نام هاى ایرانى برایشان انتخاب شده بود و بدین 

ترتیب با خانواده هاى آن افراد ارتباط برقرار کردیم.
بازیگر نقش «رامین» نیز در این فیلم، آران کشورى 11 ساله 

است که رمضان از کار کردن با او بسیار راضى و خوشحال 
است، رمضان معتقد است کشورى قابلیت ستاره شدن 

دارد. ســتاره اصلى این فیلم شهاب حسینى، بازیگر 
مشــهور پروژه هاى بین المللى «جدایى نادر از 

سیمین» و «فروشــنده» فرهادى است که 
نقش پدر خانواده را بــازى مى کند. نقش 
مادر فیلم را نیز شــبنم قربانى استعداد 

نوظهور ایرانى بازى کرده است.
در این فیلم همچنین «لــورا بیرن»، 
بازیگر زن فنالندى نقش معلم را بازى 

کرده است.

رار کردیم.
1ران کشورى 11 ساله 

راضى و خوشحال 
ت ستاره شدن 

ینى، بازیگر 
ى نادر از 

ت که 
ش 

فیلم فنالندى با بازى شهاب حسینى به کن مى رود

شرکت «پارامونت پیکچرز» به مناسبت دهمین سالگرد اکران 
فیلم «جزیره شاتر»، یک نســخه بلورى K 4 از این فیلم را 

معرفى کرده است.
فوریه سال 2010 بود که فیلم «شــاتر آیلند» به کارگردانى 
«مارتین اسکورســیزى»، به روى پرد ه هاى سینما رفت و با 
اینکه مانند بیشتر فیلم هاى این کارگردان نتوانست تحسین 
اکثر منتقدان را به  دســت آورد، در مقابل توانست نظر مثبت 
طرفداران و بینندگان را جلب کند و تا به امروز شاهد بحث و 
تحلیل هاى زیادى در مورد داستان و اتفاقات فیلم به خصوص 
پایان آن بوده ایم. اما حاال شرکت «پارامونت پیکچرز» اعالم 

کرده به مناسبت دهمین سالگرد اکران فیلم، قرار است نسخه 
بلورى با کیفیت K 4 این فیلم در تاریخ 11 فوریه 2020 (22 

بهمن 1398) در بازار خانگى منتشر شود. 
فیلم «شــاتر آیلند» که با بودجه اى معادل 80 میلیون دالر 
تولید شده بود، در نهایت موفق شــد بیش از 294/8 میلیون 
دالر در سراســر جهان فروش کند. «لئوناردو دى کاپریو»، 
«مارك روفالو»، «بن کینگزلى»، «میشل ویلیامز»، «امیلى 
مورتیمر»، «پاتریشا کالرکسون» و «روبى جرینز»، از جمله 
بازیگرانى هستند که در فیلم «شاتر آیلند» حضور دارند و به 

ایفاى نقش پرداخته اند.

پوالد کیمیایى درباره اولین تجربه کارگردانى اش در فیلم سینمایى «معکوس» که روى پرده سینماهاست گفت: 
زمانى که قصدم را براى ساخت فیلم سینمایى عنوان کردم، هجمه عجیبى علیه من وجود داشت. به هیچ وجه 
نخواستم «معکوس» شبیه فیلم هاى هالیوودى باشد؛ بلکه یک فیلم ایرانى است که مى توانیم بپذیریم یک 

مسابقه اتومبیلرانى به این شکل مى تواند برگزار شود.
او ادامه داد: جامعه ما عصبى است. کسى تو را به انجام کارى تشویق نمى کند! چرا همیشه نکات منفى یک کار 
را پررنگ مى کنیم؟ اگر کارى انجام داده باشى که محسنات و مضراتى داشته باشد، برخى درست روى نقاط 

تفاوت هایى با پدر دارم اما ســلیقه هاى ما به هم بسیار ضعف دست مى گذارند. قطعًا 
است که اختالف نسل خودش را نشان مى دهد.نزدیک اســت. طبیعى 

تصریــح  کرد: شخصیت «رضا» در «معکوس»، براى کیمیایــى 
کیمیایى و به نوعى یادآور رضاهاى کیمیایى من نماد ســینماى 
کیمیایى معموًال موضوع ناموس، قداست اســت. در سینماى 
دارد و درنهایت شــخصى هســت که و مردانگــى وجود 
شــتگى  گذ د خو ز مى کند.ا

بازیگر سریال «فوق لیسانسه ها» گفت: سروش صحت در «لیسانسه ها» نشان داد که مى توان مردم 
را بدون استفاده از لودگى خنداند.

سیاوش چراغى پور با اشاره به حضور خود در هر سه فصل این سریال گفت: شخصیت «آقاى امیرى» 
در طول مدت چند ســاله این ســریال هیچ تغییرى نکرده و فقط اتفاق ها و موقعیت هاى این آدم و 
اطرافیان در راستاى خط اصلى قصه به این سریال اضافه شده اســت. وى ادامه داد: در این سریال 
هیچ کدام از شخصیت ها تغییر جدى شخصیتى نداشته اند. غیر از سه شخصیت جوان اصلى که قبًال 
لیسانس داشتند و در حال حاضر مشغول اخذ مدرك فوق لیسانس شــده اند، مابقى کاراکترها تغییر 

محسوسى نداشتند.
این بازیگر در ادامه نیز با اشاره به بازخوردهاى مردم از این سریال بیان کرد: مردم به دلیل سابقه ذهنى 
که در این دو فصل از این سریال داشتند خیلى مشتاق و منتظر بودند که چه زمانى این سریال پخش 
خواهد شد. االن هم که سریال پخش شده خوشبختانه ارتباط خوبى با سریال گرفته اند که از بازخوردها 

کامًال مشخص است.
بازیگر سریال «بچه مهندس» در ادامه درباره اینکه سریال هاى طنز چقدر پتانسیل ادامه دار شدن دارد؟ 
گفت: اگر سریال هاى طنز استخوانبندى موضوعى محکمى داشته باشند و شخصیت ها به درستى در 

ادامه داشته باشد. هرچند تجربه هاى قصه تعریف شده باشند، مى تواند تا یکسال هم 
داشتیم که بسیار موفق بودند.90 شــبى هم در ســریال هاى طنز 

صحــت در کارگردانــى این بازیگر با اشــاره بــه توانایى 
در «لیسانســه ها» نشان طنز نیز افزود: ســروش صحت 
اســتفاده از لودگــى داد که مى توان مــردم را بدون 
تعریف کمدى و طنز به خنداند و ســریالى را مطابق با 

مخاطب ارائه داد.

«فوق لیسانسه ها» 
با لودگى نمى خنداند

تفاوت هایى با پدر دارم اما ســلیقه هاى ما به هم بسضعف دست مى گذارند. قطعا 
است که اختالف نسل خودش را نشان مى دهددیک اســت. طبیعى 

تصریــح  کرد: شخصیت «رضا» در «معکوس»، بریمیایــى 
کیمیایى و به نوعى یادآور رضاهاى کیمیان نماد ســینماى 
کیمیایى معموًال موضوع ناموس، قداسســت. در سینماى
درنهایتشــخصى هســت مردانگــى وجود دارد و

شــتگى  گذ د مى کند.خو

با رفتن هوتن شکیبا مقابل دوربین «عامه پسند»، نخستین عکس او در این فیلم تازه سهیل بیرقى هم منتشر 
شد.

فیلمبردارى فیلم سینمایى «عامه پسند» به تهیه کنندگى  و کارگردانى سهیل بیرقى این روزها در شهرستان 
شهرضا پیگیرى مى شود و هوتن شکیبا در اولین تجربه همکارى اش با این کارگردان، جلوى دوربین رفت.

فاطمه معتمدآریا، هوتن شکیبا و باران کوثرى، گروه بازیگران ساخته جدید بیرقى را تشکیل مى دهند. «عامه 
پسند» فرم حضور در جشنواره فجر را هم پر کرده است.

نخستین تصویر از هوتن شکیبا در «عامه پسند»

جدیدترین مجموعه تصاویر فیلم سینمایى «جومانجى 2» با نام فرعى «مرحله بعدى» با بازى «دواین 
جانسون»، بازیگر مطرح سینماى هالیوود توسط کمپانى «دیزنى» منتشر شد.

«دواین جانســون»، «کوین هارت»، «جک بلک»، «کارن گیالن» و «نیــک جوناس» از جمله 
بازیگرانى هستند که در این فیلم به ایفاى نقش مى پردازند.  بر اساس اعالم کمپانى «کلمبیا پیکچرز» 
با توجه به طوالنى شدن روند فیلمبردارى اثر، این فیلم که در ابتدا قرار بود ماه جوالى 2019 اکران 
شود با تأخیر در تاریخ 13 دسامبر اکران شد. این نسخه از فیلم «جومانجى» با نام «جومانجى 2» به 
بازسازى نسخه اول پرداخته و دواین جانسون، بازیگر معروف سینماى هالیوود با لقب «راك» ادامه 
دهنده راز هاى «رابین ویلیامز» فقید در این اثر سینمایى است. رابین ویلیامز، بازیگر «جومانجى» که با 

حضور در این فیلم محبوبیت فراوانى پیدا کرده بود بر اثر افسردگى دست به خودکشى زد.

اکران قریب الوقوع «جومانجى 2» 
با توجه به نزدیک شدن به بهمن ماه و زمان برگزارى مهمترین 
رویداد سینمایى کشور و همچنین اتمام زمان ارائه درخواست براى 
حضور در سى و هشتمین جشنواره فیلم فجر، اخبار و گمانه زنى ها 

پیرامون آثار حاضر در این دوره از جشنواره به گوش مى رسد.
حضور نام هایى همچون ابراهیم حاتمى کیا، مجید مجیدى، حمید 
نعمت ا...، محمدحسین مهدویان، بهروز شعیبى، ابراهیم ایرج 
زاد، برادران محمودى، پیمان قاسمخانى، محمد حسین لطیفى، 

کمال تبریــزى و هاتــف علیمردانى 
جشــنواره فجر در دوره سى و هشتم را 

به یکى از هیجــان انگیزترین 
جشنواره ها طى ادوار گذشته 
تبدیل کرده است. اما در این 
میان چهره هاى نام آشــنایى 

در ســینماى ایران حضور دارند 
که امسال به دالیل مختلف از حضور در 

جشنواره فیلم فجر جا مانده اند، کارگردانانى که طى 
سال هاى گذشــته بار ها نامزد سیمرغ 
بلورین شــده و همچنین گاهاى آن را 
نصیب خود کرده اند. داریوش مهرجویى 

یکــى از مهمترین غایبان ایــن دوره از 
جشنواره فیلم فجر است، وى که هم اکنون 
روز هاى پایانــى «المینور» جدیدترین 
ساخته خود را پشت سر مى گذارد با وجود 
آماده بودن اثر براى حضور در ســى و 

هشتمین جشنواره فیلم فجر از حضور در 
این دوره کنار کشید. دلخورى داریوش مهرجویى 

از مسئوالن برگزارى جشنواره فیلم فجر 
و سازمان سینمایى از دالیل مطرح شده 

براى این انصراف بود.
شــهرام مکرى دیگر کارگردانى بود که 

از حضور در جشــنواره فیلم فجر امســال انصراف داد، وى که 
جدیدترین اثر خود با نام «جنایت بــى دقت» را آماده حضور در 
فجر 38 داشت بنا به دالیلى از حضور در فجر امسال انصراف داد، 
مکرى دو عامل را دلیل انصراف خود از فجر اعالم کرد. جلوگیرى 
از تعجیل در مراحل پس از تولید و رساندن سریع فیلم به جشنواره 
فیلم فجر یکى از دالیلى بود که مکــرى از آن به عنوان توجیه 
انصراف خود یاد کرده بود، همچنین مکرى اعالم کرد که فیلمش 

نمى تواند در جشنواره فیلم فجر موفقیت خاصى را تجربه کند.
فریدون جیرانى که به تازگى از بستر بیمارى بیرون آمده از دیگر 
غایبان جشنواره فیلم فجر در دوره سى و هشتم است، وى هنوز 
فیلم اکران نشده «آشفتگى» را از سى و هفتمین جشنواره فیلم 
فجر در صف اکران دارد و به همین دلیل فیلمى براى فجر امسال 
آماده نکرده است. البته جیرانى طى سال پیش و امسال بیشترین 
تمرکز خود را روى ساخت و پخش سریال «نهنگ آبى» نخستین 

تجربه خود در عرصه کارگردانى سریال شبکه نمایش خانگى 
کرده است.

