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جسد سوخته یکى از مفقودین نفتکش ایرانى پیدا شدکاهش تیراژ نشریات محلى، نگران کننده است پیش تولید «مصائب شیرین 2» در لندن کلید خوردآمار جدید از تعداد کشته شده هاى اصفهان الطاف عادل را یادتان رفته؟!  حوادثاستانفرهنگ ورزش جهان نما

تیشه «عده اى ناشناس» به ریشه سینما ایران 
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آغاز توزیع ســود      
سهام عدالت 

لکنت زبان از کودکى تا نوجوانى

معدوم کردن 300 هزار 
قطعه طیور تخمگذار
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نگرانى کرانچار ، خط قرمز قلعه نویىنگرانى کرانچار ، خط قرمز قلعه نویى

دیروز بخش هایى از سینماى تعطیل شده شهر اصفهان تخریب شد

دستمزد نجومى براى بازیگر 
مشهور «شهرزاد»؟

رازهاى سر به ُمهر هاشمى رفسنجانى
مشــاور آیت ا... هاشــمى رفســنجانى از رازهاى ســر به مهرى مى گوید که 
در البه الى خاطرات آیت ا... وجود دارد و بنا به مصلحت هنوز منتشــر نشــده 
اســت. بخش مختصرى از گفتگوى بســیار مفصل غالمعلــى رجایى را که
 به مناسبت ســالگرد درگذشت آیت ا...هاشمى منتشر شــده است در صفحه 2 

بخوانید.

صفحات 4 و5

هشدار شهرآو ردى ژنرال هشدار شهرآو ردى ژنرال 
کرانچار دربى را هم ببازد مى ماندکرانچار دربى را هم ببازد مى ماند

33

ردستمزدنجومىبراىبازیدستمزد نجومى براى بازیگر ر ى و زدنز ت د
زاد»؟مشهور «شهرزاد»؟ «ش مشهور «شهرزاد»؟ش

به تازگى کانال تلگرامــى «کات» ادعا کرده یکى از 
بازیگران اصلى سریال «شهرزاد» براى بازى در یک 
فیلم سینمایى، قرارداد 800 میلیون تومانى بسته است!
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محمدجواد ابطحى، نماینده اصولگراى خمینى شــهر در 
مجلس در گفتگو با ایلنا در واکنش به پرسشى درباره تعداد 
شهروندان خمینى شهرى کشته شده در این اعتراض ها 
و ناآرامى ها خاطرنشان کرد: بنابر آمار رسمى در مجموع 
چهار نفر در خمینى شــهر و یک نفر نیز در شاهین شهر 

کشته شدند.
نماینده عضو جبهه پایدارى خمینى شهر درمجلس در پاسخ 
به پرسشــى درمورد هویت معترضان و تجمع کنندگان و 
اینکه آیا این افراد به لحاظ سیاسى و امنیتى وابستگى خاصى 
داشــتند، تأکید کرد: به هر حال در میان بازداشت شدگان 
تعدادى از اتباع افغانستان نیز حضور دارند. همچنین برخى 

معترضان ازجمله افراد و شــهروندانى بودند که به لحاظ 
اقتصادى و معیشــتى در تنگنا قرار داشتند و در عین حال 
تعدادى از بازداشت شدگان نیز ازجمله اراذل و اوباش بودند.

عضو فراکســیون نمایندگان والیى مجلس در پاسخ به 
پرسشــى دیگر درباره هویت چهار شهروند کشته شده در 
خمینى شهر نیز گفت: کشته شــدگان از نیروهاى مردمى 
بودند. او درباره چگونگى کشته شدن این افراد بیگناه نیز 
اعالم کرد: به هر حال در درگیرى ها تیراندازى هایى صورت 
گرفته و این درحالى است که برخى از معترضان نیز مسلح 
بودند و در نتیجه این درگیرى ها چند شهروند بى گناه کشته 

شدند.

امام جمعه قهدریجان گفت: ما به کشته شده ها اغتشاشگر 
نمى گوییم و اتفاقات رخ داده به این معنى نیست که افرادى 

که کشته شدند اغتشاشگر بودند.
حجت االسالم والمسلمین هاشمى در گفتگو با ایلنا درباره 
تجمعات صورت گرفته گفت: ایــن اعتراضات با حضور 
قاطبه مردم نبود و افرادى که در آن شرکت کرده بودند بر 
خالف اکثر مردم شهر، فاقد مدنیت بودند. جمعیتى تقریبًا 
زیر صد نفر که در برنامه هاى مذهبى شرکت نمى کنند و 

متأسفانه خیلى آموزش درستى ندیده بودند.
وى افزود: در مراسم  عروســى هاى این شهر هم گاهى 
عده اى ترقه بازى مى کنند و کودکان کنجکاو براى تماشا 

جمع مى شوند، در حوادث قهدریجان هم بسیارى از این 
افراد براى تماشا جمع شده بودند و قصد اغتشاش نداشتند.

حجت االسالم و المسلمین هاشمى با اشاره به مشکالت 
متعدد مردم قهدریجان گفت: مردم قهدریجان کشــاورز 
هستند و 80 درصد این افراد کارى جز کشاورزى بلد نیستند 
و بخاطر مسائل آب بار ها مسالمت آمیز اعتراض کردند و در 
اعتراضات خود حتى گاهى آش محلى هم به مردم رهگذر 
مى دادند. وى درباره شایعه بازداشت صد نفر در تجمعات 
قهدریجان گفت: تعدادى که اعالم شده درست نیست و 
در میان این افراد شاید یکى دو نفر دانش آموز باشد. حجم 

دستگیرى ها نگران کننده نیست. 

آمار جدید از تعداد
 کشته شده هاى اصفهان

به کشته شده ها 
اغتشاشگر  نمى گوییم

دلتنگى رهبرى
  نامه نیوز | ســیدرضا اکرمى، عضــو جامعه 
روحانیت مبارز با اشــاره به جاى خالى آیت ا... هاشمى 
رفسنجانى گفت: اخیراً مقام معظم رهبرى در جلسه اى
 به محمد و محسن هاشــمى فرمودند که من دو یار را 
که 50 سال با آنها دوست بودم، از دست داده ام و گاهى 
دلتنگ آنها مى شوم و برایشان قرآن مى خوانم تا آرامش 

پیدا کنم. 

مردم مى گویند ما را ببینید
حجت االســالم روحانى    جام جم آنالین |
رئیس جمهور با بیان اینکه اگر با جان بپذیریم مردم همه 
کاره کشورند، مسائل حل مى شود، تأکید کرد: همه جا 
برخى از خواسته ها و تجمع مردم سوء استفاده مى کنند 
اما مردم بحق مى گویند ما را ببینید، به حرفمان گوش 

کنید و به خواست ما عمل کنید.

مقصران وقایع اخیر
  عصر ایران| جــالل میرزایــى، نماینــده 
مجلس درباره توضیحات وزیر اطالعات درباره شروع  
ناآرامى هاى اخیر گفت: آقــاى علوى توضیح داد که بر 
اساس بررســى هاى وزارت اطالعات مشخص شده نا 
آرامى ها از مشهد و به واسطه اقدامات یک جریان سیاسى 
داخلى آغاز شده اما این اعتراضات خیلى سریع و ظرف 
چند ساعت از دســت و مدیریت این جریان خارج شده 
است. در این جلســه همچنین اشاره شد که ائمه جمعه 
با تأکید چند ساله بر نارضایتى ها و کمبودهاى کشور در 

شکل گیرى این اتفاقات بى تأثیر نبوده اند.

آشوب و تلگرام
  انتخاب | جعفرى دولت آبادى، دادستان تهران 
استفاده از فضاى مجازى از جمله توییتر، تلگرام و برخى 
تارنما هاى معاند را مهمترین بستر این آشوب ها دانست و 
افزود: این گونه است که وقتى تلگرام مدیریت شد، آتش 

آشوب ها هم خاموش شد.

شباهت 2 رخداد
احمد توکلى، عضو مجمع    اعتمادآنالین |
تشخیص مصلحت نظام گفت: شــباهت زیادى میان 
اعتراضات اخیر با اعتراضات سال 71 وجود دارد چرا که 
منشأ اصلى دو ماجرا اقتصادى بوده است.  همان زمان به 
آقاى هاشمى نوشتم که باید با مردم از موضع اقناع وارد 
شوند نه از منظر ابالغ، چرا که ایشان یکطرفه صحبت 

مى کردند. 

موضوع یک گفتگو
  انتخاب | محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه 
کشورمان در واکنش به خبرى که از وزیر خارجه آلمان 
مبنى بر گفتگو با ایران دربــاره رویدادهاى داخلى اخیر 
منتشر شــده بود تأکید کرد گفتگوها با اتحادیه اروپا در 
خصوص برجام خواهد بود و خبرسازى هاى دیگر در این 

مورد بى اساس و بى مبناست.

شعاربه درد خور!
   خبر آنالین | صــادق زیباکالم گفت: ســال 
88 اعتراض بود، در 96 هم اعتراض است. حاال آقایان

 علم الهدى، رئیسى و احمدى نژاد سعى کردند روى موج 
سوار شوند، بهره بردارى کنند اما نیم ساعت اول در مشهد 
شعارها مرگ بر روحانى بود، بعد شعارها عوض شد و دیگر 

شعارها به درد آقاى علم الهدى و دیگران نمى خورد. 

پورشه سوارى آقازاده ها
   خبر آنالین |  ابراهیم فیاض، استاد دانشکده 
جامعه شناسى دانشــگاه تهران گفت: مردم از آقازاده ها 
و کارهایشان ناراضى  هستند. خود من شب ها از ترس 
پورشه هاى آقازاده هاى مســت، مجبورم وسط اتوبان 
رانندگى کنم! بارها شده که بعد از هشت ساعت جلسه 
فکرى ساعت 4 صبح مى خواهم برگردم خانه، آن هم با 
یک پراید، ولى یک پورشه مى خواهد من را در رانندگى 

اذیت کند!

خبرخوان

حجت االســالم هادى غفارى درباره ضرورت تحلیل و 
ریشه یابى درست مسئوالن از تجمعات اعتراضى اخیر با 
بیان اینکه مشکالت صداى مردم را درآورده و مسئوالن 
باید دنبال راه حل باشــند، به خبرآنالین گفت: یک روز 
یک راننده تاکسى در شیراز من را شناخت و گفت «من 
قرار بود مدیر یکى از بانک ها شوم اما در گزینش از من 
پرسیدند نماز شب اول قبر چند رکعت است؟ پاسخ گفتم 
من اطالعى ندارم دانشــم در حوزه پولى و مالى است. 
سئوال بعدى پرسیدند، کفن مرده چند تکه است؟ گفتم از 
مسائل شرعى مربوط به مردگان آگاهى ندارم. خالصه در 
گزینش رد شدم و حاال راننده تاکسى شدم». این رفتارها 
وقتى براى افراد مختلف اتفاق مى افتد جمع مى شود و 

جایى بیرون مى زند.

حجت االسالم غفارى گفت: مسئوالن باید مشکالت 
اقتصادى مردم را حل کننــد. برخى ائمه جمعه مطالبى 
را بیان مى کنند که درست نیست. مثًال آیت ا... جنتى در 
نمازجمعه گفت «اگر سه وعده نتوانستیم غذا بخوریم دو 
وعده یا یک وعده غذا بخوریم!»؛ مگر ما انقالب کردیم 
که دو وعده غذا بخوریم، خیر ما انقالب کردیم سه وعده 
غذا بخوریم، یک وعده غذا هم در یخچال مان باشد! یا امام 
جمعه مشهد گفته است «مردم اشکنه بخورند» مگر االن 
دوره اشکنه خورى است؟ به یک جوان که تحصیالت 
عالیه دانشگاهى دارد نمى توان گفت «برو اشکنه بخور». 
این راهپیمایى هاى اعتراضى اخیر زخمى بود که سر باز 
کرد و نشان داد راهى که مى رویم درست نیست. بنابراین 

نباید در تحلیل وقایع اخیر به بیراهه رفت.

محسن کوهک ن، نماینده لنجان در مجلس در خصوص 
ارزیابى عملکرد ریاســت على الریجانى بر قوه مقننه 
اظهار داشــت: در همان دوره مجلس هشــتم ایشان 
از جلســات ســران قوا تعاریفى مى کردند و بخشى از 
اتفاقات و تصمیم هاى آن جلســه را در جلسه اعضاى 
هیئت رئیســه مجلس که داشــتیم، بازگو مى کردند.

 مدتى ایشــان در این زمینه صحبتى نمــى کردند؛ از 
ایشــان ســئوال پرســیدم: آقاى الریجانى از جلسه 
رؤساى سه قوه چه خبر؟ ایشــان در پاسخ، خنده هاى 

ویژه خودشــان را کردند. باز اصرار کردم تا ببینم دلیل 
سکوت ایشــان چیســت؛ گفتند: مقام معظم رهبرى 
بیان مطالبى که در جلســات ســران ســه قوه مطرح 
مى شــود و گفتن آن موجب تشــدید اختالف شــود 
را، حرام دانســته اند؛ لذا حرمت بــراى آن قائل بودند. 
واقعًا هم پایبند به این مســئله بود؛ امــا همان زمان، از
 رئیس قوه دیگرى در خصوص مسئله اى پرسشى کردند 
در پاسخ گفت: شکایت برادر را به برادر بکنم؟ که براى ما 

بسیار تعجب آور بود.

ســیدمحمود علیزاده طباطبایى،  وکیل خانواده  هاشمى 
رفســنجانى در گفتگو با انصاف نیوز اظهار داشــت: در 
زمان دولت احمدى نژاد هشــت بار به وزارت اطالعات 
احضار شــدم. برخوردشــان در جلســات اول تند بود 
ولى در جلســات آخر دوستانه شــد. به من گفتند آیا با 
اطالعات همــکارى مى کنید؟ گفتم بله اما بســتگى 
دارد چه همکارى از من انتظار داریــد. گفتند ما درباره  
خانواده  آقاى هاشــمى تحقیق مى کنیم، به همین دلیل 
کارشــناس وزارت اطالعات یک چیپ کوچک (تراشه 

الکترونیکــى) به من داد تــا صحبت هاى آیــت ا... در 
زمان مالقات با من ضبط شــود. به آنها گفتم فرزندان 
هاشــمى را هروقت بخواهید بــراى بازجویى مى آورم. 
مهدى هم که آن زمان خارج از کشــور بود را هر وقت 
بخواهید مى گویم که بیاید دبى و با او صحبت و بازجویى 
کنید. در مورد خود آیت ا... هم با وجود اینکه ســن شما 
از آیــت ا... کمتر اســت، هروقت مشــخص کنید قرار 
مالقات مى گذارم تا او را بازجویــى کنید. قبول نکردند 
و گفتند ما به طور نامحسوس مى خواهیم تحقیق کنیم. 
به آنها گفتــم آن زمــان که مــن ســازمان برنامه و 
بودجه بودم و آقاى «رى شــهرى» به عنوان یک فرد 
قدرتمند وزیر اطالعات بود و من هم 34 ســال داشتم،

 از من خواســتند مدیرکل شــوم و بعد از آن هم معاون 
وزیر، ولــى مــن در وزارت نرفتم. االن من 60 ســاله 
شده ام و فالنى وزیر اســت که خودش را هم نمى تواند 
جمع کند حاال به من مى گویید بیایم خبرچین بشــوم؟ 
آن هم خبرچیــن آقاى هاشــمى؟ گفتنــد باالیى ها 
این را از ما مى خواهنــد. به آقاى هاشــمى هم گفتم، 

خندیدند. 

مسعود ده نمکى، تهیه کننده و کارگردان سینما، از مهمانان 
برنامه گفتگو محــور ثریا بــود که بــا کالم صریح خود 
در خصوص وقایــع اخیر به نکات قابل تأملى اشــاره کرد.
 بخش هایى از اظهارات ده نمکــى را به نقل از خبرگزارى 

فارس بخوانید.
■ نتیجه عملى نبود گوش شنوا به داد مردم، پرخاش است. 
نمونه اش پرخاش مردم در دیدار رئیس جمهور با داغدیدگان 
معدن زغال سنگ زمستان یورت آزادشهر استان گلستان بود.
■ کســانى که فرافکنى مى کنند و مى گویند این مسائل 
انباشت دهه هاى قبل است، باید از آنها پرسید دهه هاى قبل 
چه کسانى سر کار بودند؟ مگر غیر از خودتان بودید؟ همه 
کسانى که در جمهورى اسالمى بدهکار بودند و مسئولیت 

داشتند، االن در موضع طلبکارى قرار گرفته اند.

