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دالیلى که سبب خواب زیاد مى شودمدیران بازنشسته منتظر استثنائات  نباشند«بهجت الملوك» همان «گلنار» دهه 60 استمجرى شبکه ورزش تلویزیون برکنار مى شود؟ ایراد پرسپولیس به زمان بازى سپاهان سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

در روزهاى آلوده 
شیر پروبیوتیک 

بنوشید

خشکبار اصفهان به 11 کشور صادر مى شود
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کشف انبار 66 تنى برنج
 احتکار شده 

خاك ایران همچنــان 
قاچاق مى شود

هندوانه و انار 
شب یلدا ارزان شد
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رفت و آمد 
سالطین 

در بازار ایـران 

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکى گفت: شیر پروبیوتیک 

بخش عمده اى از سمومى را که از طریق 
استنشاق هواى آلوده وارد بدن مى شود، دفع 

مى کند؛ بنابراین توصیه مى شود ...

در سایه نبود شفافیت اســت که سالطین بازار 
ایران یکى پس از دیگرى سر بر مى آورند. اینجا 
واژه سلطان مفهومى نزدیک به سلطان ندارد. این 
واژه براى نشان دادن تشکیالتى مافیایى و البته 
تا حدى غیر قانونى در ایران مورد اســتفاده قرار 
مى گیرد. به گزارش «خبرآنالین»، زمان زیادى 
از درج خبر اعدام سلطان ســکه در مطبوعات و 
رسانه هاى ایرانى نگذشته اســت اما سالطین 
شناخته شده و ناشــناخته این بازار هنوز هم کم 

نیستند.
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بعد از بازى سپاهانبعد از بازى سپاهان –  – پرسپولیس و چند بازى دیگر، نظر فدراسیون فوتبال درباره استفاده از کمک داور ویدئویى مثبت شده استپرسپولیس و چند بازى دیگر، نظر فدراسیون فوتبال درباره استفاده از کمک داور ویدئویى مثبت شده است

آخرین بازى نیم فصل هم دیروز  به جنجال کشیده شدآخرین بازى نیم فصل هم دیروز  به جنجال کشیده شد
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صادرات1100 تن بادام و پسته و سایر خشکبار در 7 ماهه امسال با کل سال قبل برابرى مى کند

پاییز غم انگیز 
براى 2 فیلم حمید فرخ نژاد

یادتان رفته با گل آفساید حماسه ساز شدیم؟!
 فریدون اصفهانیــان در خصوص داورى هاى هفته هــاى اخیر و همچنین 
انتقاداتى که به داوران مى شود گفت: ما اشتباه داریم و این را قبول داریم 
ولى اکثر تیم ها مى گویند اشتباهات به ضرر ما بوده است، حتى یک تیم 
نمى گوید که ما از داورى سود بردیم. اگر اشتباهات باعث شده همه 

ضرر کنند پس کدام تیم سود برده است؟
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در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

از سلطان سکه تا سلطان پوشک در یک قاب

«عاشقانه2» هم
 به حقوق هاى 

نجومى
 ختم مى شود؟

ردپاى افغانستان در گرانى آجیل شب یلدا 
رئیس اتحادیه خشکبار و آجیل فروش اعالم کرد

2

بعدش را هم بعدش را هم 
تعریــــــف کن!

آگهى مزایدهآگهى مزایده

رضا رضایى- مدیرعامل سازمان

چاپ دوم
سازمان اتوبوسرانى نجف آباد و حومه به استناد مجوز شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد نسبت 
به واگذارى بهره بردارى از پارکینگ (ترمینال) سازمان با قیمت پایه کارشناسى، طبق مشخصات و 
شرایط موجود در مدارك مزایده به صورت اســتیجارى و از طریق مزایده عمومى اقدام نماید. لذا از 
متقاضیان شرکت در این مزایده دعوت مى شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده 
تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 97/10/04 به سازمان اتوبوسرانى نجف آباد و حومه مراجعه و 
پیشنهادات خود را تا پایان وقت ادارى روز پنج شنبه مورخ 97/10/6 به دبیرخانه محرمانه شهردارى 
نجف آباد تحویل نمایند. شرکت کنندگان در مزایده مى بایستى وجه سپرده ش رکت در مزایده را مطابق 
لیست سپرده مزایده که در مدارك مزایده موجود مى باشد، به صورت ضمانت نامه معتبر بانکى و یا واریز 
به حساب شماره 324077330 سازمان اتوبوسرانى نجف آباد نزد بانک کشاورزى به همراه پیشنهاد 
خود ارائه نمایند. هرگاه برندگان اول، دوم و سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به 

ترتیب ضبط خواهد شد.
سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج است و سازمان در رد یا قبول یک یا 

کلیه پیشنهادات مختار مى باشد. 

آگهى مزایدهآگهى مزایده  (مرحله سوم(مرحله سوم––  نوبت دوم)  نوبت دوم)
شهردارى شهرضا در نظر دارد به اســتناد مصوبه هفتم، صدو دهمین جلسه رسمى مورخ 97/07/24 شوراى 
اسالمى شهر واگذارى و فروش اعیانى میدان فروش دام (بصورت اقساطى، حداکثر دوازده قسط) را از طریق 

مزایده عمومى به افراد یا شرکتهاى واجد شرایط به فروش برساند.
لذا متقاضیان میتوانند از تاریخ انتشار آگهى به مدت 10 روز همه روزه بجز ایام تعطیل به شهردارى مراجعه و یا با 

تلفن 53241010 داخلى 116 مسئول امور قراردادهاى شهردارى تماس حاصل نمایند.
بهاى فروش اسناد :100,000 ریال به حساب شماره 3100002911009 بانک ملى به نام شهردارى شهرضا که غیر 

قابل استرداد مى باشد . 
آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد : ساعت 14:30 روز سه شنبه مورخ 97/10/04

تاریخ گشایش اسناد: ساعت15:00روزچهارشنبه مورخ 97/10/05 درمحل شهردارى شهرضا 
محل تحویل اسناد : پس از تکمیل مدارك ، پاکت هاى خود را به دبیرخانه محرمانه شهردارى شهرضا  تحویل و 

رسید دریافت نمایند .
ضمناً سایر شرایط در اسناد مزایده موجود مى باشد .

شماره تماس :53241010 -031 داخلى 116 
www.shahreza.ir سایت اینترنتى شهردارى شهرضا

 رحیم جافرى – شهردار شهرضا 

آگهى مزایدهآگهى مزایده
 نوبت دوم

شهردارى بادرود در نظر دارد براساس مصوبه شوراى اسالمى شهر، طى تشریفات مزایده عمومى و 
حسب ضوابط و مقررات آیین نامه مالى شهرداریها، قطعه زمین به مساحت 75/55 مترمربع از مجموعه 
تفکیکى مرحوم على اکبر افسرى واقع در بلوار امام رضا(ع) را به فروش برساند. لذا از کلیه متقاضیان، 
اشخاص حقیقى و حقوقى درخواست مى گردد از تاریخ 1397/09/18 جهت بازدید از محل موردنظر و 

دریافت اسناد شرکت در مزایده به شهردارى مراجعه نمایند.
1- مدت قبول پیشنهادها از تاریخ انتشار آخرین آگهى حداکثر به مدت 10 روز مى باشد.

2- هزینه انتشار آگهى و هزینه کارشناسى بر عهده برنده مزایده مى باشد.
3- شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

4- برندگان اول و دوم و سوم مزایده چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط 
خواهد شد. 

5 - پیشنهاد دهندگان مى بایست 5 درصد مبلغ پایه زمین موردنظر را تحت عنوان سپرده شرکت در 
مزایده به صورت ضمانت نامه بانکى یا اسناد خزانه و یا فیش نقدى به حساب شماره 106682190001 نزد 

بانک ملى بادرود واریز و ضمیمه پیشنهاد خویش نمایند.
6- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است.

مجید صفارى- شهردار بادرود

نوبت اول 

جواد نصرى- شهردار فالورجان

«آگهى مناقصه»«آگهى مناقصه»
شهردارى فالورجان در نظر دارد به استناد مصوبه شــماره 5/882 مورخ 97/09/05 شوراى 
اسالمى شهر فالورجان نسبت به اجراى پروژه زیر از طریق برگزارى مناقصه انتخاب پیمانکار 

نماید.

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت تا پایان وقت ادارى روز یکشنبه مورخ 97/10/09 مى باشد.
جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتى www.falavarjan.ir مراجعه فرمائید.

پروژه آسفالت خیابان فاضل هندى شهر فالورجان

مبلغ اعتبار پیش بینى شده : مدت پروژه : یک ماه
4,500,000,000 ریال

محل پروژه : فالورجان – خیابان فاضل 
هندى

نوع فهرست بها : 
محل تامین اعتبار : شهردارى فالورجانتعدیل و مابه التفاوت مصالح : نداردراه و باند سال 1397

کلیات عملیات اجرایى شامل : تهیه، حمل، پخش و اجراى آسفالت مطابق با شرایط اسناد مناقصه.

فرا رسیدن سالروز والدت حضرت امام حسن عسکرى(ع) را تبریک مى گوییم 

سالم بر سالم بر VARVAR  ؛ به زودى؛ به زودى

با توقف صادرات؛ 
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رخژ فیلم حمید فرخ نژاد ی م ی ىبراى 2 2بر

واکنش رئیس کمیته داوران به انتقادهاى گسترده از داوران 
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نفکــــــــــــــــــــرعرتعتعریــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف کن! نف ـیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف کن!کف تعر



0202جهان نماجهان نما 3389یک شنبه  25 آذر  ماه   1397 سال پانزدهم

معاون گردشگرى کشور از سفر چهار میلیون و 704 هزار 
و 509 ایرانى به خارج از کشور در هفت ماه نخست امسال 
خبر داد. مقصد سفر بیشــتر ایرانى ها کشورهاى زیارتى، 

ترانزیتى و ارزان بوده است.
ولى تیمورى با یادآورى اینکه ســال گذشته ده میلیون و 
524 هزار و 952 نفر به خارج از کشور سفر کردند، گفت: 
سفرهاى خارجى ایرانى ها امسال در قیاس با سال گذشته 
بسیار کمتر بوده است. به استناد گزارش هاى آژانس هاى 
مسافرتى، تا پاییز امسال ســفرهاى خارجى ایرانى ها نیز 
تحت تأثیر افزایــش نرخ عوارض خروج از کشــور، ارز و 
بلیت هواپیما، نصف شده است. دبیر انجمن شرکت هاى 

هواپیمایى هم چندى پیش از کاهش تعداد مســافران در 
مسیرهاى هوایى خارجى تا 33درصد تنها در مهرماه خبر 
داده بود. اما تیمورى اعالم کرد: بیشترین سفر ایرانى ها از 
ابتداى امسال تا پایان مهرماه به ترتیب به کشورهاى عراق، 
ترکیه، امارات، گرجستان، آلمان، قطر و عربستان انجام شده 
است. وى در عین حال اظهار کرد:  برخى از این کشورها را 
نمى توان مقصد نهایى ایرانى ها دانست؛ چرا که کشورهایى 
مثل ترکیه، امارات و یا قطر نقطه اتصال با کشورى دیگر 
و مسیر ترانزیت ایرانى هاست. خیلى ها هنگام سفر، مقصد 
اول خود را مثًال استانبول یا دبى ذکر مى کنند اما دستکم 70 

درصد آن ها از این شهر به کشور دیگرى مى روند.

رئیس اتحادیه خشکبار و آجیل فروش اعالم کرد که امسال 
قیمت آجیل و خشکبار در بازار شب یلدا نسبت به پارسال 
حدود 80 درصد افزایش یافته که کمبود تولید و عرضه و 
داللى تاجران افغانستانى عوامل اصلى این نوسانات است.

به  گزارش  «ایســنا»، امســال بازار انواع آجیل در آستانه 
شب یلدا وضعیت نامناسبى را تجربه مى کند و مردم شاهد 
قیمت هاى عجیب و غریبى از این محصوالت خشکبارى 

همچون پسته، گردو و... هستند. 
مصطفى احمدى، رئیس اتحادیه خشکبار و آجیل فروش 
مى گوید از تیر ماه امسال افزایش قیمت انواع آجیل مانند 
پسته، اتفاق افتاد چرا که تولید آن به حدود 50 تا 60 هزار 

تن کاهش یافت و از ســوى دیگر نیز براساس آمارهاى 
رسمى اعالم شده از سوى وزارت جهاد کشاورزى، تولید 
مغز گردو نیــز 80 درصد کاهش یافته اســت، چرا که در 
اردیبهشت ماه امســال درختان گردو با سرمازدگى کم 

نظیرى مواجه شدند.
در ماه هاى گذشته تجار افغانســتانى به بازار آجیل ورود 
پیدا کردند و با خرید پسته، گردو و خشکبار ایرانى، آن  را به 
چند برابر قیمت به کشورهاى مختلف مى فروشند و این 
اتفاق در ایام برگزارى مسابقات جام جهانى فوتبال افتاد و 
افغانستان صادرکننده آجیل ایرانى به روسیه شد و همین 

عامل باعث گرانى آجیل و خشکبار شد.

ایرانى ها به کدام کشورها 
بیشتر سفر کرده اند؟

ردپاى افغانستان در گرانى 
آجیل شب یلدا 

رئیس جمهور دامادش را 
عزل کرد؟

  انتخاب | پـس از آنکه خبـر انتصـاب کامبیز 
مهدى زاده، داماد رئیس جمهور به عنوان معاون وزیر 
صنعت و رئیس سـازمان زمین شناسـى منتشر شد، 
برخى منابع خبرى در سایت ها و کانال هاي تلگرامی 
از جمله «انصاف نیوز» ادعا کردند که روحانى دستور 
عزل داماد خود را صادر کرده و همچنین وزیر صنعت و 
مهدى زاده را توبیخ کرده است. مهدى زاده متولد 64 
و فارغ التحصیل دانشگاه آزاد است که سابقه  اجرایى 
ندارد. گفته شده، رئیس جمهور از اینکه بدون مشورت 
با وى چنین حکمى اعالم عمومى شده ابراز نارضایتى 

کرده است.

سرمایه گذارى دشمن روى 
کنسرت

  تابناك | امـام جمعه مراغـه در خطبـه هاى 
نماز جمعه این شـهرگفته اسـت: شـادابى جامعه در 
گـرو برگـزارى کنسـرت هاى بى محتوا، بى اسـاس 
و خـارج از عـرف نیسـت. برخـى افـراد کـه بـه این 
کنسرت ها مى روند از شرایط جسمى و روحى مناسب 
برخوردار نیسـتند و نهادهاى اجرایى و مرتبط باید به 
این مشکالت توجه داشـته باشند. دشـمن به خوبى 
مى داند که اگر در برخى حوزه هاى فرهنگى و هنرى 
همانند کنسرت ها سرمایه گذارى کنند جامعه به فساد 

کشیده مى شود.

باید روى قله اخالق باشید
براساس    روزنامه جمهورى اسالمى |
گزارش هاى موجود، در سال جارى رسانه ملى تا آبان 
ماه 1381 میلیارد تومان از دولـت گرفته و این غیر از 
درآمد سرشارى است که این رسانه از آگهى ها دارد و 
همینطور غیر از درآمدهاى متفرقه صدا و سیما تحت 
عناوین مختلف اسـت. با چنین بودجه اى رسانه ملى 
باید در قله اخالق قرار داشته باشد و با نفوذترین معلم 

اخالق براى اقشار مختلف جامعه باشد.

آب پاکى روس ها!
یـک روزنامه روسـى به نقل از سـه    تابناك |
منبع نزدیک به مدیریت عالى «روسـنفت» گزارش 
داد، این شرکت نفتى که بزرگ ترین تولیدکننده نفت 
روسیه است، تصمیم به ملغى کردن قرارداد 30 میلیارد 
دالرى اش در ایران گرفته است. «زاروبژنفت»، یکى 
دیگر از تولیدکننـدگان دولتى نفت در روسـیه هم به 
دلیل تحریم ها از ایران خارج شده است. این در حالى 
است که «لوکویل»، دومین تولیدکننده نفت روسیه، 
در اوایل ماه ِمى گفت قرار است، فعًال برنامه هاى خود 

را در ایران متوقف سازد.

ادامه ماجراى «تکلیف شب» 
عضو جامعـه روحانیت مبـارز و امام    انتخاب |
جمعه موقت اصفهان مى گوید: نمـى توانیم از قرآن 
سند بیاوریم و براى دانش آموزان تکلیف شب معین 
کنیم. حجت االسالم رهبرگفت: در قرآن به جز نماز 
مغرب و عشـاء، هیچ تکلیف شـبانه دیگـرى نداریم. 
نماز شـب هم که واجب نیسـت و هر کسـى بخواند 

خوشا به حال او. 

دعواى حیدرى نعمتى 
  ایسنا| محمد شریعتمدارى در آیین تکریم و 
معارفه مدیرعامل شستا گفت: بنگاهدارى در وزارت 
رفاه تا امروز زیان ده بوده اسـت. رئیس جمهور تأکید 
کرده که این کار ادامه پیدا نکند. شـما مى خواهید به 
نقطه اى برسیم که دفترچه هاى تأ مین اجتماعى در 
وزارت بهداشت پذیرفته نشود؟ این چه دعواى حیدرى 
نعمتى اسـت راه افتاده اسـت؟ مـا دعوایى بـا وزارت 
بهداشت نداریم. از وزارت بهداشت خدمت مى گیریم و 
باید پولش را بدهیم که روشن است و تیپیکو از وزارت 
بهداشت هزار میلیارد طلبکار است و آنها شش هفت 
هزار میلیارد از ما طلـب دارند و همیـن را هم تهاتر و 

تسویه نکرده ایم و باید اینها حل شود.

خبرخوان
تولید پفک با خوراك دام!

اداره بازرســى، ارزیابى عملکرد و    بهار |
پاسخگویى به شکایات سازمان جهاد کشاورزى 
اســتان البرز، اعالم کرد: ذرت هاى تراریخته که 
براى خوراك دام به کشور وارد شده بود، توسط دو 
کارخانه بدون انجام آزمایش هاى الزم براى تولید 
پفک استفاده مى شود. بر روى محموله این ذرت ها 
حتى این عبارت درج شده است که «این محموله 

تنها براى مصرف دام مجاز است».

پایان موقت تغییرات 
درکتب درسى 

قائم مقام دفتر انتشــارات    افکارنیوز |
و تکنولوژى آموزشــى وزارت آموزش و پرورش  
اظهار کرد: امسال آخرین سال تغییر کتاب درسى 
بود و بر اساس برنامه ریزى ها، تا سال 1400 تغییر 
کلى در کتاب هاى درســى نخواهیم داشت البته 

تغییر جزئى بر اساس نیاز محتمل است.

ایتالیا هم کنار کشید
ژانویــه 2016 چند مــاه پس  از    چمدان|
توافق هسته اى میان ایران و گروه 5+1، شرکت 
هواپیمایى ایتالیایى «الیتالیا» که تا آن زمان چهار 
پرواز در هفته به تهران داشت خبر داد  هر روز به 
مقصد فرودگاه بین المللى امام خمینى(ره) پرواز 
خواهد داشت. اکنون در تازه ترین اقدام، «الیتالیا» 
اعالم کرده اســت که از اول ژانویه 2019 کلیه 
پروازهایش را به تهران متوقف خواهد کرد. پیش از 
این، شرکت هاى اروپایى «بریتیش ایرویز»، «ایر 
فرانس» و «کى ال ام» هم پرواز به مقصد تهران را 

متوقف کرده بودند.

اجاره آنتن به کنکورى ها 
بر اساس آمارهایى که    روزنامه ایران |
کارشناسان آموزشى داده اند یک مؤسسه آموزشى 
در طول یکسال براى پخش آگهى هاى بازرگانى 
رقم 300 میلیارد تومان پرداخت کرده است یا برخى 
از کارشناســان هم از گردش مالى 8000 میلیارد 
تومانى مؤسســات کنکــور مى گویند که بخش 
اعظم این گردش مالى مدیون تبلیغاتى است که 
صداوسیما براى این مؤسســات انجام مى دهد. 
در سوى دیگر بر اساس آمار ى که یکى از مدیران 
آموزش و پرورش اعالم کرده است؛ یک مؤسسه 
آموزشى فقط در روزهاى جام جهانى با پرداخت 
رقم 42 میلیارد تومان انحصار آنتن صدا و سیما را 

براى تبلیغ کتاب هاى کمک آموزشى خود خرید.

محاسبات غلط
رئیس اتحادیه مشاوران امالك استان    ایلنا |
تهران گفت: آمار تکان دهنده اى از خرید ملک از 
سوى ایرانیان در یک شهر ترکیه وجود دارد مبنى 
بر اینکه هموطنانمان از ابتداى سال تا کنون 8000 
واحد مســکونى فقط در ازمیر خریدارى کرده اند. 
متأسفانه اخیراً بسیارى از ایرانى ها دارایى هاى خود 
را براى خرید ملک به گرجستان منتقل کردند که 
بتوانند با خرید ملک اقامت دریافت کنند اما پس 
از اینکه تعداد واحدهاى قابــل توجهى ملک به 
ایرانى ها فروخته شد اعالم کردند که خرید ملک 

معیار اعطاى اقامت نیست.

جریمه ها 
افزایش مى یابد؟

  ایسنا| رئیس پلیس راهنمایى و رانندگى 
ناجا درباره اینکه آیا جرایــم راهنمایى و رانندگى 
افزایش مى یابد یا خیر تصریح کرد: تصمیم نهایى 
در مورد این موضوع بستگى به این دارد که هیئت 
وزیران چه تصمیمى بگیرد و ما هم تابع نظر هیئت 
وزیران هستیم. سردار مهرى درباره نظر پلیس در 
مورد افزایش نرخ جرایم نیــز تصریح کرد: قطعًا 
برخى از کد جرایم اثر بازدارندگى خود را از دست 
داده و مــا معتقدیم که برخى از ایــن جرایم باید 

افزایش پیدا کند.

رضا درمیشیان با انتشــار متنى در اینستاگرام به خبر ممنوع شــدن نمایش فیلم «النتورى» در کشور چین واکنش 
نشان داد.