علیرضا داودنژاد دیگر کارگردان غایب جشنواره فیلم فجر امسال 
است، وى نیز امسال درگیر اکران آخرین ساخته خود «مصائب 
شیرین 2» است، وى طى آخرین گفتگوى خود اعالم کرد که 
چندین فیلمنامه آماده ســاخت دارد، اما همه چیز به نوع اکران 
فیلم «مصائب شیرین 2» بستگى دارد. داودنژاد از ساخت فیلم 
جدید خود در سال آینده خبر داد تا رسمًا حضور وى در فهرست 

کارگردان فجر 38 به طور کامل منتفى شود.
نرگس آبیار دیگر کارگردان غایب سى و هشتمین جشنواره 
فیلم فجر اســت، وى که ســال گذشته 
پرافتخارترین فیلم جشنواره یعنى «شبى 
که ماه کامل شــد» را در مهمترین 
رویداد سینمایى کشور داشت، امسال 
شاید در میان هیئت داوران حضور 
داشته باشد. آبیار امسال فیلم جدید 
خود را اکران کرد و با وجود مضمون و 
محتواى خاص آن توانست موفقیت بسیار خوبى را در گیشه 
کسب کند و جزو پرفروش ترین فیلم هاى غیر کمدى سینما 

در سال 98 باشد.
بهرام توکلى، کارگردان آثارى همچون 
«غالمرضا تختى»، «تنگه ابوقریب» و 
«اینجا بدون من» دیگــر کارگردان غایب 
جشــنواره فیلم فجر در دوره سى و هشتم 
اســت، وى پس از تجربه بسیار موفق «تنگه 
ابوقریب»، فیلم سینمایى «غالمرضا تختى» را 
راهى جشنواره کرد. غالمرضا تختى آخرین ساخته 
توکلى نه تنها در سى و هفتمین جشنواره فیلم فجر 
نتوانست جایزه چندانى را دریافت کند بلکه در اکران 
نیز با شکست سنگینى رو به رو شد، اتفاقى که شاید 

غیبت یکساله وى را رقم زده است.
سعید روستایى، دیگر کارگردان جوان اما نامدار این روز هاى سینما 
در سى و هشتمین جشنواره فیلم فجر غایب است، روستایى که 
سال گذشــته دومین فیلم خود را راهى جشنواره فیلم فجر کرد 
امسال در جشنواره هیچ فیلمى ندارد. روستایى با فیلم «مترى 
شیش و نیم» در جشنواره فیلم فجر در دوره سى و هفتم جوایز 
متعددى را از آن خود کرد و در گیشه نیز به عنوان پرفروش ترین 

فیلم سال 98 معرفى شد.
رضا میرکریمى کارگردان فیلم «قصرشــیرین»، نیما جاویدى 
کارگردان «فیلم سرخ پوست»، صفى یزدانیان کارگردان فیلم 
«ناگهان درخت» و پرویز شــهبازى کارگردان فیلم سینمایى 
«طال» از دیگر کارگردانانى هستند که سال گذشته در جشنواره 
فیلم فجر حضور داشــتند، اما جزو غایبان امســال محسوب 

مى شوند.

غافلگیرى در دهمین سالگرد اثر جنجالى «اسکورسیزى»

کارگردانان غایب سى و هشتمین جشنواره فیلم فجر 
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آقا سعید
 ناجى بیت المال!

مهدى تارتار با اشاره به امکانات کم این تیم به خبرنگاران حاضر در 
نشست خبرى بعد از دیدار با ذوب آهن گفت: شما بیایید تیم را بچینید. 

فکر کردید آن وقت شرایط نفت درست مى شود.
مهدى تارتار پس از کسب تساوى و ادامه روند شکست ناپذیرى 

در نشست خبرى بعد از بازى با ذوب آهن حاضر شد و 
ابتدا در خصوص حضور نیافتن علیرضا منصوریان در 

کنفرانس خبرى اظهار کرد: قبل از صحبت هاى فنى 
پیغام منصوریان را به شما مى دهم که عنوان کرد پرواز 

دارد و نمى تواند در نشست خبرى شرکت کند.
وى در ادامه افزود: در نیمه اول مالکیت توپ در اختیار ما بود ولى خلق 

موقعیت نداشــتیم، یکى دو بازیکن ما در باد پیروزى هفته قبل 
خواب بودند، در بین دو نیمه تذکر الزم را به آنها دادیم. ما 

یک ضربه پنالتى هم داشتیم که تبدیل به گل 
نشد. تارتار تأکید کرد: ذوب آهن در این 
بازى به خواسته اش رسید و حسرت این 
بازى براى ما باقى ماند.  وى در خصوص 

از دســت رفتن پنالتى توسط حســین ابراهیمى گفت: ابراهیمى 
پنالتى زن اول ماســت و در تمام تمرینــات پنالتى هایش را گل 
کرده بود. تمامى بازیکنان دنیا ممکن اســت پنالتى هایشان گل 
نشود. به هرحال شما امکانات دو باشگاه را کنار هم بگذارید و بعد 

قضاوت کنید.
سرمربى نفت مسجدســلیمان همچنین در ادامه با اشاره به کمبود 
امکانات تیمش تصریح کرد: ما باید مرتب به این شــهر و آن شهر 
برویم تا تمرین کنیم. بعد از بازى با نساجى زمین تمرین ما زیر کشت 
رفته و حتى یک جلسه هم در مسجدسلیمان تمرین نکردیم. بعد شما 
چطور انتظار دارید ما با ذوب آهن دیدار عادالنه داشته باشیم؟ حتمًا 
انتظار دارید تیمى که یک پنالتى اش خراب مى شود، با این شرایط 

سه گل هم به ذوب آهن بزند.

ن تیم به خبرنگاران حاضر در 
گفت: شما بیایید تیم را بچینید. 

ت مى شود.
مه روند شکست ناپذیرى

ود و ن حاضر ش
 منصوریان در 

صحبت هاى فنى 
ه عنوان کرد پرواز

کت کند.
 توپ در اختیار ما بود ولى خلق 

باد پیروزى هفته قبل  ما در
 را به آنها دادیم. ما 

 به گل 
ننننیننننننننننن
نننننننننین
ص

ن ابراهیمى گفت: ابراهیمى 
رینــات پنالتى هایش را گل 
ل گل ن اســت پنالتى هایشان

گاه را کنار هم بگذارید و بعد 

نین در ادامه با اشاره به کمبود 
رتب به این شــهر و آن شهر

جى زمین تمرین ما زیر کشت 
بعدشما  لیمان تمریننکردیم.
ر عادالنه داشته باشیم؟ حتمًا 
 خراب مى شود، با این شرایط 

همواره آخرین ماه ســال میالدى براى فوتبالدوستان قاره کهن با 
استرس هایى در راه قرار گرفتن تیم هاى محبوب باشگاهى شان در 
گروهبندى بزرگ ترین تورنمنت باشگاهى آسیا به پایان مى رسد، 
مراســمى که به میزبانى پایتخت مالزى در مقر AFC با حضور 

نماینده تیم هاى حاضر در فصل با جذابیتى خاص برگزار مى شود.
این بار اما این مراسم با چند روز تأخیر به نسبت سال هاى گذشته در 
19 آذر 1398 برگزار مى شود تا روزشمار براى نماینده هاى ایران در 
راه شناخت گروه هاى مقدماتى همینطور مسیر پلى آف براى ورود 
به این گروه ها آغاز شود. در شــرایطى که فدراسیون نوید داده بود 
امسال سهمیه ایران ســه به اضافه یک خواهد شد اما آخرین اخبار 

همان دو به اضافه دو را تأیید مى کند که ثابت مى کند استقالل و 
شهرخودرو برخالف پرسپولیس و سپاهان مسیرى دشوارتر براى 

رسیدن به مرحله گروهى پیش رو دارند.
رقابت هاى ACL2020 آخرین دوره اى محســوب مى شــود 
که بازى هــا با 32 تیم و در هشــت گروه چهار تیمى در شــرق و 
غرب برگزار مى شــود چــون از ســال 2021 بنا بــه وعده اى 
که رؤساى AFC دادند این رقابت ها با شکلى متفاوت و احتماًال 
با 48 تیم برگزار شــود که باید منتظر ماند و دیــد در آخرین دوره 
ACL با 32 تیم چه سرنوشــتى در انتظار نماینــده هاى ایران 

خواهد بود. 

مدیرعامل سابق باشگاه ذوب آهن گفت: 
در مورد جریمه مالى فســخ یک طرفه 
قرارداد شــکارى با ذوب آهن و انتقال 
غیرقانونى به روبیــن کازان، یک مبلغ 

استثنایى و تاریخى را خواستار شده ایم.
 ســعید آذرى در مورد اینکه باشــگاه 
روبین کازان بابت حق رشد رضا شکارى 
محکوم به پرداخت 105 هزار یورو (بیش 
از یک میلیارد و چهارصد میلیون تومان) 
به باشگاه ذوب آهن اصفهان شده است، 
اظهار کرد: همانطور که قبًال گفته بودم 
به شدت دنبال این پرونده هستم. درست 
است که از ذوب آهن جدا شدم اما پیگیر 

حق مملکتم هستم.
وى ادامه داد: بعد از دو ســال پیگیرى 
فیفا رأى داد که باشــگاه روبین کازان 
باید مبلغ 95 هزار یورو را بابت حق رشد 
شکارى و ده هزار یورو هم بابت دیرکرد 
به باشگاه ذوب آهن پرداخت کند. البته 

پرونــده در دو جنبه فســخ غیرقانونى 
قرارداد شــکارى با ذوب آهن و انتقال 
غیرقانونى این بازیکن به روبین کازان 

هم در جریان است.
مدیرعامل ســابق باشــگاه ذوب آهن 
اصفهان خاطرنشــان کرد: باشــگاه 
روبین کازان ظرف مدت 30 روز باید این 
مبلغ را به باشگاه ذوب آهن پرداخت کند 
ضمن اینکه این رأى غیرقابل اعتراض 

هم هست.
آذرى در پاســخ به اینکه در خصوص 
دوجنبــه دیگــر پرونده یعنى فســخ 
غیرقانونى شکارى با ذوب آهن و انتقال 
غیرقانونى این بازیکن به روبین کازان 
چه زمانى و با چــه کیفیتى رأى صادر 
خواهد شد، گفت: براى این قسمت در 
دو بخش غرامت مالــى و محرومیت 
درخواست داده ایم. در مورد جریمه مالى 
یک مبلغ استثنایى و تاریخى را خواستار 

شده ایم. ما با خود شکارى طرف نیستیم 
و علیه روبین کازان شــکایت کرده ایم 
اما ممکن اســت خود شــکارى هم با 

محرومیت رو به رو شود.
وى ادامه داد: پولى کــه ما االن در این 
پرونده برنده شــدیم (105 هزار یورو) 
بابت حق رشــد بود و پولــى که بابت 
غرامت فســخ یکطرفــه و غیرقانونى 

خواسته ایم حق ترانسفر است.
مدیرعامل پیشین باشــگاه ذوب آهن 
در پایان گفت: وکیــل ایتالیایى که من 
براى این پرونده گرفتم به شدت دنبال 
این است تا در دو جنبه دیگر پرونده هم 
رأى به نفع ذوب آهن صادر شود. او به 
من تأکید کرد کــه بخاطر ذوب آهن و 
شرافت کارى خودش دنبال این پرونده 
است. من به عنوان یک مدیر ایرانى تمام 
تالشم را انجام دادم تا پول به بیت المال 

مملکتم برگردد.

حسرت برد ذوب آهن
 به دلمان ماند

تارتار: 

درست پنج هفته پیش در چنین    بانک ورزش |
روزى بود که امیر قلعه نویى در نشســت خبرى بعد از 
بازى سپاهان و سایپا، یکى از عجیب ترین نشست هاى 
خبرى تاریخ فوتبال ایران را بر پا کرد؛ نطقى پر از جمالت 
چندش آور و باور نکردنى که حتى رســانه هاى رسمى 
و غیررسمى هم حیا کردند آن را به طور کامل پوشش 
بدهند. امیر به سبک خودش کسانى را که علیه او شعار 
مى دادند هدف گرفت و با تندترین عبارات ممکن به آنها 
توهین کرد. انتظار مى رفت همان شب شاهد برخورد 
سفت و سخت مراجع انضباطى با او باشیم، اما امروز که 
پنج هفته گذشته، هنوز خبرى از واکنش رسمى آقایان 
نشده است؛ کســانى که گابریل کالدرون را به علت 
اعتراض به سود بردن استقالل از اشتباهات داورى فوراً 
محروم کردند و زمینه چهارمین شکست پرسپولیس را 
چیدند، اما پارسال در مقابل ادعاى مکرر مهندسى نتایج 
ساکت ماندند و امسال هم به نشست خبرى منفى هجده 

سال ژنرال واکنشى نشان ندادند.
وقتى زور قانون به «همه» آدم ها نمى رسد، فقط مى توانیم 
امیدوار باشیم هیچ پسر کم سالى آن مصاحبه را نخوانده 
باشد و از خانواده اش نپرسیده باشــد «نطفه ناپاك» 
یا «پدرشان معلوم نیســت» یعنى چى. شاید هم آخر 
فصل باالخره سال ها طوالنى ناکامى قلعه نویى به پایان 
رسید و او یک جام برد؛ اینطورى هم تمام نطفه ها پاك 
مى شوند، هم پدرها و پسرها همدیگر را پیدا مى کنند و 
هم فوتبال ایران از حالت «مهندسى شده» خارج خواهد 
مى شود و شمایل پاك و قدســى گذشته را باز مى یابد. 
صحت خواب؛ کمیته هاى محتــرم اخالق و انضباطى. 
به خدا راضى نیستیم اینقدر خودتان را فداى برقرارى 
«عدالت» کنید رفقا! راســتى از گل آفساید سپاهان به 
پیکان و صعود حذفى روى بال هاى پرچم کمک داور چه 
خبر امیرخان؟ شما که پارسال سه هزار  بار اخراج نشدن 
انصارى جلوى نود ارومیه را سند مهندسى شدن نتایج 
دانستید، در مورد تابلوترین گل آفساید چند سال اخیر، 

نظر خاصى ندارید؟

حمله دوباره یک رسانه 
به سرمربى سپاهان

سپاهان در انتظار 19 آذر

عدم رضایت گل محمدى از ادامه همکارى با 
شهرخودرو و نتایج نه چندان خوب کالدرون 
احتمال تغییراتى را روى نیمکت دو تیم ایجاد 