■مردم در چند دهه اخیر نظرشــان را در انتخابات اعمال 
کرده اند، اما وقتى مى بینند هر جناحى که باال مى آید هیچ 
تغییرى در وضعیتشان ایجاد نمى کند به کف خیابان مى آیند. 
سه چهار ماهى جلوى مجلس کفن پوش و مؤدب اعتراضش 

را اعالم مى کند، اما هیچ مسئولى توجهى نمى کند.
■به اداراتى همچون ثبت، مالیات و شــهردارى سر زدم و 
دیدم رشوه همه جا شایع است. رشوه یک امر سازمان یافته در 

دستگاه هاى مختلف است.
■درد اینجاست که مى گوییم مسئولین سالم هم داریم، در 

حالى که روزى باید مى گفتیم دزد هم ممکن است باشد. 
■گوش ندادن به حرف مردم علــت اصلى این اعتراضات 
است. مطالبه گرى و اعتراضات مدنى در صورتى که بازخورد 
عملى و عدالتخواهى نداشته باشد به پرخاشگرى و اقدامات 

ساختارشکنانه مى انجامد. 
■چند صد هزار نفر از مردم در پروژه پدیده شــاندیز مشهد 
سرمایه گذارى کردند. پنج سال سیماى جمهورى اسالمى 
تبلیغات گسترده اى در این باره کرد، اما کسى نگفت اینجا 
امنیت ندارد و کارشناس و نظارتى در آن پروژه وجود ندارد. 
با جلوگیــرى از آن، تب قضیه به صندوق میــزان خورد و 
عده دیگرى از مردم آنجا درگیر شدند. همه اینها جرقه اى 

مى خواست.
■ مردم اقتدارى مى خواهند که دست دزدها را قطع کند. تا 

کى قرار است فقط دست آفتابه دزدها قطع شود؟

مشــاور آیت ا... هاشمى رفســنجانى از رازهاى سر به 
مهرى مى گوید که در البه الى خاطرات آیت ا... وجود 
دارد و بنا به مصلحت هنوز منتشــر نشده است. آنچه در 
ادامه مى آید بخش مختصرى از گفتگوى بسیار مفصل 
غالمعلى رجایى با خبرآنالین اســت که به مناســبت 

سالگرد درگذشت آیت ا...هاشمى منتشر شده است.
■ من احمدى نژاد را جاسوس نمى دانم. اما همین بحث 
یکبار خدمت آقاى هاشمى مطرح شد. در آن جلسه یکى 
عنوان کرد که احمدى نژاد به جایى وابسته است. آقاى 
هاشمى گفتند من قبول نمى کنم که اینها وابسته هستند. 

اگر هم حرفى دارید بروید به خود رهبرى بگویید. 
■ وقتى تخلفاتى در استاندارى تازه تأسیس اردبیل در 
زمان احمدى نژاد صورت گرفت، دســتور برخورد داده 
شد و در نهایت هم برکنار شد. در آن زمان به استانداران 
اجازه ســوآپ داده مى شــد و آنها باید پول را به خزانه 
بازمى گرداندند. اما ایشان پول را برنگرداند و هنوز هم این 

پول برنگشته است.
■ یادم اســت خارجى ها مالقاتى را با ایشان داشتند و 
همان شب که تلویزیون را روشن مى کردیم مى دیدیم 
مالقات آقــاى والیتى را با همان گروه خارجى نشــان 
مى دهد اما مالقات همان گروه با آقاى هاشمى را نشان 
نمى دهد. یا اینکه اول مالقات آقاى والیتى را نشــان 
مى داد و دو سه خبر بعد از آن، مالقات هاشمى را نشان 
مى داد. آقاى هاشمى در مراسم شــهداى هسته اى در 
بیت رهبرى شرکت کرده بود. تلویزیون تا دوربین به او 

مى رسید تصویر را قطع مى کرد. 
■ در مورد ماجراى پسرشــان مهدى مى گفت که من 
حرف هایى دارم و خود مهــدى هم حرف هایى دارد که 
بعداً مى زند. ولى من اگر بخواهم حرف هایم را بزنم دعوا 
مى شود. ایشان در انتخابات دوره اى که خود رأى نیاورده 
بود حرف هایى داشت که مى گفت من نمى خواهم نظام 

تضعیف شود، حرف هایى دارم و نوشتم. 
■ ما به همراه ایشان به کرمانشــاه رفته بودیم. عده اى 
آمده بودند که تعدادشان زیر ده نفر بود. به یک بهانه اى از 
وسط جمعیت بلند شدند و گفتند مرگ بر آمریکا. ایشان 
هم آدم خیلى زیرکى در این موارد بود. صبر کردند و وقتى 
شعار دوباره تکرار مى شــد گفتند: «خیلى خوب. اینها را 
گفتید بنشینید. دیگر تکرار نکنید. شما آمده بودید شعار 
بدهید که گفتید.» ما هم بلند شدیم و به همراه مسئوالن 

محلى دست تکان دادیم تا بنشینند اما آنها مأمور بودند 
که این کار را بکنند.

■کسى در مقامى نبود که بتواند جلوى حضور ایشان در 
نمازجمعه را بگیرد. ولى ایشــان مى دانست که آمدنش 
همان و شعار دادن و اینکه اجازه ندهند خطبه ادامه یابد 
همان. ایشان ترجیح دادند که حرمت نماز و خطبه حفظ 

شود ولو اینکه خودش خطبه نخواند. 
■خود آقاى هاشمى به من مى گفتند تنها جلسه اى که نه 
کسى مى نشیند و نه صحبت هاى ما ضبط مى شود، جلسه 
من با آقاى خامنه اى است. و پیداست که باید جلسه خیلى 
مهم و در عین حال صمیمى اى باشــد. مبنا این بود که 
ایشان به مالقات دعوت مى شد و در آن شرکت مى کرد. 
ظاهراً این جلسات در سابق زمان ثابتى داشته اما بعد از آن 

معطوف به دعوت شده بود. 

■آقاى شمخانى گفته از نظر ما[شورایعالى امنیت ملى] 
پرونده فوت ایشان باید مختومه شود چون ما به نتیجه 
مشــخصى نرســیدیم اما آقاى روحانى گفتند پرونده 

مختومه نشود.
■آخرین فیلمى که در دوربین مدار بســته مجمع وجود 
دارد، از من و ایشان است. ایشان مانند همه روزهاى دیگر 
بعد از اینکه با هم حرف زدیم، عبایش را جمع کرد و 19 
پله را یک نفس دوید، مکث کوتاهى کرد و 19 پله بعدى 
را هم دوید. این هاشمى را که من آن روز دیدم اقًال تا ده 
یا 15 سال دیگر هم مى توانست زندگى کند. خودش هم 
ده روز قبل از فوت که ما در خدمتشان بودیم به من گفتند 
که یک پزشکى از خارج آمده که از فامیل هاى ماست، 
من را معاینه کرده و گفته قلبت مانند قلب یک جوان 20 
ساله مى تپد. البته ایشان دیابت خفیفى داشت و شنوایى 

ایشان هم مشکل پیدا کرده بود اما عاملى که باعث سکته 
شده باشــد، وجود ندارد. حاال بعد دیگر چه شده اثباتش 

نیاز به زمان دارد. 
■آنگونه که فاطمه نقل کرده گفته که ایشان پرونده هایى 
داشته که همان شــب فوت یکى از نوه ها را فرستاده و 

دیدند که یکى از کشوها شکسته و چیزى در آن نیست.
■حتمًا راز ســر به مهر دارند. خودشان به من گفتند که 
خاطرات را خصوصى مى نویسند. اما اینکه کجاست من 
نمى دانم. همین خاطراتى هم که منتشر شده را در برخى 
جاها گاهى به مصلحت، حذف و بعد منتشــر مى کردند. 
راز سر به مهرى هم در مورد انتخابات دوره خودشان و 
همچنین سال 88 به ما گفتند که نمى توانیم آن را بگوییم. 
گمان مى کنم تا سه دهه دیگر گفتنى نباشد و خیلى ها 

باید نباشند تا این حرف ها گفته شود.

آغاز توزیع 
سود سهام عدالت 

  ایسنا| با موافقــت رئیــس جمهور، 
توزیع سود سهام عدالت به مشمولین ثبت نام 
شده قطعى این طرح، از دیروز 18 دى ماه آغاز 
شد. آن دسته از مشمولین که از محل تخفیف 
یا آورده خود یک میلیون تومان ســهام دارند، 
50 هزار تومان دریافــت مى کنند. این رقم در
 نوبت هاى بعدى تــا 150 هزار تومان تکمیل 

مى شود. 

کشف 
محموله قاچاق تسبیح 

گمرك ایران از کشف    جام جم آنالین |
یک محموله قاچاق تســبیح توسط مأموران 
گمرك خبر داد. این محموله تســبیح قاچاق 
در بازرســى از کامیون هاى ورودى در گمرك 
مرزى میرجاوه کشف و ضبط شد. این اولین بار 
است که مأموران گمرك محموله قاچاق تسبیح 
کشف مى کنند. قاچاقچیان علت قاچاق تسبیح 
را ارزان بودن در بیــرون از مرزها و عدم ثبت 
سفارش این کاال در داخل کشور عنوان کردند.

حکایت یک بى مهرى
  سینما روزان | امــرا... احمدجــو 
کارگردان اصفهانى مجموعه پرطرفدار «روزى 
روزگارى» که در دهــه 70 از تلویزیون پخش 
مى شد در گفتگو با روزنامه جوان گفته است: 
پس از ساخت سریال «روزي روزگاري» تنها 
گروه معارف و حجت االسالم قرائتی از من به 
دلیل بها دادن به مقوله نماز بابت ســاخت این 
سریال تشکر کردند. شــما نمی دانید از همین 
سریال سازمان صدا و ســیما چقدر درآمدزایی 
کرده است. در واقع با این سریال تجارت کردند. 
جالب است که براي احترام حتی چند نسخه را 

براي خود من در اصفهان ارسال نکردند. 

نام آموزش  و پرورش
 تغییر مى کند

  ایسنا| معاون وزیر آموزش و پرورش 
گفت: مطابق ســند تحول بنیادین آموزش و 
پرورش قرار است وزارت آموزش و پرورش از 
یک نهاد علمى و آموزشــى صرف به یک نهاد 
فرهنگى و تربیتى تبدیل شــود و به «وزارت 

تربیت رسمى و عمومى» تغییر نام دهد.

باز هم درباره 
درآمد گدایى

  فارس| مجموع درآمد ساالنه  گدایان 
در تهران بدون احتســاب مالیــات بر درآمد و 
عوارض شــهردارى، نزدیک به 500 میلیارد 
تومان اســت. درآمدى که از مجموع صدقات 
جمع آورى شده درکمیته امداد امام خمینى (ره)  
در سال گذشــته که 270 میلیارد تومان بوده  
بیشتر است. یعنى به عبارتى این گدایان روزانه 
بین یک تا یک میلیــارد و 500 میلیون تومان 

درآمد دارند.

چرا متحول نمى شود؟!
  تابناك | نقطه ضعــف اصلى که باعث 
مى شود نه شمار پرسنل صداوســیما به مرور 
تعدیل شود، نه مجموعه صداوسیما در حد یک 
برج خالصه سازى و مجهز به طیف گسترده اى 
از تکنولوژى روز شود، نه تولید از حالت خودمانى 
و گروهى-کارمندى تغییر وضعیت دهد، ساختار 
انسانى پیچیده سازمان صداوسیماست که هر 
روز پیچیده تر از قبل مى شــود؛ ســاختارهاى 
انســانى که منافعى دارند و به همین دلیل در 
مقابل هــر تغییرى مقاومت نشــان مى دهند 
و باالتریــن مدیران را نیز خســته یا تســلیم 

مى کنند.

رازهاى سر به ُمهر هاشمى رفسنجانى

رفتار احمدى نژاد در جلسه سران قوا

مگر دوره اشکنه خورى است؟!تا کى قرار است فقط دست آفتابه دزدها قطع شود؟

افشاى ماجراى جاسوسى از هاشمى
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تهیه کننده برنامه 
تلویزیونى «دورهمى» 
از حضور مسعود کیمیایى 

کارگردان با سابقه سینماى ایران 
در این برنامه تلویزیونى خبر داد.
سیدمصطفى احمدى درباره نحوه 

انتخاب مهمان هاى برنامه «دورهمى» 
گفت: مهمان ها در «دورهمى» از طیف ها 

و چهره هاى مختلف انتخاب مى شوند. مثًال از 
میان هنرمندان، ورزشکاران و حتى نخبگان که 

در عرصه هاى گوناگون فعالیت دارند ما مهمانان 
برنامه هاى خود را انتخاب مى کنیم. 

وى ادامه داد: به عنوان مثال همین هفته 
برنامه اى پخش مى شود که محمود کالرى از 

بزرگان و پیشکسوتان عرصه هنر و چهره شاخص 
در حوزه فیلمبردارى مهمان برنامه ما هستند. 

ضمن اینکه در این برنامه مسعود کیمیایى طى 
تماس تلفنى درباره همکارى هایش با محمود 

کالرى مى گوید. 
وى در پایان گفت: همچنین کودك 

نخبه ریاضى کشور نیز با تقدیم 
گل از استاد کالرى تجلیل 

مى کند.

رامبد جوان گفت: معتقدم صنعت سینما باید با فیلمسازان خصوصى که 
سراغ بودجه هاى دولتى نمى روند، بچرخد.