کارگردان «النتورى» نوشــت: «قرار بود فیلم ســینمایى «النتورى“ در ســینماهاى کشــور چین اکران شود اما 
پخش کننده بیــن المللى فیلم خبر داد که اداره سانســور چین جلوى نمایش «النتورى“ را در کشــور چین گرفته، 
جالب اینکه «النتورى“ قبًال در چند فســتیوال چین از جمله «شــانگهاى“ به نمایش درآمده بود و به پخش کننده 
گفته اند علت عدم صــدور مجوز نمایش 
«النتورى“ در چین «الیه هاى پر رنگ 
دینى فیلم“ است. نکته قابل توجه اینکه 
مســئوالن حوزه هنرى سازمان تبلیغات 
اســالمى هم در زمــان نمایش عمومى 
«النتورى“، فیلم را تحریم کردند و اجازه 
نمایشش در ســینماهاى مردمى تحت 
مدیریتشــان را ندادند! تفاهم و اشتراك 
نظر میان مســئوالن ســینمایى چین و 
مدیران حــوزه هنرى ایــران قابل تأمل 

است!»
فیلم سینمایى «النتورى» براى اکران به 
یک کمپانى چینى واگذار شده بود و برنامه ریزى نمایش آن انجام شده بود اما اداره سانسور چین مانع از نمایش این 
فیلم شده است. این اداره صراحتًا اعالم کرده اســت از آنجا که «النتورى» فیلمى دینى است اجازه نمایش نخواهد 

داد.
 «النتورى» هنگام اکران در ایران در سال 1395 مورد تحریم حوزه هنرى قرار گرفت و مسئوالن حوزه هنرى سازمان 
تبلیغات اسالمى اجازه نمایش عمومى این فیلم در سینماهاى تحت پوشــش خود را ندادند ولى با وجود این فیلم با 

فروش هفت میلیاردى به رتبه هشتمین فیلم پرفروش سال رسید.

در سایه نبود شفافیت است که ســالطین بازار ایران یکى 
پس از دیگرى سر بر مى آورند. اینجا واژه سلطان مفهومى 
نزدیک به سلطان ندارد. این واژه براى نشان دادن تشکیالتى 
مافیایى و البته تا حدى غیر قانونى در ایران مورد استفاده قرار 
مى گیرد. به گزارش «خبرآنالین»، زمان زیادى از درج خبر 
اعدام سلطان سکه در مطبوعات و رسانه هاى ایرانى نگذشته 
است اما سالطین شناخته شده و ناشناخته این بازار هنوز هم 

کم نیستند.

 سلطان سکه
 نامش «وحید مظلومین» بود. دادسراى عمومى و انقالب 
تهــران در توضیــح دالیل اعــدام وى و همدســتش در
 اطالعیه اى اعالم کرده بود: با تحقیقات میدانى و تحقیق 
از جمعى از متهمین دستگیر شده مشخص شد شبکه وحید 
مظلومین از مؤثرترین فعاالن غیر مجاز بازار ارز و سکه بوده 
و با استفاده از حساب هاى بانکى دیگران از چندین سال قبل 
تا زمان دستگیرى فعالیت گسترده غیر مجاز و در مدت زمانى 
فقط گردش حساب دو تن از اقوام و کارمندان نامبرده مبلغ 
8/219/961/881/485 و 3/250/551/447/278 ریــال 
بوده و حسب اســناد و مدارك و تحقیقات به عمل آمده از 
حساب بیش از 40 نفر با تبانى با بعضى از کارمندان بانک در 
جهت پوشش فعالیت غیر مجاز ارزى و سکه استفاده کرده اند.

سلطان قیر
حاال اما شــمارش معکوس براى اعدام  مردى که سلطان 
قیر لقب گرفته، آغاز شده اســت.  در جریان بررسى پرونده 
سلطان قیر اما نام هاى آشــناى دیگرى هم بر سر زبان ها 
افتاد. بابک زنجانى، محمود رضا خاورى و... در پرونده سلطان 
قیر کلکسیونى از اتهامات درج شــده است، از بدهى 2000 
میلیاردى به سیستم بانکى تا قاچاق 9 میلیارد دالر کاال به 

داخل کشور و صادرات قیر و نپرداختن هزینه خرید و...
محســنى اژه اى، معاون اول قوه قضائیه رسمًا این خبر را 
اعالم کرده و در پاسخ به ســئوالى مبنى بر طوالنى بودن 
پرونده باقرى درمنى و خط قرمز بودن دولت هاى نهم و دهم، 
گفت: اتهامات باقرى درمنى و کالهبردارى هاى او مربوط به 
سالیان قبل بود. قوه قضائیه ایران اعالم کرده بود آقاى باقرى 
درمنى «با ایجاد شبکه چند نفرى» که مدیریت آنها با او بوده، 
بیش از 322 میلیون و 343 هزار کیلو قیر خریده که پول آنها 

را بازنگردانده است.

سلطان پوشک
 داستان تنها به نفت و قیر و سکه ختم نمى شود. هر چند تب 
بحران پوشک امروز فروکش کرده اســت اما آن روزها که 
کمبود پوشک به مسئله اول اقتصاد بدل شده بود، برخى سخن 
از حضور سلطان پوشک به میان آوردند. سلطانى که اتفاقاً این 
بار ایرانى نیست. احمد امیرآبادى فراهانى، عضو هیئت رئیسه 
مجلس گفت: تمام واردات و صفر تا صد پوشک در ایران در 
اختیار یک فرد ترکیه اى بوده و مسئوالن دولت تمام اختیارات 
در این بخش را به این فرد خارجى داده اند. این نماینده اما نام 

سلطان پوشک را شفاف مطرح نکرده است.

سلطان شکر
 سلطان شکر را باید از سالطین قدیمى بازار ایران دانست. 
پیش تر مى گفتند سلطان شکر مرده اســت، با پرونده اى 

قطور اما سال گذشته بود که حتى در برنامه گفتگوى ویژه 
خبرى، مجرى مخاطبان را مورد ســئوال قرار داد و از آنان 
پرسید سلطان شکر کیســت اما جوابى سرراست نگرفت. 
همین مسئله نشان مى داد سلطان شکر هنوز در حال فعالیت 
در گوشه اى است و امروز با بحران رخ داده در هفت تپه، نقش 
وى در این اقتصاد سلطان زده بیش از پیش آشکار مى شود. 
آن گونه که مجرى گفتگوى ویژه خبرى مى گفت: سلطان 
شکر را همه مى شناسند اما کســى امکان اعالم نامش را 

ندارد. 

سلطان موز
 این لقب هــم از القاب کم فــروغ بازار ایران بــود. تیرماه 
امسال بود که با اعالم اســامى دریافت کنندگان ارز 4200 
تومانى، ماجراى کیستى ســلطان موز مطرح شد. بررسى 

ها نشــان مى داد بیش از 36 میلیون یورو ارز دولتى براى 
واردات مــوز تخصیص یافته اما در همــان دوره قیمت آن 
بیش از 55 درصد نسبت به سال گذشــته افزایش داشت.
آن زمان این ســئوال طرح شــد که ســلطان موز کیست 
اما تب ایــن ســلطان زودتر از پیــش بینى هــا به عرق 

نشست.

و دیگر سلطان ها
 سلطان گوشــت، ســلطان ارز و... نیز در میانه رفت و آمد 
سالطین گاهى بر ســر زبان ها افتاده اند. خجسته، رئیس 
فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادى و ادارى اما اخیراً  اعالم 
کرده است: بازار، سلطان حبوبات، سلطان دام و طیور و سلطان 
الستیک هم دارد. وى توضیحات مبسوط ترى درباره هویت 

این سالطین نداده است.

از سلطان سکه تا سلطان پوشک در یک قاب

رفت و آمد سالطین در بازار ایران 

خاك ایران همچنان قاچاق مى شود اشتراك نظر مسئوالن ما و چینى ها!

مجرى شبکه ورزش تلویزیون برکنار مى شود؟

دبیرکل جامعه اسالمى مهندسین گفت: با دولت روحانى 
در یک جناح نیستم اما معتقدم نباید در حق او نامردى 
کنیم چرا که او کار کرده و در جاهایى موفق بوده و برخى 

موارد هم نبوده است.
به گزارش «ایرنا»، محمدرضــا باهنر در دیدار اعضاى 
شوراى مرکزى حزب بیدارى اســالمى افزود: افراط و 
تفریط داریم؛ یکى دولتش دولت پیرمردهاست و دیگرى 

مى خواهد همه اعضاى دولت را جوان کند.
نماینده ادوار مجلس ادامه داد: در نیروهاى مسلح رتبه 
هاى نظامى پله پله داده مى شود اما در وزارتخانه ها این 
رده بندى را قبول ندارند و یک ســرباز را مدیر مى کنند 
و اجازه ندادیم بــه ترتیب پله ها و رده هــا را طى کند. 
مقصر بودیم که ســتوان هاى وزارتخانه اى را ستوان 
نگه داشــتیم و اجازه ندادیم سرگرد بشــوند و به درجه 

باال بروند.
باهنر یادآور شد: از آن ســو احمدى نژاد آمد و گفت که 
من دولت ژنرال ها را نمى خواهم. به او گفتیم چهارتا آدم 
متفکر و مجرب را به کابینه ببر اما او گفت من فقط سرباز 
مى خواهم. وى با بیان اینکه 68 درصد جمعیت کشور 
پس از انقالب به دنیا آمده اند، گفت: بیش از 60 درصد 
جمعیت کشــور امام و دفاع مقدس را درك نکرده اند و 

آنها امروز حق دارند که ســئ وال کنند، شما براى ما چه 
کرده اید؟ اگر انقالب نمى کردید چه اتفاقى مى افتاد که 

تاکنون نیافتاده است؟
وى تصریح کرد: بایــد کارنامه عالمانــه و عادالنه از 
عملکرد نظام در 40 ســال گذشته داشته باشیم، در این 
چهار دهه دولت هاى مختلفى بر سرکار آمدند و همه در 

هر آنچه رقم خورده شریک بوده اند.

مقصر بودیم اجازه ندادیم ستوان هاى وزارتخانه اى سرگرد شوند

مدیر کل دفتر آب و خاك سازمان حفاظت محیط زیست 
اعالم کرد: قاچاق خاك هاى ایران از دهه 80 شروع شده و 

همچنان ادامه دار است.
طى سال هاى گذشته «قاچاق خاك» یکى از موضوعات 
چالش برانگیز بوده اســت. على مریدى در پاسخ به این 
پرسش که آیا از ایران خاك قاچاق مى شود گفت: قاچاق 
خاك مراتع و مزارع را داریم اما در مورد قاچاق خاك هاى 
معدنى من گزارشــى دریافت نکرده ام. این کارشــناس 
سازمان حفاظت محیط زیست در مورد قاچاق خاك هاى 
مراتع و مزارع ایران اظهارکرد: قاچاق خاك هاى مراتع و 
مزارع بیشتر از اســتان هاى جنوبى از جمله استان فارس 

صورت مى گیرد.

مریدى در پاسخ به این پرســش که خاك  ایران به کجا 
قاچاق مى شــود، گفت: مقصد این خاك هاى قاچاق شده 
کشورهاى حاشیه خلیج فارس به ویژه امارات و قطر است 
که در امارات براى ساخت جزایر مصنوعى و در قطر براى 

خشک کردن دریا استفاده مى شود.
وى تأکید کرد:  در سال هاى اخیر به دلیل کم شدن تقاضا 
و افزایش حساسیت ها، قاچاق خاك تا حدى کنترل شده 

است.
به گزارش «ایســنا» ، در گذشــته تعدادى از نمایندگان 
مجلس هم نسبت به قاچاق خاك حساسیت نشان داده 
و اعالم کرده بودند که خاك ایران در پوشــش سیمان، 

قاچاق مى شود.

روزهاى گذشته قوه قضائیه  در راستاى پاکسازى فوتبال 
ایران، 30 دالل و واسطه غیررسمى را به مراجع ذیصالح 
احضار کرد. جا به جایى مربیــان، بازیکنان و فعالیت هاى 
مشابه سبب شــده تا پاى برخى از نفراتى که در پوشش 
مشــاغل خود به امر داللــى و البته فعالیت غیررســمى 

دست زده اند به مراجع ذیصالح باز شود.
به گزارش «برنا»، در این بین شــنیده مى شــود یکى از 
مجریان برنامه ورزشى شــبکه ورزش تلویزیون که اتفاقاً  

مخاطبین زیادى نیز دارد به همراه ســایر افراد به دادسرا 
احضار شــده و مورد بازجویى بازپرس تعیین شــده براى 
بررســى پرونده دالالن قرار گرفته است تا مشخص شود 
وى در بحث داللى و جابه جایى بازیکنان و مربیان فعالیتى 
داشته است یا خیر. گفته مى شود مسئوالن شبکه با اطالع 
و پى بردن از موضوع داللى آقاى مجرى و سوء استفاده از 
پست و مقام خود در سازمان و احضار او به دادسرا درصدد 

برکنارى وى هستند.
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راه اندازى بانک امانات پزشکى 
در دهاقان 

رئیس جمعیــت هالل احمــر شهرســتان دهاقان از 
راه اندازى بانک امانــات پزشــکى باهزینه اى بیش 
از18میلیارد ریال در این شهرســتان خبرداد. داریوش 
بهرامى بااشاره به هزینه  بیش از18میلیارد ریال  جهت 
تامین وسایل پزشکى افزود: تعداد60دستگاه پزشکى 
شاملکپسول هاى اکســیژن، مانومتر، تخت، دستگاه 
هواســاز، ساکشــن، واکر، عصا و ویلچر در این بانک 

نگهدارى مى شود.

کشف انبار 66 تنى برنج
 احتکار شده 

انبار 66 تنى برنج احتکار شــده در اصفهان کشــف و 
پلمپ شد.

مدیر کل تعزیرات حکومتى استان اصفهان اعالم کرد: 
از انبار احتکار برنج، 65 تن و 800 کیلوگرم برنج احتکار 
شده به ارزش چهار میلیارد و 525 میلیون و 200 هزار 
ریال کشف و به شعبه چهارم هیئت رسیدگى به تخلفات 

صنفى تعزیرات حکومتى اصفهان ارجاع شد.
غالمرضا صالحى افزود: پس از رسیدگى به این پرونده 
و مشخص شــدن تخلف، عالوه برصدور حکم الزام به 
عرضه کاال به قیمت رسمى ، متهم پرونده به پرداخت سه 
میلیارد و 167 میلیــون و 640 هزار ریال جریمه دولتى 

محکوم شد.

تشییع و خاکسپارى نخستین 
جانباز انقالب اسالمى اصفهان

پیکر پاك نخستین جانباز انقالب اسالمى در گلستان 
شــهداى اصفهان آرام گرفت.این شــهید گرانقدر در 
سالروز 40ســالگى دوران جانبازى اش در بیمارستان 
امیرالمومنین(ع) اصفهان به درجه رفیع شــهادت نایل 

آمد.
شهید جان نثارى متولد21 آذر 1342سال در 15سالگى 
و در1357هنگام راهپیمایى و تظاهرات در شهر اصفهان 
بر اثر اصابت گلوله به کمر توسط رژیم شاهنشاهى قطع 
نخاع شد و پس از تحمل 40ســال درد و رنج ناشى از 

مجروحیت به فیض شهادت رسید.

کتابخانه هاى شهرضا
 کتب مرجع کافى ندارند

فعاالن حوزه کتاب و کتابخوانى و نیز دانشجویان شاغل 
به تحصیل در واحد هاى آموزش عالى شهرستان شهرضا 
مى گویند که کتابخانه هاى این منطقه از کتب به روز و 

نیز مرجع کم بهره است. 

مدارس سماى تیران باید 
توسعه بیشترى پیدا کنند

رئیس دانشــگاه آزاد اسالمى اســتان اصفهان گفت: 
مدارس سماى تیران باید توسعه بیشترى پیدا کنند.

احمد آذین با حضــور در بین دانش آمــوزان، اقدامات 
انجام شــده در این مدارس را مثبت ارزیابى و از تالش 
مســئوالن در جهت راه اندازى این مدارس قدردانى و 
تشکر کرد و گفت: راه اندازى مدارس سما اقدام شایسته 
و خداپسندانه اى است که در جهت رفاه حال مردم شریف 
شهرســتان تیران و کرون صورت گرفته اســت و این 

مدارس  باید توسعه بیشترى پیدا کنند.

کاهش تخلفات شهرى
مدیرکل پیشــگیرى و رفع تخلفات شهرى شهردارى 
اصفهان از کاهش چشــمگیر تخلفات شهرى در سال 
جارى خبر داد و گفت: طبق برنامه ریزى هاى انجام شده 
مبنى بر پیشگیرى از وقوع تخلف، امسال میزان تخلفات 

شهرى کاهش یافته است.
حسن محمد حســینى اظهارکرد: از آنجایى که صنوف 
مزاحم در شهر به آلودگى هاى هوا و صوت دامن مى زنند، 
فعالیت این صنوف متوقف و یا کنترل شــده اســت و 
تکدى گرى، ساخت و ســازهاى غیر مجاز، سد معبر، 
دستفروشى و .. در ردیف مشاغل مزاحم قرار مى گیرد که 

اکنون در حال ساماندهى این مشاغل هستیم.

خبر

مدیرکل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان اصفهان 
گفت: در هشت ماهه سال 96 تعداد 396 تلفات و فوتى در 
سطح جاده هاى برون شهرى و روستایى اتفاق افتاده است، 
اما در ســال 97 با تعداد 468 نفر فوتى، شاهد 18 درصد 

افزایش در تلفات ناشى از تصادفات برون شهرى بودیم.
مهدى خضرى اظهار داشت: استان اصفهان با حدود 12 
هزار کیلومتر راه اصلى، فرعى و شریانى، عضو استان هاى 
بزرگ کشور محسوب مى شود و بیشــترین طول راه ها 
را به خود اختصــاص داده و به همین منظــور، در حدود 
750 نیروى راهدار و پشتیبان مستقر در طول راه ها، 550 
دستگاه ماشین آالت و تجهیزات فعال در کل استان و در 

قالب 100 اکیپ راهدارى موقت و دائــم در طول راه ها 
طرح پوشش زمستانه را انجام مى دهند. وى با بیان اینکه 
اصفهان رتبه اول حمل و نقل کشور را به خود اختصاص 
داده است، گفت: در سال 96 درحدود 48 میلیون تن کاال 
حمل و در هشت ماهه سال 97 درحدود 32 میلیون کاال 

توسط ناوگان عمومى جا به جا شده است.
خضرى در ادامه بیــان کرد: درحدود 40 هــزار ناوگان 
کامیونى و اتوبوســى در اصفهان فعال هستند که در این 
حوزه، هم رتبه اول مختص اصفهان است و هم 59 هزار 
نفر راننده فعال در این حوزه بر اساس آمار کارت هوشمند 

شناسایى شده است.

مدیر توسعه بازرگانى سازمان جهادکشاورزى اصفهان با بیان 
اینکه صادرات خشکبار و آجیل از استان اصفهان در سال گذشته 
 هزارو 229 ُتن بوده است، گفت: صادرات آجیل و خشکبار در 
هفت ماهه امسال برابر ى هزارو 100ُتن بوده که تقریبا با کل 
صادرات آن در سال 96 برابر است. فرهاد حاجى مرادى اظهار 
کرد: صادرات آجیل و خشکبار از این استان در هفت ماهه سال 
97 به اندازه کل صادرات آن در سال 96 بوده و نوسانات ارزى 
تنها دلیل این میزان افزایش در صادرات خشکبار و آجیل است.

وى با بیان اینکه خشــکبار صادراتى از اصفهان شامل بادام، 
پسته، خالل مغز پسته، میوه هاى خشک، خرما و انجیر تازه یا 
خشک است، افزود: کشورهاى مقصد صادراتى خشکبار این 

استان، سوئد، آلمان، پاکســتان، امارات، هند، مالزى، کویت، 
قزاقستان، اســترالیا، بلژیک و نیوزلند است. وى با بیان اینکه 
بدیهى است که نظام قیمت گذارى و سیستم قیمتى بازار بر پایه 
عرضه و تقاضا اســت، افزود: زمانى که در ایام خاصى کاالیى 
مورد تقاضاى تعداد زیادى از مردم قرار بگیرد، قیمت آن افزایش 

مى یابد زیرا این دسته از اقالم، قیمت مصوب دولتى ندارد.
حاجى مرادى با اشاره به مشکالتى که بر مبناى تغییر شرایط 
اقلیمى براى تولید پسته به  وجود آمد، گفت: اواخر سال گذشته 
در استان اصفهان شرایط آب و هوایى به گونه اى شد که براى 
بارورى درخت پسته مســاعد نبود و گرما و سرماى بى موقع 
باعث شد بار پسته این استان به میزان قابل توجهى کاهش یابد.

خشکبار اصفهان
 به 11 کشور صادر مى شود

افزایش 18 درصدى تلفات 
تصادفات

سرپرســت اداره باز آفرینــى شــهرى اداره کل راه و 
شهرسازى استان اصفهان گفت: پنج هزار و 500 واحد 
مسکونى امسال با ارایه تسهیالت بانکى در بافت فرسوده 

استان اصفهان احداث مى شود.
امیر زاغیان افزود: ایــن تعداد واحد مســکونى با ارائه 
تسهیالت ویژه از جمله تخفیف در صدور پروانه ساختمان 
و اختصاص وام بانکى تا سقف بیش از یک میلیارد و 100 
میلیون ریال در بافت فرسوده اصفهان احداث مى شود. 

وى بیان کرد: این اقدام در راستاى احیاى بافت قدیمى 
استان و بازآفرینى و توسعه شهرى عملیاتى خواهد شد. 

رئیس اداره بازآفرینى شهرى اداره کل راه و شهرسازى 
اصفهان با بیان اینکه 27 محله به عنوان طرح هدف براى 
بازآفرینى شهرى در این استان پیش بینى شده، تصریح 
کرد: این محالت 10 درصد از کل برنامه هدف کشور را 

در سال جارى شامل مى شود. 
وى ادامه داد: از ســال جارى طرح بازآفرینى به عنوان 
برنامه اى براى احیا بافت مرکزى و فرسوده پیش بینى 
شده و نهادهاى ادارى و خدماتى باید 30 درصد از بودجه 

خود را به این طرح ها اختصاص دهند. 
به گفته وى براى اجراى طرح هاى بازآفرینى شــهرى 
اصفهان افزون بر 135 میلیارد ریــال اعتبار اختصاص 
یافته که بیشترین تمرکز بر روى موضوع حاشیه نشینى و 
سکونتگاه هاى غیررسمى براى رفع معضالت اجتماعى 

است. 
زاغیان هماهنگى و همکارى بیــن ادارات براى اجراى 
طرح بازآفرینى شــهرى را خواستار شــد و گفت: نبود 
همکارى بین بخشى مانع از مهمترین چالش هاى پیش 

روى این طرح است.  