کرده است.
ایــن روزها صحبت از تغییــر روى نیمکت 
برخى از تیم ها جدى تر از همیشــه پیگیرى 
مى شود و یکى از این تیم ها پرسپولیس است 
که در هفته هاى اخیر شایعات زیادى پیرامون 

نیمکت این تیم مطرح شده بود.
نتایج نه چندان قابل قبــول مدافع عنوان 
قهرمانى ســه فصل اخیر فوتبال ایران تا 
این مقطع از فصل که بیش از یک سوم 
بازى هاى لیگ برتر به پایان رسیده چند 
بار گابریل کالدرون، سرمربى آرژانتینى 
را تا پاى برکنارى بــرده و البته هنوز هم 

پرونده قطع همکارى با او در جریان است.
مدتى پیش صحبت هاى جدى از بازگشت 
برانکو به نیمکت پرســپولیس مطرح بود و 
این شایعه جذاب که خواست هواداران این 
تیم هم بــود به دلیل مشــکالتى که میان 

سرمربى کروات و مدیریت فعلى باشگاه در 
مورد برخى مسائل از جمله دریافت مطالباتش 
وجود داشت دور از دسترس به نظر مى رسید 
و حاال با توافقاتى که میان برانکو و مسئوالن 
فدراســیون فوتبال براى تیــم ملى صورت 
گرفته عمًال دیگر شانسى براى پرسپولیسى 

شدن دوباره وى وجود ندارد.
در این میان اما منتفى شــدن حضور برانکو 
باعث نشده مسئوالن پرسپولیس از فکر تغییر 
سرمربى خود بیرون بیایند و حاال آنها به دنبال 
گزینه دوم خود که یکــى از مربیان ایرانى 

هست رفته اند.
یحیى گل محمدى، سرمربى شهر خودرو در 
حال حاضر نزدیک تریــن گزینه به نیمکت 
پرسپولیس است. گل محمدى با وجود نتایج 
خوبى که در تیم مشــهدى گرفته از شرایط 
تیمش اصًال راضى نیســت و این موضوع را 
بارها در ماه هاى اخیر نشان داده و آخرینش 
در نشســت خبرى اخیر او و در اعتراض به 
مشــکالت مالى باشــگاه نمود پیدا کرده و 

هرچه این موضوع جلوتر مى رود شــایعات 
مبنى بر تمایلش به جدایى از شــهر خودرو 

پررنگ تر مى شود.
گل محمدى پیشــنهاد غیر مســتقیمى از 
سوى نمایندگان باشگاه پرسپولیس داشته 
و موافقت اولیه خود را براى حضور در این تیم 
اعالم کرده است ولى قطع همکارى با شهر 
خودرو و همچنین بسته شدن پرونده کالدرون 
در پرسپولیس دو اتفاقى هستند که بر سر راه 
بازگشــت یحیى به تیم سابقش قرار دارند و 
این همکارى در ابتدا نیازمند برطرف شدن 

موانع موجود است.
به هر جهت ادامه وضعیت شــهر خودرو و 
مشــکالتى که گل محمدى را از ادامه کار 
در این تیم دلسرد کرده و همچنین دنباله دار 
بودن نتایــج نه چنــدان خــوب کالدرون 
مى توانــد این ماجرا را ســرعت ببخشــد 
و باید دیــد در ادامه راه چــه اتفاقاتى پیش 
روى این دو تیم و نیمکت سرمربیگرى شان

 است. 

عدم رضایت گل محمدى
شهرخودرو و نتایج نه چن
احتمال تغییراتى را روىن

کرده است.
ایــن روزها صحبت از تغ
برخى از تیم ها جدى تر از
مى شود و یکى از این تیم
که در هفته هاى اخیر شای
نیمکت این تیم مطرح ش
نتایج نه چندان قابل قب
قهرمانى ســه فصل
این مقطع از فصل ک
بازى هاى لیگ برتر
بار گابریل کالدرون،
را تا پاى برکنارى بــر
پرونده قطع همکارى با
مدتى پیش صحبت هاى
برانکو به نیمکت پرســپ
این شایعه جذاب که خو
تیم هم بــود به دلیل مش

یحیى به دنبال بهانه براى جدایى
مشــکالت تیم ملى و نتیجه نگرفتن ویلموتس در دو دیدار پایانى 
تیم ملى، احتمال جدایى ویلموتس و جانشینى برانکو ایوانکویچ به 
جاى او موضوع داغ خبرهاى این روزهاى فوتبال کشور است در این 
باره خبرنگار «ایمنا» با رسول کربکندى یکى از کارشناسان فوتبال 

کشور گفتگو کرده است که در ادامه مى خوانید: 
نظر شــما در مورد رفتن ویلموتس و آمدن 

برانکو به عنوان سرمربى تیم ملى چیست؟
این تغییرات هیچ کمکى به تیم ملى نخواهد کرد و یک عقبگرد است. 
بدون در نظر گرفتن مسائل مالى، ویلموتس به علت نتایج اخیر تیم 
ملى و وضعیت خطرناك براى صعود به جام جهانى احساس خطر 

کرده است.
انتخاب برانکو به عنوان سرمربى جدید تیم 

ملى صحیح است؟
برانکو زمان زیادى را در لیگ فوتبال ایران کار کرده است و به خوبى 
بازیکنان را مى شناســد. آوردن مربى که در باشگاه کار کرده است 
براى تیم ملى یکسرى حساســیت ها ایجاد مى کند. آمدن برانکو 
یک هندوانه در بسته اســت و نمى توان پیش بینى کرد. ما باید به 
فکر یک مربى خوب براى 
طوالنى مدت باشیم و نه 

رفع مشکل مقطعى.

با توجه بــه نتیجه نگرفتــن برانکو و اخراج 
از تیم االهلى، عملکــرد او را چطور ارزیابى

 مى کنید؟
برانکو بخاطر زمان زیادى که در پرسپولیس بود توانست با مدیریت 
و نظم نتیجه خوبى با این تیم بگیرد. اگر نمى رفت و از االهلى اخراج 

نمى شد، ذهنیت ها نسبت به عملکرد او بهتر بود.
نظر شما در مورد مشــکالتى که فدراسیون 
با ویلموتس دارد از جمله مشــکالت مالى 

چیست؟
فدراسیون خوب قرارداد نمى بندد و در قبال آن توان اجراى 
تعهداتش را ندارد. این موضوع نشــان دهنده این اســت 
فوتبال حرفه اى نداریم. همانطور که در قرارداد کى روش 

نیز بیشتر اختیارات دست کى روش بود.
انتخــاب ویلموتس بعــد از کى روش 

صحیح بود؟
باید مربى بزرگ ترى نسبت به کى روش مى آوردند. فدراسیون 

مربى انتخاب کرد که حرف شــنوى بیشترى داشــته باشد و مثل 
زمان کى روش زیر سلطه نباشند. ویلموتس سرمربى تیم ملى شد و 
حرف هاى شــعارگونه زیادى در مورد او زدند که نشــان از ضعف 
فدراســیون دارد. در دو بازى اخیر با بحرین و عراق تهاجمى بازى 
نکردیم و از آمادگــى دفاعى زمان کى روش بــى بهره بودیم. من 
شناختى نســبت به ویلموتس نداشتم. شاید مشــاوران فدراسیون 
انتخاب خوبى نداشتند. بزرگ ترین اشــتباه انتخاب این سرمربى 

ساکن نبودنش در ایران است.
چرا نحوه قرارداد بستن ویلموتس و بندهاى 

آن، رسمى اعالم نشده است؟
واسطه ها بیشتر از افراد آگاه در انتخاب و قرارداد بستن دخیل هستند. 
واسطه هایى که این مربى ها را پیدا مى کنند و قراردادها را مى بندند 

اشراف بیشترى روى قراردادها و مربى ها دارند تا فدراسیون.
عملکرد ویلموتس را چگونه دیدید؟

ویلموتس سازه اى که کى روش ساخته بود را از بین برد. ایران 
مقابل بحرین و عراق تهاجمى بــازى نکرد موقعیت آنچنانى 
نداشت. این نشان مى دهد که ویلموتس از فوتبال ما دور بوده و 
با تیم ملى تمرینات کمى داشته است؛ اگر تفکر تهاجمى بازى 

کردن داشته، نتوانسته آن را پیاده کند.
کى روش از نظر روحى بــه بازیکنان نزدیک 
بود و رفتنش باعث نشده ستاره هاى تیم ملى 

عملکرد ضعیف ترى داشته باشند؟
کى روش احاطه زیادى روى بازیکنان داشــت. ضمن 
اینکه بازیکنان جرأت هیچ تخلفى نداشــتند بین او و 
بازیکنان روابط خوبى بود. با عدم شــناختى که بین 
ویلموتس و بازیکنان وجود دارد روابط خوب بین آنها 
به حداقل رسیده است. توجه نداشتن به این موضوع 

نیز یکى از نقایص کار فدراسیون است.

یک هندوانه در بسته اســت و نمى توان پیش بینى کرد. ما باید به 
فکر یک مربى خوب براى 
طوالنى مدت باشیم و نه 

رفع مشکل مقطعى.

مربى انتخاب کر
زمان کى روش زی
حرف هاى شــع
فدراســیون دارد
نکردیم و از آمادگ
شناختى نســبت
انتخاب خوبى ند
ساکننبودنش در
چرا نح
آن، رس
ا واسطه ها بیشتر
ا واسطه هایى که
اشراف بیشترى

عملکر
ویلموتس سا
مقابل بحرین
نداشت. این
با تیم ملى
کردنداش
کىرو
بود و
عملک
کى رو
اینک
باز
وی
به
نی

رسول کربکندى:

 برانکو اخراجى االهلى است و ذهنیت به او منفى است

طالیى پوشان در ثانیه هاى پایانى از شکست برابر اســتقالل فرار کردند تا به صدر 
جدول صعود کنند.

سپاهان که در این فصل شکست ناپذیر بوده و در 10 دیدار این فصل صاحب 6 پیروزى 
و 4 تساوى شده، دیروز در مسابقه حساسى در نقش جهان و در مقابل نزدیک به 45 
هزار نفر به مصاف استقالل رفت در حالى که شدیداً به دنبال 3 امتیاز بود تا با لغزش 
شهرخودرو به صدر جدول صعود کند و در جدال مدعیان برنده شود. در آن سوى میدان 
شاگردان استراماچونى نیز پس از هشت برد پیاپى نمى خواستند امتیاز از دست دهند و در 

تالش براى کسب برترى بودند تا باالتر از طالیى پوشان قرار بگیرند.
دیدار دیــروز در حالى با نتیجه 2 بر 2 به پایان رســید که اســتقالل فقط یک گام تا 
صدرنشینى فاصله داشت اما در لحظات پایانى کار به تساوى کشید تا سپاهان به صدر 

جدول صعود کند و استقالل با یک بازى بیشتر همچنان در رده سوم باقى بماند.

شرح گل ها:
سپاهان 1 - استقالل صفر (دقیقه 14: گئورگى ولسیانى): سعید آقایى در سمت چپ 
زمین محمدرضا حسینى را صاحب توپ کرد که ارسال سرضرب او را ولسیانى با حضور 

و تکل به موقع زد تا طالیى پوشان به گل اول برسند.
سپاهان 1 - استقالل 1 (دقیقه 57: مهدى قائدى): مسعود ریگى به زیبایى در میانه زمین 
توپ گیرى کرد و به دیاباته پاس داد که او نیز مجددا ریگى که با سرعت به سمت راست 
رفته بود را صاحب توپ کرد، اما این بازیکن پاس به عقب کوتاهى به وریا غفورى داد تا 
با ارسال دیدنى کاپیتان آبى ها و شوت ناگهانى و استثنایى مهدى قائدى، دروازه سپاهان 
باز شود تا با این گل رکورد پیام نیازمند، دروازه بان سپاهان را بشکند، چراکه سپاهان براى 

اولین بار در این فصل در جریان بازى گل خورد.
سپاهان 1 - استقالل 2 (دقیقه 79: شیخ دیاباته): ارسال زیباى مهدى قائدى از روى 
کرنر سمت راست زمین به مقابل تیرك دوم را شیخ دیاباته باالتر از مهدى زاده، پورقاز و 

شهباززاده با ضربه سر فوق العاده تبدیل به گل کرد.
سپاهان 2 - استقالل 2 (دقیقه 5+90: امید نورافکن): پاس بلند مهدى کیانى از زمین 
خودى را کى روش استنلى با ضربه سر به امید نورافکن رساند تا او بعد از کنترل توپ 
و شوت پاى راســت زمینى که از بین پاهاى غفورى و غالمى عبور کرد، گل تساوى 

طالیى پوشان را بزند.

لحظه جنجالى
دقیقه 51: پس از ارسال میلیچ از کرنر سمت چپ زمین کى روش استنلى با دست توپ را 
از محوطه جریمه سپاهان دور کرد که در این صحنه زاهدى فر در تصمیمى بحث برانگیز 
اعتقاد به اعالم پنالتى به سود استقالل نداشت. این صحنه   بازى را به جنجال کشاند و 
بازیکنان استقالل و اعضاى کادرفنى شدیداً به داور مسابقه اعتراض کردند.سرمربى 
استقالل پس از تصمیم داور بشدت معترض بود و وارد زمین شد و با داور صحبت کرد؛ 
استراماچونى در صحنه اى هواداران سپاهان را نیز تحریک کرد. پس از این صحنه نیز 
بازیکن استقالل برخوردى  با بازیکن سپاهان داشت که این موضوع سبب شد نیمکت 
سپاهان نیز به عملکرد داور معترض شوند. پس از اعتراضات مکرر بازیکنان و کادرفنى 
اســتقالل به داور این دیدار، هواداران اســتقالل نیز با پرتاب صندلى به داخل زمین 

اعتراض خود را نشان دادند.
بخش رسانه اى تیم فوتبال اســتقالل بالفاصله پس از رخ دادن این اتفاق جنجالى، 
واکنش نشان داد و با انتشار لحظه برخورد توپ به دست کى روش استنلى و با جمله 

کوتاه «واضح ترین پنالتى دنیا» به توضیح این صحنه بسنده کرد.