جوان در گفتگو با امید روحانى در برنامه «کافه فیلم» درباره فیلم 
«پسر آدم، دختر حوا» گفت: بعد از اینکه با تهیه کننده کار سعید 
حاجى میرى راجع به فیلم گپ زدم و فیلمنامه مفصل و حجیمش 
را خواندم، به نظرم آمد که مى توانــد فیلمى با نمک و خوش 

ریتم باشد.
کارگردان این فیلم ســینمایى، کمدى رمانتیک را از ژانرهاى 
جذاب سینما دانست و تصریح کرد: اصوال کمدى رمانتیک را 
دوســت دارم. در عین حال برایم اهمیت داشت که بعد از چند 
سال از ساخت «اســپاگتى در 8 دقیقه»، فیلمى بسازم که مورد 
عالقه بیننده قرار بگیرد و فروش خیلى خوبى داشــته باشد. وى 
افزود: اصوًال معتقدم که فیلم باید حتمًا بفروشد؛ مخصوصًا براى ما 
که هنوز داریم تجربه مى کنیــم و تازه اول راهیم. همینطور معتقدم 
صنعت سینما باید با آدم هایى که به صورت خصوصى مى توانند فیلم 

بسازند و سراغ بودجه هاى دولتى نمى روند، بچرخد.
رامبد جــوان از نحوه انتخابش به عنوان کارگردان «پســر آدم، دختر 
حوا» گفت: عید ســال 87 که این فیلم به من پیشنهاد شد، سریالى به 
اسم «نشانى» ساخته بودم که پربازیگر و شلوغ بود و آقاى حاجى میرى 
معتقد بودند کســى که بتواند این تیم را با خود همراه کند و پروژه را به 

سرانجام برساند، انتخاب خوبى براى کار است.
کارگردان «پسر آدم، دختر حوا» با بیان اینکه تولید استاندارد و خوبى 
داشــتیم، گفت: بخاطر پالن ها و دکوپاژ و تصویربــردارى هایى که 
داشتیم، عین ساختمان را در واقعیت پیدا کردیم و دکور زدیم که تجربه 
جالبى بود. وى درباره انتخاب مهناز افشار و حامد کمیلى توضیح داد: 
مهناز افشار، از اول کار انتخاب من و حاجى میرى براى نقش «مینا» 
بود. نقش «فرهود» را در ابتدا شهاب حسینى قرار بود بازى کند که به 

دالیلى  در آخر با حامد کمیلى کار را شروع کردیم.
سازنده فیلم «ورود آقایان ممنوع» با اشاره به اینکه چیدمان فیلم «پسر 
آدم، دختر حوا» تر و تمیز اســت و روایت متعهدى دارد، گفت: هر دو 
فیلم را دوست دارم و به نظرم هنوز بعد از گذشت چند سال، فیلم هاى 
سرحالى  هستند و از ساختشان خیلى خوشحالم؛ چون تجربه کردن و 
ساختن براى من خیلى اهمیت دارد و اینکه دست به تجربه هایى بزنم 

که خودم ندارم و براى حرفه ام جذاب است.
جوان، متعهد بودن کارگردان به فیلمنامه را مهم دانست و توضیح داد: 
معتقدم حتى اگر قرار است ســر صحنه چیزى تغییر کند، در وهله اول 
تغییر باید توسط خود نویسنده اعمال شــود. در نهایت من کارگردان 
موظفم مثل یک تکنسین در کنار عوامل قرار بگیرم و عالقه مندى ها 
و سلیقه هایم را در پردازش اجرایى دخیل کنم و باید تابع فکر نویسنده 

باشیم.
این کارگردان ســینما و تلویزیون افزود: مهناز افشار نگران به تکرار 

افتادن کاراکتر خود به دلیل بازى در فیلم «آتش بس» بود. با 
این حال مهناز افشار خیلى خوب متوجه ریتم و ظرافت ها
 و تفاوت هاى بازى که در لحظه اتفاق مى افتد و خیلى 

در کمدى اهمیت دارد، مى شد.
 به گفته جوان، بازیگر نیاز به مراقبت سر صحنه دارد 

و در تمام مدت باید سر صحنه احساس امنیت کند 
و استرس نداشته باشد و بداند همه قبولش دارند. 
کارگردانى که خودش بازى مى کند، مى فهمد 

که بازیگر چقدر جلوى دوربین تنهاست و نیاز به 
چه مراقبت هاى روحى و روانى دارد و در کل در مقام 

کارگردان مى فهمد که با بازیگرش هنگامى که یک 
صحنه را خوب بازى نمى کند به چه نحوى برخورد کند 

که احساس امنیت و آرامش بازیگر را به هم نریزد.

رامبد جوان
سراغ بودج
جوان در
«پسر

حاجى
را خو
ریتم
کارگ
جذا
دوس
سال
عالقه
افزود: اص
د هنوز که
صنعت سین
بسازند و سر
رامبد جــوا
حوا» گفت:
اسم «نشانى
معتقد بودند
سرانجام بر

کارگردان «
گ داشــتیم،
داشتیم، عین

جالبى بود.
مهناز افشار
بود. نقش «

رامبد جوان:

مى توانستم با «ورود آقـایان ممـنوع»
 پرکارترین کارگردان ایران شوم

وى در پاســخ به این نظر امید روحانى که ساخت «پسر 
آدم، دختر حوا» پس از عدم موفقیت نسبى در «اسپاگتى 
در 8 دقیقه» بــه جوان کمک کرده اســت که دوباره به 
صحنه برگردد، گفت: عوامل «ورود آقایان ممنوع» هنوز 
فیلم «پسر آدم، دختر حوا» ى مرا ندیده بودند که مرا به 
عنوان کارگردان انتخاب کردند و در حقیقت ساخت این 
فیلم در انتخاب شدنم براى «ورود آقایان ممنوع» تأثیرى 
نداشت؛ چون در آن زمان هنوز فیلم من اکران نشده بود.

جوان ادامه داد: چیزى که در من مى تواند مورد ســئوال 
قرار بگیرد، این اســت که من اصوًال با به دست آوردن 
تجربه اى در حرفه خودم، آن مسیر را کمتر ادامه داده ام. 
یعنى بعد از ســاخت «ورود آقایان ممنوع»  مى توانستم 
به یکى از پرکارترین کارگردانان ایران تبدیل شــوم اما 
نخواســتم، چون در اثر موفقیتى که در فروش به دست 

آورد، آغوش تمام دفاتر سینمایى براى من باز بود.
جــوان گفت: ســعى مــى کنــم موقعى که 
مورد تشــویق زیــادى قرار مــى گیرم، 
ترمز دستى ام را بکشم؛ چون فکر مى 
کنم این مقدار از تشویق فریبم مى 
دهد و  آنقدر تکرار مى شــوم که به 
سمت عادى شدن و تجربه نکردن 

پیش مى روم.

یرى وع ن ی ورو ى مبر ب ر م ی

مدیرى مهمانانش
 را چگونه انتخاب مى کند؟
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طى کیمیایى
محمود با هایش
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ام جذاب است.
ن به فیلمنامه را مهم دانست و توضیح داد: 
ســر صحنه چیزى تغییر کند، در وهله اول

ده اعمال شــود. در نهایت من کارگردان 
ر کنار عوامل قرار بگیرم و عالقه مندى ها 
نویسنده  فکر و باید تابع جرایى دخیلکنم

یزیون افزود: مهناز افشار نگران به تکرار
 بازى در فیلم «آتش بس» بود. با 

ات ها وب متوجه ریتم وظراف
حظه اتفاق مى افتد و خیلى 

شد.
مراقبت سر صحنه دارد
احساس امنیت کند  نه

د همه قبولش دارند. 
مى کند، مى فهمد 

ین تنهاست و نیاز به 
نى دارد و در کل در مقام 

زیگرش هنگامى که یک 
ند به چه نحوى برخورد کند 

 بازیگر را به هم نریزد.

یرى وع ن ی ورو ى مبر ب ر م ی
نداشت؛ چون در آن زمان هنوز فیلم من اکران نشده بود.
جوان ادامه داد: چیزى که در من مى تواند مورد ســئوال
قرار بگیرد، این اســت که من اصوًال با به دست آوردن
تجربه اى در حرفه خودم، آن مسیر را کمتر ادامه داده ام.
یعنى بعد از ســاخت «ورود آقایان ممنوع»  مى توانستم
اما تبدیل شــوم به یکى از پرکارترین کارگردانان ایران
نخواســتم، چون در اثر موفقیتى که در فروش به دست

آورد، آغوش تمام دفاتر سینمایى براى من باز بود.
جــوان گفت: ســعى مــى کنــم موقعى که
مورد تشــویق زیــادى قرار مــى گیرم،
ترمز دستى ام را بکشم؛ چون فکر مى
کنم این مقدار از تشویق فریبم مى
دهد و آنقدر تکرار مىشــوم که به
سمت عادى شدن و تجربه نکردن

پیش مى روم.

ممدیرىمهمانانش
کندکندکندکند؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ نتخاب مىگچگونه انتخاب مىچ

مهدى برقعى، عروســک گردان «جنــاب خان» و یکى از عروســک هاى 
جدید برنامــه «کاله قرمزى» کــه با یک عروســک جدید در این ســرى 
برنامــه محبوب حضــور دارد دربــاره آخرین اخبــار پخــش برنامه «کاله 
قرمزى» در نوروز 97 گفت:  خبــر موثقى درباره زمــان دقیق پخش «کاله 
قرمزى» نــدارم و همه خبرهایى که شــنیده مى شــود من نیز مى شــنوم. 
من یک عروســک گردان هســتم و از اینکه چه اتفاقى مــى افتد اطالعى

 ندارم.
عروسک گردان ســینما و تلویزیون درباره جزئیات سرى جدید برنامه «کاله 
قرمزى» اظهار داشــت: عروســکى جدید به برنامه «کاله قرمزى» اضافه 
شده که بسیار عروســک خوبى اســت اما اجازه ندارم و نمى توانم از جزئیات 
آن چیزى بگویــم چراکه ایرج طهماســب بایــد در این خصــوص توضیح 

دهد.
وى در خصوص بى نتیجه ماندن کارهایش چه در برنامه «خندوانه» و چه در 

برنامه «کاله قرمزى» افزود: زحمــات من در نتیجه 
اتفاقاتى که در این مدت براى عروسک «جناب خان» 
و برنامه «کاله قرمزى» افتاده بى نتیجه مانده است 

و این مســئله من را ناراحت مى کند. امیدوارم که با رفع مشکالت در نهایت 
«کاله قرمزى» از تلویزیون پخش شود.

برقعى درباره همکارى با ایرج طهماسب در برنامه «کاله قرمزى» اظهار داشت: 
با اینکه سابقه همکارى با ایرج طهماسب را پیش از این نداشتم اما همکارى با او 
و فضاى کار واقعًا عالى بود. اولین بار است که در برنامه «کاله قرمزى» حضور 
پیدا مى کنم و چیزهاى زیادى یاد مى گیرم. در سرى جدید «کاله قرمزى» به 
گروه تولید اضافه شــدم اما باید منتظر بمانیم تا نتیجه همکارى، فضاى خوب 

کار و تأثیر آن بر مخاطب را ببینیم.
وى درباره حواشــى برنامه «کاله قرمزى» خاطرنشان کرد: «کاله قرمزى» 
براى نوروز 96  تولید شــد تا از تلویزیون پخش شود  ولى این اتفاق نیافتاد. 
امیدوارم مشکالت حل شود و این برنامه در نوروز 97 پخش شود. وقتى 
قرار بر پخش بوده اما این اتفاق نیافتاده اســت به نظر مى رســد هنوز 

مشکالت ادامه دارد.

اضافه شدن یک عروسک به تیم «کاله قرمزى» 

فیلم سینمایى «مصائب شیرین» به کارگردانى علیرضا داود نژاد سال 
1377 ساخته شد و در همان سال توانست اقبال فراوانى را در اکران 
عمومى از آن خود کند. این فیلم در هفدهمین جشنواره فیلم فجر به 
نمایش در آمد و تحســین منتقدین را به همراه داشت اما به واسطه 
حضور آثارى همچون «قرمز» و «روبان قرمز» و «رنگ خدا» رقابت 
سختى را در پیش داشت. این فیلم با وجود رقباى سرسخت توانست در 
بخش بهترین کارگردانى، بهترین بازیگر نقش اول مرد، بهترین بازیگر 
مکمل زن، بهترین فیلمنامه، بهترین صدابردارى و بهترین تدوین 
نامزد دریافت سیمرغ بلورین جشنواره شــود. فیلم داود نژاد با وجود 

نامزدى در شش رشته سیمرغ بهترین بازیگر نقش مکمل 
زن را براى احترام السادات حبیبیان به همراه داشت. همچنین این 

فیلم توانست جایزه ویژه هیئت داوران را نیز از آن خود کند. به تازگى 
اخبارى مبنى بر ساخت قسمت دوم این فیلم سینمایى منتشر شده و به 
همین مناسبت خبرگزارى میزان اخبار موثق در این زمینه را از یکى از 
اعضاى خانواده داود نژاد جویا شده است. زهرا داود نژاد، بازیگر سینما و 
تلویزیون در خصوص ساخت فیلم سینمایى «مصائب شیرین 2»گفت: 
در حال حاضر علیرضا داود نژاد براى ساخت «مصائب شیرین 2» در 
شهر لندن به سر مى برد و پیش تولید این فیلم رسماً آغاز شده است. البته 

ینکه  ا
فیلــم  ایــن 

چــه زمانــى وارد مرحلــه فیلمبــردارى
 مى شــود هنوز مشخص نیســت. وى در 
خصوص احتمــال حضــورش در «مصائب 
شیرین 2» خاطرنشان کرد: به طور قطع من 
در فیلم «مصائب شیرین2» بازى نخواهم کرد.

پیش تولید «مصائب شیرین 2» در لندن کلید خورد

پس از قطعى شــدن حضور بازیگرانى چون مهــدى فخیم زاده و 
هومن برق نورد در فیلم جدید محمدحسین لطیفى با نام «به وقت 
خمارى»، هنگامه قاضیانى نیز بــه تازگى به این پروژه اضافه 
شده است. این فیلم چند بازیگر مطرح دیگر نیز خواهد داشت 
که در روزهاى پیش رو اســامى تمامى آنان اعالم خواهد 

شد.
فیلمبردارى «به وقت خمارى» به طــور کامل در تهران 
انجام مى شود و خانه اى در شرق تهران یکى از لوکیشن هاى 
اصلى این فیلم خواهد بود که بخش عمده فیلمبردارى قرار 

است در این خانه انجام شــود. این فیلم به نویسندگى احمد 
رفیع زاده یک کمدى اجتماعى است.

لطیفى در کارنامه خود ســاخت فیلم هاى ســینمایى «اسب سفید 
پادشــاه»، «پاریس تا پاریس»، «توفیق اجبارى»، «روز ســوم»، 
«خوابگاه دختران»، «دختر ایرونى»، «عینک دودى» و «سرعت» 

را دارد.

حضور هنگامه قاضیانى در 
«به وقت خمارى»

تهی
تلویزیو
م حضور از
س با کارگردان
تلو برنامه این در
احمد سیدمصطفى
ب مهمان هاى انتخاب
«د در مهمان ها گفت:
ان مختلف چهره هاى و
ورزشک هنرمندان، میان
گوناگون عرصه هاى در
انتخ را خود برنامه هاى
عنوا به داد: ادامه وى
مى ش پخش اى برنامه
پیشکسوتان و بزرگان
فیلمبردا حوزه در
ا در اینکه ضمن
د تلفنى تماس
مى کالرى

جزئیات سرى جدید برنامه «کاله 
به برنامه «کاله قرمزى» اضافه 
جازه ندارم و نمى توانم از جزئیات 
 بایــد در این خصــوص توضیح 

در برنامه «خندوانه» و چه در   چه

برنامه «کاله قرمزى» افزود: زحمــات من در نتیجه 
اتفاقاتىکه در این مدت براى عروسک «جناب خان»
و برنامه «کاله قرمزى» افتاده بى نتیجه مانده است 

کار و تأثیر آن بر مخاطب را ببینیم.
 قرمزى» خاطرنشانوى درباره حواشــى برنامه «کاله
تلویزیون پخش شود  تولید شــد تا از ت 6براى نوروز 96
و این برنامه در نوروزامیدوارم مشکالت حل شود و
فاق نیافتاده اســت بهقرار بر پخش بوده اما این اتف

مشکالت ادامه دارد.

پس از قطعى شــدن حضور بازیگرانى چون مهــدى فخیم زاده و 
هومن برق نورد در فیلم جدید محمدحسین لطیفى با نام «به وقت 
خمارى»، هنگامه قاضیانى نیز بــه تازگى به این پروژه اضافه 
شده است. این فیلم چند بازیگر مطرح دیگر نیز خواهد داشت 
که در روزهاى پیش رو اســامى تمامى آنان اعالم خواهد 

شد.
فیلمبردارى «به وقت خمارى» به طــور کامل در تهران

انجام مى شود و خانه اى در شرق تهران یکى از لوکیشن هاى 
که بخش عمده فیلمبردارى قرار اصلى این فیلم خواهد بود

است در این خانه انجام شــود. این فیلم به نویسندگى احمد 
رفیع زاده یک کمدى اجتماعى است.

لطیفى در کارنامه خود ســاخت فیلم هاى ســینمایى «اسب سفید 
پادشــاه»، «پاریس تا پاریس»، «توفیق اجبارى»، «روز ســوم»، 
«خوابگاه دختران»، «دختر ایرونى»، «عینک دودى» و «سرعت»

را دارد.

حضور هنگامه قاضیانى در 
«به وقت خمارى»

دستمزد نجومى 
براى بازیگر مشهور 

«شهرزاد»؟
به تازگى کانال تلگرامى «کات» ادعا کرده یکى 
از بازیگران اصلى سریال «شهرزاد» براى بازى 

در یک فیلم سینمایى، قرارداد 800 میلیون تومانى 
بسته است!