احداث5500مسکن در بافت فرسوده استان

آیین افتتاحیه پردیس ســینمایى ساحل اصفهان 
28 آذرماه با حضور رئیس حوزه هنرى و جمعى از 

سینماگران برگزار مى شود.
محمود کاظمى، مدیرعامل موسسه «بهمن سبز» 
گفت: عملیات احداث دومین پردیس سینمایى شهر 
اصفهان با نام «ساحل» با موفقیت به پایان رسید 
و این پردیس که معمــارى ایرانى و ویژگى هایى 
منحصر به فرد در میان سینماهاى کشور دارد، 28 
آذر ماه افتتاح مى شود.وى ادامه داد: این پردیس 9 
پرده نمایش دارد و سالن مخصوص فیلم کودك، 
سالن روباز و مهدکودك بخش هایى از این پردیس 

مدرن و مجهز است.

 ظهر دیروز، دخترى 18ســاله از روى پل پیروزى 
اصفهان به قصد خودکشى پرید.

ساعت 12 و 20 دقیقه ظهر دیروز، دخترى18 ساله از 
روى پل پیروزى اصفهان سقوط کرد. شاهدان عینى 
مى گویند این سقوط به قصد خودکشى انجام شده 
است.  عباس عابدى، مدیر روابط عمومى مدیریت 
حوادث و فوریت هاى پزشکى استان اصفهان ضمن 
تایید این خبر گفت: فرد مصدوم هوشیار و زنده است 

و تنها دچار چند شکستگى شده است.

پژوهشگران دانشــگاه صنعتى اصفهان منسوج 
ضدسلولیت فشــارنده با اثر میکرو ماساژ و قابلیت 
شــارژ مجدد را طراحى، اختراع و تجارى ســازى 

کردند.
عضو گروه پژوهشــى این طرح با بیان اینکه این 
محصول داراى الیاف و ماده موثر طبیعى اســت و 
قابلیت شارژ دارد که از این نظر در دنیا منحصر به 
فرد است، گفت: از این منسوج در تولید لباس هاى 

ضدچاقى استفاده مى شود.
 اکبر خدامى افزود: منســوجات آرایشى بهداشتى 
دسته جدیدى از منسوجات با مواد فعال هستند که 
روشى نوین و مناسب براى استفاده از محصوالت 
آرایشى در زندگى مدرن و پر مشغله امروزى را ارائه 

مى کنند.

افتتاح سینما ساحل 
در پایان آذر

خودکشى دختر 18 ساله
از پل پیروزى

طراحى و تجارى سازى
 منسوج ضدسلولیت و الغرى

مجید منتظر ظهورى، کاوشگر شهر زیرزمینى طسمیجان 
سفیدشهر از کشف یک مهرکده زیر زمینى مربوط به آیین 
«میترائیســم» خبر داد و گفت: این آیین مذهبى متعلق به 
پیش از اسالم است.وى گفت : برخى شواهد باستان شناسى 
بدســت آمده این فرضیه را تایید مى کند. وى اذعان داشت: 
احتمال تغییر کاربرى در قرن 6 و 7 و استفاده  از این مکان به 
عنوان کلیسا نیز وجود دارد که تحقیقات بیشتر در این خصوص 
ادامه دارد.ظهورى گفت: این بنا داراى پالن چلیپایى بوده و  به 
احتمال زیاد مهرکده بوده و داراى چهار صفه با سقف جناغى 
شکل و تختگاه براى نشستن بوده است.سرپرست طرح شهر 
زیر زمینى طسمیجان سفیدشهر تاکید کرد: احتمال اتصال 
این مکان به شهر زیر زمینى طســمیجان نیز وجود دارد که 

تحقیقات براى ارزیابى دقیق تر وجود دارد. 

نماینده مــردم مبارکه در مجلس شــوراى اســالمى 
گفت: مدیرانى که منتظر هســتند تا در دایره شــمول 
این قانون، استثنائاتى بوجود بیاید، منتظر چنین چیزى 

نباشند.
زهرا ســعیدى ادامه داد: متاســفانه اســتثنائات قانون 
دست ها را براى بکارگیرى افراد بازنشسته در سمت هاى 

مدیریتى کشور  باز گذاشته بود.
سخنگوى کمیســیون اقتصادى مجلس در خصوص 
بکارگیرى از بانوان در بخش هاى مدیریتى گفت: در چند 
سال اخیر اتفاقات خوبى در این حوزه اتفاق افتاده است 
اما موتورى که براى بکارگیــرى بانوان در بخش هاى 
مختلف  در حال حرکت اســت،  باید با سرعت بیشترى 

حرکت کند.

 حمیدرضا عظیمیان، مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه 
گفت: بر اســاس تفاهمنامه اى که به امضاى شرکت 
فوالد مبارکه و مدیرعامل شرکت برق منطقـــه اى 
اصفهان رسیـد، بهره بردارى از پست 400کیلوولت 
زنده رود که در رینگ شبکه سراسرى انتقال برق قرار 
دارد، به فوالد مبارکه و عملیات نگهدارى و تعمیرات 

این پست به برق منطقه اى اصفهان واگذار شد.
موسى رضایى، مدیرعامل شــرکت برق منطقه اى 
اصفهان نیز با بیــان اینکه فــوالد مبارکه به عنوان 
بزرگتریــن و خوش نام ترین مشــترك برق صنعتى 
وزارت نیرو اســت، گفت: این شرکت در سخت ترین 
لحظات، به ویژه در ساعات اوج بار در تابستان ضمن 
مدیریت و حفظ روند تولید خود، صنعت برق کشور را 

نیز با همکارى و تعامل سازنده یارى کرد.
همچنین مدیر ناحیه انرژى و سیاالت شرکت فوالد 
مبارکه با اشاره به نقش پست 400کیلوولت زنده رود در 
فوالد مبارکه گفت: این پست که تامین برق واحدهاى 
احیا مستقیم2 (شهید خرازى) به  همراه خطوط انتقال 
مربوطه را بر عهــده دارد، با همکارى فوالد مبارکه و 
برق منطقه اى اصفهان ساخته شد و اسفند پارسال در 

مدار بهره بردارى قرار گرفت.
عباس اکبــرى محمدى افــزود: با برق دار شــدن 
پست هاى جدید، ضمن انتقال قسمتى از بار الکتریکى 
شرکت به پســت جدید، پایدارى تامین برق شرکت 
افزایش و محدودیت هاى فصلى نیز در زمینه تأمین 

برق مورد نیاز خطوط تولید کاهش پیدا مى کند.

رئیس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان با اشــاره به 
توقف صادرات برخى صیفى جات، هندوانه و انار در آستانه 
شــب یلدا گفت: با تدابیر صورت گرفته، خوشبختانه نرخ 
میوه بین 10 تا 30 درصد نسبت به هفته گذشته کاهش 

یافته است.
ناصر اطرج افزود: امسال قیمت میوه به دلیل شرایط کم آبى 
و کمبود تولید و همچنین مخارج و هزینه هاى برداشت، 
بسته بندى، حمل ونقل و ... نسبت به سال گذشته افزایش 
یافته است، از سوى دیگر رونق صادرات موجب کمبود بار 

و گرانى محصول در بازار شد.
وى با بیان اینکه طى هفته هاى گذشــته قیمت میوه و 
صیفى جــات روندى صعودى داشــت، تصریــح کرد: 
خوشبختانه با پیگیرى هاى صورت گرفته و در اقدامى به 
موقع، دستور توقف صادرات برخى اقالم میوه و صیفى جات 
از سوى مسئوالن ذى ربط صادر شد که این تصمیم موجب 

متعادل شدن نرخ میوه طى هفته گذشته شده است.

وى با بیان اینکه در حال حاضر صــادرات محصوالتى 
همچون بادمجان، گوجه، خیار، هندوانه و انار متوقف شده 
است، تأکید کرد: با توقف صادرات، قیمت این محصوالت 
از هفته گذشته تاکنون بین 30 و 50 درصد کاهش یافته 

است.
اطرج افزود: اگر جلو صادرات بادمجان گرفته نمى شد، نرخ 
آن به باالى هشت هزار تومان مى رسید، از سوى دیگر با 
توقف صادرات، قیمت خیار بین 10 تا 30 درصد و گوجه بین 

50 تا 60 درصد نسبت به هفته گذشته ارزان تر شده است.
وى همچنین در خصوص هندوانه و انار شب یلدا گفت: 
خوشبختانه با توقف صادرات، در تأمین هندوانه و انار شب 
یلدا کمبودى نداریم و قیمت هر کیلو هندوانه از سه هزار 
و 200تومان اکنون به کمتر از دو هزار و 200 رسیده است، 
همچنین قیمت انار بین سه هزار تا پنج هزار تومان است و 
انار ممتاز موجود در میدان میوه و تره بار اصفهان درحدود 

هفت هزارتومان نرخ گذارى شده است. 

مدیرعامل ســازمان ساماندهى مشــاغل شهرى و 
فرآورده هاى کشاورزى شــهردارى اصفهان گفت: 
در راستاى ساماندهى مشاغل شهرى و ایجاد فضاى 
مناســب، برنامه ریزى الزم براى واگذارى واحدهاى 
کارگاهى امیرکبیر و قصر صنعت به متقاضیان انجام 

شده است.
محمد مجیرى اظهار کرد: در راســتاى ســاماندهى 

مشاغل شهرى و ایجاد فضاى مناسب براى استفاده 
تولیدکنندگان و صنعت گــرا،؛ واحدهاى کارگاهى، 
فروشگاهى، ســوله و دفتر کار در شهرك  کارگاهى 
امیرکبیــر و مجموعــه کارگاهى قصــر صنعت به 
سرمایه گذاران در حوزه تولید و توسعه صنعت واگذار 

مى شود.
وى با بیان اینکه این مجموعه ها با توجه به موقعیت 
جغرافیایى و دسترسى مناسب به امکانات براى استقرار 
واحدهاى تولیدى، صنعتى و خدمات جانبى صنعتى 
مناسب اســت، تصریح کرد: با فعالیت و توسعه این 
کارگاه ها، زمینه توسعه و ساماندهى صنوف تولیدى 
در شهر و بهبود محیط زیســت کالن شهر اصفهان 

فراهم مى شود.
وى افزود: در راستاى کمک به تولیدکنندگان و حمایت 
از این بخش، شرایط ویژه اى به منظور سهولت هرچه 
بیشتر تولیدکنندگان براى واگذارى این مجموعه ها در 

نظر گرفته شده است.

رئیس دانشــگاه اصفهان به افزایــش قراردادهاى 
پژوهشى دانشگاه اصفهان اشاره کرد و گفت:تحقیقات 
و پروژه هاى مشــترکى را با دیگر دانشــگاه ها مانند 

آلمان، استرالیا و فرانسه آغاز کرده ایم.
هوشــنگ طالبى در ارتباط با بودجه امسال دانشگاه 

اصفهــان  تصریح کــرد: بودجه عمومى دانشــگاه 
اصفهان در سال جارى در زمینه هزینه اى 186 میلیارد 
تومــان و در تملــک دارى 11 میلیارد تومــان بوده 
اســت که در مجموع 197 میلیارد تومان را تشکیل

 مى دهد.

نرخ کنونى زاد و ولد
 رشد جمعیت اصفهان را متوقف مى کند

امضاى تفاهمنامه همکارى میان 
فوالد مبارکه و برق منطقه اى

با توقف صادرات؛ 

هندوانه و انار شب یلدا ارزان شد

واگذارى واحدهاى شهرك امیرکبیر و 
قصر صنعت به سرمایه گذاران 

افزایش قراردادهاى پژوهشى دانشگاه اصفهان

مدیرکل ثبت احوال اســتان اصفهان گفت: در صورت 
ادامه روند کنونى زاد و ولدها، تا سال 1415 شاهد توقف 

کامل رشد جمعیت در این استان خواهیم بود.
حســین غفرانى روند پایین زاد و ولد در استان را نگران 
کننده اعالم کرد و افزود: نرخ کنونى والدت در اســتان 
اصفهان کمتر از یک درصد اســت که خطر جدى براى 
آینده اســتان مى تواند باشــد، چرا که رشد جمعیت در 
ســال هاى گذشــته به ویژه از 1394 تاکنون روندى 

کاهشى داشته است.
وى بیان کرد: پــس از انفجار جمعیت در ســال 65 ، با

برنامه هاى اجرایى پیشگیرى از تولد، میزان زاد و ولد خام 
با کاهش رو به رو شده بود و این روند تا سال 1415 رشد 

جمعیت استان را متوقف مى کند.
وى اضافه کرد : تداوم این شرایط تا سال 1430، استان 
اصفهان را با کمبود شــدید جمعیت رو بــه رو کرده و 
مشکالت بسیارى را هم براى کشــور به دنبال خواهد 

داشت.
***

غفرانى در زمینه آمار مرگ و میرها خاطرنشان کرد : این 
واقعه روند معمول دارد اما در بحث ازدواج نیز از دهه هاى 
گذشته با شیبى مالیم، روند کاهشى و در موضوع طالق 

هم رشدى نگران کننده داشتیم.
گفتنى است؛ جمعیت اســتان اصفهان بر اساس نتایج 
سرشــمارى عمومى نفوس و مسکن سال 95 افزون بر 
پنج میلیون و 120 هزار نفر اعالم شده که از این تعداد، دو  
میلیون و 599 هزار نفر (نزدیک به 51 درصد) مرد و دو 
میلیون و 521 هزار نفر (نزدیک به 49 درصد) زن هستند.

کشف یک مهرکده زیرزمینى 
در سفید شهر

مدیران بازنشسته 
منتظر استثنائات  نباشند
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سریال کره اى «خانواده جدید» به عنوان سریال ظهرگاهى شبکه 2 سیما راهى آنتن  شد.
مجموعه تلویزیونى «خانواده جدید» از شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 13و45 دقیقه پخش و 

ساعت 7 صبح روز بعد از شبکه 2 سیما بازپخش مى شود.
سریال «خانواده جدید» داستان یک زن و شوهر جوان به نام هاى «یون هى» و «ترى» است که 
زندگى شاد و آرامى دارند. «یون هى»، تهیه کننده تلویزیون و «ترى» پزشک است. داستان از این 
قرار است که «ترى»، پسر بچه اى بى سرپرست بوده و توسط خانواده اى به فرزندى قبول شده و پس 
از پایان تحصیل در خارج از کشور به کره برگشته تا خانواده اش را پیدا کند. این زوج به خانه اى جدید 
نقل مکان مى کنند و این جا به جایى و مشکالت فراوانى که با خانواده صاحبخانه خود دارند، زندگى 

آرام آنها را تحت تأثیر قرار داده و متحول مى کند...
مجموعه 68 قسمتى «خانواده جدید» در سال 2012 ساخته شده است.  

بهروز افخمى ضمن اشــاره به حواشى سال گذشته 
برنامه «هفت»، واکنش رئیس سازمان صداوسیما به 
اعتراض حاتمى کیا و توبیخ رضا رشیدپور را نادرست 

دانست.
اوایل آبان امســال بود که على فروغى، مدیر شبکه 
3 سیما در گفتگو با رضا رشــیدپور در برنامه «حاال 
خورشــید» اعالم کرد که برنامه سینمایى «هفت» 
با اجراى بهــروز افخمى به جدول پخش شــبکه 3 
سیما باز مى گردد. نزدیک به یک ماه بعد، افخمى با 
پیشنهاد اجراى یک برنامه آموزشى در حوزه سینما 
از طرف شبکه 5 رو به رو شد؛ برنامه اى که گویى به 
مذاق این کارگردان بیشتر خوش آمد و اجراى آن را به 

«هفت» ترجیح داد.
حاال و در حالى که زمان کوتاهى تا آغاز سى و هفتمین 
دوره جشنواره فیلم فجر باقى مانده است، همچنان 
مشخص نیســت که اجراى این برنامه به چه کسى 
ســپرده مى شــود و کدام چهــره روى صندلى داغ 

«هفت» خواهد نشست.
این مسئله اتفاق تازه اى به شمار نمى آید. 10 بهمن 
96، پس از به میان آمدن نام هــاى گوناگون براى 
اجراى برنامه «هفت»، این کار به رضا رشیدپور واگذار 
شد، برنامه اى که در طول ایام جشنواره روى آنتن رفت 
و حواشى بسیارى را به همراه داشت که مهمترین آن 
اعتراض تند ابراهیم حاتمى کیا در اختتامیه جشنواره 
سى و ششم به رضا رشــیدپور و رویکرد برنامه بود. 
این کارگردان معتقد بود که فیلم «به وقت شــام» با 

بى مهرى تلویزیون روبه رو شده است.
اعتــراض حاتمى کیــا بازتاب بســیار گســترده  و 

واکنش هاى متعددى را به همراه داشت تا جایى که 
عبدالعلى على عســگرى، رئیس سازمان صداوسیما 
نیز ضمن توبیخ رضا رشیدپور و تذکر دادن به عوامل 
برنامه «هفت»، از حاتمى کیا دلجویى و اعالم کرد که 
حق با او است. حاال افخمى در گفتگو با «خبرآنالین» 
درباره سرنوشت برنامه «هفت» و همچنین اجراى 
آن گفت: «من ترجیحم این اســت که یک برنامه 
آموزشى درباره فیلمســازى با نام "فیلمساز" یا یک 
اسم دیگر کار کنم. با شبکه 5 هم قبًال درباره این کار 
صحبت شده است، منتهى در عین حال بدم نمى آید 
که بتوانم برند "هفت" را ادامه دهم یا آن را دست یک 
نفر بسپارم که ادامه دهد، حیف است که یک برندى 
که تماشاچى پیدا کرده و یکى از برنامه هاى مطمئن 
شبکه3 است، به دلیل اینکه کسى حاضر به اجراى آن 

نیست، روى زمین بماند.»
او ادامه داد: «بخشــى از آن تقصیر من اســت که 
کارهایى کردم که هیچکس جرأت نمى کند روى آن 
صندلى بنشیند. بخشى هم تقصیر مدیریت تلویزیون 
است که مثًال آن بال را سر رشیدپور بیچاره آورد، من 
اگر جاى او بودم دیگر پشت سرم را نگاه نمى کردم و 
در هیچ برنامه تلویزیونى حضور پیدا نمى کردم. اصًال 
یعنى چه که ریاست یک سازمان راجع به یک برنامه 

اظهارنظر کند و بگوید حق با حاتمى کیاست.»
افخمى همچنین بیان کرد: «من موافق نظر رشیدپور 
نیستم ولى مجرى برنامه وقتى یک چیزى مى گوید، 
ریاست ســازمان که نمى زند تو پَرش! این کار باعث 
شــده که هیچکس دلش را ندارد روى آن صندلى 

بنشیند.»

تازه ترین تجربه کمدى حمید فرخ نژاد در ســینماها با نام «میلیونر 
میامى» با شروع بسیار ناامید کننده اى در گیشه همراه بود است. این 
فیلم پس از نزدیک به یک هفته اکران تنها 343/908/000 میلیون 
تومان فروش داشته که در مقایسه با سایر آثار کمدى ناامید کننده است. 

این در حالى اســت که این فیلم از بازیگران مطرحى همچون حمید 
فرخ نژاد، صابر ابر، على قربان زاده، افسانه بایگان، طناز طباطبایى و آتیال 
پسیانى بهره مى برد اما با وجود اینکه حتى براى فروش بیشتر نام خود را 

تغییر داد باز هم مورد بى مهرى مخاطبان قرار گرفت.
این تنها شکست حمید فرخ نژاد در اکران پاییزه سینماى ایران نیست. 
وى در تجربه مشترك با رضا عطاران نیز شکست سنگینى را تجربه 
کرده است. این فیلم که آخرین ساخته عبدالرضا کاهانى است نه تنها 
نتوانست گیشه را از آن خود کند بلکه با نقد سنگین اهالى سینما روبه رو 
شده است. فیلم سینمایى «خانم یایا» با حضور رضا عطاران و فرخ نژاد 
هنوز به سه میلیارد تومان فروش در چهار هفته نرسیده است. این در 

حالى است که دیگر آثار عطاران این رقم را در هفته اول رد مى کردند.
فیلم «خانم یایا» آخرین ساخته عبدالرضا کاهانى این روزها در عرصه 
اکران ســینماها کار خود را به نحوى دنبال مى کنــد که نقد اکثریت 
جامعه از جمله منتقدان، اهالى رســانه و همچنیــن مخاطبان را به 

همراه داشته است.
حال با شکســت اقتصادى «میلیونر میامى» فصل بــد اکران براى 
حمید فرخ نژاد کامل شده است. وى با وجود شکست در گیشه پاییز، 
گیشه خوبى را در بهار سینماى ایران از آن خود کرده بود. فرخ نژاد در 
فیلم هاى «التارى» و «تگزاس» به ایفاى نقش پرداخته که هر کدام 

به ترتیب 15 و 10 میلیارد تومان فروش داشته اند.

فرخ نژاد از آن دسته بازیگرانى است که آثار درخشانى همچون «ارتفاع 
پست» و «به رنگ ارغوان» را در کارنامه دارد و در عرصه تلویزیون هم 
بازى درخشانش در سریال «سفر سبز» همواره در یادها مى ماند اما باید 

دید تا چه زمانى مى خواهد روند رو به افول خود در سینما را تکرار کند.