طالیى پوشان تعارف پدیده را رد نکردند

سپاهان در وقت اضافه صدر را پس گرفت
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آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى واراضى وساختمانهاى فاقدسند رسمى

برابر آراء صادره هیئتهــاى اول ودوم موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى 
وساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است .لذامشخصات متقاضیان وامالك موردتقاضا به شرح زیربه 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند ازتاریخ انتشاراولین 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را دراداره ثبت اسناد وامالك محل تسلیم وپس از اخذ 
رسید، رف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مرجع قضایى تقدیم 

نمایند.
1- رأى شماره 3843 مورخه 1398/4/12 خانم مریم سلیمانى فرزند مهرعلى در ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 64/89 مترمربع قسمتى از پالك شماره 72/25 مترمربع  واقع در 

قطعه 3 بخش11 ثبت اصفهان –متقاضى مالک رسمى شماعى مى باشد 
2- رأى شــمار 2047مورخه 1398/2/29 خانم خدیجه کبیرى فرزند على در ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 143/65 مترمربع قسمتى از پالك 58 باقى مانده که به پالك58/64 
استانداردسازى شده است قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان –متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد 
3- رأى شــماره 4294 مورخه 1398/4/25 آقــاى احمد موالیى فرزنــد على محمد در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 116/58 مترمربع قسمتى از پالك 195 قطعه 11 بخش 
11 ثبت اصفهان – متقاضى قسمتى ازملک رامالک رســمى مشاعى مى باشد وقسمتى 
دیگررا طبق قولنامه عادى با واســطه از ورثه مالک رســمى اکبرحاج صادقیان خریدارى 

نموده است 
4- رأى شماره 3256 مورخه 1398/3/23 خانم اعظم مغزى نجف آبادى فرزند محمد على 
در سه انگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 99/89 مترمربع قسمتى از  پالك 

995 قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
5-  رأى شماره 3257 مورخه 1398/3/23 آقاى مجید شریعتى نجف آبادى فرزند رضا در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 99/89 مترمربع قسمتى از پالك 995 

قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
6- رأى شــماره 4576 مورخه 1398/5/8 آقاى علیرضا رضائــى میرقائد فرزند جولى در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 137/94 مترمربع قسمتى از پالك 87 اصلى بخش 12 
ثبت اصفهان –انتقال ملک از مالک رسمى ورثه غالمحسین معینى به صورت عادى ومع 

الواسطه به متقاضى مى باشد 
7- رأى شــماره 4577 مورخه 1398/5/8 خانم الهام معزى فرزند علیرضا در 3/28 دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 231/90 مترمربع قسمتى از پالك ثبتى 316 واقع 

در قطعه 5 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان –متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
8- رأى شــماره 4578 مورخه 1398/5/8 آقاى امین آذرى فرزند محسن در 2/72 دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 231/90 مترمربع قسمتى از پالك 316 واقع 
در قطعه 5 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان -  متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد   

9- رأى شماره 4162 مورخه 1398/4/19 خانم فریبا سلمان زاده نجف آبادى فرزند حجت 
اله در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 202/85 مترمربع قسمتى از پالك 230 قطعه 4 

بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
10- رأى شــماره 5045 مورخه 1398/6/5 آقاى محمد رضائى فرزند غالمحســین در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 109/34 مترمربع پالك شماره 129 اصلى واقع در قطعه 
10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – نتقال ملک به صورت عادى از مالک رسمى آقاى 

عبدالکریم حاجى صادقیان و سیدجمال کافى موسوى مى باشد 
11- رأى شماره 5048مورخه 1398/6/5 خانم عفت ابوتراب نجف آبادى فرزند حیدرعلى 
در ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 130/65 مترمربع پالك شماره 660 اصلى واقع در 

قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
12- رأى شماره  5510 مورخه 1398/6/17 خانم بتول یکپایى فرزند حسین در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 194/51 مترمربع پالك شماره 206 اصلى 

واقع در قطعه 2 بخش 11 حوزه ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
13- رأى شماره 5509 مورخه 1398/6/17 آقاى نصراهللا ابراهیم نجف آبادى فرزند على 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 194/51 مترمربع پالك شماره 
206 اصلى واقع در قطعه 2 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد
14- رأى شماره 5148 مورخه 1398/6/7 آقاى فضل اله حجتى فرزند مرتضى در ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 252/58 مترمربع پالك شماره 667 اصلى واقع در قطعه 10 بخش 

11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
15- رأى شماره 6196 مورخه 1398/7/2 خانم زهرا مرادى ســفتجانى فرزند سردار در 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 107 مترمربع پالك شماره 26 فرعى از 22 اصلى واقع 

در قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
16- رأى شماره 5352 مورخه 1398/6/12 آقاى اکبر عابدینى نجف آبادى فرزند محمود 
در ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 200/39 مترمربع پالك شماره 3و4 فرعى از 812 
اصلى واقع در قطعه 5 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
17- رأى شماره 5161 مورخه 1398/6/9 آقاى غالمرضا طاهرى نجف آبادى فرزند محمد 
على در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 226/48 مترمربع پالك شماره 966 اصلى واقع 

در قطعه 3 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
18- رأى شماره 5039 مورخه 1398/6/5 آقاى علیرضا رضائى فرزند حسن در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 106/35 مترمربع پالك شماره 1 فرعى از 
355 اصلى واقع در قطعه 4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد
19- رأى شماره 5038 مورخه 1398/6/5 خانم اکرم زمانه نجف آبادى فرزند رمضان در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 106/35 مترمربع پالك شماره 1 
فرعى از 355 اصلى واقع در قطعه 4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
20- رأى شماره 5332 مورخه 1398/6/12 آقاى روح اله ایران نژاد نجف آبادى فرزند احمد 
در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 165/60 مترمربع پالك شماره 508 اصلى واقع در 

قطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
21- رأى شــماره 5496 مورخه 1398/6/17 آقاى مجتبى معینى نجف آبادى فرزند على 
محمد در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 87/90 مترمربع پالك شماره 1171 اصلى واقع 

در قطعه 7 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
22- رأى شماره 5486 مورخه 1398/6/17 آقاى محمدرضا  انتشارى نجف آبادى فرزند 
حسن در ششدانگ یک باب مغازه وفوقانى به مساحت 45/27 مترمربع پالك شماره 542 

اصلى واقع در قطعه 4 بخش11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
23- رأى شماره 5159 مورخه 1398/6/9 آقاى محمدرضا عظیمى یانچشمه فرزند علیرضا 
در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 148/20 مترمربع پالك شماره 87 اصلى واقع دربخش 
12 حوزه ثبت ملک اصفهان – انتقال ملک ازمالک رســمى غالمحسین معین به صورت 

عادى و باواسطه به متقاضى مى باشد 
24- رأى شــماره 5112 مورخه 1398/6/6 خانم فریبا ربانیان نجف آبادى فرزند رضا در 
ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 146/39 مترمربع پالك شماره 326 اصلى واقع  در 

قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
25- رأى شــماره 5376 مورخه 1398/6/12 آقاى عبداله رســتمى فرزند حسینعلى در 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 178/77 مترمربع پالك شماره 1 فرعى از 255 اصلى 

واقع در قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
26- رأى شــماره 5412 مورخه 1398/6/13 خانم شوکت مهدوراقاگلى فرزند نصراهللا در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 233/33 مترمربع پالك شماره 990 

اصلى واقع در قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

27- رأى شــماره 5411 مورخه 1398/6/13 آقاى عنایت اله ملکى فرزند ابراهیم در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 233/33 مترمربع پالك شماره 990 
اصلى واقع در  قطعه 7 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
28- رأى شماره 6255 مورخه 1398/7/6 خانم صدیقه صفرنوراله نجف آبادى فرزند اسداله 
در ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 144/29 مترمربع پالك شماره 1276 اصلى واقع 
در قطعه 10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

29- رأى شماره 5554 مورخه 1398/6/21 آقاى امیرمعینى نجف آبادى فرزند مهدى در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 127/32 مترمربع پالك شماره 583 
اصلى واقع در قطعــه 7 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى نســبت به ملک مورد تقاضا و 
انتقال ملک از مالک رسمى آقاى محمود منتظرى به صورت عادى و مع الواسطه خریدارى 

نموده است 
30- رأى شماره 5553 مورخه 1398/6/21 خانم مهرى رحیمى فرزند مرتضى در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 127/32 مترمربع پالك شماره 583 اصلى 
واقع در قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک 
ازمالک رسمى آقاى محمود منتظرى به صورت عادى ومع الواسطه خریدارى نموده است 

31- رأى شماره 5127 مورخه1398/6/6 آقاى رضا اله بیگى فرزند بشیر در ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 93/06 مترمربع پالك شماره 1 فرعى از 465 اصلى واقع در قطعه 7 
بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک به 
صورت عادى وبا واسطه از مالکان رسمى تقى اکبرى و سعادت اله کثیرى و فاطمه کثیرى 

خریدارى نموده است 
32- رأى شــماره 5113 مورخه 1398/6/6 آقــاى محمود خزائیلى فرزنــد قربانعلى در 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 265/18 مترمربع پالك شماره  1 فرعى از 121 اصلى 
واقع در قطعه 6بخش 11حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

33- رأى شــماره 5506 مورخه 1398/6/17 آقاى اصغر عابدین پــور نجف آبادى فرزند 
على در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 163/04 مترمربع پالك شماره 1 فرعى از 329 
اصلى واقع در قطعه 3 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
34- رأى شــماره 6247 مورخه 1398/7/6 آقاى عبدالحسین زمانیان نجف آبادى فرزند 
محبعلى درششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 166/20 مترمربع پالك شماره 471/1 
و471/2 اصلى واقع در قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رســمى مشاعى 

مى باشد
35- رأى شــماره 5108  مورخــه 1398/6/6 آقاى مهدى انتشــارى فرزند مصطفى در 
ششدانگ یک باب مغازه وفوقانى به مساحت 85/72 مترمربع پالك شماره 687 اصلى واقع 

در قطعه 8 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
36- رأى شماره 5488 مورخه 1398/6/17 آقاى محمود عابدى گنهرانى فرزند نوروزعلى 
در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 181/50 مترمربع پالك شماره 10139 فرعى از 391 
اصلى واقع در بخش 9 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

37- رأى شــماره 5176 مورخه 1398/6/9 آقاى حســن مؤمنى دهقى فرزند حبعلى در 
ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 181/64 مترمربع پالك شماره 3552 فرعى از 391 
اصلى واقع در بخش 9 حوزه ثبت ملک اصفهان –انتقال ملک به صورت عادى و مع الواسطه 

از مالک رسمى محمود عینى نجف آبادى به متقاضى مى باشد
38- رأى شماره 5550 مورخه1398/6/21 خانم شهین شاه بنده نجف آبادى فرزند سعادت 
اله در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 253/44 مترمربع پالك شماره 
212 اصلى واقع در قطعه 3 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان –انتقال ملک از مالک رسمى 

اسماعیل ایمانیان به صورت عادى به متقاضى مى باشد 
39- رأى شماره5549 مورخه1398/6/21 آقاى اسماعیل ایمانیان نجف آبادى فرزند اکبر 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 253/44 مترمربع پالك شماره 
212 اصلى واقع در قطعه 3 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان –متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد  
40- رأى شماره 5469 مورخه 1398/6/16 خانم اعظم منتظرى فرزند محمد در ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 88/85 مترمربع پالك شماره 437 اصلى واقع در قطعه 10 بخش 

11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
41- رأى شماره 6270 مورخه 1398/7/6 آقاى عباس بدیهى نجف آبادى فرزند غالمرضا 
در ششدانگ یکباب مغازه و فوقانى مسکونى به مساحت 96/60 مترمربع پالك شماره 6 
اصلى واقع در بخش 12 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
42- رأى شماره 6262 مورخه 1398/7/6 خانم اکرم اسمعیلى نجف آبادى فرزند جعفرقلى 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 249/80 مترمربع پالك شماره 
1610 اصلى واقع در قطعه 2 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
43- رأى شماره 6263 مورخه 1398/7/6 آقاى یداله همتیان فرزند عباس  در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 249/80 مترمربع پالك شماره 1610 اصلى 
واقع در قطعه 2 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رســمى مشاعى مى 

باشد
44- رأى شماره 5150 مورخه 1398/6/7 آقاى داود اشراقى فرزند اکبر درششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 172/06 مترمربع پالك شماره 1683 اصلى واقع در قطعه 7 بخش 11 حوزه 

ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
45- رأى شماره 5130 مورخه 1398/6/6 آقاى على ملکى نجف آبادى فرزند عباسعلى در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 122/55 مترمربع پالك شماره 187 اصلى واقع در قطعه 

10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
46- رأى شماره 3627 مورخه 1398/4/6 آقاى مرتضى معینى نجف آبادى فرزند عباس 
درقسمتى از ششدانگ یکباب مغازه به مســاحت 24/01 مترمربع قسمتى از پالك شماره 
653/32 واقع در قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان که باقسمتى ازپالك 653/4 تواما تشکیل 