اگرچه حدس زدن نام ستاره مد نظر، خیلى سخت 
نیست، اما این رقم، بیش از دو برابر باالترین ارقامى 
است که در سینماى ایران، به سوپراستارها پرداخت 

مى شود. در اواخر هفته گذشته هم یک فهرست 
بلندباال در شبکه هاى اجتماعى پخش شد که 

دستمزد حدودى 26 ستاره سینما را نشان مى داد.  
در این فهرست، دستمزد لیال حاتمى 200، فاطمه 

معتمدآریا 100 و پرویز پرستویى 100 میلیون 
تومان ذکر شده و آنچه بیش از همه بحث برانگیز 

بوده، رقم 400 میلیونى است که ادعا شده 
محمدرضا گلزار براى هر فیلم درخواست مى کند.
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خشایار بیدمشکى
 امیر قلعه نویى در جمع بازیکنان ذوب آهن به آنها 
گوشــزد کرده که دربى اصفهان براى آنها اهمیت 
باالیى دارد و باید هر طور شــده با پیروزى در این 
دیدار، باخت دیدار رفت در فوالدشهر را جبران کنند. 
او که دورانى طالیى را پیشتر در سپاهان داشته به 
هیچ وجه دوست ندارد در مقابل تیم سابق خود کم 
بیاورد، به ویژه اینکه در بــازى رفت با نتیجه دو بر 
صفر شکست خورد و آخرین هفته هاى  فصل پیش 

هم با تراکتورسازى در نقش جهان نقره داغ شد.
شــاگردان ژنرال با شــروع نیم فصل دوم بهترین 
عملکرد را ثبت کرده اند.امیر قلعه نویى با شکست 
سنگین برابر پرسپولیس یک هفته قبل از پایان نیم 
فصل شرایط ســختى را ســپرى مى کرد اما حاال 
ذوب آهن از بهترین تیم هاى لیگ برتر است و در 
4 دیدار گذشته موفق شده 10 امتیاز با ارزش کسب 
کند.ذوبى ها در دیدار پایانى نیم فصل نفت تهران 
را شکست دادند تا با آرامش بیشترى به استقبال نیم 
فصل بروند اما تیم قلعه نویى در شــروع نیم فصل 
دوم چهار بازیکن تاثیر گذار خود را از دست داد اما 
شروع موفقى داشت و شاید اگر کمى خوش شانس 
بود مى توانســت رکورد 100 درصد برد را در نیم 

فصل دوم ثبت کند.
ذوبى ها پس از تساوى گسترش فوالد آماده را در 
تبریز و پیکان را در اصفهان شکست دادند تا بهترین 
شروع را به همراه استقالل در نیم فصل دوم داشته 
باشند. اوج گیرى به موقع تیم قلعه نویى باعث شده 
تا ذوبى ها خود را در جمع مدعیان کســب سهمیه 
لیگ قهرمانان آســیا ببینند و ذوب آهن حاال این 
شــانس را دارد تا با ادامه این روند طى هفته هاى 
آینده خود را به رتبه هاى باالى جدول برساند تا با 
خیالى آسوده سهمیه لیگ قهرمانان را کسب کند.
جدایى سه بازیکن سرباز در کنار جدایى على حمام، 
اسماعیل شریفات و ایمان موسوى باعث شد تا ذوب 
آهن یکى از شلوغ ترین نقل و انتقاالت زمستانى را 
داشته باشــد. ذوبى ها در هفته هاى گذشته بختیار 
رحمانى، میالد فخرالدینى و اکبر ایمانى را به لیست 
خود اضافه کردند اما همچنان تحرکات این تیم در 
بازار نقــل و انتقاالت ادامــه دارد و امیر قلعه نویى 

امیدوار اســت تا فهرســت مورد نظر او به زودى 
تکمیل شود.

جذب یــک مهاجم هــدف و گلزن مهــم ترین 
اولویت قلعه نویى براى زمســتان است و ذوبى ها 
طى روزهاى گذشــته مذاکرات زیادى با تیم هاى 
مختلف براى جــذب مهاجم مورد نظــر این تیم 
داشتند. شهباززاده از اســتقالل و آل کثیر از نفت 
تهران بازیکنانى هستند که بیش از سایر گزینه ها
 نــام آنها در حوالى ذوب آهن شــنیده مى شــود.
سرمربى ذوب آهن که در نیم فصل دوم تیم او شروع 
خوبى داشــته امیدوار اســت تا پیش از دیدار هفته 
نوزدهم برابر سپاهان در دربى اصفهان تیم خود را 
تکمیل کند تا با شکست سپاهان، با روحیه باالترى 
براى ادامه مســابقات و به ویژه دیدار پلى آف لیگ 

قهرمانان آماده شود.
نکته امیدوارکننده براى هــواداران ذوب آهن در 
آستانه دربى اصفهان اینست که بازیکنان جدید تیم 
ذوب آهن عملکرد نسبتا خوبى داشتند و امیر قلعه 

نویى از شرایط آنها راضى است.
 مسئله مهم و جالب توجه در آخرین دیدار این تیم 
قبل از دربى اصفهان، حضور 3 بازیکن جدید بود؛ 

هشدار شهرآو ردى ژنرال 

به بسته شدن پنجره نقل و انتقاالت زمســتانى نزدیک مى شویم. از 25 دى به بعد 
تنها بازیکنان آزاد و به عنوان سهمیه فیفا مى توانند به لیست تیم هایى که جاى خالى 
داشته باشند ملحق شوند. تا امروز هنوز مجتبى جبارى تکلیف خود را مشخص نکرده. 
باشــگاه گســترش فوالد براى حضور این بازیکن در تبریز تالش هایى انجام داده 
بود اما خیلى از دوستان نزدیک مجتبى با توجه به شــرایط بدنى او توصیه کرده اند 
که از فوتبال خداحافظى کند. تنها انگیزه مجتبى براى ادامه بازى این اســت که به 
استقاللى ها ثابت کند در ادامه مسیر مشــکلى براى همراهى استقالل در لیگ برتر 
نداشت و مى توانســت کماکان در ترکیب این تیم حضور داشته باشد. وینفرد شفر با 

وجود مالقات با مجتبى هیچ برنامه اى برا بازگرداندن این بازیکن ندارد.

رد پاى یک ایرانى در انتقال کوتینیو     خداحافظى کن

مایلى کهن: سپاهان نتیجه این اعتماد را مى بیند

قدرت نمایى غول ایرانى

امیرقلعه نویى نمى خواهد در دیدار برگشت باسپاهان هم بازنده باشد

الطاف عادل را یادتان رفته؟! 
نصف جهان پس از ســالها توجه ویژه برنامه نود در 
ابعاد مختلف، حاال استقالل و پرسپولیسى ها که 
فقط به  تمجید عادت دارند، در موراد مختلف 
به عادل فردوســى پور و برنامه نود حمله 

ور شده اند.
این روزها سایت هاى ورزشى پر است از 
حمالت استقاللى ها به  مجرى  برنامه 
نود،واکنش عجیب پنــدار توفیقى به 
محرومیت ســرور چپاروف و حمله او 
به عادل فردوســى پور یادآور حمالت 
مدیران و هوداران پرسپولیس 
به مجرى 90 بعد از حذف 
این تیم از لیگ قهرمانان 
آسیا و جام حذفى بود.فردوسى پور 
شــب قبل از بازى رفت پرسپولیس و 
الهــالل از تخلفــات رخ داده در پرونده مهدى 
طارمى و باشگاه ریزه اسپور رونمایى کرد و شب 
قبل از بازى با صنعت نفت آبادان در جام حذفى 
هم مصاحبه جنجالى طاهــرى و هدایتى انجام 
شد. با ناکامى پرسپولیس در این دو جام، مدیران 
باشــگاه با یک فرافکنى عجیب، بیانیه هایى صادر 
کردند و عادل فردوســى پور و برنامه 90 را به ایجاد 
حاشیه و جنجال متهم کردند و بدون اعتراف به نقش 

پررنگ خودشان، او را مقصر باخت به الهالل و صنعت 
نفت آبادان دانستند.

حاال هم پندار توفیقى محرومیت جپــاروف را به دلیل 
پیگیرى و ذهن خوانى فردوسى پور دانسته. این بخشى از 
حرف هاى معاون باشگاه استقالل است:  خطاى جباروف 
یک خطاى معمولى بود ولى استارتش از برنامه 90 خورد، 
متاســفانه با تمام احترامى که براى عادل فردوسى پور 
قائل هستیم او در آن برنامه گفت خطاى جباروف عمدى 
بوده که او به کشــورش برود. اتفاقا زمان زیادى روى 
این موضوع صرف شــد اما این که او چگونه تشخیص 
داده این بازیکن عمدا ایــن کار را انجام داده  قطعا جزو 
خالقیت هاى ذهن عادل فردوســى پور است! پیش از 
این دیده بودیم که او لب خوانى ها را تشخیص مى دهد 
اما ندیده بودیم که ذهن خوانــى هم انجام بدهد!جالب 
است که فردوســى پور ذهن جباروف را خوانده بود که 
او مى خواهد خطــا کند، کارت بگیرد و به کریســمس 
برود.از این پس باید مراقب ذهن خوانى فردوســى پور 
در ورزشگاه ها هم باشیم.» گذشــته از واکنش عجیب 
توفیقى، در بعضى از صفحــات و کانال هاى هوادارى 
استقالل، مطالبى منتشر شده و در آنها عادل فردوسى پور 
به انتقام گرفتن از سرور جپاروف متهم شده! این دوستان 
معتقدند مجرى 90 بعد از پاسخ جنجالى به سوالش درباره 
تبانى ازبکســتان و قطر، با انگیزه هاى شخصى پیگیر 

خطاى جپاروف شده و باعث محرومیت این بازیکن شده!
از صحبت هــاى توفیقى اینطور به نظر مى رســد که اگر 
فردوسى پور روى خطاى جپاروف زوم نمى کرد او توسط 
کمیته انضباطى محروم نمى شــد اما سوال این است که 
آیا واقعا حرکت خشــن هافبک ازبکســتانى استقالل به 

خودى خود جریمه اى ندارد؟ بارهــا در فوتبال ایران و 
جهان دیده ایم که حرکاتى با خشونت کمتر از این 
هم با محرومیت هایى چند جلسه اى مواجه شده 
است. مشابه این سواالت را مى توان از مدیران 
باشگاه پرسپولیس هم پرسید. مثال این که اگر 
فردوسى پور آن شب ماجراى طارمى را پیگیرى 
نمى کرد، پرســپولیس در مقابــل الهالل نتیجه 

بهترى مى گرفت؟  
بــه گــزارش نصــف جهــان، اســتقاللى ها و 
پرسپولیســى ها ســالها پردازش و بازتاب هاى 

مثبت  و بعضــا بى حــد  وحصــر بازیکنان و
تیم هاى خــود در برنامه نــود را فراموش

 کرده اند و حاال که در موضوعاتى شرایط 
مطابق میل آنها نیســت اینگونه به 

عادل فردوسى پور مى تازند. بهتر 
اســت در این باره خویشتن 

دار باشند و آن همه الطاف 
عادل را یادشان نرود.

  در انتقالى رسمى فیلیپ کوتینیو ســتاره برزیلى لیورپول به بارسلونا پیوست. این انتقال که ماه ها به طول انجامید تا 
رسمى شود، در نهایت با مذاکرات پى در پى بین دو باشگاه و مدیر برنامه هاى فیلیپ کوتینیو صورت گرفت. در جریان 
انتقال کوتینیو به بارســلونا پاى یک ایرانى هم در میان بود. کیا جورابچیان مدیر برنامه هاى فیلیپ کوتینیو است که 
اصلیتى ایرانى دارد اما از کودکى در خارج از کشور بزرگ شده است. او در جایگاه خود به عنوان مدیر برنامه بازیکنان 
بزرگ دنیاى فوتبال مهارت خاصى دارد که همین مهارت باعث شد تا کوتینیو در نهایت به بارسلونا و تیم مورد عالقه 

خود بپیوندد.
جورابچیان در حال حاضر، به جز مدیر برنامه فیلیپ کوتینیو مدیر برنامه هاى باکایوکو هافبک چلسى است که در نقل 
و انتقاالت تابستانى از موناکو به چلسى پیوســت. کیا جورابچیان مالک کارلوس توز بازیکن سال هاى نه چندان دور 

تیم هاى منچستر سیتى و یوونتوس و تیم ملى آرژانتین نیز هست که نشان دهنده هوش این ایرانى است. 

به زودى  و

هــم ترین 
ذوبى ها   و
تیم هاى  ا
این تیم  ـر
ثیر از نفت 
گزینه ها ر
مى شــود.

ماو شروع 
دیدار هفته 
تیم خود را 
یه باالترى 
ى آف لیگ 

ب آهن در 
 جدید تیم 
و امیر قلعه 

این تیم  ار
 جدید بود؛ 

رال 

وتینیو  

نده باشد

تان رفته؟! 
دشان، او را مقصر باخت به الهالل و صنعت 

دانستند.
خطاى جپاروف شده و باعث محرومیت این بازیکن شده!
از صحبت هــاى توفیقى اینطور به نظر مى رســد که اگر

ست. این انتقال که ماه ها به طول انجامید تا 
ى فیلیپ کوتینیو صورت گرفت. در جریان 
ن مدیر برنامه هاى فیلیپ کوتینیو است که 
جایگاه خود به عنوان مدیر برنامه بازیکنان 
نیو در نهایت به بارسلونا و تیم مورد عالقه 

ى باکایوکو هافبک چلسى است که در نقل 
رلوس توز بازیکن سال هاى نه چندان دور 

 دهنده هوش این ایرانى است. 

رد پاى یک ایرانى در انتقال ک ن

مایلى کهن: س

الطاف عادل را یادل ایرانى
نصف جهان پس از ســالها توجه ویژه برنامه نود در 
ابعاد مختلف، حاال استقالل و پرسپولیسى ها که 
فقط به  تمجید عادت دارند، درموراد مختلف 
بهعادل فردوســى پور و برنامه نود حمله 

شده اند. ور
این روزها سایت هاى ورزشى پر است از 
حمالت استقاللى ها به  مجرى  برنامه 
نود،واکنش عجیب پنــدار توفیقى به 
محرومیت ســرور چپاروف و حمله او 
به عادل فردوســى پور یادآور حمالت 
مدیران و هوداران پرسپولیس 
به مجرى 90 بعد از حذف 
این تیم از لیگ قهرمانان 
آسیا وجامحذفى بود.فردوسىپور

شــب قبل از بازى رفت پرسپولیس و 
الهــالل از تخلفــات رخ داده در پرونده مهدى 
طارمى و باشگاه ریزه اسپور رونمایى کرد و شب 
قبل از بازى با صنعت نفت آبادان در جام حذفى 
هم مصاحبه جنجالى طاهــرى و هدایتى انجام 
شد. با ناکامى پرسپولیس در این دو جام، مدیران 
باشــگاه با یک فرافکنى عجیب، بیانیه هایى صادر 
0کردند و عادل فردوســى پور و برنامه 90 را به ایجاد 
حاشیه و جنجال متهم کردند و بدون اعتراف به نقش 

پررنگ خو
نفت آباداند
حاال هم پند
پیگیرى و ذه
حرف هاى م
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بختیار رحمانى، اکبر ایمانى و میالد 
فخرالدینــى 3 بازیکنى که نیم فصل 
راهى ذوب آهن شــدند   مقابل پیکان 
به میدان رفتند و در این بین اکبر ایمانى 
اولین بازى اش را بــراى تیم اصفهانى 
انجام داد.نکته قابل توجــه درباره این 
3 بازیکن رضایت امیر قلعه نویى از آنها 
است.   فخرالدینى در دیدار با پیکان گل 
برترى تیمش مقابل پیــکان را به ثمر 
رساند و ایمانى و بختیار نیز عملکرد نسبتا 

مطلوبى داشتند.
به گزارش نصف جهان، قلعه نویى با هشدار 

هاى محکم به بازیکنان ذوب آهن، نشان داده 
که دربى اصفهان براى او خط قرمز اســت و دیگر 
دوست ندارد به سپاهان ببازد. خیلى چیزها همانطور 
که نوشــتیم براى موفقیت ذوب آهن در این دیدار 
مهیاست، باید دید سبزها و ژنرال مى توانند از این 
فرصت اســتفاده کنند یا اینکه سپاهان با هواداران 
انبوهــش در نقش جهان شــرایط را طور دیگرى 

رقم مى زند.