اینستاگرام عرب نیا 
دوباره فعال شد

فریبرز عــرب نیا اعــالم کرد 
صفحه اینستاگرامش بار دیگر 
فعال شده اســت. این بازیگر با 
سابقه سینما با انتشار ویدئویى 
اعالم کرد مشــکل حســاب 

کاربرى اش در اینســتاگرام رفع شــده و صفحه او بار دیگر 
در دســترس مخاطبان قرار گرفته اســت. او همچنین ابراز 
امیدوارى کرد که این صفحه با فعالیت دوباره  و روال سابق 

باعث همبستگى همه ما باشد.
پیش از این صفحه اینستاگرام منتســب به فریبرز عرب نیا 
در اینستاگرام با انتشــار پیامى خبر از حمله هکرها داده بود. 
این در حالى است که تمامى پســت هاى قبلى این صفحه 

اینستاگرامى حذف شده بود. 

بمب معادى ترکید
فیلم «بمب؛ یک عاشقانه» به 
کارگردانى پیمــان معادى در 
نخســتین هفته اکران با یک 
میلیارد و 424 میلیون تومان در 
صدر گیشه فروش قرار گرفت. 

این فیلم که از 14 آذر  1397 اکران خود را آغاز کرده، با بازى 
لیال حاتمى و پیمان معادى داســتانى را در میانه سال هاى 
جنگ و اوج بمباران هاى تهران روایت مى کند. «بمب؛ یک 
عاشقانه» که در سى و ششمین جشنواره فیلم فجر با استقبال 
خوبى از سوى منتقدان و اهالى رسانه رو به  رو شد در گیشه 
فروش نیز با استقبال مخاطبان سینما روبه رو شده و در صدر 

جدول فروش قرار گرفته است.

رکورد تاریخى
اکــران «هزارپــا» در اغلــب 
ســینماها پایان یافته اما اکران 
محدود این فیلم به همراه دوبله 
مخصــوص براى ناشــنوایان 
سبب ساز آن شده که باالخره 

رقم فروش فیلم از 40میلیارد بگذرد و یک رکورد تاریخى به 
جاى گذاشته شود.

حضور سارا بهرامى در «لتیان»
پیش تولیــد فیلم ســینمایى 
«لتیان» بــه کارگردانى على 
تیمورى و تهیه کنندگى مجید 
مطلبى در حالى بــه روزهاى 
پایانــى نزدیک مى شــود، که 

پس از امیر جدیدى و پرینــاز ایزدیار، ســارا بهرامى نیز به 
بازیگران این فیلم پیوست. بهرامى سال گذشته براى بازى 
در «دارکوب» سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن را 
دریافت کرد. «لتیان» قرار است اواسط دى ماه جلوى دوربین 
برود. مجید مطلبى این روزها فیلم «هــت تریک» را آماده 
اکران دارد و «سرخ پوســت» به تهیه کنندگى وى احتماًال 
با پایان مراحل فنى در جشــنواره ملى فیلــم فجر رونمایى 

مى شود.

اینجا هم پاى مافیا در کار است
کیوان ســاکت، آهنگســاز و 
نوازنده تار و ســه تار در گفتگو 
با «تسنیم» گفته: متأسفانه در 
یکسال اخیر دیده شده که صدا 
و ســیما از خوانندگانى حمایت 

کرده که کمترین سابقه ممکن در عرصه موسیقى را دارند. 
برخى از این خوانندگان که به برنامه هاى پرمخاطب تلویزیون 
هم دعوت شده اند، حتى یک آلبوم هم منتشر نکرده بودند. 
وقتى این خوانندگان با آثارى که کیفیت پایینى دارند، به صدا 
و ســیما مى آیند و در برنامه هاى پرمخاطب جلوى دوربین 
مى نشینند، طبیعى است که موسیقى سطحى به گوش مردم 
مى رسد و آنها هم همین آثار را مى شنوند. مطمئنم که مافیاى 
پنهانى در این کار دست دارد. قبًال هنرمندان و آهنگسازانى 
در صدا و سیما کار مى کردند که اگر نامشان روى آلبوم هاى 
مختلف نمى آمد، آن اثر مجال انتشار پیدا نمى کرد. امروز این 

مسئله(گروِکشى) به شکل دیگرى پدیدار شده است.

بیمارى ناشناخته خواننده پاپ
صفحه اینستاگرام مجید خراطها، 
خواننده و آهنگساز موسیقى پاپ، 
از وضع وخیم چشمان او به دلیل 
یک بیمارى ناشناخته خبر داد. 
صفحه اینستاگرام مجید خراطها، 

با اعالم ایــن خبر، تأکید کرد اوضاع جســمانى و روحى این 
خواننده در شرایط مناســبى قرار ندارد و از درد چشم، تاربینى 
مطلق و سردردهاى زیاد رنج مى برد. بنا به نوشته ادمین این 
صفحه، وضعیت مجید خراطها به علت تشخیص اشتباه بیمارى 
و تجویز اشتباه دارو توسط پزشک معالج، رو به وخامت است. بر 
اساس نظر تیم پزشکى، براى درمان بیمارى، این خواننده پاپ 

باید از هر گونه پارازیت و امواج رادیویى دور باشد.

بهروز افخمى:

 رئیس صداوسیما نباید
 تو َپر رشیدپور مى زد!

شکست سنگین «میلیونر میامى» و «خانم یایا» در گیشه

پاییز غم انگیز براى 2 فیلم حمید فرخ نژاد

این روزها سریال «بانوى عمارت» با حضور بازیگرى 
در حال پخش از تلویزیون اســت که بازیگرى را از 
سنین پایین آغاز کرد و براى خیلى از بچه هاى دهه 
60 خاطره ساز شــد. «گلنار» محبوب فیلم «گلنار» 

کسى جز غزل شاکرى نیست.
سال 67 کامبوزیا پرتوى فیلم «گلنار» را در سینماهاى 
کشور اکران کرد و توانست سال هاى سال با این فیلم 
و شخصیت محبوبش «گلنار» با بازى غزل شاکرى 

در ذهن مخاطبان سینما ماندگار شود.
«گلنار» یکى از نوســتالژیک ترین فیلم هایى است 
که براى متولدین دهه 60 حسابى خاطره انگیز است. 
غزل شــاکرى زمانى که تنها ده سال داشت در فیلم 
«گلنار» جلوى دوربین رفت و سال هاى سال با همین 
نقش بین مخاطبانش محبوب بود. «گلنار» روایتى 
از داستان گم شدن یک دختربچه است که کامبوزیا 

پرتوى در ســال 67 با حضور بازیگرانى چون شهال 
ریاحى، محرم بســیم، اکبر دودکار، غزل شاکرى، 

علیرضا رونقى و... جلوى دوربین برد.
غزل شاکرى در سریال «شهرزاد»

اما در ســریال «شــهرزاد» به کارگردانى حسن فتحى 
که ســه فصل موفق را پشت سر گذاشــت و توانست 
نظر عده زیادى از مخاطبــان را به خود جلب کند، غزل 
شــاکرى یکى از بازیگرانى بود که در نقش مورد عالقه 
خودش جلوى دوربین رفت. غزل شــاکرى در سریال 
«شــهرزاد» ایفاگر نقش «آذر گل دره اى»، معشــوقه 
«فرهاد» با بازى مصطفى زمانــى در دوران جدایى از 
«شــهرزاد» با بازى ترانه علیدوســتى بود که با وجود 
عالقه خانم بازیگر، به شــعر و آواز ایــن نقش به نظر 
مى رسد یکى از نقش هاى مورد قبول غزل شاکرى باشد.

«شــهرزاد» ملودرامى عاشــقانه بود که با حضور 

بازیگرانى چون على نصیریــان، محمود پاك نیت، 
شهاب حسینى، مهدى ســلطانى، ترانه علیدوستى، 
پریناز ایزدیار، فریبا متخصص، مصطفى زمانى، غزل 
شاکرى، ابوالفضل پور عرب و... جلوى دوربین رفت.
غزل شاکرى در سریال «بانوى عمارت»

اواخر مهرماه 96 بود که عزیزا... حمیدنژاد ســاخت 
ســریال «بانوى عمارت» را آغاز کــرد و از حضور 
چهره هاى مشهور زیادى در این سریال تاریخى بهره 
برد. این سریال که به قلم احسان جوانمرد نوشته شده 
است، داستانى عاشــقانه را در مقطعى از تاریخ قاجار 

روایت مى کند.
غزل شاکرى با انتشار عکســى در صفحه شخصى 
اینستاگرامش از بازى در ســریال «بانوى عمارت» 
و در نقش «بهجت الملوك» خبر داده بود. این اولین 

حضور غزل شاکرى در یک سریال تلویزیونى است.

غزل شاکرى چگونه به «بانوى عمارت» رسید 

«بهجت الملوك» همان «گلنار» 
دهه 60 است

پخش یک سریال کره اى از شبکه 2

این کارگردان معتقد بود که فیلم «به وقت شــام» با 
بى مهرى تلویزیون روبه رو شده است.

اعتــراض حاتمى کیــا بازتاب بســیار گســترده  و 

ریاست ســازمان که نمى زند تو پَرش! این کار باعث
شــده که هیچکس دلش را ندارد روى آن صندلى

بنشیند.»

 فصل جدید سریال «عاشــقانه»که در فصل اول با 
استقبال بســیار خوبى روبرو شد بزودى وارد مرحله 

پیش تولید خواهد شد. 
مجموعه عاشــقانه به کارگردانــى منوچهر هادى 
اواسط شهریور ماه 95 تولیدش آغاز و نیمى از سریال 
در شمال کشور و نیمى دیگر در تهران تصویربردارى 
شد. داســتان این ســریال روایتگر چند خانواده با 
قصه ها و مشکالتشــان بود که هر کاراکتر قصه و 

گذشته مخصوص خودش را دارد. 
از نکات قابل توجه فصل اول این مجموعه، حضور 
بازیگران زیادى بود که همگى از ستاره هاى سینما و 
تلویزیون هستند و به همین دلیل توانست مخاطبان 
زیادى پیدا کند ولى از همان ابتــدا این مجموعه با 
حواشــى زیادى هم مواجه شد که از اصالح حجاب 
بازیگران تــا جدایى تهیه کننده از پــروژه و توقیف 
سریال گرفته تا دســتمزد میلیاردى بازیگران این 

سریال را شامل مى شد. 
بعد از جنجال هاى فراوان و فراز و نشیب هاى بسیار، 
مجموعه عاشقانه مردادماه 96 پایان یافت. اما حقوق 
نجومى که گفته مى شد بازیگران این سریال دریافت 

کرده اند همچنان بر سر زبان ها بود. 
میزان دســتمزد بازیگران مشهور ســینماى ایران 
همیشــه مبهم بوده و هیچ ارگان و رسانه اى رسمًا 
مبالغ دســتمزد این بازیگران را اعــالم نمى کند. 
بازیگرى از شغل هایى است که مى تواند برخى را به 
ثروت هاى کالنى برساند. البته دایره این اشخاص 
بسیار اندك است. از آنجا که این قشر به شدت مورد 
توجه مردم هستند ثروت و درآمدشان هم اگر از حدى 
فراتر رود با واکنش هاى متعددى رو به رو مى شود. 
در همین رابطه ماجراى دســتمزد یــک میلیاردى 

محمدرضا گلزار براى حضور در فصل اول این سریال 
در نوع خــودش جالب بود. هادى درباره دســتمزد 
میلیاردى این بازیگر براى حضور در سریال عاشقانه 
گفته بود: «به نظر من اگر آقاى گلزار بابت 5 ماه کار 
با ما یک میلیارد دریافت کند، لطف بزرگى در حق ما 
کرده است اما اینطور نیست که دستمزد ماهیانه شان 

یک میلیارد باشد.»
هومن کبیــرى یکــى از تهیه کنندگان ســریال 
«عاشــقانه» هم در گفت وگویى از جزئیات هزینه 
تولید این سریال گفته بود: « برآورد تولید یک سریال 
پرستاره مثل عاشــقانه باید براى هزار دقیقه تولید 
12 تا 13 میلیارد تومان باشــد که تولید با 7 میلیارد 
نقدینگى باید به درآمدزایى همزمان و پخش همزمان 
برسد در صورتى که یک فیلم سینمایى پرستاره با90 

دقیقه یا 100 دقیقه تایم مفیــد هزینه تولیدش تا 5 
میلیارد هم مى رسد. در این سریال 10 بازیگر چهره 
داشــتیم و 6ماه کار تولید طول کشید یعنى چیزى 
نزدیک به ماهى 800میلیون تومــان. وقتى ماهى 
800میلیون تومان را بین 10 بازیگر تقســیم کنید 
مى شود چیزى نزدیک به ماهى 80 میلیون تومان 
براى هر نفر؛ ما به هیچ بازیگــرى چهره اى به جز 
یکى، دو مورد براى هر ماه حضور، باالى صد میلیون 

تومان ندادیم.» 
حــاال و با تمــام ایــن اوصــاف باید دید ســرى 
دوم ایــن مجموعه چقــدر هزینه بــر خواهد بود و 
آیا مانند ســرى قبــل، باز هــم شــایعات درباره 
حقوق هاى نجومى بازیگران آن به رسانه ها کشیده 

خواهد شد؟ 

«عاشقانه2» هم به حقوق هاى نجومى ختم مى شود؟
محیا حمزه
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یادتان رفته با گل آفساید حماسه ساز شدیم؟!
واکنش رییس کمیته داوران به انتقادهاى گسترده از داوران 

  تیم پارس جنوبى جم  مقابل پرسپولیس با نتیجه 3 بر یک مغلوب پرسپولیس شد؛ تک گل زردپوشان جنوبى را در این مسابقه روح ا... سیف اللهى از روى نقطه پنالتى به ثمر رساند که بعد از این گل او مچ 
بند قرمز رنگ خود را بوسید و همین مساله حاشیه ساز شد. عده اى از هواداران پارس به خاطر این کار او را متهم به خیانت کردند. سیف اللهى در این باره مى گوید: « از شب گذشته خیلى ها گفته اند 

سیف اللهى بى غیرت و خیانتکار است؛ من اگر خیانتکار بودم که اوال پنالتى نمى گرفتم و دوما پنالتى را گل نمى کردم. ماجراى بوسیدن مچ بند قرمز توسط من بحث عشقم به پرسپولیس بود. من 
از پرسپولیس به فوتبال ایران معرفى شدم و هرچه دارم از پرسپولیس است. اگر پرسپولیس نبود شاید من هم هیچ وقت در این فوتبال نبودم و کال هر کسى هم یک تیمى را دوست دارد و من 

هم عاشق پرسپولیس هستم. اما این مساله ربطى به کم کارى و بى غیرتى براى تیمم ندارد.»
سیف اللهى ادامه داد: «من اگر پنالتى  را گل نمى کردم، 40 میلیون هوادار پرسپولیس خوشحال مى شدند که تیم شان صدرنشین لیگ برتر شده. با اینکه به عنوان یار تعویضى به زمین رفتم 
اما با تمام وجودم بازى کردم و اینکه به من بگویید خیانتکار و بى غیرت، عجیب به نظر مى رسد. اگر قرار است به خاطر بوسیدن یک مچ بند قرمز رنگ لقب خیانتکار به من داده شود که 

واقعا دیگه همه چیز عجیب است.»

جنجال داورى دامن آخرین بازى نیم فصــل را هم گرفت. این 
بازى دیروز بین استقالل خوزستان و ســپاهان برگزار شد. قطعا 
کارشناسان داورى روى صحنه هاى بازى که منجر به اعتراض 
بازیکنان، کادر فنى و هواداران دو تیم شد و بازى را ملتهب کرد، نظر 
خواهند داد ولى چیزى که مى توان در مورد آن با صراحت صحبت 
کرد، اینکه نیم فصل لیگ برتر با ســوت پایان دیدار ســپاهان و 
استقالل خوزستان خاتمه مى یابد ولى ادامه جنجال هاى داورى 
در هفته اى که بیش از هر زمانى در مورد عملکرد داورى صحبت 
مى شود، نشان از این دارد که کمیته داوران بایددر فاصله تعطیالت 
لیگ برتر، فکرى به حال نیم فصل دوم و رقابت فشرده اى داشته 

باشد که حساسیت رقابت ها هم بیشتر خواهد بود.

 این روزها آتش اشــتباهات داورى دامن فوتبال ایران را گرفته و 
حاشیه فراوانى را ایجاد کرده است. به مانند بازى استقالل با پدیده 
و سپاهان- پرسپولیس که با تصمیم اشتباه داور جو بسیار زیادى  
ایجاد شد و فضاى رسانه را تحت تاثیر خود درآورد. به همین دلیل 
است که نبود سیستم VAR (کمک داور ویدئویى) در فوتبال ایران 
بیشتر از قبل به چشم مى آید و حضورش از نان شب هم واجب تر 
است. به مانند لیگ هاى حاشیه خلیج فارس که این سیستم را بعد 
از جام جهانى به لیگ برتر فوتبالشــان اضافه کردند و اشتباهات 

تاثیرگذار داورى در هر مسابقه را به حداقل رساندند.
مهدى تاج که براى برگزارى کارگروه فیفا براى جام جهانى 2022 
به قطر رفته بود و دیدار خوبى با اینفانتینو و دیگر مسئوالن ارشد 

فیفا داشت،به کشور بازگشــت و در گفت و گویى اظهار داشت: 
کارگروه خوبى از سوى فیفا برگزار شد و آقاى اینفانتینو شخصا با 
حضور در این کشور توضیحات مفصل و با جزییات زیادى را ارائه 
کردند. به اعتقادم ایشان به مانند یک معلم عمل کرد و با روى باز 

همه نکات را به حضار منتقل کردند.
رییس فدراســیون فوتبال ایران در خصوص حواشــى به وجود 
 VAR آمده در خصوص اشــتباهات داورى و لزوم آوردن سیستم
به فوتبال ایران گفت: از تمامى اتفاقات رخ داده با خبر و در جریان 
اعتراضات و مصاحبه بازیکنان هستم. نظر ما و فدراسیون فوتبال 
هم در استفاده از این سیستم مثبت است. باید مرجع آن را در تهران 
قرار دهیم تا تمامى شهرها با استناد به آن از کمک داور ویدئویى 

استفاده کنند. هر چند که باید اتالف وقت را به حداقل برسانیم و 
توقف در بازى را به یک دقیقه و 20 ثانیه برســانیم تا فوتبال از 

جذابیت نیافتد.
اظهار نظر مثبت تاج از چراغ سبز فدراسیون به استفاده از سیستم 
VAR  در لیگ برتــر فوتبال ایران پرده برمى دارد. سیســتمى 

که براى اولین بار در جام جهانى 2018 روســیه استفاده شد و 
اشتباهات داورى در مسابقات حساس را به حداقل رساند. حاال 
با باال رفتن اشتباهات سهوى داورى در فوتبال ایران باید بگوییم 
وجود این سیســتم ویدئویى بیش از پیش نیاز است تا با اتکا به 
آن حواشــى مختلف را کنار بگذاریم و با تمرکز بر مسائل فنى و 

تاکتیکى سطح فوتبال را باالتر ببریم.

رییس کمیته داوران در واکنش به اتفاقات 
اخیر فوتبال ایــران حرفهاى جالبى به زبان 
آورده است که خواندنش  خالى از لطف نیست. 
اصفهانیان با نپذیرفتن بحــران در داورى 

جامعه فوتبال را مقصر مى داند.
 فریدون اصفهانیان در خصوص داورى هاى 
هفته هاى اخیر و همچنیــن انتقاداتى که به 
داوران مى شود گفت: ما اشتباه داریم و این 
را قبــول داریم ولى اکثر تیم هــا مى گویند 
اشــتباهات به ضرر ما بوده است، حتى یک 
تیم نمى گوید که ما از داورى سود بردیم. اگر 
اشتباهات باعث شــده همه ضرر کنند پس 
کدام تیم سود برده است؟ طرف دوم ما که 
تیم هاى خارجى نیستند همه ایرانى هستند، 
وقتى یک تیم ضرر مى کنــد پس تیم روبرو 
سود مى کند  اما هیچکس نمى گوید ما سود 

کرده ایم. 
اصفهانیان تاکید کرد: ما بهترین مدرسان 
را براى آموزش داوران آورده ایم، دوســت 
داریم نقاط قوت داوران بیشتر شود ولى واقعا 
نمى دانم چه کار کنیم؟ باشگاه ها هم بیایند 
خودشان دوربین ها را در ورزشگاه ها نصب 

کنند تا این سیستم ویدئویى VAR  به فوتبال 
ایران بیاید. قبول دارم این کار سخت است 
اما دولت هم باید کمــک کند. ما با خود آقاى 
تاج هم که حرف زدیم معتقد بود که باید دولت 
هم کمک کند. ما جلســات مختلفى برگزار 
کردیم و حتى با آقاى فغانــى در این زمینه 
صحبت کردیم، در جلسه آخر هم گفته شد 
که هر ورزشگاه باید حداقل 10 دوربین داشته 
باشند و اتاق جداگانه داشته باشند ضمن آنکه 
هر استادیوم 300 هزار دالر براى نصب این 
سیستم هزینه مى خواهد. البته من قیمت ها را 
دقیق نمى دانم ولى این رقم مطرح شده است.
رئیس کمیتــه داوران در خصوص اظهارات 
قلعه نویى که از لفظ «قلدرخان» اســتفاده 
کرده بود گفت: استفاده از این کلمات درباره 
یک داور که کل جهان او را قبول دارند درست 
نیست. من نشنیدم قلعه نویى چنین حرفى زده 
باشد ولى اگر زده شده متاسفم. فغانى بهترین 
داور آسیا است و با این حرف ها ارزشش کم 
نمى شود. داور با توجه به مدیریت در هر بازى 
وارد زمین مى شود. من از فغانى حرکت هایى 
دیدم که داوران دیگر نمى توانند داشته باشند. 

بعضى مواقع الزم است داور به بازیکن چشم 
غره برود. خود آقــاى قلعه نویى هم در بازى 
عصبانى مى شود و به بازیکنش مى گوید این 
چه وضعش اســت! این مدیریت خودش 
است. اما وقتى ما داور را عوض مى کنیم فورى 
مى گویند چرا؟ خود مربى بازیکن را به زمین 
مى فرستند و چند دقیقه بعد او را عوض مى کند 
اما از ما یک سوال نمى کنند چرا داور عوض 

شده است؟ 
اصفهانیان ادامه داد: مگر ما اسم باشگاه ها را 
فرهنگى-ورزشى نگذاشته ایم.کجاى این 
کارها فرهنگ سازى است؟ مگر ما استرالیا 
را بردیم و به جام جهانى رفتیم گل آفساید 
نزدیم؟ ما با گل آفساید حماسه ساز شدیم و 
به جام جهانى رفتیم این را همه دیدند. درست 
اســت که ما داورى داریم که در جام جهانى 
درخشیده ولى داوران ما باید آموزش ببینند. 
مگر داوران ما نیاز به دکتــر و فیزیوتراپ و 
بدنساز ندارند؟ ما در کوزه چه ریخته ایم که از 
آن بخواهیم؟ فدراسیون در حد و اندازه وسع 
خودش در حال کار کردن است و این را باید 

قبول کرد.