یکباب مغازه رامى دهد  - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
47- رأى شماره 5141 مورخه 1398/6/6 خانم عزت بهارلویى فرزند یداهللا در ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 88/75 مترمربع پالك شماره 285/1 واقع در قطعه 4 بخش 11 

حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
48- رأى شماره 6249 مورخه 1398/7/6 آقاى امیر توکلى فرزند على در ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 211/50 مترمربع پالك شماره 2 و3 فرعى از 328 اصلى واقع در قطعه 4 

بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
49- رأى شماره 6145 مورخه 1398/7/1 آقاى محمود واحد فرزند غالمعلى در ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 171/53 مترمربع پالك شماره 1101 اصلى واقع در قطعه 2 بخش 

11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
50- رأى شــماره 5476 مورخه 1398/6/16 خانم لیال عیدى ونــدى فرزند فریدون در 
ششدانگ یکباب خانه و مغازه به مســاحت 250 مترمربع پالك شماره 87 اصلى واقع در 
بخش 12حوزه ثبت ملک اصفهان –انتقال ملک از مالک رســمى غالمحسین معین به 

صورت عادى و باواسطه به متقاضى مى باشد 
51- رأى شــماره 6147 مورخه 1398/7/1خانــم ملیحه احمدیان نجــف آبادى فرزند 
اکبردرششــدانگ یک باب مغازه و طبقه فوقانى به مساحت 24/66 مترمربع پالك شماره 
449 اصلى واقع در قطعه 4بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان –انتقال ملک از مالک رسمى 

عزیزاله حاجى بابایى به صورت عادى وباواسطه به متقاضى مى باشد 
52- رأى شــماره 5468 مورخــه 1398/6/16 خانم صغرى مختــارى فرزند ابوالفضل 
درششدانگ یکباب خانه به مساحت 365 مترمربع پالك شماره 276 اصلى واقع در قطعه 4 

بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
53- رأى شماره 6237 مورخه 1398/7/4 آقاى غالمرضا فروزان نجف آبادى فرزند مانده 
على در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 374/57 مترمربع پالك شماره 327 اصلى واقع 

در قطعه 5 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
54- رأى شــماره 6238 مورخه 1398/7/4 آقاى حمیدرضا قنبرپور فرزند قنبرعلى در سه 

دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 265/05 مترمربع پالك شماره 966 
اصلى واقع در قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

55- رأى شــماره 6239 مورخه 1398/7/4 خانم اکرم یزدانى فرزند نصراله در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 265/05 مترمربع پالك شماره 966 اصلى واقع 

در قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
56- رأى شماره 4786 مورخه 1398/5/24 خانم الهه جبارى نجف آبادى فرزند عباسعلى 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 132/60 مترمربع پالك شماره 
564 اصلى واقع در قطعه 6 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد
57- رأى شماره 4785 مورخه 1398/5/24 آقاى محمد طراوت فرزند محمود در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 132/60 مترمربع پالك شماره 564 اصلى واقع 

در قطعه 6 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
58- رأى شــماره 5502 مورخه 1398/6/17 آقاى مهدى ســتایش فرزند مانده على در 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 147/80 مترمربع پالك شماره 22 فرعى از22 اصلى 

واقع  در قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
59- رأى اصالحى شــماره 2620 مورخه 1398/3/9 پیرو رأى 2625 مورخه 1398/3/9 
خانم زهرا ایوبى فرزند یداله در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 162 
مترمربع قسمتى از پالك شماره 409 اصلى واقع در قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان و رأى 
شــماره 11485 مورخه 1396/11/28 آقاى ایمان انتظارى نجف آبادى فرزند مرتضى در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 162 مترمربع قسمتى از پالك شمار 409 اصلى واقع در 

قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
60- رأى شماره 5463 مورخه 1398/6/16 آقاى حسین حقیقى نجف آبادى فرزند محمد 
باقر در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 113/40 مترمربع پالك شماره 
6 فرعى از 70 اصلى واقع در قطعه 4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
61- رأى شماره 5462 مورخه 1398/6/16 خانم راضیه صالحى حاجى آبادى فرزند مرتضى 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 113/40 مترمربع پالك شماره 6 
فرعى از 70 اصلى واقع در قطعه 4 بخش 11 حوزه ثبــت ملک اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
62- رأى شماره 5466 مورخه 1398/6/16 آقاى سعید ذوالفقاریان فرزند عیدى محمد در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 224/10 مترمربع پالك شماره 87 اصلى واقع در بخش 
12 حوزه ثبت ملک اصفهان –انتقال ملک از مالک رسمى غالمحسین معین وبه صورت 

عادى و باواسطه به متقاضى مى باشد 
63- رأى شماره 5153 مورخه 1398/6/7 آقاى الیاس غیور نجف آبادى فرزند علیرضا در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 219/50 مترمربع پالك شماره 364 اصلى واقع در قطعه 

3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
64- رأى شماره 6211 مورخه 1398/7/3 خانم محترم شهیدى فرزند قربانعلى در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 179/80 مترمربع پالك شماره 365 اصلى واقع 

در قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
65- رأى شماره 6212 مورخه 1398/7/3 آقاى اسماعیل افشــارى اسفیدواجانى فرزند 
رمضان در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 179/80 مترمربع پالك 
شماره 365 اصلى واقع در قطعه 10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
66- رأى شــماره 5459 مورخه 1398/6/16 آقاى احمد قائدى فرزند محمد على در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 140/79 مترمربع پالك شماره 228 اصلى 
واقع در قطعه 4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رســمى مشاعى مى 

باشد
67- رأى شماره 5460 مورخه 1398/6/16 آقاى محمد على قائدى فرزند جواد در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 140/79 مترمربع پالك شماره 228 اصلى واقع 

در قطعه4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
68- رأى شماره 5504 مورخه 1398/6/17 خانم زهرا چاوشى نجف آبادى فرزند باقر در 
ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 19/50 مترمربع پالك شــماره 4 فرعى از 428 اصلى 
واقع در قطعه 10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان –انتقال ملک از مالک رســمى ربابه 

مالخداداد به صورت عادى به متقاضى مى باشد 
69- رأى شماره 5503 مورخه 1398/6/17 آقاى على باقرى فرزند عباس در ششدانگ یک 
باب خانه نیمه ساز به مساحت 200مترمربع پالك شماره 87 اصلى واقع در بخش 12 حوزه 
ثبت ملک اصفهان - انتقال ملک از مالک رســمى على مهدیه به صورت عادى وباواسطه 

به متقاضى مى باشد
70- رأى شماره 5493 مورخه 1398/6/17 آقاى فرهاد شهبازى فرزند صفر در ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 149/75 مترمربع پالك شماره 9 فرعى از 1531 اصلى واقع در 

قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
71- رأى شــماره 6260 مورخه 1398/7/6 آقاى على محمدى نجف آبادى فرزند حسن 
در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 223/53 مترمربع پالك شماره 1 فرعى از 452 اصلى 
واقع در قطعه 10بخش 11 ثبت اصفهان –انتقال ملک از مالک رســمى صادق ایوبى به 

صورت عادى به متقاضى مى باشد 
72- رأى شماره 3793 مورخه 1398/4/11 آقاى على صالحى نجف آبادى فرزند محمد 
در سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 215/30 مترمربع قسمتى از پالك 

835/22 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
73- رأى شماره 3791 مورخه 1398/4/11 خانم زهرا انتشارى نجف آبادى فرزندیداهللا در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 215/30 مترمربع قسمتى از پالك 

835/22 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
74- رأى شــماره 5125 مورخه 1398/6/6 آقاى یداله امینى نجــف آبادى فرزند محمد 
على در ششدانگ یک باب مغازه وزیرزمین تجارى و فوقانى مسکونى به مساحت 40/60 
مترمربع پالك شــماره 13 فرعى از 642 اصلى واقع در قطعه 3 بخش 11 حوزه ثبت ملک 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
75- رأى شــماره 5465 مورخه 1398/6/16 خانم زهرا محمدى خواه نجف آبادى فرزند 
احمد در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 199/30 مترمربع پالك شماره 768 اصلى واقع 

در قطعه 3 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
76- رأى شماره 5160 مورخه 1398/6/9 آقاى رسول یزدانیان نجف آبادى فرزند حسینعلى 
در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 163 مترمربع پالك شماره 407 اصلى واقع در قطعه 6 

بخش11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
77- رأى شماره 5163 مورخه 198/6/9 خانم پریســا فاضل نجف آبادى فرزند قربانعلى 
در ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 154/60 مترمربع پالك شماره 1228 اصلى واقع 
در قطعه 10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

78- رأى اصالحى شــماره 6045 مورخه 1398/6/30پیرو رأى شــماره 10435 مورخه 
1397/11/9 آقاى مرتضى لسانى فرزند محمد على در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
277/80 مترمربع قسمتى از پالك 683 قطعه 4 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
79- رأى شماره 6184 مورخه 1398/7/2 خانم شهین آذرى نجف آبادى فرزند حسین در 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 88/19 مترمربع پالك شماره 232 اصلى واقع در قطعه 
4 بخش 11 ثبت اصفهان – انتقال ملک از مالک رســمى نجف على اسماعیلى به صورت 

عادى وباواسطه به متقاضى مى باشد 
80- رأى شماره 5417 مورخه 1398/6/13 آقاى همایون لطفى نجف آبادى فرزند فتحعلى 
در سه ددانگ مشاع از ششــدانگ دوباب مغازه مشتمل برســه طبقه به مساحت 87/16 
مترمربع پالك شــماره 2 فرعى از 642 اصلى واقع در قطعه 3 بخش 11 حوزه ثبت ملک 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
81- رأى شــماره 5418 مورخه 1398/6/13 آقاى محمد کریم لطفى نجف آبادى فرزند 
فتحعلى در سه دانگ مشاع از ششدانگ دوباب مغازه مشتمل بر سه طبقه به مساحت 87/16 

مترمربع پالك شــماره 2 فرعى از 642 اصلى واقع در قطعه 3 بخش 11 حوزه ثبت ملک 
اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

82- رأى شماره 4800 مورخه 1398/5/27 آقاى عباسعلى قوقئى نجف آبادى فرزند على در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 132/33 مترمربع پالك شماره 679 اصلى واقع در قطعه 6 

بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
83- رأى شماره 6041 مورخه 1397/6/17 آقاى ابراهیم عابدینى نجف آبادى فرزند عبداهللا 
در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 26/97 مترمربع که مقدار 20/02 مترمربع آن از پالك 
6/95 مترمربع آن از 497/5 واقعین در قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
84- رأى شماره 5456 مورخه 1398/6/16 آقاى مهدى ودودى  نجف آبادى فرزند رضا 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 69/19 مترمربع پالك شماره 
228 اصلى واقع در قطعه 4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد
85- رأى شــماره 5455 مورخه 1398/6/16 خانم محبوبه ودودى فرزند عباسعلى در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 69/19 مترمربع پالك شماره 228 اصلى 

واقع در قطعه 4 بخش 11ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
86- رأى شماره 5438 مورخه 1398/6/14 آقاى عباس پاینده فرزند ناصرقلى در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 183/10 مترمربع پالك شماره 269 اصلى واقع 

در قطعه 2 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
87- رأى شماره 5439 مورخه 1398/6/14 خانم شکوفه پور اکبرشریفى فرزند ابوالقاسم 
در سه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 183/10 مترمربع پالك شماره 
269 اصلى واقع در قطعه 2 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد
88- رأى شــماره 5474 مورخه 1398/6/16 خانم پروین احمــدى فرزند نصرت اله در 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 99 مترمربع پالك شماره 87 اصلى واقع در بخش 12 
حوزه ثبت ملک اصفهان – انتقال ملک از مالک رسمى غالمحسین معین به صورت عادى 

و باواسطه به متقاضى مى باشد 
89- رأى شماره 6209 مورخه 1398/7/2 خانم راضیه بهرامیان نجف آبادى فرزند حسین 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 150/94 مترمربع پالك شماره 2 
فرعى از 416 اصلى واقع در قطعه 4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
90- رأى شــماره6208 مورخه 1398/7/2 آقاى محمد ربانیان نجف آبادى فرزند حسن 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 150/94 مترمربع پالك شماره 
2 فرعى از 416 اصلى  واقع در قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد
91- رأى شــماره 5472 مورخه 1398/6/16 آقاى على اصغر شــهیدى فرزند اسداله در 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 221/14 مترمربع پالك شماره 1 فرعى از 419 اصلى 

واقع در قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
92- رأى شماره 6225 مورخه 1398/7/4 خانم معصومه بابائى فرزند حسین در ششدانگ 
یکباب خانه و سه باب مغازه متصله به مســاحت 74/14 مترمربع پالك شماره 444 اصلى 

واقع در قطعه 10 خش 11 ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
93- رأى شماره 5426 مورخه 1398/6/13 آقاى اسماعیل کتانى نجف آبادى فرزند فتح 
اهللا در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 116/13 مترمربع پالك 344 

اصلى واقع در قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
94- رأى شماره 5425 مورخه 1398/6/13 خانم الهام حجتى نجف آبادى فرزند حسنعلى 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 116/13 مترمربع پالك 344 
اصلى واقع در قطعه 7 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
95- رأى شــماره 5487 مورخه 1398/6/17 خانم مریم عبدالعظیمى نجف آبادى فرزند 
حسین در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 181/80 مترمربع پالك شماره 949 اصلى واقع 

در قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
96- رأى شماره 5441 مورخه 1398/6/14 آقاى على منتظرى نجف آبادى فرزند محمود 
نسبت به دودانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 144/46 مترمربع پالك 
شماره 2 فرعى از 250 اصلى واقع درقطعه 11 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
97- رأى شــماره 5440 مورخه 1398/6/14 خانم مهین چویان نژاد نجف آبادى فرزند 
رمضان نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 144/46 مترمربع 
پالك شماره 2 فرعى از 250 اصلى واقع در قطعه 11بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
98- رأى شماره 1172 مورخه 1398/6/16 آقاى حیدرعلى کریم زاده نجف آبادى فرزند 
حسین در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 162/48 مترمربع پالك شماره 863 اصلى واقع 

در قطعه 2 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
99- رأى شــماره 5406 مورخه 1398/6/13آقاى رضا ابراهیم نجف آبادى فرزند احمد 
در ششدانگ یکباب مغازه به مســاحت 20/55 مترمربع پالك شماره 1675 فرعى از 790 
اصلى واقع در قطعه 8 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد .
100- رأى شماره 6216 مورخه 1398/7/3 آقاى حسین کریم زاده نجف آبادى فرزند على 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 182 مترمربع پالك شماره 3 
فرعى از 977 اصلى واقع در قطعه 7 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
101- رأى شــماره 6215 مورخه 1398/7/3 آقاى روح اله کریم زاده نجف آبادى فرزند 
على در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 182 مترمربع پالك شماره 
3 فرعى از 977 اصلى واقع در قطعه 7 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
102- رأى شــماره 6236 مورخه 1398/7/4 خانم طیبه جون بخش نجف آبادى فرزند 
محمود در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 144/37 مترمربع پالك 
شماره 226 اصلى واقع در قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
103- رأى شــماره 6235 مورخه 1398/7/4 آقاى محمود انتشــارى نجف آبادى فرزند 
عبداله در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 144/37 مترمربع پالك 
شــماره 226 اصلى واقع در قطعه 4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
104- رأى شماره 5564 مورخه 1398/6/21 آقاى حسین هادى پور نجف آبادى فرزند فتح 
اهللا در ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 158/50 مترمربع پالك شماره 644 و644/1 
اصلى واقع در قطعه 6 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
105- رأى شماره 5295 مورخه 1398/6/10 خانم کوکب مهدورى فرزند امیدعلى دردو 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 245/44 مترمربع پالك شماره 87 اصلى 
واقع در بخش 12 حوزه ثبت ملک اصفهان – انتقال ملک از مالک رســمى غالمحسین 

معینى به صورت عادى و باواسطه به متقاضى مى باشد 
106- رأى شماره 5151 مورخه 1398/6/7 آقاى حسین هلیلى موگوئى  فرزند محمد در 
چهاردانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 245/44 مترمربع پالك شماره 87 
اصلى واقع در بخش 12 حوزه ثبت ملک اصفهان – انتقال ملک از مالک رسمى غالمحسین 

معینى به صورت عادى و باواسطه به متقاضى مى باشد 
107- رأى شماره 6064 مورخه 1398/6/30 خانم طاهره مهرپرور فرزند فضل اله در دو 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 122/27 مترمربع پالك شماره 1241 
اصلى واقع در قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

ادامه در صفحه 7
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108- رأى شــماره 6063 مورخه 1398/6/30 آقاى پیمان بهارلــو فرزند محمدرضا در 
یکدانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 122/27 مترمربع پالك شماره 
1241 اصلى واقع در قطعه 10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
109- رأى شماره 6062 مورخه 1398/6/30 خانم مرجان داشیان فرزند حسن در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 122/7 مترمربع پالك شماره 1241 اصلى واقع 
در قطعه 10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

110- رأى شــماره 5149 مورخه 1398/6/7 آقاى آرش پیروزمند فرزند عبدالحسین در 
ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 35 مترمربع پالك شماره 87 اصلى واقع در بخش 12 
حوزه ثبت ملک اصفهان – انتقال ملک از مالک رسمى غالمحسین معینى به صورت عادى 

و باواسطه به متقاضى مى باشد 
111- رأى شماره 6071 مورخه 1398/6/30 خانم ناهید نورى کوهانى فرزند حسن در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 292/50 مترمربع پالك شماره 87 اصلى 
واقع در بخش 12 ثبت اصفهان –انتقال ملک از مالک رســمى آقاى غالمحسین معین به 

صورت عادى به متقاضى مى باشد 
112- رأى شماره 6070 مورخه 1398/6/30 آقاى عبدالحسین پیروزمند فرزند عبد در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 292/50 مترمربع پالك شماره 87 اصلى 
واقع در بخش 12 حوزه ثبت ملک اصفهان – انتقال ملک از مالک رسمى غالمحسن معین 

به صورت عادى و باواسطه به متقاضى مى باشد 
113- رأى شماره 4428 مورخه 1398/4/31 آقاى شفاعلى موسى عرب نجف آبادى فرزند 
عباسعلى در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 465/50 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 14 

واقع در قطعه 9 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
114- رأى شماره 5369 مورخه 1398/6/12 آقاى جواد ربانیان نجف آبادى فرزندحسن در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 148/55 مترمربع پالك شماره 2 فرعى از416 اصلى واقع 

در قطعه 4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
115- رأى شماره 5505مورخه 1398/6/17 خانم نرگس سپاهان پور فرد فرزند مهدى در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 101/30 مترمربع پالك شماره 744 اصلى واقع در قطعه 3 
بخش 11 ثبت اصفهان – انتقال ملک از مالک رسمى طاهره نورمحمدى به صورت عادى 

و مع الواسطه به متقاضى مى باشد 
116- رأى شــماره 4772 مورخه 1398/5/23آقاى اسمعیل نظرعلیان نجف آبادى فرزند 
على در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 153/40 مترمربع در پالك شماره 409 اصلى واقع 
در قطعه 6 نجف آباد بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – انتقال ملک به صورت عادى از 
مالک رسمى امین حمیدى نجف آبادى و هدى شریفیان نجف آبادى به متقاضى مى باشد 

117- رأى شماره 5131 مورخه 1398/6/6 خانم اعظم انتشارى فرزند حسین در ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 239/50 مترمربع پالك شماره 1 فرعى از 382 اصلى واقع در قطعه 

10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان- متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
118- رأى شماره 5162 مورخه 1398/6/9 آقاى ابراهیم فاضل نجف آبادى فرزند محمد 
کاظم در ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 128 مترمربع پالك شماره 1224 اصلى واقع 
در قطعه 10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

119- رأى شــماره 6265 مورخه 1398/7/6 خانم اعظم خانیان نجف آبادى فرزند کاظم 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 85/51 مترمربع پالك شماره 
1253 اصلى واقع در قطعه 10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
120- رأى شماره 6266 مورخه 1398/7/6 آقاى داود جهانیان نجف آبادى فرزند محمود 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 85/51 مترمربع پالك شماره 
1253 اصلى واقع در قطعه 10 بخش 11حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
121- رأى شماره 5508 مورخ 1398/6/17 آقاى محمد محمد شاهیان نجف آبادى فرزند 
اکبردر ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 102/11 مترمربع پالك شماره 11 فرعى از 
103 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد
122- رأى شماره 5118 مورخه 1398/6/6 آقاى ولى پور پناهى فرزند موسى در ششدانگ 
یک باب خانه به مســاحت 139/20 مترمربع پالك 87 اصلى واقع دربخش 12 حوزه ثبت 
ملک اصفهان – انتقال ملک از مالک رسمى غالمحسین معینى باواسطه به متقاضى مى 

باشد 
123- رأى شماره 5182 مورخه 1398/6/9 خانم وجیهه فاضل فرزند حیدرعلى نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 133/25 مترمربع پالك شماره 3 اصلى 
واقع در قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان – انتقال ملک به صورت عادى از مالک رسمى على 

مالخداداد نجف آبادى به متقاضى مى باشد
124- رأى شــماره 5181 مورخه 1398/6/9 آقاى على مال خــداداد نجف آبادى فرزند 
غالمرضا نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 133/25 مترمربع 
پالك شــماره 3 اصلى واقع در قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد 
125- رأى شــماره 5453 مورخه 1398/6/16 خانم نرگس قدیریــان نجف آبادى فرزند 
حسنعلى در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 265/15 مترمربع پالك 
شماره 132 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
126- رأى شماره 5454مورخه 1398/6/16 آقاى رحمان صالحى نژاد فرزند احمد در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 265/15 مترمربع پالك شماره 132 

اصلى واقع در قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
127- رأى شماره 5111 مورخه 1398/6/6 آقاى جعفر صداقت نجف آبادى فرزند مهدى 
در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 14/83 مترمربع پالك شماره 2 فرعى از 328 اصلى 
واقع در قطعه 8 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – انتقال ملک به صورت عادى از مالک 

رسمى بیگم قدوسى به متقاضى مى باشد 
128- رأى شــماره 5547 مورخه 1398/6/21 خانم نجمه على کاظم نجف آبادى فرزند 
حسن در چهاردانگ مشاع از ششدانگ قسمتى از یک باب خانه به مساحت 83/05 مترمربع 
پالك شماره 838/7 اصلى واقع درقطعه 6 بخش  11 حوزه ثبت ملک صفهان – متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد 
129- رأى شــماره 5548 مورخه 1398/6/21 خانم بتول رجایى فرزند غالمحسین در دو 
دانگ مشاع ازششدانگ قسمتى از یک باب خانه به مساحت 83/05 مترمربع پالك شماره 
838/7 اصلى واقع در قطعه 6 بخش 11 ثبت  اصفهان - متقاضى مالک رســمى مشاعى 

مى باشد 
130- رأى شــماره 3340 مورخه 1398/3/27 آقاى عباسعلى رفیعیان نجف آبادى فرزند 
باقر در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 151/73 مترمربع قسمتى از 

پالك 1186 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
131- رأى شماره 3341 مورخه 1398/3/27 خانم مریم نادرى نجف آبادى فرزند على در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 151/73 مترمربع قسمتى از پالك 

1186 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
132- رأى   شماره 5372 مورخه 1398/6/12 آقاى على اسماعیلى کرباسى نجف آبادى 
فرزند اسداله در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 127/40 مترمربع پالك شماره 414 اصلى 
واقع در قطعه 6 بخش 11- متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد تاریخ انتشارنوبت اول: 
1398/8/25 تاریخ انتشارنوبت دوم :1398/9/10 م الف: 662452 مهدى صادقى- رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد /8/315
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هیــأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك 
مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود 
در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند. مى 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك 
محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 

را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شماره 139860302023000575 مورخ 98/07/29 آقاى رحمت اله 
قاراخانى به شماره شناسنامه 73 کدملى 1287654320 صادره از اصفهان فرزند مصطفى 
نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 76/96 مترمربع مفروزى از 
پالك شــماره 1 فرعى از 2184- اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت 

رسمى مشاعى اولیه محرز گردیده است. 
ردیف 2- برابر رأى شــماره 139860302023000584 مورخ 98/07/29 خانم رضوان 
مجردیان اف به شماره شناسنامه 679 کدملى 1286626099 صادره از اصفهان فرزند على 
محمد نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 76/96 مترمربع مفروزى 
از پالك شماره 1 فرعى از 2184- اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت 
رسمى مشــاعى اولیه محرز گردیده است.بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1398/08/25 تاریخ انتشار نوبت دوم: 09/10 /1398 م الف: 660329 صفائى- رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /8/305
مزایده اموال غیرمنقول

اجراى احکام حقوقى شعبه چهارم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالســه 963191 ج/4 له اقاى محمد على طالبى علیه آقاى ســید رضا کرمانى 
القریشــى مبنى بر مطالبه مبلغ 1396990454 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى 
و حق االجراى دولتى که در اجراى تبصره ماده 34 قانون آئین دادرســى مدنى خانم مریم 
السادات رضوى ملک خود را جهت پرداخت بدهى مکوم علیه معرفى نموده است در تاریخ 
1398/10/4 ساعت 9:30 در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 
جهت فروش 18/800 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ ملکى به پالك ثبتى 15190/49992 
بخش 5 ثبت اصفهان با مشخصات مندرج در نظریه کارشناســى که ذیًال درج شده است 
ملکى خانم مریم السادات رضوى و اکنون در تصرف استیجارى مستاجر دارد که متاسفانه با 
ابالغ قرارداد اجاره را ارائه ننموده توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى 
شده، 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 با همراه داشتن ده 
درصد بها و یا چک تضمین شــده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده 
شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. هزینه هاى اجرایى 
بر عهده محکوم علیهم مى باشــد. و مابقى ثمن را ظرف حداقل یک ماه پرداخت و اال ده 
درصد از واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شد. اوصاف ملک مورد مزایده: محل ملک مورد 
نظر واقع در اصفهان، خیابان عســگریه، خیابان 16 مترى طالقانى، انتهاى خیابان، سمت 
چپ، بعد از مسجد و مدرسه سجاد نبش کوچه شهید مولوى، مجتمع مسکونى ف پالك 7 
بازدید به عمل آورده و به استحضار مى رساند، ملک مورد نظر به صورت آپارتمان مسکونى 
واقع در طبقه اخر یا طبقه 3، مجتمع مسکونى داراى 4 واحد، نماى خارجى از سنگ و اجرنما، 
داراى آسانســور، داراى پارکینگ، کفها ســرامیک و پارکت، بدنه کاغذ دیوارى و نقاشى، 
کابینتها از چوب، سیستم سرمایشــى کولر آبى، سیستم گرمایشى پکیج و رادیاتور، دربها از 
چوب، داراى انشعابات آب و فاضالب مشترك، انشعاب گاز و انشعاب برق به شماره شناسایى 
2/3/12/07/25/19/41/03 بوده و ملک در تصرف مســتاجر آقاى شیرانى مى باشد مى 
باشد و طبق سند تک برگى شــماره 543529 ج 96، ملک داراى سند پالك ثبتى بشماره 
15190/49992 مجزى شده از 15190/27707 قطعه 4 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 
مساحت 86/24 مترمربع بنام خانم مریم السادات رضوى به کدپستى و 8199777947 و در 
محدوده مختصات (3615977 و 566221) واقع بوده که طبق ســند شماره  52753 مورخ 
1397/5/10 دفتر اسناد رسمى 173 اصفهان ششدانگ عرصه و اعیان انتقال قطعى گردیده 
است. آپارتمان مذکور در طبقه سوم که 21/8 مترمربع آن پیشگرفتگى و 8/95 مترمربع آن 