 محمد مایلى کهن در یک گفتگوى رادیویى صحبت 
هاى تــازه اى را در خصوص مواضعش نســبت به 

مربیان خارجى مطرح کرده است.
او در پاسخ به این ســوال که چرا همیشه مواضعى 
خاص نسبت به مربیان خارجى دارد، گفت:  اینطور 
نیست. من دست مربیان خوب خارجى را هم مى 
بوسم؛ اما نظرم این است که یک مربى خارجى 
باید دستاوردى خیلى بزرگتر از مربیان داخلى 
داشته باشد. به نظر من مدیران ما نسبت به 
مربیان داخلى و خارجى فرق مى گذارند. 
مثال دریافتى هاى خارجى ها را مشاهده 

کنید؛ جالب اینکه هر وقت مربى ایرانى درخواست پول 
مى کند به او جواب مى دهند امسال سال اقتصاد مقاومتى 
اســت! او به عملکرد برانکو ایوانکوویچ در پرسپولیس 
اشاره کرد و گفت:  درست است که برانکو در پرسپولیس 
موفق بوده اما باید این نکته را اشــاره کرد که بیشــتر 
موفقیت هاى کنونى پرســپولیس حاصل تدبیرى بوده 
که مدیران وقت در اجازه ادامــه کار به او بعد از ناکامى 
هاى ابتداى فصل پانزدهم را داده بودند. اگر در آن مقطع 
و باتوجه به نتایج ناموفق و قعرنشــینى پرسپولیس که 
فشار زیادى را متوجه آنها کرده بود، مدیران وقت این 
تیم تصمیم به برکنارى برانکو مى گرفتند، شــاید هیچ 

کس در آن لحظه انتقادى نداشت اما این تدبیر در نهایت 
نتیجه داده و برانکو به موفقیت به همراه پرســپولیس 
رسیده. این اعتماد اکنون در ســپاهان نیز وجود دارد 
و باعث شــده کرانچار علیرغم نتایج نه چندان راضى 
کننده همچنان به عنوان سرمربى به کار خود در این تیم 
ادامه دهد. وگرنه عبداهللا ویسى نیز در فصل گذشته در 
ســپاهان همین نتایج را مى گرفت که موجب برکنارى 
اش شد. قطعا سپاهان نتیجه این اعتماد خود به کرانچار 
را خواهد گرفت. برانکو مربى باهوشى است و مسلما به 
خوبى توانسته تحلیل مناسبى روى حرف هاى گرشاسبى 

داشته باشد.  

برانکو مربى خوب و باهوشى است اما هنگامى که 
تیم هاى حریف بخواهند به قــول اهالى فوتبال، به 
شکل اتوبوســى از دروازه شــان مقابل پرسپولیس 
حفاظت کنند، کارى از دست این مربى برنمى آید. او 
در این فصل در 5 بازى با حریفانش به تساوى رسیده 
و یکبار هم شکست خورده که از این جمع، 3 تساوى 
برابر سیاه جامگان، پدیده و نفت تهران در حالى رقم 

خورده که حریفان به دفاع اتوبوسى روى آوردند.
پیکان نیز تنها تیمى بود که در نیم فصل اول توانست 
پرسپولیس را شکست دهد. شاگردان مجید جاللى در 
اوایل نیمه اول روى یک ضربه کاشته به گل رسیدند 
و در طول بازى، طورى خط دفاع شان را بستند که 
برانکو نمى توانست فکرى به حال خروج تیمش از این 

شرایط کند و در نهایت بازى را واگذار کرد.
با این حساب مهم ترین مشــکل پرسپولیس برابر 
تیم هایى اســت که به جاى فوتبال، به ضد فوتبال 
روى مى آوردند و برنامه هاى زیادى براى حمله روى 
دروازه سرخپوشــان ندارند بلکه فقط مى خواهند از 
دریافت گل مقابل شاگردان برانکو ممانعت کنند. این 
بزرگ ترین معضل پرسپولیس در فصل پیش روست 
ولى مشخص نیست برانکو براى خروج از این بحران 

چه راهى را در پیش مى گیرد. 

اتوبوس ها مى آیند!

جام حذفى انگلیس، در هــر مرحله اى که برگزار 
شود حساس است و تماشایى. تیم هاى کوچک و 
ناشناخته براى عرض اندام به زمین مى آیند و اسم 

و رسم دارها هم براى فتح جام.
همین مســاله کافى اســت تا بازى ها با کیفیت و 
جذاب برگزار شود و گاها تیم هاى کوچکتر رقباى 
بزرگتر خود را شکســت دهند. پتربورو نمونه اى 
جدید از چنین تیم هایى اســت. باشگاهى کوچک 
در لندن که موفق شد استون ویال را حذف کند و 

پا به مرحله بعدى جام حذفى در انگلیس بگذارد.
بازى پتربورو- اســتون ویال، جــدا از اینکه بازى 
حساســى بود جدال دو تیم از دسته هاى پایین تر 

فوتبال انگلیس نیز محســوب مى شد. 
دیدارى که در ورزشگاه قدیمى 

ویالپارك و به میزبانى 
استون ویال برگزار 

شد اما این تیم 
نســت  ا نتو
توفیقــى در 
بــازى  این 
به  خانگــى 
دست بیاورد. 
پتربــورو بــا 

نتیجه 3 بر یک 
میزبــان قدرتمند 

خود را شکســت داد تا 
نشان دهد یک مدعى جدى 

براى صعود از لیگ یک به چمپیونشیپ 
است.

در این بازى ابتدا استون ویال با گل دیویس پیش 
افتاد و نیمه اول را با همین نتیجه به پایان رساند. 
توفان پتربورو اما در 18 دقیقه، استون ویال را به مرز 
نابودى رساند. دقیقه 75 ماریوت گل تساوى را به 
ثمر رســاند. 8 دقیقه بعد رایان تفضلى گل برترى 
را به تور دروازه اســتون ویال چسباند و در سومین 
دقیقه وقت هاى تلف شده این ماریوت بود که کار 

میزبان را یکسره کرد.
رایان تفضلى در این بازى همه کار کرد. غول 196 
سانتیمترى خط دفاع پتربورو هم در دفاع موفق بود 
و هم در گشودن دروازه اســتون ویال. او یک تنه 

جوش انوماه، ستاره تیم زیر 21 ساله هاى انگلیس 
را مهار کرد و از طرفى توانســت دروازه جد استیر، 
دروازه بان سابق تیم زیر 19 ساله هاى انگلیس را باز 

کند. آن هم با ضربه سرى دیدنى که مدافعان 
حریف فقط تماشایش کردند.

 گل زیباى رایان تفضلــى وقتى جلب 
توجه مى کند کــه بدانیم در خط دفاع 
اســتون ویال، بازیکنى بزرگ به نام 
جان تــرى حضــور دارد. مدافع و 
کاپیتان ســابق چلسى و تیم ملى 
انگلیــس کــه روى گل رایان، 
وقتى او به هوا بلند شد تا ضربه 

ســر بزند فقط 
یک 

تماشــاگر بود تا 
مقهور مهــارت این 
مدافع ایرانى – انگلیســى 
شــود؛ مهــارت در پــرش و ضربه 
سنگینى که رایان با سر به ســمت دروازه استون 

ویال راهى اش کرد.
این سومین گل تفضلى در این فصل از حضور در 
ترکیب پتربورو یونایتد بود. نخستین گل تفضلى در 
لیگ یک و مقابل میلتون به ثمر رسید. او سپس در 
جام حذفى مقابل ووکینگ براى پتربورو گل زد و 
حاال هم که دروازه اســتون ویال را باز کرده است. 
تفضلى که این فصل 23 بار براى پتربورو در لیگ 
بازى کرده و روى هم 1976 دقیقه در زمین حضور 
داشته، نشان داده یک مدافع چارچوب شناس است 
که مى تواند در دقایق سخت به خط حمله کمک 

کند و گره از بازى پتربورو بگشاید.
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الهه مهرى دهنوى

  کرانچار معموال در دربــى هاى اصفهان نتایج قابل 
قبولى کسب کرده اســت و این بار هم امیدوار است 
که همچون دور رفت بتواند فاتح شهرآورد اصفهان 
لقب بگیرد، اما اگر در این دیدار ببازد شرایط براى او تا 

حدودى وخیم مى شود.
شرایط سپاهان با تســاوى مقابل پارس جنوبى جم 
سخت تر از گذشته شد.تیم فوتبال سپاهان در پایان 
هفته هجدهم رقابت هاى لیگ هفدهم 20 امتیازى 
شــده و در رتبه 12 ام جدول رده بنــدى قرار گرفته 
است؛ جایگاهى که نه مورد قبول مدیریت و سرمربى 
باشگاه است و نه هواداران این تیم که پس از کسب 
5 عنوان قهرمانى توقعات باالیــى از تیم خود دارند، 
از شرایط موجود راضى هستند.سپاهان که در طول 
لیگ هفدهم نتایج سینوسى کسب کرده است، پس از 
کسب پیروزى پر گل برابر پدیده انتظار مى رفت که 
در مقابل پارس جنوبى جم این روند را ادامه دهد ولى 
آنها با تساوى بدون گل شهرستان جم را ترك کردند 
تا ثبت دومین کلین شیت با حضور عالمه تنها نقطه  
روشن آنها در هفته هجدهم باشد.حاال سپاهان باید در 
دیدار بعدى در شرایطى به مصاف شاگردان امیرقلعه 
نویى برود که این تیم شرایط خوبى را در هفته هاى 
اخیر تجربه کرده و همین موضوع فشار روى کرانچار 

را براى نتیجه گیرى بیشتر کرده است.
ســپاهان در نیم فصل اول پس از کسب 2 تساوى و 
یک شکست پر گل مقابل پدیده، مقابل ذوب آهن در 
فوالدشهر به میدان رفت و با 2 گل به برترى رسید تا 
از زیر بار انتقادات خارج شود. در نیم فصل دوم آنها به 
مراتب نتایج بهترى کسب کرده اند ولى در صورتى 
که مقابل شاگردان امیر قلعه نویى شکست بخورند، 

شرایط براى کرانچار بسیار پیچیده خواهد شد.

 یک نکته ناراحت کننده براى سپاهانى ها و کرانچار 
براى دربــى اصفهان مصدومیت ســتاره جوان این 
تیم است.على کریمى هافبک باتجربه و ملى پوش 
ســپاهان که در بازى با پارس جنوبــى جم از ناحیه 
همسترینگ پا دچار کشیدگى شد، نمى تواند تیمش 
را مقابل ذوب آهن در دربى شهر اصفهان همراهى 

کند.
کریمى بعد از بازى با پارس جنوبى به اردوى تیم ملى 
فوتبال ملحق شد و پزشکان بعد از معاینه او متوجه 
شدند آسیب دیدگى او جدى است و نباید مقابل ذوب 

آهن به میدان برود.
ســپاهان روزهاى خوب و بد زیادى در هفده دوره 
لیگ برتر داشته اســت. از حضور در رده هاى دهم 
در لیگ چهــارم و رده یازدهم در لیــگ پانزدهم تا 
کسب پنج عنوان قهرمانى و سه قهرمانى پیاپى که 
فعال رکوردهایى دســت نیافتنى به نظر مى رسند. 
اما جالب است که سپاهان امســال با وجود داشتن 
مربى سرشناس و باتجربه اى مثل زالتکو کرانچار 
ضعیف ترین نتایج این تیــم در ادوار لیگ برتر را در 
هجده هفته به دست آورده است و باید دید مى تواند 
پایان فصل را با رتبه اى در خور شان به پایان برساند.

 به گزارش نصف جهان ، با توجه به موضوعاتى که 
به آنها اشــاره کردیم کرانچار به شدت نگران است 
که  باخت احتمالى به ذوب آهن دوباره شــرایط او 

را به خطر بیاندازد و با توجــه به اهمیت ویژه 
دربى اصفهــان براى ســپاهان، این تیم 
با بحــران بزرگى مواجه شــود، هر چند 
شنیده هاى خبرنگار نصف جهان حاکى 
از آن اســت که زالتکو حتى اگر دربى 
اصفهــان را هم ببازد همچنان بر ســر 
کارش باقى خواهد ماند و مدیران سپاهان 

خواهند  مى 
تــا جایــى 
کــه امکان 

دارد در نــگاه 
حداقلى پایان فصل از

 سرمربى شان حمایت کنند 
و تغییرى را در این پست انجام 

ندهند.

نصف جهان شاید اصرارهاى قلعه نویى و احتمال جذب 
یک مهاجم توســط  ابى هاى تهران باعث شود که 

ســجاد شــهباززاده به اصفهان بیاید. آنطور که 
شواهد امر پیداســت مجتبى جبارى و سجاد 

شهباززاده این دو بازیکن سرشناس استقالل 
به احتمال زیــاد، در ادامه لیــگ جایى در 

استقالل نخواهند داشت. جبارى که البته 
مدتهاست از استقالل دورمانده و به نظر 
مى رسد که شفر هم تصمیمش را درباره 

کنار گذاشتن او گرفته باشــد اما داستان 
شهباززاده متفاوت است و آنطور که نزدیکان 

باشگاه اســتقالل مى گویند، در صورتى که 
استقالل بتواند مهاجم مورد نظرش را جذب کند 

آن وقت سجاد را به تیم دیگرى خواهد فرستاد. از 
ذوب آهن به عنوان مقصد احتمالى این بازیکن نام 

برده مى شود.

شاید سجاد هم ذوبى شود

 شرایط وخیم مى شود اما؛

سپاهانى ها و کرانچار 
ت ســتاره جوان این 
پوش ملى  باتجربه و

جنوبــى جم از ناحیه 
شد، نمى تواند تیمش 
هر اصفهان همراهى 

بى به اردوى تیم ملى 
د از معاینه او متوجه 
نباید مقابل ذوب  ت و

زیادى در هفده دوره 
ضور در رده هاى دهم 
در لیــگ پانزدهم تا 
ه قهرمانى پیاپى که 
به نظر مى رسند.  نى
ــال با وجود داشتن 
مثل زالتکو کرانچار 
ر ادوار لیگ برتر را در 
تو باید دید مى تواند 
شانبه پایان برساند.
جه به موضوعاتى که 
به شدت نگران است 
 دوباره شــرایط او 

ه اهمیت ویژه 
این تیم  ن،
چند د، هر
ن حاکى

گر دربى 
بر ســر 
ن سپاهان

خواهند  مى 
تــا جایــى 
کــه امکان

دارد در نــگاه 
حداقلى پایان فصل از

 سرمربى شان حمایت کنند 
و تغییرى را در این پست انجام 

ندهند.

کرانچار دربى را هم ببازد مى ماند

 
یک نکته ناراحت 

کننده براى سپاهانى ها و 
کرانچار براى دربى اصفهان 
مصدومیت ستاره جوان این 

تیم است.

سپاهان در حالى روز جمعه براى نهمین بار در ورزشگاه نقش جهان 
میزبان دربى اصفهان است که در 15 تقابل اخیر با ذوب آهن، هشت 

بار پیروز و تنها یک بار شکست خورده است.
شــصت و دومین دربى رســمى فوتبال اصفهان بین سپاهان 
و ذوب آهــن روز جمعه در حالى برگزار مى شــود کــه با توجه 
به روند خوب هر دو تیــم در نیم فصل دوم، 3 امتیــاز این بازى 
اهمیت زیادى بــراى آنهــا دارد. در 61 دربى قبلــى اصفهان، 
آمار و ارقام جالبى رقم خورده اســت که به مــرور برخى از آنها

 مى پردازیم:

نهمین دربى نقش جهان
فصل گذشــته باالخره پس از نزدیک به یک دهه، ورزشــگاه 
نقش جهان میزبان دربى اصفهان بــود، دیدارى که در نهایت با 
پیروزى دو بر یک سپاهان پایان یافت تا پنجمین پیروزى سپاهان 
در نهمین دربى ورزشگاه نقش جهان رقم بخورد. در 9 دیدارى که 

سپاهان و ذوب آهن در ورزشگاه نقش جهان برگزار کرده اند یک 
دیدار با پیروزى ذوب آهن به پایان رسیده است و دو دیدار نیز در 
چارچوب جام حذفى بین دو تیم به پنالتى کشیده شده است که هر 

کدام از دو تیم یک بار پیروز ضربات پنالتى  شده اند.
ورزشگاه فوالدشهر با توجه به اینکه در مقطعى میزبان هر دو تیم 
سپاهان و ذوب آهن با 28 میزبانى در بین ورزشگاه هاى اصفهان 

در این زمینه رکورددار است.