بوسه هاى دردسرساز!

سالم بر سالم بر VARVAR  ؛  به زودى  ؛  به زودى

با پایان یافتن هفته دوم رقابت هاى لیگ برتر تیم فوتبال بانوان ذوب آهن توانست در خانه 2 بر یک 
حریف خود پارس جنوبى را از پیش رو بردارد.

بیان محمودى در گفت وگویى در خصوص بازى تیمش و شکست پارس جنوبى اظهار کرد: نیمه 
اول با تساوى یک بر یک به پایان رسید ولى در نیمه دوم ما برتر بودیم، توانستیم در دقیقه 60 گل 

دوم را بزنیم و برنده شویم.
وى افزود: با اینکه پیروز شــدیم از نحوه بازى بازیکنانم رضایت نداشــتم چون آن طور که من 
مى خواستم ظاهر نشدند ولى بین دو نیمه با صحبت هایى که داشتیم باعث شد یک مقدار در نیمه 

دوم بهتر کار کنند. در واقع بازیکنانى که من مى شناختم آن بازى همیشگى شان را ارائه ندادند.
سرمربى تیم فوتبال بانوان ذوب آهن اضافه کرد: البته دو بازیکن ما سرماخوردگى داشتند و دو نفر 
دیگر هم از ناحیه مچ پا دچار مصدومیت بودند که فکر مى کنم باعث شده بود تمرکز الزم را نداشته 

باشند و روى بازى شان هم تأثیر گذاشته بود.

تیم فوتبال بانوان سپاهان موفق شد در هفته دوم رقابت هاى لیگ برتر یک بر صفر از سد ملوان بندر 
انزلى بگذرد و سه امتیاز با ارزش را در خانه حریف به دست بیاورد.

سمیه شهبازى سرمربى تیم فوتبال بانوان سپاهان در گفت وگویى در رابطه با موفقیت تیمش در 
کسب نتیجه آن هم در خانه حریف اظهار کرد: بعد از گل عقب نکشیدیم. حتى چندین موقعیت دیگر 
هم داشتیم چون مى دانستیم تیم ملوان خواه ناخواه حمله خواهد کرد و در پى جبران نتیجه است اما 
در کل شرایط بازى طورى بود که نمى توانستیم ازموقعیت هاى ایجاد شده به خوبى استفاده کنیم و 
گل بزنیم. وى ادامه داد: ملوان یک تیم جنگنده است سبک بازى اش به همین شکل است و ما از قبل 

پیش بینى این برخورد را کرده بودیم.
سرمربى تیم فوتبال بانوان سپاهان تصریح کرد: ملوان همانند گذشته همچنان خوب و تکنیکى 
است و شاید براى اینکه بازیکنان دوباره بخواهند خودشان را با روش کارى مربى هماهنگ کنند، 

زمان ببرد ولى در کل آنها هیچ تغییرى نکرده اند.

بازى پر استرسى را پشت سر گذاشتیمبردیم اما راضى نیستم
سرمربى تیم فوتبال بانوان سپاهان: سرمربى تیم فوتبال بانوان ذوب آهن: 

ایراد پرسپولیس به 
زمان بازى سپاهان

بعدش را هم تعریف کن!

مدیران باشگاه پرســپولیس قبل از دیدار مقابل سپاهان وارد یک جنگ تمام عیار با 
مدیران این باشگاه اصفهانى شــدند. دعوایى که از انتخاب داور بازى شروع شد، با 
سنگ پرانى به اتوبوس پرسپولیس داغ شد، در ورزشــگاه به اوج خود رسید و پس از 
اعالم پنالتى به سود پرسپولیس، از حد یک دعواى عادى بین دو باشگاه عبور کرد و به 
یک جنگ بزرگ بدل شد. این دعوا هنوز به اتمام نرسیده و هر روز اتفاقات و ماجرا هاى 

جدیدى رقم مى خورد.
در این میان یکى از نزدیکان به باشگاه پرســپولیس مى گوید: «حواس همه ما به 
داستان رفتن حمیدرضا گرشاسبى پرت شده و تقویم را نگاه نکردیم که بازى سپاهان 
مقابل استقالل خوزستان را روز شنبه برگزار کردند. شما از دوستان در سازمان لیگ 
بپرسید چرا سپاهان  شنبه و یک روز بعد از پرسپولیس و دو روز بعد از پدیده بازى کرد؟ 
مگر همین مدیران باشگاه سپاهان نمى گفتند پرسپولیس تا قبل از نیم فصل باید تمام 
بازى هاى عقب افتاده اش را تمام کند؟ مگر همین ها باعث نشدند سازمان لیگ هر 4 
روز یکبار براى مان بازى بگذارد؟ چرا خودشان بعد از پرسپولیس که این همه بازى هاى 
فشرده داشته، نیم فصل را تمام کردند؟ در ضمن، جنگ این هفته، جنگ بر سر قهرمانى 
نیم فصل اول بود، اما چرا مسئوالن فدراسیون و سازمان لیگ طورى برنامه ریختند که 

بازى سپاهان بعد از بازى ما و پدیده باشد؟ 

 افشــین پیروانى که اول محکوم شد و بعد یک ســال به کلى تبرئه ، در جدیدترین 
گفته هایش سعى کرده درباره حرف هاى کى روش پاسخى داشته باشد. او البته هیچ 
وقت از این نگفته که چه شد یکباره سر از تیم ملى درآورد و شد مدیر اجرایى اش و چه 
شد که یکباره مغضوب شد! ولى فقط درباره ماجراى شام مشترك با هدایتى و مسئله 
پول سرمربى او خود نکته اى گفته که قابل واکاوى است:«حسین هدایتى از سر شب، 
سر میز شام بود و این قدر ســرمربى هیجان حل مشکل 8 ماه حقوقش را داشت که 

شب زود خوابید.»
اینکه آن شب حسین هدایتى به اردوى پرسپولیس رفته و ادعاى کمک به تیم ملى 
را داشته و براى این حضور از رئیس فدراسیون هم اجازه گرفته که اصال چیز عجیبى 

هم اتفاق افتاده و احتماال باز هم اتفــاق مى افتد. اینکه نیست. قبال 
کى روش زودتر از بقیه جدا شده و ر فته خوابیده هم 
البته باز چیزى نیست که قابل نقد باشد اما نکته اى 
که مدیر تیم باید درباره آن توضیح بدهد این است 
که بعد از این مالقات و شام آیا هدایتى اتاقى در آن 
هتل داشته و بازیکنان به اتاقش رفته اند و درباره 

آینده فوتبالى شان حرفى زده اند؟
او به عنوان مدیر تیم ملى مسئول نظارت 
بر این مسائل بوده است. به عنوان 
مدیر تیم ملى فوتبال ایران. کاش 
افشین پیروانى درباره این بخش 
از ماجرا صراحتا اظهار نظر کند 
تا شفاف ســازى شود وگرنه 
اینکــه فدراســیون فوتبال 
حقوق سرمربى را به او بدهد 
و برایش به یک سرمایه دار 
رو بزند که مشکل فدراسیون 
است نه امثال کى روش. او 
که پــول زور نگرفته، فقط 
پولى که در قراردادش بوده 

را از آنها گرفته است.

مدیران استقالل تالش مى کنند در نقل و انتقاالت زمستانى 
متفاوت از ابتداى فصل باشند.

 دیر اضافه شدن بازیکنان به تمرینات استقالل در پیش فصل 
از جمله عواملى بود که به شدت به استقالل آسیب زد و باعث 

شد تیم شفر چند هفته اى از ابتداى فصل را از دست بدهد. 
ســرمربى اســتقالل نیز بارها در صحبت هاى خود به این 
موضوع اشــاره کرد و البته ایــن موضوع با توجــه به زمان 
اضافه شــدن تبریزى، گرو، نویمایر و غیره قابل پیش بینى

 بود.
به همین دلیل مدیران اســتقالل براى زمستان و خریدهاى 
جدید خود برنامه دیگرى دارند. فتحــى که اولین فصل نقل 
و انتقاالتى خود را پیش رو دارد و مى خواهد عملکرد خود در 
ماه هاى اخیر را با خریدهاى درخشــان تکمیل کند، سیاستى 

متفاوت در پیش گرفته است.
مدیرعامل و سرمربى اســتقالل که از هفته ها قبل مذاکرات 
و فعالیت هاى خود را آغاز کرده اند، قصد دارند تا به شــکلى 

بازیکنــان جدید را جــذب کنند که 
فرصــت تمرینــات نیم فصــل را از 

دست ندهند و بازیکنان از روزهاى اول 
تمرینات در کنار سایر بازیکنان حضور داشته 

باشند و از لحاظ بدنى و تاکتیکى خیلى زود هماهنگ شوند.
سیاســتى که مى تواند نیم فصل دوم استقالل با حداقل 21 
مســابقه را تبدیل به نیم فصلى درخشان و موفق کند و براى 

سایر مدعیان تبدیل به یک زنگ خطر شود.

استقالل نیم فصل دوم خطرناك مى شود

رسانیم و
فوتبال از 

 سیستم
ســتمى
ده شد و

ند. حاال 
د بگوییم
 با اتکا به
ئل فنى و

ر ز ج م یون ر یس ر ز ور ین ى بر و ر
اتفاق افتاده و احتماال باز هم اتفنیست. قبال هم

بقیه جدا شد کى روش زودتر از
البته باز چیزى نیست که قابل
که مدیر تیم باید درباره آن تو
که بعد از این مالقات و شامآ
اتا بازیکنان به هتلداشته و
آینده فوتبالى شان حرفىز
او به عنوان مدیر تیم
بر این مسائل
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افشین پیرو
از ماجرا ص
تا شفاف
اینکــه
حقوقس
و برایش
رو بزندک
است نه
که پــو
که پولى
را از آنها

ل 
ا



0606آگهىآگهى 3389 سال پانزدهمیک شنبه  25 آذر  ماه   1397

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه اجرایى قانون تعیـین تکلیــف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر آراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر 
در واحد ثبتى شهرســتان لنجان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات 
متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه هاى 
نصف جهان و عصر اصفهان 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 2 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 صالح قضایى تقدیم نمایند . بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض ، طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
1 - راى شماره 139660302015002556 مورخ 1396/12/19  خاتون جان محمدى خشوئى فرزند شاه کرم 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 775,26 مترمربع مفروزى از پالك 262 - اصلى واقع در خشوئیه 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى على رحیمى .
2 - راى شماره 139760302015000030 مورخ 1397/01/16  ماه سلطان ترك على عسکرى ریزى فرزند 
رمضان نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 181,07 مترمربع مفروزى از پالك 106 - اصلى واقع 
در کمال آباد لنجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى عباسعلى مدحى ریزى .

3 - راى شماره 139660302015001200 مورخ 1397/04/24  حمید سلیمیان ریزى فرزند حسن نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 222,03 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
4 - راى شــماره 139660302015001572 مورخ 1397/06/17  زهرا شرافت قلعه قاسمى فرزند ابراهیم 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 127,68 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
5 - راى شــماره 139660302015001575 مورخ 1397/06/17  رقیه مرادى ریزى فرزند امراله نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 212,36 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
6 - راى شماره 139660302015001760 مورخ 1397/07/11  قربانعلى طغیانى ریزى فرزند على نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 156,84 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
7 - راى شــماره 139660302015001981 مورخ 1397/07/24  رحیم قربانى چم کهریزى فرزند اسداله 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 380,07 مترمربع مفروزى از پالك 290 - اصلى 

واقع در چم کهریز بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى اسداله قربانى .
8 - راى شــماره 139660302015001982 مورخ 1397/07/24  زهرا قربانى چم کهریزى فرزند ابراهیم 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 380,07 مترمربع مفروزى از پالك 290 - اصلى 

واقع در چم کهریز بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى اسداله قربانى .
9 - راى شماره 139660302015001990 مورخ 1397/07/25  پیمان لکهاى ریزى فرزند پرویز نسبت به 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 294,79 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
10 - راى شماره 139660302015001991 مورخ 1397/07/25  محمد على اله یارى فرزند کوچک على 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 200,15 مترمربع مفروزى از پالك 329 - اصلى واقع در نوگوران 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى محمد رضا امینى نوگورانى .
11 - راى شــماره 139760302015001999 مورخ 1397/07/29  صغــرى عبدالهى ریزى فرزند محمد 
نسبت به یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه و دو دهنه مغازه متصله به مساحت 328,12 مترمربع 
مفروزى از پالك 106 - اصلى واقع در کمال آباد لنجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از 

مالک رسمى نوروزعلى سلیمیان ریزى .
12 - راى شماره 139760302015002000 مورخ 1397/07/29  زهرا عبدالهى فرزند محمد نسبت به یک 
و نیم دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه و دو دهنه مغازه متصله به مساحت 328,12 مترمربع مفروزى از 
پالك 106 - اصلى واقع در کمال آباد لنجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

نوروزعلى سلیمیان ریزى .
13 - راى شــماره 139760302015002001 مورخ 1397/07/29  ســکینه عبدالهى ریزى فرزند محمد 
نسبت به یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه و دو دهنه مغازه متصله به مساحت 328,12 مترمربع 
مفروزى از پالك 106 - اصلى واقع در کمال آباد لنجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از 

مالک رسمى نوروزعلى سلیمیان ریزى .
14 - راى شــماره 139760302015002002 مورخ 1397/07/29  معصومه عبدالهى ریزى فرزند محمد 
نسبت به یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه و دو دهنه مغازه متصله به مساحت 328,12 مترمربع 
مفروزى از پالك 106 - اصلى واقع در کمال آباد لنجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از 

مالک رسمى نوروزعلى سلیمیان ریزى .
15 - راى شماره 139760302015002003 مورخ 1397/07/29  حسن صالحى ریزى فرزند هاجى محمد 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 240,40 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
16 - راى شماره 139760302015002004 مورخ 1397/07/29  محسن نکوئى ریزى فرزند على محمد 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 174,63 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
17 - راى شماره 139760302015002006 مورخ 1397/07/29  امین اله سلیمیان ریزى فرزند حسن نسبت 
به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 212,44 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در 

زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
18 - راى شماره 139760302015002007 مورخ 1397/07/29  پروین سلیمیان ریزى فرزند کاظم نسبت 
به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 212,44 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در 

زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
19 - راى شــماره 139760302015002008 مورخ 1397/07/29  امراله معین فرزند خدامراد نســبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 148,77 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
20 - راى شماره 139760302015002009 مورخ 1397/07/29  سکینه سلیمیان ریزى فرزند حسین نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 343,92 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
21 - راى شماره 139760302015002010 مورخ 1397/07/29  سید رضا موسوى فرزند ناصر نسبت به 5 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب انبار آهن به مساحت 3350,33 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع 

در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
22 - راى شــماره 139760302015002011 مورخ 1397/07/29  سید محمد مصطفوى قهفرخى ریزى 
فرزند سید یوسف نســبت به نیم دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب انبار آهن به مساحت 3350,33 مترمربع 
مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک 

رسمى ابوالفتح قهرمان .
23 - راى شماره 139760302015002012 مورخ 1397/07/29  زهرا معین ریزى فرزند فتح اله نسبت به نیم 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب انبار آهن به مساحت 3350,33 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در 

زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
24 - راى شماره 139760302015002013 مورخ 1397/07/29  تقى مهدى زاده ریزى فرزند محمد نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 190,90 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
25 - راى شماره 139760302015002014 مورخ 1397/07/29  غالمرضا رضائى فرزند محمد نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 178,66 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
26 - راى شــماره 139760302015002016 مورخ 1397/07/29  غالمرضا طوقانى ریزى فرزند محمود 
نسبت به 4,5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 253 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى 

واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
27 - راى شماره 139760302015002017 مورخ 1397/07/29  فاطمه براتى ریزى فرزند رضا نسبت به 1,5 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 253 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین 

شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
28 - راى شماره 139760302015002028 مورخ 1397/08/15  مجتبى عابدى فرزند محمد تقى نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 144,46 مترمربع مفروزى از پالك 104,1 - اصلى که به شماره 1943 
اصلى تبدیل شده واقع در باباشیخعلى بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى علیمراد 

عابدى باباشیخعلى .
29 - راى شماره 139760302015002060 مورخ 1397/08/21  صدیقه فتحى دورباطى فرزند اله یار نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 341,97 مترمربع مفروزى از پالك 321 - اصلى واقع در دورباط بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى عبدالکریم نورى .
30 - راى شماره 139760302015002061 مورخ 1397/08/21  بهنام گلخنى دورباطى فرزند احمد نسبت 
به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 165,10 مترمربع به انضمام اعیانى فوقانى احداثى بر 
روى کوچه بن بست به مساحت 42,92 مترمربع مفروزى از پالك 321 - اصلى واقع در دورباط بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى خانعلى اسکندرى دورباطى .
31 - راى شماره 139760302015002062 مورخ 1397/08/21  هنگامه نازك کار فرزند على اکبر نسبت 
به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 165,10 مترمربع به انضمام اعیانى فوقانى احداثى بر 
روى کوچه بن بست به مساحت 42,92 مترمربع مفروزى از پالك 321 - اصلى واقع در دورباط بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى خانعلى اسکندرى دورباطى .
32 - راى شماره 139760302015002063 مورخ 1397/08/21  ابراهیم نورى دورباطى فرزند عبدالکریم 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 369,96 مترمربع مفروزى از پالك 321 - اصلى واقع در دورباط 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى عبدالکریم نورى .
33 - راى شماره 139760302015002064 مورخ 1397/08/21  سجاد حاجى چرمهینى فرزند اسکندر نسبت 
به 1,5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 467,17 مترمربع مفروزى از پالك 379 - اصلى واقع 

در نصیرآباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى عباس ابراهیمى .
34 - راى شماره 139760302015002065 مورخ 1397/08/21  سعید حاجى چرمهینى فرزند اسکندر نسبت 
به 1,5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 467,17 مترمربع مفروزى از پالك 379 - اصلى واقع 

در نصیرآباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى عباس ابراهیمى .
35 - راى شــماره 139760302015002066 مورخ 1397/08/21  زهرا نعمتیان چرمهینى فرزند شهریار 
نسبت به 1,5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 467,17 مترمربع مفروزى از پالك 379 - اصلى 
واقع در نصیرآباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى عباس ابراهیمى .

36 - راى شماره 139760302015002067 مورخ 1397/08/21  پریسا نعمتیان چرمهینى فرزند شهریار 
نسبت به 1,5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 467,17 مترمربع مفروزى از پالك 379 - اصلى 
واقع در نصیرآباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى عباس ابراهیمى .
37 - راى شماره 139760302015002077 مورخ 1397/08/21  افسانه سعید زاده فرزند محمد على نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 200,50 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
38 - راى شماره 139760302015002079 مورخ 1397/08/21  رضا رئیسى گله دارى فرزند نعمت اله نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 101,10 مترمربع مفروزى از پالك 106 - اصلى واقع در کمال آباد لنجان 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى محمد آتشى ریزى .
39 - راى شــماره 139760302015002080 مورخ 1397/08/21  حسن براتى ریزى فرزند رضا نسبت به 
ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 67,40 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
40 – راى شماره 139760302015002081 مورخ 1397/08/21  رمضان سبکتکین ریزى فرزند حسینعلى 
نسبت به 5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 160 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع 

در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
41 - راى شــماره 139760302015002082 مورخ 1397/08/21  فاطمه سبکتکین ریزى فرزند قدمعلى 
نسبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 160 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى 

واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
42 - راى شــماره 139760302015002161 مورخ 1397/09/01  رجبعلى مختارى فرزند جعفر نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 256,29 مترمربع مفروز از پالك 226 فرعى از 158 - اصلى واقع در قریه 

همام بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى عبدالخالق مختارى همامى .
43 - راى شــماره 139760302015002162 مورخ 1397/09/01  فرض اله مختارى همامى فرزند جعفر 

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 255,22 مترمربع مفروز از پالك 226 فرعى از 158 - اصلى واقع در 
قریه همام بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى عبدالخالق مختارى همامى . تاریخ 
انتشار نوبت اول :  روز شنبه مورخ  1397/09/10 تاریخ انتشار نوبت دوم : روز یکشنبه  مورخ  1397/09/25 م 

الف: 301982 محمد رضا رئیسى زاده - رئیس ثبت اسناد و امالك لنجان/  9/164
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 

و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند 
رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده 
است. لذا مشخصات 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 139760302023000746 مورخ 97/08/30 آقاى عبدالعلى مهاجرانى به شماره 
شناسنامه 16 کدملى 1291263896 صادره از اصفهان فرزند مرتضى نسبت به 2 حبه و دو پنجم حبه از 72 حبه 
از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 447/88 مترمربع مفروزى از پالك شماره 9001 و 9002- اصلى واقع در 
بخش 3 ثبت اصفهان که به صورت عادى از طرف بانو فاطمه سلطان نژاد حس ینى واگذار گردیده است. بدیهى 
است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1397/09/10 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/09/25 م الف: 303197 صفائى- رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /9/178
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شماره: 139760302210001192 – 97/9/19 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روزآگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى 
داشته باشد مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به  مراجع قضایى تقدیم نمایند. 
بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد

1-راى شــماره 139760302210001192 مورخ 1397/09/19 هیات اول آقاى عبداله پوســتین دوز به 
شناسنامه شماره 775 کد ملى 1285361660 صادره از اصفهان فرزند محمدعلى بر ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت 291/34 متر مربع مفروزى از پالك شماره 1186 فرعى از 2248 اصلى واقع در بخش شش حوزه 
ثبت ملک جنوب شرق اصفهان انتقال عادى مع الواسطه از طرف سید حسین مصطفوى آفارانى احدى از ورثه 
مونس چم انگیز. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/9/25 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/10/11 م الف: 316413 