سطح شیب دار و به انضمام پارکینگ قطعه دوم تفکیکى به مساحت 11/75 مترمربع واقع 
در طبقه همکف با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات طبق قانون تملک آپارتمانها و ائین 
نامه اجرائى آن با حدود طبق ســند بوده که عرصه ملک پالك 27707 فرعى به مساحت 
178/40 مترمربع و مطابق صورتمجلس تفکیکى شماره 139520402027000601 مورخ 
1395/12/21 اجراى مقررات شده و با حق العبور پارکینگ یک و چهار مى باشد در نهایت با 
توجه به مدارك و مشخصات فوق، با نظر به شرایط عرضه و تقاضا، ارزش ششدانگ آپارتمان 
به مبلغ 5/350/000/000 ریال معادل پانصد و سى و پنج میلیون تومان برآورد و اعالم نظر 
مى گردد. در نتیجه ارزش 18/800 حبه مشاع آن به مبلغ 1396990454 ارزیابى که مقدار 
854/1000 مشاع آن به مبلغ 63512688 ریال بابت حق الجراى دولتى و مقدار 17/946 
حبه مشاع آن به مبلغ 1/333477766 ریال بابت مطالبات محکوم له ارزیابى مى گردد. م 

الف: 636827 مدیر و دادورز شعبه اول اجراى احکام مدنى دادگسترى اصفهان /8/184
وقت اجراى قرار تحریر ترکه

بدینوســیله اعالم مى نماید به موجب درخواست اصغر موســوى به طرفیت وراث مرحوم 
ابراهیم موســوى قرار تحریر ترکه مرحوم ابراهیم موسوى طى شماره 217/98 در شوراى 
حل اختالف باغبادران- شعبه 2 صادر و وقت اجراى قرار ســاعت 16 مورخه 98/11/12 
تعیین گردیده اســت لذا از ورثه یا نماینده قانونى آنها، بســتانکاران و مدیونین به متوفى و 
کســان دیگرى که حقى بر ترکه متوفى دارند تقاضا مى شود در موعد مذکور در محل این 
شورا واقع در باغبادران به ادرس خ امام حســین(ع) حاضر شوند عدم حضور مدعوین مانع 
اجراى قرار نخواهد بود. م الف: 671180 شعبه دوم  شوراى حل اختالف بخش باغبهادران 

(مجتمع شماره یک) /9/207
ابالغ وقت دادرسى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم کالســه پرونده: 98- 430 وقت رسیدگى: 98/11/26 
ســاعت 15:30 خواهان: حمزه ابراهیمى چرمهینى فرزند خدامراد خوانده: ناهید قمبرپور 
راهدارى فرزند على ش ش 114 خواســته: الزام به انتقال سند خودرو خواهان دادخواستى 
تسلیم شوراى حل اختالف نموده و ج هت رسیدگى به شعبه 2 حقوقى ارجاع گردیده و وقت 
رسیدگى تعین شــده به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور 
دادگاه و به تجویز ماده 73 آئین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در روزنامه هاى کثیرالنتشار 
ایران آگهى مى شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهى ظرف مدت ده روز به دبیرخانه شورا 
مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و 
در وقت مقرر باال جهت رسیدگى حضور بهم رساند ضمنا چنانچه بعدا ابالغى بوسیله آگهى 
الزم شــود در یک نوبت منتشــر و مدت آن ده روز خواهد بود بدیهى است در صورت عدم 
حضور در جلسه شورا غیابا رســیدگى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى نماید. م الف: 674338 
رحیم هدایتى- رئیس شعبه دوم حقوقى شــوراى حل اختالف بخش باغبهادران (مجتمع 

شماره یک) /9/208
فقدان سند مالکیت

شماره نامه: 139885602015003627 تاریخ ارسال نامه: 1398/08/28 نظر به اینکه آقاى 
صفرعلى محمدى دورگى فرزند محمد به استناد 2 برگ استشهادیه محلى که هویت و امضاء 
شهود رسمًا گواهى شده، مدعى است که ســند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین پالك 
3656 فرعى از 658- اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان که د ر صفحه 101 دفتر 
36- امالك این اداره به نام وى، ثبت و سند مالکیت به شماره چاپى 126644 صادر و تسلیم 
گردیده و معامله دیگرى انجام نشده و به علت جابجایى مفقود شده است لذا چون نامبرده 
درخواست صدور سند مالکیت المثنى نموده، طبق ماده 120 اصالحى آئین نامه قانون ثبت، 
مراتب آگهى مى شود که هر کس مدعى انجام معامله نسبت به ملک موصوف یا وجود سند 
مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا 10 روز پس از آن به این اداره مراجعه و 
اعتراض خود را کتباً با مدارك مثبت تسلیم نماید و چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد 
و یا در صورت اعتراض، اصل سند یا سند معامله ارائه نشود، اداره ثبت، المثناى سند مالکیت 
را طبق مقررات صادر و به متقاضى تسلیم خواهد کرد. م الف: 671191 محمدرضا رئیسى 
زاده- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک زرین شهر (لنجان) از طرف مصطفى شمسى /9/209

تحدید حدود اختصاصى
شماره: 139821702023028668- 98/9/3 چون تحدید حدود ششدانگ پالك شماره 
5184 واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام مرتضى زاغیان فرزند حسین 
و غیره در جریان ثبت است و به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده بنا به دستور 
قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود پالك مرقوم در روز 
چهارشنبه 1398/10/18 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب 
این آگهى به کلیه مجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهى در محل 
حضور یابند اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت 
مجلس تحدیدى تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین 
تکلیف پرونده هاى معترضى ثبت معترضین ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به 
این اداره با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضایى گواهى تقدیم دادخواست را اخذ و به 
این اداره تسلیم نمایید. تاریخ انتشار: 1398/9/10 م الف: 671705 صفایى- رئیس منطقه 

مرکز ثبت اسناد و امالك اصفهان  /9/214
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد ذمه)

شــماره آگهى: 139803902003000029 تاریخ آگهى: 1398/09/05 شــماره پرونده: 
139704002003000085 آگهى مزایده پرونده: 9700123، 1- تمامت ششدانگ پالك 
ســیزده هزار و هفتصد و چهل و نه فرعى از نود و نه اصلى مفروز و مجزى شــده از هزار و 
ششــصد و دو فرعى از اصلى مذکور قطعه 4 تفکیکى واقع در بخــش 16 ثبت اصفهان به 
مساحت 125/21 مترمربع به انضمام ششدانگ انبارى قطعه 3 به مساحت 5/15 مترمربع 
و ششدانگ پارکینگ قطعه 5 به مســاحت 11/5 مترمربع به ادرس: اصفهان خیابان کاوه 
خیابان آزادى (نیر اصفهانى) کوچه الله مجتمع باران واحد 4، که سند مالکیت آن در صفحه 
257 دفتر 857 ذیل شماره ثبت 193385 و شماره چاپى 558269 سرى ه سال 91 با شماره 
دفتر الکترونیکى 139720302026001917 بنام مهدى غیاثى اصفهانى فرزند اصغر ثبت 
و صادر شده است با حدود، شماال: در سه قسمت که قسمت دوم ان غربى است بطول هاى 
4/37 متر، 2/78 متر، 5/73 متر، اول دیواریســت دوم درب و دیوار است، سوم دیواریست 
مشترك اول و دوم به راه پله و اسانســور مشاعى ســوم به اپارتمان قطعه 3، شرقا: در دو 

قسمت بطول هاى 12/20 متر، 1/40 متر، اول و دوم دیواریست اول و دوم به فضاى ملک 
مجاور شماره 13315 فرعى از شماره 99 اصلى جنوبا: در دو قسمت بطول هاى 5/07 متر، 
5/03 متر، اول نیم دیوار، دوم دیوار و پنجره است اول و دوم به فضاى حیاط مشاعى، غربا: 
بطول 10/82 متر دیواریســت به فضاى ملک مجاور شماره 362 فرعى از 99 اصلى حدود 
انبارى، شماال: بطول 1/75 متر دیواریست مشــترك به انبارى قطعه 2، شرقا: بطول 2/94 
متر دیواریست به پشــت بام، جنوبا: بطول 1/75 متر درب و دیوار است به راه پله مشاعى، 
غربا: بطول 2/94 متر دیواریست مشترك به انبارى قطعه 4، حدود پارکینگ: شماال: بطول 
5 متر خط فرضى به محوطه مشاعى است به پارکینگ قطعه 4، شرقا: بطول 2/30 متر خط 
فرضى به محوطه مشاعى اســت، جنوبا: بطول 5 متر خط فرضى به محوطه مشاعى است، 
غربا: بطول 2/30 متر خط فرضى به محوطه مشاعى است که طبق نظر کارشناس رسمى 
پالك فوق بصورت آپارتمان مســکونى طبقه دوم به متراژ 125/21 مترمربع، مجموعه 8 
واحدى و 5 طبقه بوده و داراى قدمت حدود 5 ساله مى باشد. کف واحد سرامیک و کابینت 
اشپزخانه MDF با سقف کاذب و نور مخفى و پنجره ها الومینیوم دو جداره و گرمایش پکیج 
با رادیاتور الومینیوم و سرمایش کولر ابى و مشترکات آب و برق و گاز و نماز مجموعه آجر و 
سنگ مى باشد 2- تمامت ششدانگ یک باب مغازه پالك ده هزار و پانصد و هشت فرعى از 
نود و نه اصلى واقع در بخش 16 ثبت اصفهان به مساحت 17/19 مترمربع و فاقد پارکینگ 
و انبارى اســت به آدرس اصفهان خیابان کاوه خیابان آزادى نبش کوچه امیرالمومنین که 
سند مالکیت آن با شــماره دفتر الکترونیکى 139820302026000190 و با شماره چاپى 
803025 سرى الف 16 سال 88 بنام مهدى غیاثى اصفهانى فرزند اصغر ثبت و صادر شده 
است با حدود، شماال: بطول 4/65 متر دیوار مشترك با مغازه 10507، شرقا: بطول 2/70 متر 
و 2 متر که دوم پخى شکل اســت کال درب و دیواریست به خیابان، جنوبا: بطول 2/06 متر 
درب و دیواریست به خیابان، غربا: بطول 4/52 متر دیواریست به حیاط مشاعى که طبق نظر 
کارشناس رسمى پالك فوق بصورت مغازه ایســت که در زمان بازدید نمایندگى بیمه بوده 
است گرمایش بخارى گازى و سرمایش اســپیلیت مى باشد کف مغازه سرامیک و بدنه نیز 
سرامیک، داراى درب سکوریت و مشترکات آب و برق و گاز که در همکف مجموعه 3 طبقه 
آپارتمانى واقع گردیده اســت که در قبال طلب خانم سحر حسن شاهى بابت مهریه مندرج 
در سند نکاحیه 4830 مورخ 96/12/9 دفترخانه ازدواج شــماره 11 اصفهان (تمام صداق: 
هدیه یک جلد کالم ا... مجید مبلغ یک میلیون ریال- مهرالسنه حضرت زهرا (س) پانصد 
درهم نقره- بابت یکدست آئینه و شــمعدان مبلغ دو میلیون ریال- بابت طاقه شال ترمه و 
لباس الوان مبلغ پنج میلیون ریال- بابت یک سفر عمره مفرده مبلغ ده میلیون ریال- تعداد 
یکصد و ده عدد ســکه تمام بهار آزادى قدیم- مقدار یکصد و ده مثقال طالى ساخته شده 
هیجده عیار تعداد چهارده عدد شاخه گل رز قرمز به مبلغ یکصد و چهل هزار ریال) توقیف 
گردید از ساعت 9 الى 12 روز  شنبه مورخ 98/10/30 در شعبه اول اداره اجراى اسناد رسمى 
اصفهان واقع در اصفهان، خیابان هشت بهشت شرقى چهارراه شهید صداقتى ابتداى خیابان 
الهور اداره اجراى اسناد رســمى طبقه چهارم از طریق مزایده به فروش مى رسد. مزایده 
جهت پالك 99/13749 از مبلغ پایه 4/131/930/000 ریال و جهت پالك 99/10508 از 
مبلغ 1/804/950/000 ریال شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى 
فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق 
انشعاب و یا حق اشــتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى 
هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم 
شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، 
وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى گردد. ضمنا 
این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 98/9/10 درج و منتشر 
مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحا جهت شرکت 
در جلسه مزایده باید مبلغ پایه مزایده پس از اخذ شناسه واریز از این اداره و طى فیش سپرده 
در وجه اداره اجراى اسناد رسمى بابت پرونده کالسه فوق پرداخت گردد و ارائه اصل فیش 
واریزى به همراه تقاضاى کتبى و کارت شناسایى معتبر الزامى است. ضمنًا برنده مزایده باید 
مابقى مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص پرداخت نماید. م الف: 