 10 َدبل، بدون هتریک
در تاریخ 45 ساله دربى هاى اصفهان تاکنون بازیکنى موفق به 
هتریک نشده است، هرچند بازیکنان زیادى بوده اند که تا آستانه 
به ثمر رساندن سه گل در یک دربى پیش رفته اند. مهدى ویسى، 
عباس سیمکانى، مجید بصیرت، رضا صاحبى، ادموند بزیک، ایگور 
کاسترو، جواهیر سوکاى، مهدى رجب زاده، وریا غفورى و مرتضى 
تبریزى 10 بازیکنى بوده اند که در دربى با به ثمر رساندن دو گل، به 

اصطالح دبل کرده اند.

 سپاهان به دنبال گل شماره 70
تاکنون 125 گل در 61 دربى اصفهان به ثمر رســیده  است که 
سهم سپاهان 69 گل و ذوب آهن 56 گل بوده است. سپاهان با دو 
گلى که در دربى نیم فصل نخست در ورزشگاه فوالدشهر به ثمر 
رساند این شانس را دارد که روز جمعه شمار گل هاى زرد دربى را 

به 70 گل برساند.

رجب زاده و شانس افزایش فاصله
مهدى رجب زاده، کاپیتان ذوب آهــن با پنج گل بهترین 

گلزن دربى هاى اصفهان است. او در دربى آخر هفته این 
شانس را دارد که گل هاى زده خود در دربى ها را از این 
هم بیشتر کند و با اختالف در صدر جدول گلزنان دربى 
قرار بگیرد. در رتبه دوم محرم نویدکیا، ادموند بزیک 

و محمدرضا خلعتبرى با چهار گل حضور دارند. در بین بازیکنان 
سه گله نیز تنها مرتضى تبریزى این شانس را دارد که با گلزنى در 
دربى پیش رو در جدول گلزنان دربى اصفهان صعود داشته باشد

ذوب آهن و تنها یک پیروزى در 15 دربى اخیر
در 15 دیدار رســمى آخر دو تیم، سپاهان عملکرد بسیار بهترى 
داشته و هشت دیدار را به سود خود به پایان رسانده است، در حالى 
که سبزپوشــان ذوب آهن تنها یک بازى را به سود خود به پایان 
رسانده اند. شش دیدار نیز در این بین با نتیجه تساوى 
به پایان رسیده اســت که از جمله آنها باید 
به دیدار جام حذفى سال 94 اشاره کرد 
که با پیروزى ذوب آهــن در ضربات 
پنالتى همراه بود، هرچنــد در آمار و 
ارقام، این دیدار نتیجه تساوى لحاظ 

مى شود.

نصف جهان سهم دو باشگاه اصفهان در لیست جدید ســرمربى تیم ملى 5 نفر است. 
تعدادى از بازیکنان حاضر در لیست کارلوس کى روش پس از پایان بازى هاى هفته 
هجدهم خود را به اردوى تیم ملى رســاندند تا زیر نظر مربیــان این تیم به ریکاورى 
بپردازند.کارلوس کى روش این بار نیز بازیکنان مورد نظر خود را بدون اطالع لیست 
به رســانه ها، به تمرین تیم ملــى آورد. بازیکنانى که باید پــس از پایان بازى هاى 
هفته هجدهم خود را به اردوى تیم ملى مى رســاندند تا جلســه ریکاورى را زیر نظر 
مربیان تیم ملى سپرى مى کردند و ســپس به تیم هاى خود باز مى گشتند.در حالى 
که لیستى به رســانه ها و هواداران تیم ملى براى اطالع نام بازیکنان مورد نظر ارائه 
نشد با حضور فیزیکى بازیکنان مى شــد فهمید کدام نفرات پس از پایان بازى هاى 
هفته گذشته خود در لیســت کى روش قرار گرفتند. بازیکنانى که تعدادى از آنها نیز 
پس از آغاز فصل نقل و انتقاالت زمســتانى اقدام به تغییر تیم هاى خود کردند. پس 
از بازى هاى روز اول 4 بازیکن و پس از بــازى هاى روز دوم نیز 18 بازیکن به اردوى 
کوتاه مدت تیم ملى رفتند تا مشــخص شــود 22 بازیکن مدنظر کى روش کدام ها

 هستند.
استقاللى ها با 7 بازیکن بیشترین سهمیه را بین 22 نفر داشتند. سید حسین حسینى، 
مجید حســینى، امید نورافکن، امید ابراهیمى، وریا غفورى، پژمان منتظرى و روزبه 
چشــمى بازیکنانى بودند که از جمع یاران شــفر خود را به مربیان تیم ملى رساندند.
پرسپولیسى ها با 6 بازیکن نیز در رده دوم بیشترین سهمیه قرار دارند. علیرضا بیرانوند، 
کمال کامیابى نیا، مهدى طارمى، محمد انصارى، جالل حسینى و وحید امیرى نفراتى 
بودند که از تیم صدرنشین جدول در لیســت کى روش قرار داشتند.ذوب آهنى ها با 
جذب یکى از بازیکنان ملى پوش در نیم فصل توانستند سهمیه خود را به عدد 3 افزایش 
دهند. آنها در حالى که پیش از این رشید مظاهرى و مرتضى تبریزى را در لیست داشتند 

اکنون اکبر ایمانى را نیز به آن ها اضافه کردند.
فوالد خوزستان و سپاهان اصفهان نیز هر کدام 2 سهمیه را در تیم ملى داشتند. حامد 
لک و احمد عبدا... زاده از فوالدى ها و ســعید آقایى و على کریمى از ســپاهانى ها

نماینده هاى این دو تیم سابقا قهرمان در جمع یاران کى روش بودند.
تیم هاى پدیده و ســایپا نیز هر کدام پــس از پایان بازى هاى خــود 1 بازیکن را به 
اردوى کوتاه مــدت و یک روزه تیــم ملى رســاندند. محمد خانــزاده مدافع پدیده 
و مهدى ترابى هافبک ســایپا نیــز آخرین بازیکنانى هســتند که مى تــوان از آنها

 نام برد.

ذوب آهن 3 و سپاهان 2 تا

در آستانه نهمین دربى در نقش جهان

حتمال جذب 
ث شود که 

 آنطور که 
 سجاد 

قالل 
 در 

ه 
ر 
ه 

ن 
کان 

ى که 
ب کند 

رستاد. از 
ازیکن نام 

 شود

رجب زاده و شانس افزایش فاصله
ى رجب زاده، کاپیتان ذوب آهــن با پنج گل بهترین

نننناین  دربى هاى اصفهان است. او در دربى آخر هفته 
س را دارد که گل هاى زده خود در دربى ها را از این 
شتر کند و با اختالف در صدر جدول گلزنان دربى 
گیرد. در رتبه دوم محرم نویدکیا، ادموند بزیک 

رسانده اند. ششدیدار نیز در این بین با نتیجه تساوى
به پایان رسیده اســت که از جمله آنها باید
کرد 4به دیدار جام حذفىسال94 اشاره
که با پیروزى ذوب آهــن در ضربات
پنالتى همراه بود، هرچنــد در آمار و
ارقام، این دیدار نتیجه تساوى لحاظ

مى شود.
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دانشمندان 
دریافته اند که 

گروه هاى خونى A، B و  AB از 
60 تا 80 درصد استعداد 

لخته شدن خطرناك خون 
که حتى تا ریه نیز 

گسترده مى شود، 
برخوردارند

آیا تاکنون توجه کرده اید که رژیم غذایى  خاصى که بر روى دوست تان 
تأثیرى مثبت دارد بر روى شما فاقد تأثیر است؟ نوع گروه خونى تان 
آخرین چیزى اســت که به هنگام تالش براى ســالم ماندن به آن 
توجه مى کنید، اما در واقع نقشــى اساسى دارد. گروه خونى مستقیمًا 
با سیستم ایمنى در ارتباط اســت و به همین دلیل هر یک از افرادى 
که داراى یک گروه خونى خاص هســتند، ممکن است در معرض 
ابتال به برخى بیمارى ها باشــند. در ادامه بــه بیمارى هایى که در 
هر یک از گروه هاى خونى شانسى بیشــتر براى بروز کردن دارند

 مى پردازیم. 

 
ختــالالت  ا
گروه  حافظــه- 
معرض  در  خونى 

AB :خطر
تحقیقــات حکایــت 
از آن دارد کــه افــراد 
داراى گــروه خونــى

AB  مثبت در دوران 
لى  نســا میا
بیشتر 

ر  د

خطــر 
به  بتــال  ا

ت  ال ختــال ا
زوال  و  حافظــه 

عقل هستند. این امر 
ناشى از غلظت باالى فاکتور 

VIII، که در لخته شــدن خون مؤثر 
اســت، در افراد با گروه خونــى AB  مثبت 

مى باشد.
همچنین خطر فشــار خون براى تمامى افرادى که به استرس دچار 
هســتند وجود دارد، اما با این حال کســانى که از این نوع گروه خون 
برخوردارند، بیشتر در معرض خطر هستند. و اگر جزو افرادى هستید که 
از این نوع گروه خونى برخوردارند، باید سبک زندگى تان را به گونه اى 
تغییر دهید که میزان استرس به حداقِل خود برسد. همچنین میزان قند 
خونتان را متعادل نگاه دارید و در صورت استعمال سیگار، براى ترك 

آن اقدام کنید.

AB و A :سرطان معده- گروه هاى خونى در معرض خطر 
افراد داراى گروه هاى خونى A و AB بیشتر در معرض خطر ابتال به 
سرطان معده هستند. این مورد شاید به سبب آن است که هلیکوباکتر 
پیلورى در معده این افراد از شانس بیشترى براى رشد برخوردار است. 
در عین حال، افراد داراى گروه خونى O از کمترین شانس براى ابتال به 

سرطان معده برخوردارند.

O :مشکالت بارورى- گروه خونى در معرض خطر 
افراد داراى گروه خونى O بیشتر با مشکالت بارورى درگیر مى شوند، 
به خصــوص هنگامى که سن شــان افزایش مى یابــد. در مطالعات 
دریافته اند کــه کّمیت و کیفیت تخمــک در زنــان داراى این نوع 
گروه خونى، پایین تر از سایر گروه هاى خونى است. یک مطالعه بر روى 
زنان 35 سال و کمتر نشان داد که سطح هورمون FSH در گروه خون 
O باالتر از سایرین است. کارشناسان برآن هستند که سطح باالى این 

هورمون موجب کاهش تخمک ها مى شود.

 اختالالت مرتبط با استرس- گروه خونى 
A :در معرض خطر

غده  فــوق کلیوى میزان بیشــترى 
هورمــون  از 
کورتیــزول 
بــه  را 

خــون  جریــان 
افــراد داراى گــروه خونى 

A وارد مى کنــد. ایــن امــر 
مى تواند موجب افزایش استرس 
و در نتیجــه بروز اختــالالت مرتبط 
با آن شــود. افزایش هورمون کورتیزول 
باعــث مى شــود کــه بــدن کار دشــوارى 
براى مبارزه با عفونت داشــته باشــد. همچنین استرس 
باال مى تواند منجر به فشــار خون باال و ســایر بیمارى هاى قلبى 

شود.

B :دیابت- گروه خونى در معرض خطر
هنگامى که غده  پانکراس قادر به تولید انســولیِن کافى نیست، 

سطح قند خوِن بدن مى تواند افزایش یابد و دیابت را به همراه داشته 
باشد. به تازگى دریافته شــده که افراد داراى گروه خونى B نسبت به 
سایران بیشتر در معرض خطر ابتال به دیابت نوع 2 قرار دارند. این در 
حالى است که افراد داراى گروه خونى O کمتر مستعد ابتال به دیابت 

هستند.

بیمارى هاى قلبى- گروه هاى در معرض 
O خطر: تمامى گروه ها به جز

دانشــمندان دریافته اند کــه گروه هاى 
خونى A، B و  AB از 60 تا 80 درصد 
استعداد لخته شــدن خطرناك خون 
که حتى تا ریه نیز گسترده مى شود، 
برخوردارند. این گروه هاى خونى در 
معرض ابتال به بیمارى هاى قلبى 
نیز هستند. در عین حال، گروه خونى 

O به طور غیر قابل توضیحى از این 
وضعیت در امان اســت. اگر جزو کســانى 

هســتید که در معرض خطر ابتال به بیمارى هاى 
قلبى هســتند، ســعى کنید با تغییر شیوه  

زندگى، اجتناب از مصرف 
گوشــت قرمز، ترك 

ســیگار و همچنین 
نــه،  ورزش روزا
بتــال به  خطــر ا
بیمارى هاى قلبى 

را کاهش دهید.
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دانشمندان
دریافته اند که 

گروه هاى خونى A، B و  AB از 
60 تا 80 درصد استعداد 
لخته شدن خطرناك خون
که حتى تا ریه نیز 

گسترده مى شود، 
برخوردارند

خآیا تاکنون توجه کرده اید که رژیم غذایى  خاصى که بر روى دوست تان 
روى شما فاقد تأثیر است؟ نوع گروه خونى تان  رتأثیرى مثبت دارد بر
آچیزى اســت که به هنگام تالش براى ســالم ماندن به آن چآخرین 

گتوجه مى کنید، اما در واقع نقشــى اساسى دارد. گروه خونى مستقیمًا 
ببا سیستم ایمنى در ارتباط اســت و به همین دلیل هر یک از افرادى 
گکه داراى یکگروه خونى خاص هســتند، ممکن است در معرض 
دبرخى بیمارى ها باشــند. در ادامه بــه بیمارى هایى که در  بابتال به
بروز کردن دارند بهر یک از گروههاى خونى شانسى بیشــتر براى

 مى پردازیم. 

ختــالالت  ا
گروه  حافظــه- 
معرض  در  خونى 

AB :خطرB

تحقیقــات حکایــت 
فــراد  ااز آن دارد کــه
داراى گــروه خونــى

AB مثبت در دوران 
لى  نســا میا
بیشتر 

ر  د

خطــر 
به بتــال  ا
ال ختــال ا
و حافظــه 
عقل هستند

ناشى از غلظت باالى فاکتور 
لخته شــدن خون مؤثر  ل، که در VIII

Bاســت، در افراد با گروه خونــىAB مثبت 
مى باشد.

همچنین خطر فشــار خون براى تمامى افرادى که به استرس دچار 
هســتند وجود دارد، اما با این حال کســانى که از این نوع گروه خون 
برخوردارند، بیشتر در معرض خطر هستند. و اگر جزو افرادى هستید که 
از این نوع گروه خونى برخوردارند، باید سبک زندگى تان را به گونه اى

تغییر دهید که میزان استرس به حداقِل خود برسد. همچنین میزان قند 
خونتان را متعادل نگاه دارید و در صورت استعمال سیگار، براى ترك

آن اقدام کنید.

ABو B A :سرطان معده- گروه هاى خونى در معرض خطر A

B و AB بیشتر در معرض خطر ابتال به A خونى A افراد داراى گروه هاى
سرطان معده هستند. این مورد شاید به سبب آن است که هلیکوباکتر 
پیلورى در معده این افراد از شانس بیشترى براى رشد برخوردار است. 
O خونى O از کمترین شانس براى ابتال به  در عین حال، افراد داراى گروه

سرطان معده برخوردارند.