میر محمدى – رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان/  9/317
مزایده اموال غیر منقول (اسناد رهنى)

شــماره آگهــى: 139703902004000325 تاریــخ آگهــى: 1397/09/19 شــماره پرونــده: 
139504002004000076 آگهى مزایده پرونده اجرایى به شماره بایگانى: 9500167 ششدانگ یکدستگاه 
آپارتمان پالك بیست و شش فرعى واقع در طبقه همکف سمت غرب به مساحت یکصد و چهل و چهار متر و 
پنجاه صدم متر مربع و تراس مفید چهار متر و نه سانتیمتر مربع و پیشرفتگى فضاى کوچه به مساحت دو متر و 
چهل و هشت سانتیمتر مربع بانضمام ششدانگ انبارى پالك بیست فرعى واقع در طبقه زیرزمین به مساحت 
دو و نیم متر مربع و بانضمام ششدانگ پارکینگ پالك بیســت و دو فرعى واقع در طبقه همکف به مساحت 
دوازده و نیم متر مربع با قدرالسهم از عرصه مشاعى و مشاعات که عبارتند از حیاط نه فرعى و محوطه مشاعى 
بین پارکینگ ها سیزده فرعى و راهرو مشاعى بین انباریها بیست و یک فرعى و موتورخانه و شوفاژ بیست و سه 
فرعى و راه پله و آسانسور بیست و چهار فرعى کًال مجزا شده از پالك شش فرعى از دو هزار و دویست و سى 
و سه اصلى واقع در بخش یک ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان، خیابان اردیبهشت، کوچه شیرزادى، انتهاى 
بن بست شهید شجاییان، مجتمع طال که سند مالکیت آن در صفحه 227 دفتر 189 امالك ذیل ثبت شماره 
44649 و با شماره چاپى سند تک برگى 634391 د – 91 ثبت و صادر شده است با حدود: اول حدود آپارتمان: 
شماًال: اول دیوار و پنجره است به پیشرفتگى حاصله در فضاى گذر بن بست بطول سه متر و هشتاد و هشت 
سانتیمتر دوم دیوارى است بفضاى گذر بن بست بطول یک متر و شصت سانتیمتر سوم دیوارى است بفضاى 
پالك دو هزار و دویست و سى و سه (چهار) بطول شش متر و پنجاه و پنج سانتى متر شرقًا: اول دیوارى است 
اشتراکى با پالك بیست و هفت فرعى بطول سه متر و بیست و پنج سانتیمتر دوم دیوارى است به پالك بیست 
و چهار فرعى بطول دو متر و پانزده سانتى متر این قسمت جنوبى است سوم در سه قسمت که اول جنوبى و سوم 
شمالى است دیوار و پنجره اى است به داکت مشاعى بطول هاى یک متر و بیست سانتى متر و پنجاه سانتى 
متر و یک متر و بیست سانتیمتر چهارم در چهار قسمت که دوم و چهارم شمالى است اول درب و دیوارى است و 
دوم تا چهارم دیوارى است به پالك بیست و چهار فرعى بطولهاى چهار متر و پانزده سانتیمتر و یک متر و پنج 
سانتیمتر و یک متر و نود سانتیمتر و پنجاه سانتیمتر پنجم در دو قسمت که دوم شمالى است دیوار و پنجره است 
به داکت مشاعى بطول هاى هفتاد سانتیمتر و شصت سانتیمتر ششم دیوارى است اشتراکى با پالك بیست 
و هفت فرعى بطول شش متر و پنج سانتیمتر جنوبًا: در پنج قسمت که دوم شرقى و چهارم غربى است دیوار و 
پنجره اى است بفضاى حیاط مشاعى بطول هاى شش متر و پنجاه و پنج سانتیمتر و یک متر و بیست و هشت 
سانتیمتر و سه متر و هفت سانتیمتر و یک متر و هفده سانتیمتر و یک متر و بیست و دو سانتیمتر غرباً: اول در سه 
قسمت که دوم شمالى است دیواریست بفضاى پالك دو هزار و دویست و سى و سه (پنج) به طول هاى هفت 
متر و بیست و هشت سانتیمتر و هجده سانتیمتر و چهار متر و هفتاد و پنج سانتیمتر دوم دیوارى است بفضاى 
کوچه بطول شصت و چهار سانتیمتر دوم حدود انبارى: شماًال: در دو قسمت که دوم پخى شکل است دیواریست 
اشتراکى با پالك نوزده فرعى بطولهاى هفتاد و پنج سانتى متر و هشتاد سانتیمتر شرقًا: دیوارى است براهرو 
مشاعى پالك بیست و یک فرعى بطول یک متر و چهل و پنج ســانتیمتر جنوبًا: درب و دیوارى است براهرو  
مشاعى پالك بیست و یک فرعى بطول یک متر و چهل و سه سانتیمتر غرباً: دیوارى است براهرو مشاعى پالك 
بیست و یک فرعى بطول یک متر هشتاد و پنج سانتیمتر سوم حدود پارکینگ: شماًال: دیواریست به دیوار پالك 
دو هزار و دویست و سى و سه (چهار) بطول دو متر و نیم شرقاً: اول خط مستقیم مفروض است براهرو مشاعى 
پالك بیست و یک فرعى بطول چهار متر و چهل سانتیمتر دوم خط مستقیم مفروض به پارکینگ شانزده فرعى 
بطول شصت سانتیمتر جنوبًا: خط مستقیم مفروض است براهرو مشاعى پالك بیست و یک فرعى بطول دو 
متر و نیم غرباً: خط مستقیم مفروض است به راهرو مشاعى پالك سیزده فرعى بطول پنج متر حقوق ارتفاقى: 
طبق قانون تملک آپارتمانهاست که طبق نظر کارشناس رسمى ساختمان مسکونى فوق در زمینى به مساحت 
406/2 متر مربع به شماره ملک 26 فرعى از 2233 اصلى بوده و شامل پارکینگ و یک واحد مسکونى در طبقه 
همکف و سه طبقه روى پیلوت که هر طبقه شــامل دو واحد در مجاورت هم مى باشد که واحد مورد نظر در 
طبقه اول در طرف غرب بوده و داراى مساحت 144/5 متر مربع مى باشد و میزان تراس واحد 4/09 متر مربع 
و مقدار پیش زدگى معادل 2/48 متر مربع مى باشــد (توضیحًا طبقه همکف این مجموعه شامل پارکینگ و 
واحد مسکونى 60- بوده و واحد مسکونى مورد استعالم بر روى پارکینگ قرار دارد). واحد آپارتمانى مذکور با 
قدمت حدود 15 سال شامل سه اتاق، سالن و آشپزخانه اپن و سرویس بهداشتى مى باشد، کف اتاقها و سالن و 
آشپزخانه سرامیک، و بدنه آنها سفید و کاغذ دیوارى مى باشد و سالن دارى سقف کاذب و نورپردازى مى باشد و 
آشپرخانه داراى کابیت ام دى اف مى باشد. همچنین سیستم سرمایش کولر آبى و سیستم گرمایش موتورخانه 
مرکزى و رادیاتور مى باشد، ضمناً نماى ساختمان و دیوار حیاط آجرنما بوده و کف پارکینگ و حیاط سنگ چینى 
40*40 است. واحد فوق داراى انبارى به مساحت 2/5 متر مربع و در طبقه زیرزمین قرار دارد و پارکینگ آن به 
مساحت 12/5 متر مربع در طبقه همکف قرار دارد و مشاعات آن شامل حیاط پارکینگ آسانسور و دستگاه پله 
مى باشد و داراى انشعابات شامل آب برق و گاز مشترك و برق خصوصى مى باشد، ملکى آقاى سعید شکرانى 
چهارسوقى که طبق سند رهنى شماره 164707 مورخ 1392/07/22 و سند اقرار نامه شماره 164710 مورخ 
1392/07/22 و ســند صلح حقوقى 165575 مورخ 1392/10/19 تنظیمى در دفتر اسناد رسمى شماره 15 
اصفهان در رهن بانک ملى ایران واقع مى باشد و طبق اعالم بانک فاقد بیمه مى باشد و از ساعت 9 الى 12 روز 
سه شنبه مورخ 97/10/11 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقى چهار راه 
اول شهید صداقتى ابتداى خیابان الهور سمت چپ طبقه سوم به مزایده گذارده مى شود. مزایده از مبلغ پایه 
شش میلیارد و نهصد و نود میلیون ریال (6/990/000/000 ریال) شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین 
قیمت پیشنهادى نقداً فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق 
انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض 
شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است 
ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده 
مزایده مسترد مى گردد ضمناً این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 97/09/25 
درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحًا جهت شرکت در 
جلسه مزایده مبلغ پایه مزایده طى چک تضمین شده بانک ملى ایران در وجه اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان 
بابت پرونده کالسه فوق به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناسایى معتبر الزامى است. ضمناً برنده مزایده 
باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالك 

سپرده نماید. م الف: 316271 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان/  9/319
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شماره: 139721702210022953- 97/9/21 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى 
داشته باشد مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. 
بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد

1-راى شــماره 139760302210000134 مورخ 1397/01/28 هیات اول آقاى على کریمى به شناسنامه 
شماره 8033 کد ملى 1293302996 صادره از اصفهان فرزند مرتضى بر ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
450 متر مربع مفروزى از پالك شماره 1186 فرعى از 2248 اصلى واقع در بخش شش حوزه ثبت ملک جنوب 
شرق اصفهان. انتقال عادى مع الواسطه از طرف آقاى حسین مصطفوى احدى از ورثه مونس چم انگیز. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1397/9/25 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/10/11  م الف: 316515 میر محمدى – رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /9/320 
مزایده اموال غیرمنقول(اسناد رهنى)

شــماره آگهــى: 139703902004000327 تاریــخ آگهــى: 1397/09/21 شــماره پرونــده: 
139404002004000509 آگهى مزایده پرونده اجرایى کالسه : 9401235 تمامى شش دانگ یک قطعه 
زمین و ساختمان احداثى در آن بشــماره پالك دوازده هزار و چهارصد و هشتاد و چهار فرعى از چهل و شش 
فرعى از چهارده هزار و چهارصد و پنجاه و هشــت اصلى واقع در بخش 5 ثبت اصفهان ( ضمنًا پالك ثبتى 
فوق قبًال 14458/1021 بوده است که به علت مکرر بودن به شماره فعلى تغییر یافته است )   به مساحت 94/ 
415مترمربع به آدرس : اصفهان – خیابان رزمندگان- ابتداى بلوار اصفهان ویال – فرعى اول دست راست- 
نبش فضاى سبز- پالك هاى شماره 10 و 12 که سند مالکیت آن در صفحه 39 دفتر 36 خروجى امالك با 
شماره ثبت 96024 و با شماره چاپى 349349 الف -82 ثبت وصادر شده است با حدود: شماًال دیواریست به 
خیابان ده مترى بطول 12/75 متر شرقًا : پى است به زمین 1022 فرعى فضاى سبز شهردارى بطول 32 متر 
جنوبًا : به پى زمین 1024 فرعى بطول 12/5 متر غربًا : به پى زمین 1020 فرعى بطول 34/50 متر که طبق 
نظر کارشناس رسمى محل  مورد نظر ساختمانى به مساحت عرصه 415/94 مترمربع و اعیانى احداثى نوساز 
در 7 سقف شامل زیرزمین پارکینگ انبارى ، همکف پارکینگ و یک واحد مسکونى و پنج طبقه روى پیلوت ، 
که هر طبقه شامل دو واحد آپارتمان بصورت شرقى و غربى بوده و کل زیربناى احداثى براساس پروانه ساخت 
شماره 8/90/15694   مورخ 1390/07/23 به مســاحت حدود 1887/82 مترمربع بوده وداراى اسکلت بتن 
ارمه و سقف تیرچه بلوك، دیوارهاى جداکننده آجرى، کف سرامیک، بدنه رنگ آمیزى و کاغذ دیوارى و سفید 
کارى، سقف سالن کناف کارى و نور پردازى، کابینت آشپزخانه ام دى اف با یراق آالت خارجى، بدنه آشپزخانه 
کاشــى، درب ورودى و دربهاى داخلى چوبى با چارچوب فلزى و پنجره ها upvc با شیشه دو جداره، نماى 
خارجى ترکیبى از آجرنما و سنگ تراورتن، سیستم گرمایش پکیج  و سرمایش اسپیلت بوده و داراى انشعابات 
آب مشترك، برق و گاز مستقل مى باشد (11 کنتور و یک انشعاب برق عمومى و 11 کنتور گاز خانگى ) تعداد 
واحد هاى احداثى 11 واحد بوده و هرواحد  یک انبارى در زیرزمین و یک پارکینگ در همکف یا زیرزمین دارد. 
دسترسى به طبقات به وسیله یک دستگاه آسانسور و دســتگاه پله میسر بوده که دستگاه پله داراى بدنه تمام 
سرامیک و کف سنگى و نرده فلزى فرفوژه مى باشد. کف پارکینگ همکف و زیرزمین موزائیک فرش و بدنه تا 
زیر سقف سرامیک مى باشد. دسترسى به پارکینگ بوسیله رامپ احداثى از سمت حیاط به ضلع شرقى پالك و از 
طریق پله احداثى در ورودى البى  میسر است و بعضى واحد هاى ساختمان داراى سکنه و در حال بهره بردارى 
بودند. ملکى آقاى حسین موم کش (نسبت به 36 حبه مشاع) و آقاى وحید موم کش (نسبت به 21 حبه مشاع ) 
و آقاى  امیر موحد موم کش (نسبت به 15 حبه مشاع) که طبق اسناد رهنى شماره 49774 مورخ 1390/11/29 
دفترخانه اسناد رسمى 55 اصفهان و 5077 مورخ 1392/08/28 دفترخانه اسناد رسمى 244 اصفهان و 59210 
مورخ 1393/12/21 دفترخانه اسناد رســمى 55 اصفهان در رهن بانک رفاه کارگران واقع مى باشد و طبق 
اعالم بانک فاقد بیمه مى باشد از ساعت 9 الى 12 روز چهارشنبه مورخ 97/10/12 در اداره اجراى اسناد رسمى 
اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت  شرقى – چهار راه اول خیابان الهور به مزایده گذارده مى شود. مزایده از 
مبلغ پایه چهل و سه میلیارد و سیصد و سى میلیون ریال (43/330/000/000  ریال) شروع و به هرکس خریدار 

باشد به باالترین قیمت پیشنهادى نقداً فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب ، 
برق ، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى 
هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد 
به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد ، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى 
فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى گردد ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ 
اصفهان مورخ 97/09/25 درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. 
توضیحاً جهت شرکت در جلسه مزایده چک تضمینى بانک ملى ایران به مبلغ پایه مزایده در وجه اداره اجراى 
اسناد رسمى اصفهان به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناسایى معتبر الزامى است ضمناً برنده مزایده باید 
کل مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالك سپرده 

نماید. م الف : 316776 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان/ 9/322
حصروراثت 

على اکبر اکبرى علویجه داراى شناسنامه شماره 93 به شرح دادخواســت به کالسه 416/97 از این دادگاه 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین اکبرى علویجه بشناسنامه 4375 
در تاریخ 1397/06/20 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به : 1. محمد على اکبرى علویجه ش ش 88 متولد 1329 ، 2. زهرا اکبرى علویجه ش ش 743 متولد 1348 
، 3. فاطمه اکبرى علویجه ش ش 151 متولــد 1344 ، 4. معصومه اکبرى علویجه ش ش 203 متولد 1341 
، 5. فرشــته اکبرى علویجه ش ش 4468 متولد 1351، 6. على اکبر اکبرى علویجه ش ش 93 متولد 1336 
(فرزندان متوفى)، 7.حاجیه خانم قندهارى علویجه فرزند قیصرعلى ش ش 168 متولد 1311(همسر متوفى)، 
متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 316803/م الف رئیس شعبه دوم حقوقى دادگاه شوراى 

حل اختالف مهردشت 9/323
 مزایده اموال غیر منقول

شماره : 960154- اجراى احکام شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان فالورجان در نظر دارد در پرونده 
شــماره 960154  اجرائى  موضوع علیه على رهنما فرزند رضا وله فاطمه میرزاخانى فرزند غالمعلى درتاریخ 
1397/10/16  به منظور فروش6دانگ یک باب منزل مسکونى در دوطبقه داراى حدود 40 مترمربع عرصه و 
حدود 80 مترمربع اعیانى ملکى محکوم لها و محکوم علیه واقع در شهر ابریشم یزد آباد خ اصلى کوچه شهید 
على رهنما بن بست 1 که داراى سابقه ثبتى نمى باشد و ملک مذکور مفروز مى باشد و متعلق به حق غیر نمى 
باشد جلسه مزایده  از ساعت 10 الى 11 صبح جلسه مزایده در دفتر اجراى احکام حقوقى فالورجان اتاق 318 
برگزار نماید . ملک موضوع مزایده توسط کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 600/000/000 ارزیابى شده 
است . متقاضیان خرید مى توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شوند 
. مزایده از قیمت ارزیابى شده شروع و برنده کسى است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. ضمناً کلیه هزینه 
هاى مزایده برعهده برنده خواهد بود و کسانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده درصد 
قیمت ارزیابى شده را  به حساب سپرده دادگسترى به شماره 2171290288005  ایداع و فیش آن را ارائه نمایند 
و در صورت انصراف برنده یا عدم پرداخت مابه التفاوت قیمت پیشنهادى در مهلت مقرر ده درصد ایداعى به 
نفع دولت ضبط خواهد شــد و نفر دوم برنده مزایده اعالم خواهد شد. م/الف : 316362 اجراى احکام حقوقى 

دادگسترى فالورجان  9/324 
حصر وراثت

آقاى / خانم حسین قاسمى کرافشانى بشناسنامه شماره  4  به شرح دادخواست کالسه 97/1779  از این دادگاه 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین اشعار داشته که شادروان عباسعلى قاسمى کرافشانى بشناسنامه 
شماره  32 در تاریخ 19/ 1380/12  درگذشــته و ورثه وى درهنگام درگذشت عبارتند از : 1- حسین قاسمى 
کرافشانى شماره شناسنامه 4 نســبت فرزند 2- محمد قاسمى کرافشانى شــماره شناسنامه 3 نسبت فرزند 
3- حجت اله قاسمى کرافشانى شماره شناسنامه 1 نسبت فرزند  4- موسى قاسمى کرافشانى شماره شناسنامه 
243 نسبت فرزند  5- رقیه قاسمى کرافشانى شماره شناسنامه 261 نسبت فرزند 6- عفت قاسمى کرافشانى 
شماره شناسنامه 2 نسبت فرزند 7- حبیبه قاسمى کرافشانى شماره شناسنامه 10 نسبت فرزند 8- اقدس قاسمى 
کرافشانى شماره شناسنامه 4 نسبت فرزند 9- ربابه قاسمى کرافشانى شماره شناسنامه 6 نسبت همسر ، پس 
از تشریفات قانونى درخواست مزبور را یکمرتبه آگهى مى نماید تا هرکسى هر اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهى حصر وراثت 

صادر خواهد شد م الف: 316367  دبیرخانه شوراى حل اختالف شعبه اول فالورجان 9/325 
فقدان سندمالکیت

شرکت تعاونى مسکن آب وفاضالب استان اصفهان فرزند – باســتناد دوبرگ استشهادیه محلى که هویت 
وامضاء شهود رسماگواهى شده مدعى است سندمالکیت خودبه شماره 709294راکه به میزان ششدانگ به 
شماره پالك ثبتى 301/62308واقع دربخش 16حوزه ثبتى اصفهان (شاهین شهر) که درصفحه 311دفتر 
838به نام مالک فوق ثیت وصادروتسلیم گردیده و به موجب سندقطعى 219856مورخ 93/2/20دفترخانه 
26شاهین شهر به اوانتقال قطعى یافته و معامله ى دیگرى هم انجام نشده وسابقه رهن وبازداشت هم ندارد و 
نحوه گم شدن جابجائى اعالم شده ، چون درخواست صدور سند المثنى گردیده ، طبق تبصره یک اصالحى 
ماده 120آ . ق . ث مراتب آگهى مى گردد که هرکس مدعى انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از 
تاریخ انتشار آگهى تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس 
و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد . اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا درصورت اعتراض اصل سند 
ارائه نشود المثنى سند مرقوم صدر و به متقاضى تسلیم خواهد شد . م الف : 314863   ناصر صیادى – رییس 

اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر 9/326 
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالك  شماره 30 باقیمانده واقع درقطعه 11 نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى ســعادت محمودى فرزندمحمدرضا وغیره در جریان ثبت است به 
علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق 
تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/10/17 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه 
عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این 
آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. 