674481 قویدل- کفیل اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /9/215
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به خواهــان جمیله ولى پور بــا وکالت اکرم معطرى 
دادخواستى به خواسته الزام به انتقال ســند خودرو به طرفیت خواندگان 1 – عقیل محمود 
صالحى 2 – ناد على قربانى  به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 98 / 487 ش 5 ح ثبت و 
وقت رسیدگى به تاریخ 11 / 10 / 98 ساعت 5 عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده به اســتناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شود ، قبل از وقت 
رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم به این شورا مراجعه نماید درغیر 
اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد شــد 676119 /م الف. مدیر دفتر شعبه 5 

حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/ 9/234   
فقدان سند مالکیت 

شــماره: 139885602030009697  خانم فریده عزیزى پور نوروز  فرزند موسى باستناد 
یک برگ استشــهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شــده مدعى شدند که 
سند مالکیت سه حبه مشاع از 72 حبه ششــدانگ پالك ثبتى شماره 3282 فرعى مجزى 
شــده از 3105 از  5 فرعى از 391 اصلى  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان که درصفحه 539 
دفتر 20 امالك ذیل ثبت 7071 بنام نامبرده  ثبت و سند بشماره چاپى 0680908 صادر و 
تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت 
جابجائى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق 
تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى 
انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور 
نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل 
سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 
1398/09/10، 677331/م الف - مهدى صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى ملک نجف آباد از 

طرف محسن نساج نجف آبادى 9/235

شرکت دیبا طب اسپادان شــرکت با مسئولیت 
محدود به شــماره ثبت 58209 و شناسه ملى 
14006698756 به اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى فوق العاده مورخ1398/08/22 
تصمیمــات ذیل اتخــاذ شــد : امیــر احمد 
قریشــى به شــماره ملى4432395516 با 
دریافت50000ریال سهم الشرکه خود از صندوق 
شرکت از شــرکت خارج و دیگر هیچ گونه حق و 
سمتى ندارد. در نتیجه سرمایه از1050000ریال 
به 1000000ریال کاهش یافت و ماده مربوطه 
در اساســنامه اصالح گردید .اســامى شرکا و 
میزان سهم الشرکه آنها عبارتند از :محمد رضا 
دارابى به شــماره ملى 1288870612 داراى 
300000ریال سهم الشــرکه و عاطفه دارابى 
به شماره ملى 1289749523 داراى 50000 
ریال سهم الشرکه و محمد انارکى بارده به کدملى 
4721672152 داراى250000 ریال ســهم 
الشــرکه و محمد مهدى ترابى دلوئى به کدملى 
0075049791 داراى250000 ریال ســهم 
الشرکه و على معلم به کدملى 0041816617 
داراى150000 ریال سهم الشــرکه میباشند 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(676957)

شرکت دیبا طب اسپادان شرکت با مسئولیت محدود به 
شماره ثبت 58209 و شناسه ملى 14006698756 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده 
مــورخ1398/08/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 
محمد رضا دارابى به شــماره ملى 1288870612 
با پرداخت50000 ریال به صندوق شــرکت سهم 
الشــرکه خود را به میــزان 300000ریال افزایش 
داد.. در نتیجه سرمایه شــرکت از مبلغ 1000000 
به1050000ریال افزایش و ماده مربوطه دراساسنامه 
اصالح گردید.اسامى شــرکا و میزان سهم الشرکه 
آنها عبارتنــد از :محمد رضا دارابى به شــماره ملى 
1288870612 داراى 300000ریال سهم الشرکه 
و امیر احمد قریشــى به شماره ملى 4432395516 
داراى 50000ریال سهم الشــرکه و عاطفه دارابى 
به شــماره ملــى 1289749523 داراى 50000 
ریال سهم الشــرکه و محمد انارکى بارده به کدملى 
4721672152 داراى250000 ریال سهم الشرکه 
و محمد مهدى ترابى دلوئى به کدملى 0075049791 
داراى250000 ریال سهم الشــرکه و على معلم به 
کدملى 0041816617 داراى150000 ریال سهم 
الشرکه میباشــند اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (676958)

شرکت آبان شیمى پارســه شرکت سهامى خاص به 
شماره ثبت 47537 و شناسه ملى 10260656594 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مورخ1397/11/08 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد : آقاى على محمد طالبى کدملى1140142569 
آقاى علیرضا طالبى کدملى 1141312794و مسعود 
طالبى کدملى 1140160125بعنوان اعضائ اصلى 
هیات مدیره براى مدت دوسال انتخاب شدند. آقایان 
سیدکســرى عریضى کد ملى128585318وسعید 
نیکدل کدملى1141018691بترتیب بازرسان اصلى 
وعلى البدل براى مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه 
نصف جهان جهت درج آگهى هاى شــرکت تعیین 
گردید. آقاى علیرضا طالبى کدملى 1141312794 
به ســمت مدیرعامل و آقــاى على محمــد طالبى 
کدملى1140142569 بســمت رئیس هیات مدیره 
و مســعود طالبى کدملى ى 1140160125بعنوان 
نایب رئیس هیات مدیره براى مدت دوسال انتخاب 
شدند. کلیه اوراق واســناد مالى وتعهدات شرکت با 
امضاء مدیر عامل ویکى از اعضــا هیات مدیره ومهر 
شرکت معتبراست واوراق عادى وادارى با امضاء مدیر 
عامل ومهر شرکت معتبر است . اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (677345)

آگهى تغییراتآگهى تغییراتآگهى تغییرات

روزترین  به  با 

اخبار 

شماییم همراه 
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صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

خداونــد اگــر اراده مــى کــرد، آدم را از نــورى کــه چشــم هــا 
را خیــره کنــد و زیبایــى اش عقــل هــا را مبهــوت ســازد و عطــر 
و پاکیزگــى اش حــس بویایى را تســخیر کند مــى آفریــد، که اگر 
چنیــن مــى کــرد، گــردن هــا در برابــر آدم، فروتنــى مــى کردنــد 
و آزمایــش فرشــتگان بــراى ســجده آدم آســان بــود امــا خداونــد 
مخلوقــات را بــا امــورى کــه آگاهــى ندارنــد آزمایــش مــى کنــد 

تا بد و خوب تمیز داده شود و تکبر و خودپسندى را از آنها بزداید.
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مجمع عمومى عادى نوبت اول شرکت تعاونى منحله (در حال تصفیه) مرغدارى ساحل به شماره 
ثبت 523 راس ساعت 9 صبح مورخ 1398/08/15 در محل نجف آباد خیابان شیخ بهائى کوى 
شهید شریفى (کرباسى) پالك 16 تشکیل مى گردد. بدینوسیله از کلیه اعضاء محترم دعوت به 
عمل مى آید که شخصاً و یا وکالتاً رأس ساعت و روز مقرر جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات 

ذیل در این جلسه حضور به هم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومى عادى: 

1- گزارش هیئت تصفیه
2- تمدید مهلت قانونى شرکت منحله به مدت 2 سال

3- انتخاب اعضاى هیئت تصفیه 
هیئت تصفیه شرکت تعاونى منحله (در حال تصفیه)

 مرغدارى ساحل

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى نوبت اول

برگزارى پویش بانوى آب 
با حضور بیش از 800 نفر

در خمینى شهر
پویش بانــوى آب با حضــور بیــش از 800 نفر از بانــوان شــاغل، خانه دار،
دانش آموزان دوره متوسطه و دیگر اقشار جامعه در حسینه ثارا...  در خمینى شهر 

برگزار شد.
محمد جمشیدیان مدیر آبفا خمینى شــهر هدف از برگزارى پویش  بانوى آب را 
مروج مصرف بهینه آب در قشر تأثیرگذار جامعه خواندو گفت: بانوان از اقشار بسیار 
تأثیرگذار در ترویج مصرف بهینه آب در جامعه هستند بانوان مى توانند با مصرف 
درست آب در محیط خانه سایر افراد خانواده را به مصرف بهینه آب تشویق نمایند.

وى به کاهش مصرف سرانه آب در خمینى شهر اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: 
در سال 86 مصرف سرانه آب در خمینى شهر حدود 179لیتر در شبانه روز براى هر 
نفر بود که این رقم هم اکنون به کمتر از 136 لیتر در شبانه روز رسیده است. این 
درحالیست که مصرف سرانه آب در درچه به 127 لیتر، اصغرآباد به 106 لیتر و در 

کوشک به 107 لیتر در شبانه روز رسیده است.
مدیر آبفا خمینى شهر تشکیل جلسات سازگارى با کم آبى را یکى از عوامل مؤثر 
در کاهش مصرف سرانه آب برشمرد و اعالم کرد: جلسات سازگارى باکم آبى با 
گرو ه ها و تشکل هاى بسیارى در خمینى شهر برگزار شد که در این میان مى توان 
به تشکیل جلسات سازگارى با کم آبى با ائمه جماعات و جمعه، آموزش وپرورش، 

مسئولین ادارات ومراکز نظامى و انتظامى اشاره کرد.
جمشیدیان با بیان اینکه در طى  3 سال گذشته حدود 20 کیلومتر از طول  شبکه 
آب در خمینى شهر مورد اصالح و بازسازى قرار گرفت اظهار داشت: با اصالح و 
بازسازى شبکه فرسوده خمینى شهر میزان هدر رفت آب از 22 درصد به کمتر از 

16 درصد کاهش یافت.
مدیر آبفا خمینى شهر نصب شیرآالت فشار شکن و مانیتورینک شبکه توزیع را 
موثر در توزیع عادالنه آب دانست و تصریح کرد: با نصب 6 فقره شیرفشار شکن، 
مانیتورینگ شبکه توزیع و اســتفاده از سیستم تله مترى در ایستگاه هاى پمپاژ، 

مخازن و خطوط آبرسانى ســعى در توزیع عادالنه آب در مناطق تحت پوشش 
گردید.

مردانى عضو شوراى شهر خمینى شهر در این مراسم میزان مصرف بهینه آب را 
مرتبط با رفتار مصرفى بانوان دانست و عنوان کرد: هر چقدر بانوان رفتار صحیحى 
در مصرف بهینه آب از خود نشان دهند به همان میزان آب بهینه مصرف مى شود

وى افزود: حدود 50 درصد جمعیت را بانوان تشــکیل مى دهند پس با توجه به 
نقش و جایگاه زنان در جامعه از آنان انتظار مى رود با مصرف درست، از هدر رفت

بى رویه آب جلوگیرى کنند.
این عضو شوراى شــهر خمینى شــهر با بیان اینکه آب باید به درستى مصرف 
شــود تا منابع براى آیندگان حفظ شود اظهار داشــت: منابع آبى متعلق به همه 
نسل ها است، حفظ و نگهدارى از آن مستلزم مصرف درست آن است که در این 
میان بانوان مى توانند با درســت مصرف کردن الگوى مناسب براى سایر افراد 

باشند.
مردانى بانوان را  به مطالعــه و تحقیق پژوهش پیرامــون موضوعات مختلف 
راهنمایى کرد و خاطرنشان ساخت: بانوان باید با مطالعه و تحقیق پژوهش الگوى 
مناسبى براى دیگر افراد خانواده باشند قطعا با رشد و توسعه دانش  بانوان ،شاهد 

رشد و توسعه جامعه در بسیارى از زمینه ها خواهیم بود.
دراین میان یکى از بانوان خانه دار که در این برنامه حضور داشت برگزارى پویش 
بانوى آب را بسیار مؤثر در مصرف بهینه برشمرد و گفت: من همیشه آب را درست 
مصرف مى کردم مباحثى که در این برنامه مطرح شــد همه را به خوبى رعایت 
مى کنم اما شــاید افرادى در این جمع باشــند که نیاز به آمــوزش و یادآورى 
موضوعات در خصوص مصرف بهینه آب داشــته باشند که قطعًا براى این افراد 

مفید خواهد بود.
یکى از دانش آموزان دوره متوسطه که در این برنامه حضور داشت گفت: در این 

برنامه من با تجهیزات کاهنده آشنا شدم تا قبل از این برنامه من اطالعى از انواع 
تجهیزات کاهنده نداشتم و از کاربرد آنها اطالع دقیقى نداشتم.

دانش آموز دیگرى گفت: بعضى از روزها در مراســم صبحگاهى معاون مدرسه 
راه هــاى  مصــرف صحیح آب مطــرح مى کند امــا من اصال نمى دانســتم 
فالش تانک چیســت تا امروز در این برنامه متوجه شــدم فالش تانک چیست 
و براى اینکه آب کمترى از طریق فالش تانک مصرف شود چه راه هایى مدنظر 

قرار داد.
دانش آموز دیگرى که در این برنامه حاضر بود از مؤثر بودن شبکه هاى اجتماعى 
در ترویج مصرف بهینه آب سخن به میان آورد و گفت: من از طریق شبکه هاى 
مختلف اجتماعى با بسیارى از راه هاى مصرف درســت آب آشنا شدم ولى این 
برنامه هم توانست با استفاده از هنرمندان به خوبى راه هاى مختلف مصرف درست 

آب را آموزش دهد.