O :مشکالت بارورى- گروه خونى در معرض خطر O

با مشکالت بارورىدرگیر مى شوند،  د بیشتر Oداراى گروه خونى Oافراد
مبه خصــوص هنگامى که سن شــان افزایش مى یابــد. در مطالعات 
تدریافته اند کــه کّمیت و کیفیتتخمــک در زنــان داراى این نوع 
اگروه خونى، پایین تر از سایر گروه هاى خونى است. یک مطالعه بر روى 
H سال و کمتر نشان داد که سطح هورمون FSH در گروه خون  5زنان 35
باالتر از سایرین است. کارشناسانبرآن هستند که سطح باالى این 

هورمون موجب کاهش تخمک ها مى شود.

 اختالالت مرتبط با استرس- گروه خونى 
A :در معرض خطرA

یشــترى ا کل ف غ
ـون 
زول 
بــه 

خــون  جریــان 
افــراد داراى
A وارد مى کنـ
جبموجب مى تواند 
و در نتیجــه بروز اخ
ابا آن شــود. فزایش هو
باعــث مى شــود کــه بــد
براى مبارزه با عفونت داشــته باشــد.
باال و ســایر خون تباال مىتواند منجر به فشــار

شود.

B :دیابت- گروه خونى در معرض خطرB

هنگامى که غده  پانکراس قادر به تولید انســولیِن
سطح قند خوِن بدن مى تواند افزایش یابد و دیابت
رفراد داراى گرو باشد. به تازگى دریافته شــده که ا
سایران بیشتر در معرض خطر ابتال به دیابت نوع

Oحالى است که افراد داراى گروه خونى O کمتر مس
هستند.

بیمارى هاى قلبى- گروه هاى در معرض
O خطر: تمامى گروه ها به جزO

دانشــمندان دریافته اند کــه گروه هاى 
0 تا 80 درصد  0 از 60 AB B و A،B خونىB
استعداد لخته شــدن خطرناك خون
که حتى تا ریه نیز گسترده مى شود،
برخوردارند. این گروه هاى خونى در 
معرض ابتال به بیمارى هاى قلبى
نیز هستند. در عین حال، گروه خونى

O به طور غیر قابل توضیحى از این 
وضعیت در امان اســت. اگر جزو کســانى 

هســتید که در معرض خطر ابتال به بیمارى هاى
قلبى هســتند، ســعى کنید با تغییر شیوه  

زندگى، اجتناب از مصرف
گوشــت قرمز، ترك 

ســیگار و همچنین 
نــه،  ورزش روزا
بتــال به  خطــر ا
بیمارى هاى قلبى

را کاهش دهید.

ن ز
O با

هر گروه خونى 
شانس ابتال به کدام 
بیمارى ها را دارد؟

ه 
ت ال
زو و 

این امر  بااد.
ال 

ــون
خخخخخخخوه خخخووووووونى ى گــر

ــد. ایــن امــر 
ا افزایش استرس 
ختــالالت مرتبط 
ورمون کورتیزول 
دن کار دشــوارى 
 همچنین استرس 
ق بیمارى هاى قلبى 

B

ِن کافى نیست، 
همراه داشته   را به
Bه خونىB نسبت به
2 2 قرار دارند. این درر
ستعد ابتال به دیابت 

ض 

ى 

لکنت به معناى یک اختالل روانى در کالم است 
که سخن گفتن را براى فرد مشکل مى سازد که 
گفتاردرمانى، روان درمانى، درمان هاى مؤثر 

براى حل این مشکل است.
یک دکتراى روانشناسى تربیتى با بیان اینکه 
ترس اولیه و پیش زمینه براى مراجعه به درمان 
لکنت وجود دارد، بیان داشت: باورهاى غلطى 
وجود دارند که در اثر یکســرى تمرین هاى 
خانگى و آموزش مى توان به درمان این مسئله 

پرداخت.
پریسا خسروتاش افزود: براى درمان لکنت 
زبان، بایــد از کمک هاى مشــاور، درمانگر و 

روانشناس کودك بیشتر استفاده کنیم.
وى ادامه داد: مــادر هنگام پوشــش روان 
درمانى و مشاوره الزم است، در کنار فرزندش 
حضورى مؤثر داشته باشــد تا بتواند با کمک 

مشــاوران بســیار مؤثرتر بــراى کودك
 باشد .

این دکتــراى روانشناســى تربیتى 
با بیان اینکه تــرس اولیه و پیش 
زمینه بــراى مراجعه بــه درمان 
لکنت وجود دارد، بیان داشــت: 
باورهاى غلطــى وجود دارند که 
در اثــر یکســرى تمرین هاى

 خانگى  و آمــوزش مى توان به 
درمان این مسئله پرداخت.

وى با تأکید بر اینکه براى درمان 
لکنت راهکارهایى در داخل خانواده 
الزم اســت، گفت: اما همه این 
راهکارها نیازمند روانشــناس، 

مشاور و درمانگر کودك است. 
خســروتاش در ادامه تصریح کرد: 

لکنت معموالً در کودکى آغاز مى شود و از دو تا 
چهارسالگى ممکن است دیده شود و ما لکنتى 
هم داریم که گاهى اوقات از شــش تا هفت 
سالگى دیده مى شود. وى ادامه داد:کودك براى 
رفتن به مدرسه با توجه به اختالالت عاطفى و 
تغییراتى که برایش بــه وجود مى آید، ممکن 

است این مسئله در آن زمان رخ دهد.
وى ادامه داد: حتى لکنتى داریم که ممکن است 
در دوران نوجوانى فرد رخ دهــد و فردى که 
در دوران کودکى لکنت داشته است، احتمال 
بازگشت لکنت و عود این بیمارى را در دوران 

نوجوانى هم دارد.

وى با بیان اینکه لکنت به شــکل هاى مختلف 
مى تواند باشد، افزود: مى تواند تکرار کلمات 
باشــد. در ابتداى کلمه یا با حالت فشارى و 
تشــنجى که در عضالت اتفاق مــى افتد، در 
حین گفتــار و یا ســکون در لحظــه گفتار
 باشد. خسروتاش اظهارداشت: براى درمان 
لکنت غیر از آرامش در خانــه در خانواده نیاز 
اســت به پیش زمینه هــاى عاطفى و روحى 
کودك توجه شــود و با اســتفاده و کمک از 
مشاور، روانشناس یا روانپزشک، درمان هاى 
مشخصى که در این زمینه وجود دارد، صورت

گیرد.  ر و 

ان 
ش 
مک 

گیرد.نوجوانى هم دارد.

نتایج یک تحقیق جالب

یک متخصص تغذیه با اشــاره به اینکه 
شلغم براى تقویت سیستم ایمنى، مصرف 

آن توصیه مى شود، گفت: براى صبحانه نان و پنیر 
و شلغم بخورید تا عالوه بر تأمین ریزمغذى هاى بدن، از 

اضافه وزن و یبوست نیز پیشگیرى کنید.
ضیاءالدین مظهرى در ارتباط با خواص تغذیه اى شلغم 
اظهار داشت: شلغم یکى از شگفتى هاى فصل زمستان 
به شمار رفته و داراى ترکیباتى بوده که عالوه بر تقویت 
سیستم ایمنى، ریزمغذى هاى بدن را نیز تأمین مى کند. 

وى افزود: شلغم 
ى  ا ر ا د

روبیدیوم 
بــوده که ســبب 

مقاومت بــدن در مقابل افزایش 
بیمارى هاى ویروسى مى شود. 

مظهرى تأکید کرد: البته افرادى که دچار کمبود دریافت 
ید یا کم  کارى تیروئید هســتند، نباید مــواد خوراکى 
همچون شلغم خام، کلم، تربچه، ترب و پیاز خام بخورند 

مصــرف  ش و  آ
و  شــلغم 

شلغم پخته براى آنها توصیه مى شود. 
وى با بیان اینکه شلغم یک آنتى بیوتیک گیاهى به شمار 
مى رود که خاصیت میکروب کشى دارد، گفت: این ما ده 
خوراکى جزو مواد غذایى فراسودمند بوده که عالوه بر 
تأمین نیازهاى معمولى بدن، خواص بى شمارى داشته 
و سیســتم ایمنى را تقویت مى کند؛ همچنین ترکیبات 
گوگردى کلم ها و شــلغم ها بدن را در برابر بیمارى ها 

مى توانند واکسینه سازند. 
این متخصص تغذیه خاطرنشان کرد: همچنین افرادى 
که دچار گلودرد ناشى از سرماخوردگى هستند، مى توانند 
روى شلغم را سوراخ کرده و یک قاشق عسل داخل آن 
بریزند، شربت تهیه شده به این روش در درمان این 

بیمارى بسیار مؤثر است. 
مظهرى با بیــان اینکه کلم قمرى هــم مى تواند از 
نقرس جلوگیرى کنــد، گفت: بــراى صبحانه نیز 
مصرف نان و پنیر و شلغم، عالوه بر تقویت سیستم 
ایمنى، از اضافه وزن و یبوست جلوگیرى کرده و از 

ابتال به بسیارى از بیمارى ها پیشگیرى مى کند.
 

مصــرف را نیز تأمین مى کند.  ش و  آ
و  شــلغم 

اینمتخصص
که دچار گلو
روى شلغم
بریزند، ش
بیمارى بس
مظهرى
نقرس ج
مصرف
ایمنى،
ابتال به

ى  ا ر ا شــلغمد

صبحانه 
نان و پنیر و شلغم بخورید

قوقوقوقوقوق کلیوى میزان بیشــتر ف فـ فــ فــ هههغده
هورمــ زززاز
ککورکورتیــز
بـ را 

ک متخصص تغذیه با اشــاره به اینکه 
شلغم براى تقویت سیستم ایمنى، مصرف 

ن توصیه مى شود، گفت: براى صبحانه نان و پنیر
 شلغم بخورید تا عالوه بر تأمین ریزمغذى هاى بدن، از 

روبیدیوم 
بــوده که ســبب 

ا لاف ا ا

شلغم پخته براى آنها توصیه مى ش
وى با بیان اینکه شلغم یک آنتى بیو
مى رود که خاصیت میکروب کشى
خوراکى جزو مواد غذایى فراسود

لکنت زبان از کودکى تا نوجوانى 
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مردى که در فضاى مجازى اقدام 
به ارســال پیام هاى توهین آمیز 
و تهدید افراد مــى کرد به جاى 
زندان روانه بیمارستان اعصاب 

و روان شد.
رئیس پلیس فتــا فرماندهى 
انتظامــى اســتان کرمان در 
رابطه با این خبر گفت: مردى که 
در فضاى مجازى، اقدام به ارســال پیام هاى توهین 
آمیز و ســپس تهدید افراد مى کرد توسط پلیس فتا 

استان کرمان دستگیر شد.
ســرهنگ امین یادگار نژاد ادامه داد: در پى شکایت 
دو خواهر مبنى بر اینکه مدتى است که شخصى در 
فضاى مجازى با ارسال پیام هاى توهین آمیز، اقدام به 
ایجاد مزاحمت و در نهایت تهدید برایمان کرده است، 
پرونده با موضوع «مزاحمت در فضاى مجازى» در 

دستور کار این پلیس قرار گرفت. 
وى افزود: بــا انجــام تحقیقات علمى، پلیســى و 
با بررســى هاى به عمل آمده توســط کارشناسان 
این پلیس مشــخص شــد فردى که اقدام به ایجاد 
مزاحمت براى شــاکیان کرده بود از اقوام آنها بوده

 است.

ســرهنگ یادگار نژاد اظهار داشــت: متهم پس از 
دستگیرى به این پلیس داللت شد که در ابتدا منکر 
هر گونه بــزه ارتکابى بود اما با وجــود ادله کافى در 
بازجویى هــاى خود اعتراف کرد و مشــخص شــد 
که وى دچــار بیمارى روحى و روانى بوده و ســابقه 
بسترى در بیمارســتان اعصاب و روان را هم داشته

 است.
 وى گفت: پس از تکمیل پرونده، حســب دســتور 
مقامات قضائى اســتان بــا توجه بــه اینکه متهم 
بیمــار بــوده بــه بیمارســتان اعصــاب و روان

 اعزام شد.

جسد یکى از 32 سرنشین نفتکش ایرانى در حالى که دچار 
سوختگى بوده پیدا شد و براى شناسایى و تشخیص هویت 

به بندر شانگهاى انتقال داده شد.
این جســد که جلیقه ضد حریق به تن داشــت و به علت 
ســوختگى صورت، به راحتى قابل شناسایى نیست پیش 
از ظهر دیروز در ســه چهار مایلى نفتکش ایرانى، پیدا شد.  
این درحالى اســت که جســتجوها براى پیدا کردن سایر 

مفقودشدگان ادامه دارد.
شنبه شب یک نفتکش پانامایى «سانچى» و یک کشتى 
بارى هنگ کنگى ساعت 20 شنبه شب در 160 مایلى شرق 

دهانه رودخانه «یانگتز» باهم برخورد کردند.
به گفته وزارت حمل و نقل چین بر اثر برخورد این دو کشتى 
آتش مهیبى ایجاد شــد و 32 نفر از خدمه کشتى پانامایى 
شامل 30 ایرانى و دو بنگالدشــى نیز ناپدید شده اند. چند 
کشتى پلیس دریایى، دو قایق نجات و سه کشتى پاکسازى 
حرفه اى به منطقه حادثه اعزام شــدند و به جســتجوى 

مفقودشدگان  این حادثه پرداختند.

نفتکش ایرانى در حال غرق شدن است
صبح دیــروز خبرگزارى «رویتــرز» به نقــل از مقامات 
کره جنوبى گزارش داد که آتش ســوزى نفتکش ایرانى در 

سواحل شرقى چین همچنان ادامه دارد. 
مقامات گارد ساحلى کره جنوبى دیروز  به رویترز گفتند که 
نفتکش ایرانى که در اثر برخورد با یک کشتى چینى دچار 
آتش سوزى شده بود همچنان در آتش مى سوخت و عملیات 
تیم هاى امداد و نجات نیز به جستجو براى پیدا کردن خدمه 

مفقود شده این نفتکش ادامه دارد.
این د رحالى است که سرکنسول جمهورى اسالمى ایران در 
شانگهاى چین نیز صبح دوشنبه با تشریح آخرین وضعیت 
نفتکش ایرانى گفت: آتش نفتکش ایرانى خاموش نشده و 
کشتى به یک طرف متمایل شده و در حال غرق شدن است.

علیرضا آیروش اظهار داشت: به دلیل گسترش لکه هاى 

نفتى و شــعله هاى آتش تا شعاع بیشــتر از یک کیلومتر، 
علیرغم بسیج امکانات و تجهیزات امدادى و آتش نشانى 
در محل، هنوز کشتى در آتش مى سوزد و آتش آن خاموش 
نشده است. وى افزود: جستجوها براى یافتن افراد مفقود 
شده همچنان ادامه دارد و دولت محلى شانگهاى و همچنین 
دولت مرکزى پکن تمام تالش خود را براى جســتجوى 

خدمه مفقود شده این کشتى به کار گرفته است.

تلفن کاپیتان کشــتى حادثه دیده روشن 
است

 طبق گفته یکى از اقوام کاپیتان کشتى حادثه دیده ایرانى 
تلفن همراه کاپیتان این نفتکش روشــن است اما کسى 

پاسخگو نیست.
یکى از بستگان نزدیک «مجید قصابى عروجى» کاپیتان 
شیرازى کشــتى حادثه دیده ایران در گفتگو با مهر، اظهار 
داشــت: آخرین گفتگوى کاپیتان با همسرش ظهر شنبه 
بود و هیچگونه ناراحتى و یا مشــکلى را بیان نکرده است. 
وى افزود: در زمان انجام این گفتگو کشتى ایرانى بر روى 
آب هاى کشور چین بوده و کاپیتان از وضعیت عادى دریا 

نیز خبر داده است.
این بى اطالعى از وضعیت کاپیتان و دیگر سرنشینان کشتى 
در حالى است که تلفن ماهواره اى کاپیتان زنگ مى خورد اما 

کسى پاسخگو نیست.