 تاریخ انتشار: 97/9/25  م الف:317472  حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/9/327
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالك  شماره 86/9 مجزى شده از 86/3 واقع درقطعه 10 نجف آباد 
بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى اکبرجاللى جالل آبادى  فرزند قاسمعلى  در جریان 
ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و 
برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/10/17 ساعت 8 صبح در محل شروع 
وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب 
این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته 
خواهدشد.تاریخ انتشار: 97/9/25 م الف:317462  حسین زمانى-رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/9/328

 تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالك  شــماره 144/9 مجزى شده از 144 واقع درقطعه 4 نجف آباد 
بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى امین سیروس نجف آبادى فرزند محمدعلى وغیره 
در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 
قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/10/17 ساعت 8 صبح 
در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.
لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)
روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: 97/9/25  م الف:317403 حســین زمانى - رئیس ثبت اسنادوامالك 

نجف آباد/ 9/329
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششــدانگ یکبابخانه پالك  شماره 531/26 مجزى شــده 531واقع درقطعه 10 نجف 
آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى بــه نام خانم اعظم تولرى  فرزنــد اصغر در جریان ثبت 
است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و 
برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/10/17 ساعت 8 صبح در محل 
شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا 
بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)

روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشــار: 97/9/25  م الف:317401  حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك 
نجف آباد/9/330  

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالك  شــماره 96/5 مجزى شده از 96  واقع درقطعه 10 نجف آباد 
بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم فریبا زمانیان نجف آبادى  فرزند غالمحســین در 
جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 
قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه مورخ 97/10/17 ساعت 8 
صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام 
مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضــات مالکین یا مجاورین مطابق مــاده 20قانون ثبت ازتاریــخ تنظیم صورت  مجلس 
تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: 97/9/25  م الف/317399 حسین زمانى- رئیس 

ثبت اسنادوامالك نجف آباد9/331
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالك  شــماره 932/3 واقع درقطعه 10 نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى سید عطاء اله شریعتى نجف آبادى  فرزند سید محمود  در جریان 
ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون 
ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/10/17 ساعت 8 صبح در 
محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.
لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)

روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشــار: 97/9/25   م الف/317447  حسین زمانى-رئیس ثبت اسنادوامالك 
نجف آباد9/332

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالك  شماره 982/1 مجزى شده از 982 واقع درقطعه 7 نجف آباد 
بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى ناصر هادى نجف آبادى  فرزند محمد جعفر در جریان 
ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون 
ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/10/17 ساعت 8 صبح در 
محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.
لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)

روزپذیرفته خواهدشد.  تاریخ انتشــار: 97/9/25 م الف: 317448 حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك 
نجف آباد/9/333

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالك  شماره 589/68 در قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان که طبق 
پرونده ثبتى به نام آقاى عبدالحســین اســماعیلى  فرزند حیدراقا در جریان ثبت است به علت عدم حضور 
متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/10/17 ســاعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد 
آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه 
مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ 

انتشار: 97/9/25  م الف:317396 حسین زمانى-   رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد / 9/334
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالك  شــماره 518/25 واقع درقطعه 7 نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم خدیجه شفیعى  فرزند رضا در جریان ثبت است به علت عدم حضور 
متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/10/17 ســاعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد 
آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه 
مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین 

مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ 
انتشار: 97/9/25    م الف/317390 حسین زمانى-رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد 9/335

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالك  شماره 1014/5 واقع درقطعه 7 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى حسن ابراهیمى فرزندمحمد وغیره در جریان ثبت است به علت عدم حضور 
متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید 
حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/10/17 ســاعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر 
صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین 
ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 
ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد.  تاریخ انتشار: 

97/9/25 م الف/317392 حسین زمانى-  رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 9/336
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالك  شــماره 9 فرعى مجزى شده از پالك 236/2 واقع درقطعه 4 
نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى مسعود رضائیان نجف آبادى  فرزند حسین 
وغیره در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 
15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه مورخ 97/10/17 ساعت 
8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام 
مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى 
تاســى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشــار: 97/9/25  م الف:317393  حســین زمانى-رئیس ثبت 

اسنادوامالك نجف آباد/9/337
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالك  شماره  948/9 مجزى شده از 948/1  واقع درقطعه 3 نجف آباد 
بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى مصطفى سلیمیان نجف آبادى  فرزند لطفعلى  وغیره 
در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 
قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/10/17 ساعت 8 صبح 
در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.
لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)
روزپذیرفته خواهدشد.تاریخ انتشار: 97/9/25    م الف/317386 حســین زمانى-رئیس ثبت اسنادوامالك 

نجف آباد/9/338
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالك  شماره 241/16 مجزى شده از 241واقع درقطعه 3 نجف آباد 
بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى حمیدربانیان نجف آبادى  فرزند مرتضى وغیره در 
جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون 
ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه مورخ 97/10/17 ساعت 8 صبح در 
محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.
لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)

روزپذیرفته خواهدشد.  تاریخ انتشار: 97/9/25 م الف:317406 حســین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك 
نجف آباد/ 9/339

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالك  شماره 1585/45 مجزى شده از 1585  واقع درقطعه 2 نجف 
آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم فریبا دیانى نجف آبادى فرزند اسداله در جریان 
ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و 
برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/10/17 ساعت 8 صبح در محل شروع 
وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این 
آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد.

تاریخ انتشار: 97/9/25  م الف:317468 حسین زمانى-رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/9/340
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالك  شماره 647/11 واقع درقطعه 4 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى سید حسین قطبى اسکندرى فرزند اقا سعید وغیره در جریان ثبت است به علت 
عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى 
نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/10/17 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد 
آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه 
مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ 

انتشار: 97/9/25   م الف:317416حسین زمانى-رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد / 9/341  
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکباب مغازه پالك  شماره 525/10 مجزى شده از 525  واقع درقطعه 6 نجف 
آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى حسین ابراهیم نجف آبادى  فرزند جواد  در جریان 
ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و 
برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/10/17 ساعت 8 صبح در محل شروع 
وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این 
آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد.

تاریخ انتشار: 97/9/25       م الف:317420  حسین زمانى-رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/9/342
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالك  شــماره 1186/9 واقع درقطعه 10 نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى محمد حالج  فرزند على وغیره در جریان ثبت اســت به علت عدم 
حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/10/17 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر 
صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین 
ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 
ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)روزپذیرفته خواهدشد.تاریخ انتشار: 

97/9/25   م الف:317461 حسین زمانى-رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 9/343
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالك  شماره 426/3 مجزى شده از426  واقع درقطعه 10 نجف آباد 
بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى محمد شریفى  فرزند نصراهللا وغیره در جریان ثبت 
اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و 
برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/10/17 ساعت 8 صبح در محل شروع 
وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این 
آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد.

 تاریخ انتشار: 97/9/25 م الف/317452حسین زمانى-رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد 9/344
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالك  شماره 1357/30 مجزى شده از1357  واقع درقطعه 1 نجف 
آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى ابراهیم شریفى   فرزند حسین وغیره در جریان 
ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و 
برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/10/17 ساعت 8 صبح در محل شروع 
وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این 
آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد.

 تاریخ انتشار: 97/9/25  م الف/317457 حسین زمانى-رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد 9/345
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالك  شماره 1413/9 مجزى شده از1413/5  واقع درقطعه 10 نجف 
آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم صدیقه فاضلى نجف آبادى   فرزند یداهللا  در جریان 
ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و 
برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/10/17 ساعت 8 صبح در محل شروع 
وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این 
آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد.

 تاریخ انتشار: 97/9/25      م الف/317454  حسین زمانى-رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد  9/346
 ابالغ وقت رسیدگى

 وقت رسیدگى حقوقى: شعبه اول شوراى حل اختالف مهردشت. یک نوبت حداکثر تا تاریخ 97/09/26 دریکى 
از روزنامه ها کثیراالنتشار درج و یک نسخه از آن جهت بهره بردارى درپرونده کالسه 971292 به این دادگاه 
ارسال گردد. وقت رسیدگى 97/10/27 روز پنج شنبه ساعت 09:30 خواهان: آقاى قدرت اهللا خیرخواه و رضا 
خیرخواه و خلیل خیرخواه و فاطمه خیرخواه، خوانده: ابراهیم خیرخواه فرزند حسینعلى به نشانى مجهول المکان 
محل حضور: دادگاه عمومى بخش مهردشت. خواسته: تقاضاى تقسیم ماترك  ، به دین وسیله به شما ابالغ 
مى گردد آقاى قدرت اهللا خیرخواه و رضا خیرخواه و خلیل خیرخواه و فاطمه خیرخواه دادخواستى به طرفیت 
شما مبنى بر تقاضاى تقسیم ماترك مطرح نموده اند که در شعبه دادگاه عمومى بخش مهردشت تحت کالسه 
971292 تحت رسیدگى مى باشد بنا به اعالم و درخواست خواهان به لحاظ مجهول المکان بودن شما به استناد 
ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه 
هاى کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا جهت رسیدگى به خواسته و دفاع ظرف مهلت یک ماه از تاریخ نشرآگهى 
در این شعبه حاضر شوید و ضمن اعالم آدرس جدید خود از موضوع دادخواست به طور کامل مطلع شده و در 
صورت عدم حضور به موقع اقدام قانونى به عمل خواهد آمد. 317590/م الف، مدیر دفتر دادگاه عمومى بخش 

مهردشت-قندهارى 9/347 
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شماره: 139721702210022826 – 97/9/21 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد
1-راى شــماره 139760302210001198 مورخ 1397/09/20 هیات اول آقاى رمضان قادرى خوراسگانى به 
شناسنامه شــماره 216 کد ملى 1283649594 صادره از اصفهان فرزند لطفعلى بر چهار دانگ مشاع از ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعى به مساحت 22650/22 متر مربع مفروزى از پالك شماره 148 اصلى واقع در بخش بیست 
حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. (مالک رسمى). تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/9/25 تاریخ انتشار نوبت دوم: 

1397/10/11 م الف:318461 میر محمدى – رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان/ 9/348 
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شماره: 139721702210022827 – 97/9/21 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد
1-راى شماره 139760302210001194 مورخ 1397/09/20 هیات اول آقاى محمد صالح قادرى خورسگانى 
به شناسنامه شــماره 1271715521 کد ملى 1271715521 صادره از اصفهان فرزند رمضان بر دو دانگ مشاع از 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى به مساحت 22650/22 متر مربع مفروزى از پالك شماره 148 اصلى واقع در 
بخش بیست حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. (مالک رسمى). تاریخ انتشــار نوبت اول: 1397/9/25 تاریخ 
انتشــار نوبت دوم: 1397/10/11 م الف:318410 میر محمدى – رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق 
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حقایقى از ایــن قبیل که میوه یکى از ســالم ترین گزینه هاى 
غذایى است، میان وعده اى مناسب و حاوى آنتى اکسیدان ها 
و ویتامین هاى ضرورى اســت، اگرچه صحت دارد اما به گفته 
کارشناسان، تغذیه زیاده روى در مصرف همین گزینه سالم هم 

خالى از خطر نیست.
در اینجا چهار نشانه اى که به شما هشدار مى دهد روزانه بیش از 

اندازه نیازتان میوه دریافت مى کنید، معرفى شده است:
  احســاس نفخ مداوم: میوه یک ماشه کالسیک براى 
ابتال به نفخ است. میوه ها غنى از یک نوع قند به نام «فروکتوز» 
هستند که متاسفانه بســیارى از ما قادر به جذب و هضم موثر 
مقادیر زیادى از فروکتوز نیستیم. محققان بر این باور هستند که 
40 درصد از مردم از یک بیمارى به نام «سوء جذب فروکتوز» در 
روده کوچک رنج مى برند. عدم جذب فروکتوز با عالئمى مانند 
ایجاد گاز و نفخ در دستگاه گوارش همراه است. دریافت فروکتوز 

بیش از حد با واکنش هاى التهابى در بدن نیز همراه است.

  ابتال به اسهال: سوء جذب فروکتوز موجود در میوه منجر به 
نفخ، گرفتگى عضالت شکم، درد و اسهال و حتى گاهى سردرد 
نیز مى شود. عالوه بر این، بسیارى از میوه ها مانند سیب سرشار 
از «پکتین» هستند؛ یک نوع فیبر که مبتالیان به سندروم روده 

تحریک پذیر یا IBS، براى شکستن کامل آن مشکل دارند.
  افزایــش وزن: حتــى اگر مــواد غذایــى حــاوى قند و 
کربوهیدرات هاى تصفیه شده، غذاهاى فرآورى شده و محصوالت 
چرب حیوانى را نیز کنار بگذارید، مصرف بیــش از حد میوه باز هم 
مى تواند براى از دست دادن وزن مشکل آفرین باشد. مصرف روزانه 
پنج میوه متوسط توصیه شده است. یک میوه متوسط درحدود 60 
کالرى انرژى دارد، بنابراین براى حفظ وزن بدن در محدوده طبیعى 

باید اعتدال در مصرف میوه ها هم رعایت شود.
  احساس ضعف و گرسنگى: «فروکتوز» نه  تنها جلوى 
گرسنگى را نمى  گیرد، بلکه برعکس میل به مصرف مواد غذایى 
پرکالرى را افزایش مى  دهد. محققان اعالم کرده اند وقتى فرد 
نوشیدنى حاوى فروکتوز مى  خورد، احساس گرسنگى بیشترى 
دارد و میل به مصرف مواد غذایى پرکالرى مثل موز و بیسکوییت 
بیشتر مى  شود. متخصصان مى  گویند: گرچه فروکتوز قند میوه  
است اما به هرحال قند ساده تلقى مى  شود و عامل ذخیره چربى 
در بدن است. گرچه این قند سبب مقاومت به انسولین نمى  شود 
اما براى حفظ تناســب اندام باید مراقب مصرف متعادل آن در 

طول روز باشید.

مدیرکل دفتــر بهبود تغذیه وزارت بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشکى گفت: شیر پروبیوتیک بخش عمده اى 
از سمومى را که از طریق استنشاق هواى آلوده وارد بدن 
مى شــود، دفع مى کند؛ بنابراین توصیه مى شود همه 
گروه هاى ســنى در روزهایى که هوا آلوده اســت، شیر 

پروبیوتیک بنوشند.
زهرا عبداللهى افزود: نوشیدن دو لیوان 
شیر پروبیوتیک در هواى آلوده باعث 

مى شــود کمترین آسیب از طریق 
استنشاق هوا به بدن برسد؛ زیرا 
این شــیر حاوى باکترى هاى 
مفید است که عملکرد روده را 
در حد نرمال نگه مى دارد. وى 
اظهار کرد: با توجه به اینکه در 
فصل سرما میزان آالینده هاى 
هوا بیشتر مى شــود و مردم در

 گــروه هــاى ســنى مختلف 
مجبــور هســتند ســاعاتى را در 

یــى خارج از منــزل بگذرانند، مصرف برخى مواد  ا غذ
مفید و ســالم باعث مى شــود که عملکرد سیستم هاى 
مختلف بدن در هواى آلوده کمتر مختل شود. عبداللهى 
ادامه داد: مصــرف لبنیاتى که حاوى کلســیم، منیزیم 
و فســفر به عنوان خنثى کننده سموم هســتند، میزان 

ســموم آالینده هایى را که وارد بدن مى شــوند، خنثى 
مى کند. مدیرکل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت تصریح 
کرد: سبزى ها و میوه ها به دلیل دارا بودن ترکیبات آنتى 
اکسیدان، ضد سرطان و ضد التهاب هستند و مصرف این 
مواد در فصل ســرما به ویژه در هواى آلوده مى تواند از 
بروز آسیب هاى ناشى از ســموم موجود در هواى آلوده 

پیشگیرى کند.
 عبداللهى اضافه کرد: توصیه مى شود روزانه دو عدد میوه 
به ویژه پرتقال، نارنگى، کیوى یا 
سیب مصرف شود، زیرا حاوى 
ویتامین C و آنتى اکسیدان 
هســتند. به گفته وى، روزانه 
باید سبزیجاتى مانند گل کلم، 
فلفل ســبز و اسفناج مصرف 
شــود، زیرا حاوى بتاکاروتن 
هستند و به سالمت دستگاه 
تنفســى کمک مــى کنند. 
عبداللهى افزود: خوردن آب نیز 
در شریط آلودگى هوا به عملکرد 
دستگاه گوارش کمک مى کند و ســموم ناشى از هواى 
آلوده را از طریق ادرار دفع مى کند. وى تأکید کرد: افراد از 
نوشیدن نوشابه گازدار در هواى آلوده بپرهیزند، زیرا عناصر 

آلودگى را جذب بدن مى کند.

خواب یکى از نیازهاى ضرورى انسان است که نشاط روحى 
و جسمى انسان به واسطه آن حاصل مى شود.

همیشه دلیل خواب آلوده بودن و خستگى، کمبود خواب یا کار 
زیاد نیست. دالیل بسیارى وجود دارد که مى تواند سبب شود 

شما همیشه احساس خستگى کنید. 
مطالعات نشان مى دهند افرادى که بیش از حد مى خوابند، 
یعنى بیش از 9 ساعت خواب شبانه دارند نسبت به سایر افراد، 
بیشــتر در معرض خطر ابتال به بیمارى هایى نظیر دیابت و 

عارضه چاقى قرار دارند.
خواب نیازى طبیعى است و هر انسان روزانه به شش ساعت 
خواب مفید نیاز دارد. وقتى خواب از این میزان افزایش یابد، 
انسان به بیمارى خواب آلودگى دچار مى شود. آمارها نشان 
مى دهند 1/6 درصد از مردم از بیمارى خواب رنج مى برند و 

این میزان رو به افزایش است. 
دالیل خستگى و خواب آلودگى

1-عفونت  ها:گرچه عفونت  ها عالیم ظاهرى بسیارى دارند 
اما گاهى ممکن است عفونتى در بدن شما در حال گسترش 

باشد، بدون آنکه شما متوجه آن باشید یا پزشک تشخیص 
داده باشد. مثًال در بیمارى مربوط به سیستم ایمنى، عفونت 

ممکن است خود را به شکل خستگى شدید بروز دهد. 
2-آلرژى ها: جالب اســت بدانید «هیســتامین» و دیگر 
ترکیب  هاى شیمیایى که بدن براى مقابله با آلرژى ترشح م

ى کند، خواب آور هستند. از سوى دیگر، سرفه، عطسه ناشى 
از بوییدن یک گل یا التهاب دســتگاه تنفسى به دلیل ورود

 هاگ  ها به درون بینى سبب بى  خوابى مى  شود. 
3-کم  خونى: اصلى  ترین کار گلبول  هاى قرمز، رســاندن 
اکســیژن از ریه  ها به دیگــر ارگان  هاســت. وقتى فردى 
دچار کمبود گلبول قرمز مى  شــود یا اختاللى در عملکرد 
گلبول  ها پیش مى  آید، فرد دچار کم  خونى مى شــود و در 
ضمن به قدرى احســاس خســتگى مى  کند که از انجام 

کارهاى معمول روزمره برنمى  آید. 
4-به  هم ریختگى هورمونى: در زنــان، کاهش هورمون 
«اســتروژن» در اغلب موارد مى  تواند سبب کاهش وزن و 

خستگى شود. 

عفونت کلیه یکى از بیمارى هاى رایج دستگاه ادرارى 
است که در بیشتر بزرگساالن و کودکان به وجود مى آید. 
اما اینکه عالیم عفونت کلیه چیست و چگونه مى توان 

فهمید دچار عفونت کلیه شده ایم را در ادامه بخوانید.
بیمارى عفونت کلیه به نوعى از عفونت دستگاه ادرارى 
گفته مى شود که به طور معمول از مثانه یا میزراه شروع 

و بعدها به کلیه ها منتقل مى شود.
این نوع عفونت را باید جــدى گرفت و براى درمان آن 
اقدام کرد، چرا که عفونت موجب آسیب رسیدن به کلیه 
مى شــود و با انتقال دادن باکترى توسط گردش خون، 

باعث بروز عفونت هاى کشنده در بدن مى شود. 
اغلب با استفاده از آنتى بیوتیک ها عفونت کلیه درمان 
مى شود اما براى آگاهى از این بیمارى باید نشانه هاى 

آن را شناخت و سپس اقدام به درمان کرد.
رایج ترین عالیم عفونت کلیه

به طور کلى مى توان عالیم و نشــانه هاى زیر را براى 
عفونت کلیه نام برد که عبارتند از دردهاى شکمى، تکرر 

ادرارى، تــب و لرز، دردهاى پهلو، دردهاى پشــت، 
دردهاى کشاله ران، نیاز سریع به دفع ادرار، 

احساس ســوزش به هنگام دفع ادرار، 
داشــتن حالت تهوع و استفراغ، چرك 
و خون در ادرار و داشــتن ادرارهاى بد 

بو و کدر.
چگونه بــه عفونت کلیه دچار 

مى شویم؟
 عفونت کلیه از طریق باکترى هاى 

موجود در مثانــه و همچنین 
عفونت هــاى دســتگاه 

ادرارى پایینــى مثل 
عفونــت مثانه به 

وجود مى آیند. 
این  چنانچه 
باکترى ها بقا 
داشته باشند، 

احتمــال ورود 
آنها به بخش هایى 

باالیى ماننــد کلیه وجــود دارد و همین قضیه موجب 
عفونت کلیوى مى شود. در دنیاى علم پزشکى بیمارى 
عفونت کلیه با نام «پیلونفریت» شناخته شده است. الزم 
به ذکر است که چنین بیمارى اى بسیار خطرناك است و 

باید مورد درمان قرار گیرد.
تفاوت عالیم عفونت کلیه و عفونت هاى 

مثانه اى
به طور کلــى و از لحاظ علمى عفونــت کلیه مرتبط با 
عفونت هاى دستگاه ادرارى اســت ولى ناگفته نماند 
که در عالیم عفونــت کلیه و مثانه تفــاوت هایى نیز  

وجود دارند.
در عفونت مثانه بیمار دچار احساس سوزش به هنگام 
دفع ادرار مى شــود. همچنین نیاز فرد به دفع ادرار نیز 
افزایش مى یابد و ممکن اســت دچار ادرار خونى نیز 
شــود. اما عالیم عفونت کلیه عالوه بر ایــن موارد، 
مى تواند در برگیرنده احساس درد در کمر، تب و لرز نیز 
شود.  چنانچه عفونت کلیه مورد درمان قرار نگیرد، خطر 

مرگ نیز بیمار را تهدید خواهد کرد.

به گفته على محتشمى، متخصص تغذیه، خوردن تخم 
مرغ براى رشد و ســالمت بدن کودکان بسیار ضرورى 
اســت البته باید آن را کامل پخت و حالت شل و عسلى 
نداشته باشد. وى ادامه داد: کودکان از سن  هشت ماهگى 
به بعد باید در هفته سه عدد زرده تخم مرغ بخورند، مى توان 
در برنامه غذایى آنها روزى یک نصفه زرده تخم مرغ قرار 
داد یا اینکه کودکان یک روز در میان یک زرده کامل تخم 
مرغ بخورند. محتشمى افزود: بهتر اســت درباره زمان 
مصرف تخم مرغ براى فرزندتان با پزشک مشورت کنید، 
زیرا آلرژى به تخم مرغ مى تواند خطرات جدى به دنبال 

داشته باشد. این متخصص تغذیه ادامه داد: ویتامینBکه 
نقش مهمى در رشــد و عملکرد مغز کودك دارد و براى 
سالمت کلى بدن او نیز مورد نیاز است در تخم مرغ وجود 
دارد، همچنین اسید چرب امگا 3  که یکى از چربى هاى 
سالم در شیر مادر است، به وفور در تخم مرغ یافت مى شود 

و بر رشد مغز کودك در مراحل بعدى تأثیرگذار است.
محتشمى اظهار کرد: پروتئین موجود در تخم مرغ کامل 
اســت و به همین علت این ماده جزو بهترین رژیم هاى 
غذایى بدون گوشت قرار گرفته است؛ همچنین فوالت 
نقش مهمى در تولید و نگهدارى سلول هاى جدید کودك 
به عهده دارد و همچنین تخــم مرغ یکى از معدود منابع 
غذایى، حاوى ویتامین D اســت که براى بدن کودك 

بسیار الزم است.

ورم انگشتان دست که در بیشتر موارد بى خطر است، مى تواند 
از بیمارى ها و عوامل مختلفى ناشى شود.  

در مطلبى در این باره آمده اســت که صرف نظر از شدت ورم 
انگشتان، دالیل احتمالى در بروز این مشکل مى تواند شامل 

موارد زیر باشد:
افراط در مصرف نمک 

بدن ســطح آب و نمک را تنظیم کرده و تعــادل آن را حفظ 
مى کند. زمانى که فرد در مصرف نمــک افراط کند، بدن با 
ذخیره میزان آب بیشتر واکنش نشــان مى دهد. این نوع از 
ورم، خفیف و موقت است و به طور معمول در مدت یک روز 

از بین مى رود.
قرار گرفتن در معرض هواى گرم 

درصورتى کــه در معرض دمایى باالتر از حــد معمول قرار 
بگیرید که در بیشتر مواقع در سفر این اتفاق مى افتد، امکان 
ورم انگشت ها وجود دارد که مى تواند نشانه اى از اختالالت 
ناشى از گرما باشــد. در این شــرایط، هواى گرم مى تواند 
به انبساط عروق خون منجر شــود که زنان بیش از مردان 

آسیب پذیر هستند.

انواع مختلف آرتریت 
«اســتئوآرتریت»، «آرتریت روماتوئید» و «نقرس» سه نوع 
از آرتریت به حســاب مى آیند که ممکن اســت با نشانه ورم 
انگشت ها خود را نشان دهند. همچنین درصورتى که ورم در 
نزدیکى مفصل انگشت ها بیش از سایر قسمت ها باشد، احتمال 

ابتال به استئوآرتریت نسبت به دو عارضه دیگر بیشتر است.
ورزش و فعالیت هاى جسمى 

بروز ورم در مواقعى که فعالیت فیزیکى داشته باشید، مى تواند 
از افزایش نیاز ماهیچه ها به انرژى ناشى شود. با انجام حرکات 
ورزشــى، ماهیچه ها گرما تولید مى کند که باعث مى شــود 
سیستم بدن خون را به ســمت عروق  نزدیک به سطح بدن 
هدایت کند. این واکنش مى تواند در ورم  دست ها نقش داشته 

باشد.
بیمارى هاى تأثیرگذار روى پوست و اعصاب

«اســکلرودرمى» از جمله بیمارى هایى است که به سفت و 
ضخیم شدن پوســت و بافت هاى ارتباطى منجر مى شود. از 
جمله عالیم اولیه این بیمارى مى توان به ورم انگشت ها هنگام 

صبح و بى حرکتى ماهیچه ها در شب اشاره کرد.

سیر
مصرف منظم ســیر، به کاهش فشار خون، بهبود 
گردش خون و کاهش کلسترول بد منجر مى شود. 
سیر عالوه بر این، باعث محافظت از شریان ها، به 
خصوص آئورت، شریان هاى عروق کرونر و مغز 
مى شود؛ آنهم با افزایش جریان خون به اندام هاى 
بدن. ســیر غنى از ترکیبات سولفوریک (آلیسین) 
اســت که منجر به خالص شــدن خون از سموم 
مى شود و همچنین ریزش مو را نیز متوقف مى کند.

قاصدك
حاوى مقادیر زیادى از آنتى اکســیدان ها و مواد 
مغذى ضرورى اســت که دســتگاه گوارش را از 
سموم پاك مى کند و به درمان بیمارى هاى کبد و 
حذف سموم خون نیز کمک مى کند. ساده ترین 
راه براى مصرف این گیاه، در قالب جوشاندن برگ 

آن و نوشیدن آن به صورت چاى است. 
زردچوبه

در حالى که براى عطر و طعم دادن به مواد غذایى 
از آن استفاده مى شود، داراى خواص شگفت انگیز 
دارویى نیز هســت. یکى از ویژگــى هاى اصلى 
زردچوبه، مبارزه با سرطان، کمک به آسیب هاى
DNA و دفع التهاب مزمن است. عالوه بر این، 
زردچوبه از ابتال به بیمارى هاى قلبى و لخته هاى 
خون نیز جلوگیرى مى کند. مصــرف زردچوبه، 
انباشت پالك در شــریان ها را متوقف مى کند و 

منجر به کاهش کلسترول LDL مى شود.
ریحان

به کبد و کلیه ها کمک مى کند تا ســموم ساخته 
شده را از بین ببرند. در واقع مصرف ریحان، برطرف 
کننده مشــکالت و عفونت هاى گوارشى است. 
عالوه بر این، به عنوان یک دیورتیک براى از بین 
بردن هر گونه سم مخفى از خون شناخته مى شود.

گشنیز
اگر در بدن شما جیوه یا فلزات دیگرى وجود دارد، 
حتمًا گشنیز مصرف کنید. این گیاه، نه تنها فلزات 
را از بدن شما دفع مى  کند، بلکه براى پاك سازى 
خون بسیار مفید است. همچنین گشنیز مى  تواند 
مشکالت قلبى و عروقى و اضطراب را از بین ببرد.

گزنه
گزنه حاوى آهن اســت و کم خونــى را کاهش 
مى دهد. گزنه براى تصفیه ســریع خون و حذف 
توکسین  هاى آن فوق العاده است. این گیاه ادرارآور 
است و براى تمیزکردن کلیه ها و کبد مؤثر عمل 

مى  کند.
آلوئه ورا

احتماًال تصور مى کنید که از آلوئه ورا صرفًا براى 
نرمى و لطافت پوست اســتفاده مى  کنند اما باید 
بدانید که این گیاه مفید، براى درمان بســیارى از 
ناخوشى هاى روزمره و همچنین پاکسازى بدن 
از توکسین ها یا همان سموم مفید است. آلوئه ورا 

باعث پاکسازى کبد و کلیه ها مى  شود. 

7 گیاه که خونتان را 
تصفیه مى کند

س

تصفیه مى
خون مسئول حمل و نقل عناصر به سلول هاى 
بدن شماست و وظایفى از جمله حمل مواد زائد 
حاصله از متابولیسم سلولى به دستگاه  هاى دفع، 
انتقال ترکیبات و مواد مترشحه از غدد داخلى به 
بافت  هاى مربوطه، پخش حرارت به تمامى نقاط 
بدن، به  طورى که گرماى بدن همیشه ثابت بماند 
و کمک به ایجاد ایمنــى، به  منظور دفاع در برابر 

بیمارى  ها را به عهده دارد.
با این حال، خون شما ممکن است بنا به دالیلى 
مانند فعالیت فیزیکى ناکافى، رژیم غذایى سرشار 
از پروتئین حیوانى، فقدان غذاى سالم و... دچار 
سمى شدن شده و شما را در معرض خطراتى چون 

حمله قلبى و یا سرطان قرار دهد.
با این حال، راهکارهــاى مؤثرى براى تمیز نگه 
داشــتن خون و تصفیه آن وجــود دارد، از جمله 

مصرف هفت گیاه.
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دالیلى که سبب خواب زیاد مى شود

در مصرف میوه 
زیاده روى نکنید

ادرارى، تــب و لرز، دردهاى پهلو، دردهاى پشــت، 
دردهاى کشاله ران، نیاز سریع به دفع ادرار، 

احساس ســوزش به هنگام دفع ادرار، 
داشــتن حالت تهوع و استفراغ، چرك 
ادرارهاى بد داشــتن ادرار و و خون در

کدر. بو و
چگونه بــه عفونت کلیه دچار 

مى شویم؟
 عفونت کلیه از طریق باکترى هاى 

موجود در مثانــه و همچنین 
عفونت هــاى دســتگاه 

ادرارى پایینــى مثل 
عفونــت مثانه به 

وجود مى آیند. 
این  چنانچه 
باکترى ها بقا 
داشته باشند، 

احتمــال ورود 
آنها به بخش هایى 

مرگ نیز بیمار را تهدید خواهد کرد.

عالیم عفونت کلیه

فواید تخم مرغ 
در رشد کودکان

ورم انگشتان دست را جدى بگیرید 

در روزهاى آلوده شیر پروبیوتیک بنوشید
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پیشگیرى کند.
 عبداللهى اضافه کرد: توص
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خدا را یاد کنید و بدان شــتابید، که بهترین یادهاست و به رغبت بخواهید 
آنچه  پرهیزگاران را وعده داده ، که وعده اش   راست ترین وعده هاست. 
و از رهنمودهاى پیامبرتان پیروى کنید، که نیکوترین رهنمودهاست و به 
سنّت او رفتار کنید، که راهنماینده ترین سنّت هاست و قرآن را بیاموزید، 
که بهترین سخن است و آن را نیک بفهمید، که بهار دل هاست و به پرتو آن 

موال على (ع)شفا جویید، که شفاى سینه هاست.

2 پروژه بزرگ پارك سردار شهید روح االمین و پل دوربرگردان شهید 
على باالیى و چندین پروژه پیاده راه ســازى در منطقه 6 شهردارى 
اصفهان با هزینه اى افزون بر 28 میلیارد تومان با حضور شــهردار 
اصفهان و برادر  شهید روح االمین افتتاح شد. همچنین از تابلوى یادبود 
بزرگراه مرحوم اکبر هاشمى رفسنجانى به همت شهردارى اصفهان 

که حدفاصل تقاطع اشکاوند تا شهر رؤیاهاست رونمایى شد. 
شهردار اصفهان با روبان چینى پروژه پارك سردار شهید روح االمین، 
مسیرى از این پارك را سوار بر دوچرخه بازدید کرد و سپس به میان 
خبرنگاران آمد و گفت: منطقه 6 شهردارى اصفهان در بین مناطق  15 
گانه شهردارى یکى از مناطقى است که به طور جدى پروژه هاى بسیار 
خوبى در آن انجام شده و مى شود و تحوالت بسیار خوبى داشته است و 
پروژه هاى بزرگى چون سالن اجالس، پارك بزرگ سردار شهید روح 
االمین، پل دوربرگردان شهید على باالیى و... در این منطقه انجام شده 

و یا در حال انجام است. 
قدرت ا... نوروزى نداشتن اتوبوس مناسب و برخى دیگر از مشکالت 
در شهرك شهید کشورى را از مشــکالت مردم منطقه برشمرد و 
اظهار کرد: قرار است به منظور بررسى و رفع مشکالت شهرك شهید 
کشورى که مردم دچار آن هستند نشستى را برگزار کنیم. وى با بیان 
اینکه به آینده شهرك شهید کشورى بسیار امیدوار هستم، افزود: در 
شهردارى منطقه 6 عالوه بر اجراى سالن اجالس قرار است نسبت به 
ساخت هتل، پاساژ و... از سوى بخش خصوصى با همکارى شهردارى 

اقدام شود. 
شهردار اصفهان در خصوص سالن اجالس هم گفت: از ابتداى ورودم 
به شهردارى فعالیت در سالن اجالس تعطیل شده بود و به پیمانکاران 
بدهکار بودیم که امروز موفق شدیم فعالیت در این پروژه را استمرار 
دهیم و هم اکنون 200 کارشناس در آن کار مى کنند و توانستیم 40 
میلیارد تومان بدهى پیمانکاران این پروژه را بپردازیم و امید اســت 
مشکل حقوقى هتل و پاساژ در سالن اجالس حل شود و با تأمین اعتبار، 
شاهد افتتاح آنها باشــیم. نوروزى خاطر نشان کرد: زمانى که سالن 
اجالس قرار بود ساخته شود با 200 میلیارد تومان اعتبار به بهره بردارى 
مى رسید اما اکنون هزینه ها افزایش یافته و ما تاکنون در این پروژه 
300 میلیارد تومان هزینه کرده ایم و تقریباً همین میزان نیاز است تا 
سالن اجالس در صورت تأمین منابع مالى به میزان 300 میلیارد تومان 

دیگر، تا سال آینده به بهره بردارى برسد که البته قرار است تأمین مالى 
پروژه سالن اجالس از سوى منطقه 6 شهردارى اصفهان انجام شود. 
وى با قدردانى از شهردار منطقه 6 اصفهان که تاکنون بسیار خوب 
کارها را انجام داده و مى دهد، افزود: منطقه 6 شهردارى اصفهان، قادر 

است حتى به دیگر مناطق کمک کند. 
شهردار اصفهان معتقد است بهره بردارى از سالن اجالس، رهاوردهاى 
اجتماعى خوبى داشــته و مى تواند محل برگــزارى همایش هاى 
کشورى و بین المللى و منشأ تحوالت مطلوب باشد. نوروزى ادامه داد: 
شهردارى اصفهان در یکسال گذشته در کنار فعالیت هاى فرهنگى و 
اجتماعى، پروژه هاى عمرانى سال ها بر زمین مانده را رونق بخشیده 
و توانسته پروژه هاى بزرگ جدید چون حلقه حفاظتى که 45 کیلومتر 
از 78 کیلومتر آن در اصفهان اســت را اجرایى کند. وى با بیان اینکه 
حوزه عمرانى شهردارى اصفهان در دوره جدید به خوبى ظرفیت ها 
را مدیریت کرده و کارهاى خوبى انجام داده تا امید به زندگى در مردم 
بیشتر شود و مردم از پروژه هاى تکمیل شــده استفاده کنند  اظهار 

امیدوارى کرد این پروژه ها استمرار داشته باشد. 
 ***

مدیر منطقه 6 شهردارى اصفهان هم به «نصف جهان» گفت: امروز 
شاهد بهره بردارى از دو پروژه بزرگ پارك سردار شهید روح االمین 
و پل دور برگردان شهید على باالیى و پروژه هاى پیاده راه سازى در 
منطقه 6 شهردارى اصفهان بوده ایم که در مجموع 28 میلیارد تومان 

براى آنها هزینه شده است. 
محمدرضا برکت اظهار کرد: امروز در فــاز اول 70 هزار مترمربع با 
پیست دوچرخه ســوارى در پروژه پارك سردار شهید روح االمین به 
بهره بردارى رسید و 70 هزار مترمربع دیگر آن در بودجه سال آینده 
مدنظر قرار دارد. وى افزایش ســرانه فضاى سبز در شهرك شهید 
کشورى را یکى از علل احداث این پروژه برشــمرد و افزود: با توجه 
به اینکه در شهرك شهید کشورى تراکم جمعیت و بلندسازى وجود 
دارد این پارك، مى تواند تفرجگاه خوبى براى مردم شــهرك شهید 

کشورى باشد. 
مدیر منطقه 6 شهردارى اصفهان ، اجراى پروژه پل دور برگردان شهید 
على باالیى در جوار سالن اجالس را موجب روانسازى تردد و کاهش 
ترافیک دانست و گفت: به مردم منطقه توصیه مى کنم از امکانات 
فراهم شده در شهرك شهید کشورى که على رغم مشکالت اقتصادى 

فراهم شده به نحو مطلوب استفاده کنند که براى آرامش روح و روان 
شهروندان بسیار مؤثر خواهد بود.

***
نایب رئیس شوراى شــهر اصفهان نیز به خبرنگاران گفت: یکى از 
مأموریت هاى شورا و شهردارى، ایجاد سرزندگى و پویایى در شهر 
است که این مهم با کلنگزنى و اجراى پروژه هاى عمرانى در سطح 
شهر کلید خورده و فراهم مى شود و امروز در ادامه این کار شاهد بهره 

بردارى از پروژه هاى بزرگى در منطقه 6 شهردارى هستیم. 
علیرضا نصر با بیان اینکه قرار است در همه مناطق شهردارى اینگونه 
پروژه ها اجرا شود، اظهار کرد: امید است با اجراى پروژه هاى عمرانى، 
مردم نسبت به مسئوالن امیدوارتر شــوند و پارك سردار شهید روح 
االمین در منطقه 6 که مى تواند نقش پارك قلمســتان را در منطقه 
شهید کشورى براى مردم ایفا کند در امید به زندگى شهروندان بسیار 
مؤثر باشد. وى با تشکر از تالش همه کسانى که در منطقه 6 شهردارى 
اصفهان اقدامات عمرانى انجام مى دهند به ویژه شهردار منطقه، گفت: 
مشارکت مردم در اجراى پروژه ها هم بســیار مؤثر بوده  و مدیریت 
شهرى نیز براى تسهیل در امور مردم، آماده همه نوع همکارى است.

نصر با بیان اینکه بودجه سال جارى شهردارى اصفهان 3000 میلیارد 
تومان بود گفت: پیش بینى مى شود بودجه ســال آینده شهردارى 

اصفهان به 3300 میلیارد تومان برسد.
***

معاون عمران شهرى شهردارى اصفهان نیز به «نصف جهان» گفت: 
امروز در منطقه 6 شهردارى اصفهان شاهد بهره بردارى از پروژه هاى 
بزرگ و کوچک بودیم و از مجموع 28 میلیارد تومان هزینه شده براى 

این پروژه 15 میلیارد آن مربوط به آزادسازى است. 
ایرج مظفر همچنین از احداث پردیس هنر در آینده نزدیک خبرداد  و 
اظهار کرد: امید است کار احداث این پروژه به زودى آغاز شود ودر مدت 
کوتاهى به بهره بردارى برسد. این در حالى است  که پروژه اجالس 
سالن سران تاکنون 69درصد پیشرفت داشته است و در صورت تأمین 

مالى مناسب، یکسال آینده به بهره بردارى مى رسد. 
*** 

همچنین اهالى مجموعه شهید کشورى به علت احداث پروژه هاى 
پارك سردار شهید روح االمین و پل دور برگردان شهید على باالیى و 
نگاه ویژه و رسیدگى هاى همه جانبه شهردار اصفهان و شهردار منطقه 
6  شهردارى اصفهان در چند ماه اخیر به منطقه و ایجاد مسیر ایمن 
دوچرخه سوارى، تسریع در ارائه خدمات مورد نیاز و رونق بخشى به 

مجموعه شهید کشورى از آنان قدردانى کردند.
شایان ذکر است، پارك سردار شهید روح االمین در مساحت 144 هزار 

مترمربع به ابعاد 900 متر در 160 متر، ایجاد و براى انجام آن 5000 
مترمکعب خاکبردارى، 500 مترمکعب خاکریزى، 2500 مترمکعب 
بتن ریزى، 8500 متر جدولگذارى و 11هزار مترمربع پیاده راه سازى 

شده و 2500 اصله درخت و درختچه کاشت شده است.
همچنین طول عرشه پل دوربرگردان شهید على باالیى 260 متر، 
عرض 12/4 متر، سطح عرشه 2300 مترمربع، 2200 مترمربع حجم 
بتن تا پایه پل، 120 متر طول رمــپ ورودى و 100 متر طول رمپ 
خروجى است و 900 ُتن آرماتور در آن مصرف شده و سطح جاده سازى 

آن حدود 60 هزار متر مربع است.
ضمن اینکه پروژه هاى پیاده راه سازى در منطقه 6 شهردارى اصفهان 
هم شامل پیاده راه سازى خیابان هاى شیخ کلینى(مرداویج)، رسالت، 
الفت و قائم، خیابان برق، کوى استادان، پیاده راه سازى پارك مجموعه 
مسکونى زیتون و... در منطقه 6 شهردارى اصفهان به بهره بردارى 

رسید. 

پروژه هاى عمرانى – خدماتى منطقه 6 شهردارى اصفهان به بهره بردارى رسید
ساسان اکبرزاده

آگهى مزایده (مرحله اول)آگهى مزایده (مرحله اول)

رضا رمضانى- شهردار آران و بیدگل 

نوبت  دوم    
شهردارى آران و بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 2039 مورخ 97/09/11 شوراى اسالمى شهر آران 
و بیدگل اجاره بهره بردارى از 60 عدد استند و 10 عدد بیلبورد در سطح شهر و 12 عدد بیلبورد در محل پل عابر 
پیاده بلوار دکتر عظیمى (رفت و برگشت) به مدت سه ماه تا پایان سال 97 با اجاره بهاى ماهیانه 196/000/000 
ریال از طریق برگزارى مزایده عمومى اقدام نماید، لذا از کلیه واجدین شــرایط دعوت به عمل مى آید جهت 
اطالع از شرایط، اخذ مدارك و شرکت در مزایده حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهى 

به شهردارى آران و بیدگل مراجعه نمایند.
ضمناً هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد. (کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار مى باشد)

آ گهى دعوت  مجمع عمومى عادى به طور فوق العادهآ گهى دعوت  مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده
 شرکت نوید دژ هیدرولیک سپاهان (سهامى خاص) شرکت نوید دژ هیدرولیک سپاهان (سهامى خاص)

شماره ثبت :38406 و شناسه ملى :  10260560150  بدینوسیله از کلیه ســهامداران ویا نمایندگان آنان دعوت مى شود تا در جلسه مجمع عمومى 
عادى به طور فوق العاده شرکت که راس ساعت 10 روز دوشنبه مورخ 1397/10/10 در محل شرکت واقع در اصفهان خیابان سیمین – بن بست شهید 

ترکى – ساختمان الهیه – طبقه 2 – واحد 4 تشکیل مى گردد حضور بهم رسانید.
دستور جلسه : 1- استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونى 2- انتخاب اعضا هیئت مدیره شرکت 3- انتخاب بازرس اصلى و على البدل 4- بررسى 
تصویب صورت مالى منتهى به 1396/12/29 5- تعیین روزنامه جهت درج  آگهى هاى شرکت 6- سایر مواردى که در صالحیت مجمع عمومى عادى 

مى باشد

هیأت مدیره شرکت
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