 نشت گاز سمى عملیات را سخت کرد
مدیرعامل شــرکت ملى نفتکش ایران نیز ظهر دیروز در 
خصوص آخرین وضعیت مهــار آتش نفتکش حادثه دیده 
ایرانى گفت: سه تا از آتش خوارهاى بزرگ چینى دورتادور 
نفتکش ایرانى را محاصره کرده اند و در حال تالش براى 

خاموش کردن آتش هستند.
سیروس کیان ارثى  اظهار داشت: به دلیل اینکه گازهاى 
سمى ناشــى از نشــت کشــتى در منطقه پیچیده، این 

آتش خوارها نمى توانند براى مهار و خاموش کردن آتش، 
نزدیک به کشتى شوند. وى با بیان اینکه از مقدار آتش کم 
شده و آتش به سمت جلوى کشتى حرکت کرده، گفت: یک 
پیکر در سه مایلى نفتکش پیدا شــده که همه لباس هاى 
نجات را پوشیده و این نشان مى دهد احتماًال خدمه نفتکش 

فرصت کافى را براى پوشیدن لباس هاى ایمنى داشته اند.
مدیرعامل شرکت ملى نفتکش افزود: تجسس براى یافتن 
دیگر افراد ادامه دارد و پیکر پیدا شــده نیز هنوز در مرحله 
شناسایى است تا ببینند این پیکر متعلق به نفتکش سانچى 

هست یا نیست.

حجم باالى آتش امدادرســانى را  دشوار 
کرده

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردى نیز درخصوص آخرین 
وضعیت نفتکش ایرانى بیان کرد: ساعت 11 قبل از ظهر 
دوشنبه به وقت محلى جلسه در شهر شانگهاى چین براى 
بررسى آخرین وضعیت نفتکش ایرانى برگزار شده و شرایط 

در حال بررسى است. 
محمد راســتاد تصریح کرد: عملیات اطفا و امداد نفتکش 
ایرانى در سواحل چین همچنان ادامه دارد ولى با توجه به 
حجم باالى آتش، عملیات امدادرسانى به سختى صورت 
مى گیرد و اگر اطالع بیشترى از وضعیت سرنشینان مفقود 

شده این نفتکش به دست برسد اطالع رسانى خواهد شد.

بدترین فاجعه محیط زیستى بعد از27 سال 
شــبکه تلویزیونى CCTV چین نیز با اشــاره به اظهارات 
کارشناسان در تیم امداد، اعالم کرد نگرانى هاى فزاینده اى 
وجود دارد که این نفتکش که شــنبه شب در دریاى چین 
شرقى با یک کشتى بارى برخورد کرد، ممکن است منفجر 
و غرق شود. شدت آسیب محیط زیستى و وسعت لکه نفتى 
از این کشتى هنوز معلوم نیست، اما این فاجعه ممکن است 
بدترین فاجعه از سال 1991 باشد که طى آن 260 هزار ُتن 

نفت سواحل آنگوال را آلوده کرد.
نیروى دریایى آمریکا یک هواپیماى نظامى را براى کمک 
به جستجو که منطقه اى به وسعت 12 هزار و 350 کیلومتر 

مربع را در برمى گیرد اعزام کرد.
شــبکه تلویزیونى دولتى چین روز دوشــنبه تصاویرى از 
قایق هایى را نشان داد که با شعله هاى آتش و دود سیاهى 
که از این نفتکش بلند مى شود، مبارزه مى کردند. چین چهار 
کشتى امدادرسانى و سه قایق پاکســازى به محل اعزام 
کرده، در حالى که کره جنوبى یک کشتى و یک هلیکوپتر 

اعزام کرده است.
این نفتکش که در پاناما به ثبت رسیده، از ایران به مقصد 
کره جنوبى در حرکت بود و 136 هزارتن میعانات معادل 
حدود یک میلیون بشکه به ارزش حدود 60 میلیون دالر 
بر مبناى قیمــت نفت جهانى را حمل مى کرد. کشــتى 
بارى که حامل غله آمریکا بــود، صدمه مختصرى دیده 
و 21 خدمه آن، که همگى تبعه چین هستند، نجات پیدا 

کرده اند.
تالش براى مهار نشــت میعانات که فوق العاده ســمى 
است و نســبت به نفت معمولى احتمال انفجار باالترى 
دارند، ممکن است دشوار باشد. میعانات در فشار و شرایط 
دمایى خاصى مایع هستند و اغلب زمانى که در معرض 
هواى معمولى قرار مى گیرند در هوا بخار شــده یا در آب 
حل مى شوند. میعانات به شکل مایع، بدون رنگ و بدون 
بو هستند که تشخیص نشت آن در سطح آب را دشوارتر 
مى کند. این نفتکش همچنین حامل سوخت کشتیرانى 
معروف به بانکر بوده که بى نهایت سنگین و سمى است 
با این همه اگر نشت پیدا کند احتمال انفجار کمترى دارد. 
دپارتمان ناوبــرى اداره دریایى شــانگهاى اعالم کرد 
برخورد این دو کشتى بر ترافیک ورود و خروج کشتى ها 
از شانگهاى که یکى از بزرگ ترین و پرازدحام ترین بنادر 
جهان است و همچنین بنادر واقع در رودخانه یانگ تسه 

تأثیرى نداشته است.

راز قتل نوجوان 17 ســاله در اتاقک نگهبانى  برج هاى دوقلوى المپیک تهران 
فاش شد.

ساعت 10 شــب هشــتم آذرماه امســال وقوع یک درگیرى منجر به جنایت
 در برج هاى دوقلوى در حال ســاخت میدان المپیک به کالنترى 141 شهرك 
گلستان اعالم شد.  با حضور مأموران کالنترى و انجام بررسى هاى اولیه مشخص 
شد که یکى از کارگران تأسیساتى ساختمان به نام «مسلم»  38 ساله طى یک 
نزاع و درگیرى دسته جمعى در اتاقک نگهبانى کارگران، از ناحیه کمر و سینه مورد 

اصابت جسم تیز قرار گرفته و به قتل رسیده است. 

با تشکیل پرونده مقدماتى با موضوع قتل عمـد و به دستور بازپرس شعبه دهم 
دادسراى ناحیه 27 تهران، پرونده براى رسیدگى در اختیار اداره دهم پلیس آگاهى 

تهران بزرگ قرار گرفت. 
کارآگاهان اداره دهم با حضور در محل جنایت به تحقیق از چهار کارگر ساختمانى 
که در نزاع و درگیرى مشــارکت و حضور داشتند پرداختند و موفق به شناسایى 
یکى دیگر از کارگران ســاختمانى به هویت «مصطفى.چ» 26 ساله به عنوان 

قاتل متوارى شدند. 
کارآگاهان در تحقیقات از شــاهدان صحنه جنایت اطالع پیدا کردند که نزاع و 
درگیرى برسر تمیز کردن ظرف هاى تهیه غذاآغاز شده است. شاهدان صحنه 
جنایت در اظهارات مشابهى عنوان داشتند: «مصطفى قصد درست کردن غذا براى 
شب را داشت؛ از ما درخواست کرد تا ظرف ها را شسته و برایش بیاوریم اما آن روز 
نوبت خودش بود که ظرف هاى غذا را تمیز کند؛ به همین علت کسى به کمکش 
نرفت. مصطفى به سراغ کوچک ترین نفر حاضر در اتاقک نگهبانى به نام "عباس" 
17 ساله رفت تا او را مجبور به شستن ظرف ها کند اما عباس نیز حاضر به شستن 
ظرف ها نشد و همین موضوع باعث آغاز درگیرى مصطفى با او شد؛ ما که شاهد 
موضوع بودیم، به طرفدارى از عباس پرداختیم و همین باعث شدت پیدا کردن 

درگیرى شد به گونه اى که مصطفى اقدام به برداشتن چاقو کرد.» 
شاهدان صحنه جنایت در خصوص نحوه ارتکاب جنایت عنوان داشتند:«مقتول 
(مسلم) فامیل عباس بود و بیشترین درگیرى با مصطفى از طرف مسلم صورت 
گرفت؛ به همین علت زمانى که مصطفى دست به چاقو شد، مستقیم به سراغ 
مسلم رفت و چند ضربه چاقو به او زد؛ پس از آن از ساختمان خارج شد و به سرعت 

از محل فرار کرد.» 

در همان تحقیقات اولیه مشخص شد که متهم پس از فرار از محل جنایت، تهران 
را به محل ناشناسى ترك کرده و به محل سکونت خانواده اش در شهرستان نیز 

مراجعتى نداشته است. 
تحقیقات براى شناسایى مخفیگاه مصطفى در دستور کار کارآگاهان قرار داشت 
تا سرانجام اطالع پیدا کردند که مصطفى با هویت مجعول «احمد حیدرى» و به 
قصد ترك اعتیاد مصرف شیشه به یک کمپ ترك اعتیاد در شهر شیراز رفته است؛ 
بالفاصله هماهنگى هاى الزم با بازپرس پرونده انجام و کارآگاهان اداره دهم با 
اخذ نیابت قضائى به شیراز اعزام شده و ضمن هماهنگى با قاضى، متهم پرونده در 
یکى از کمپ هاى ترك اعتیاد شهر شیراز دستگیر شد و در همان تحقیقات اولیه 

صراحتاً به ارتکاب جنایت و قتل مسلم اعتراف کرد. 
متهم در اعترافات خود عنوان داشت که پس از جنایت به سرعت از تهران خارج 
شده و به جنوب کشور رفته است؛ مدتى را به صورت کارتن خواب و بالمکان در 
اهواز سپرى کرده و طى همین مدت به مصرف موادمخدر از نوع شیشه اعتیاد پیدا 
کرده است؛ پس از آن به شیراز رفته و در آنجا با سرقت از ساختمان هاى نیمه ساز، 
هزینه مصرف مواد خود را تأمین مى کرده تا نهایتاً به قصد ترك مصرف شیشه 
به کمپ ترك اعتیاد رفته و با هویت مجعول بسترى و سرانجام دستگیر مى شود. 
سرهنگ کارآگاه حمید مکرم ، معاون مبارزه با جرائم جنایى پلیس آگاهى تهران 

با قرار بازداشــت بزرگ، با اعالم ایــن خبر گفت: «متهم 
در موقت و بــراى انجــام تحقیقات  تکمیلــى 

هــى اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس  گا آ
تهران بزرگ قرار گرفت.»

پسر جوان در طبقه دهم پاســاژ میدان شوش 
تهران به قتل رسید.

ساعت 24  شنبه شــب مأموران کالنترى 116 
مولوى با بازپرس کشــیک قتل پایتخت تماس 
گرفته و اعالم کردند پســر جوانى در یک اتاقک 
نگهبانى در طبقه دهم پاساژى در میدان شوش به 

قتل رسیده است.
دقایقى بعد از اعالم این خبر، ســجاد منافى آذر؛ 

بازپرس امور جنایى تهران در صحنه جرم حاضر 
و مشغول تحقیقات درباره این پرونده شد.

شواهد نشــان داد مقتول پسر افغانستانى است 
که با ضربات متعدد چاقــو در اتاقک نگهبانى به 
قتل رســیده و دو ضارب که آنها هم افغانستانى 
بودند بعد قتل از صحنه جرم گریخته و در تماس 
با یکى از دوستانشــان اعالم کرده اند که پس از 
ارتکاب قتل، جســد مقتول را در اتاقک نگهبانى 

رها کرده اند.
سرانجام با دســتور سجاد منافى آذر، 

بازپرس ویژه قتل پایتخت جسد 
مقتول براى بررســى بیشتر 

به پزشکى قانونى منتقل 
شد و تحقیقات براى 

متهمان  بازداشت 
فرارى ادامه دارد.

مسئول خدمات ایمنى و آتش نشانى شــهردارى کهریزك گفت: یک دختر جوان 27 ساله ظهر 
روز یک شنبه در یک منزل مســکونى در کهریزك به دالیل نامعلوم خود را حلق آویز کرد و به 

زندگى خود پایان داد.
حمید فروغى اظهار داشت: ظهر روز یک شنبه یک مورد خودکشى در یک منزل مسکونى 
به سامانه 115 کهریزك گزارش شد که بالفاصله امدادگران آتش نشانى به محل حادثه 
اعزام شدند. وى افزود: امدادگران آتش نشانى با حضور در محل حادثه با پیکر بى جان یک 

دختر جوان 27 ساله روبه رو شدند که با یک حلقه طناب خود را حلق آویز کرده بود.
فروغى خاطرنشــان کرد: تحقیقات روى این موضوع جریان دارد وعلت این حادثه در دست 

بررسى است. 
بخش کهریزك در فاصله 13 کیلومترى شهرستان رى واقع شده است.

فرماندار ماهشهر با اشاره به درگیرى خانواده یک 
مجرم با مأموران نیروى انتظامى حین دستگیرى 
مجرم از بازداشت تعدادى از عاملین این درگیرى 

خبر داد.
محســن بیرانوند اظهار داشــت: حدود ساعت 
23 و30 دقیقه شــنبه شــب مأمــوران نیروى 
انتظامى ماهشــهر براى اجراى حکم بازداشت 
یک مجرم اقــدام کرده بودند کــه حین اجراى 
حکم دســتگیرى در خیابان طالقانى این شهر، 
درگیرى مســلحانه بین مجرم و نیروى انتظامى

 رخ داد. 
وى با بیــان اینکه مجرم حین دســتگیرى یک 
کیلو مواد مخدر صنعتى به همراه داشت، افزود: 
مجرم در جریان این درگیرى در اثر شلیک گلوله 
از ناحیه سر مصدوم و به بیمارستانى در ماهشهر 

منتقل شد.
فرماندار ماهشهر با بیان اینکه مصدوم براى ادامه 
درمان به اهواز منتقل شده، تصریح کرد: وى پس 

از انتقال به اتاق عمل و انجــام اقدامات الزم به 
بیمارستان گلستان اهواز منتقل شد. بیرانوند بیان 
کرد: پس از انتقال مجرم به بیمارستان ماهشهر، 
بســتگان وى مقابل درب بیمارستان با مأموران 
نیروى انتظامى و پرسنل بیمارستان درگیر شدند 
که با مداخله به موقع نیروهاى انتظامى و شلیک 

چند تیر هوایى، درگیرى به پایان رسید.
وى گفــت: در جریــان درگیــرى اطرافیان و 
خانواده مجــرم با مأمــوران نیــروى انتظامى 
و پرســنل بیمارســتان حدود ده نفر از آشنایان 
این مجرم بــا مأموران نیــروى انتظامى درگیر 
شده بودند که دو ســه نفر از این افراد بازداشت 
شدند. فرماندار ماهشهر با اشاره به انتشار مطالبى 
در فضاى مجازى مبنى بر اینکه این درگیرى بر 
اثر اختالفات طایفه اى بوده، اظهار داشــت : این 
درگیرى ارتباطى با درگیرى طایفه اى نداشته و 
بررسى ها براى تشخیص دقیق درگیرى و عاملین 

آن ادامه دارد.

2 روز پس از حادثه برخورد 2 کشتى در آب  هاى چین

شلیک گلوله 
به سر متهم در 
درگیرى مسلحانه 
با پلیس 

با هوشــیارى پلیس، 
داماد فرارى که در یک 
درگیرى خانوادگى در 
یاسوج با به رگبار بستن 
خانــواده همســرش 
موجب قتــل پدرزن و 
مادرزن خود شده بود، 

دستگیر شد.
بامداد روز یک شــنبه 
جوانى با مراجعه به منزل پدر خانم خود در یکى از روستاهاى اطراف یاسوج، به دلیل اختالفات قبلى با 
شلیک اسلحه کالشینکف، پدر و مادرزن خود را به کام مرگ  کشاند؛ همچنین در تیراندازى این فرد، 

همسر و یکى دیگر از بستگانش نیز زخمى و روانه بیمارستان شدند.
فرد ضارب بعد از ارتــکاب قتل، از محل متوارى شــد که بــا برنامه ریــزى و اقدامات تخصصى 
پلیس، قاتل کمتر از 24 ســاعت و در حالى که قصد خروج از اســتان را داشت طى عملیاتى توسط 
مأموران پلیس آگاهى استان کهگیلویه و بویراحمد و در خارج از شــهر یاسوج شناسایى و دستگیر 

شد.
از این قاتل فرارى یک قبضه  کالشینکف به همراه یک خشاب پر از فشنگ نیز کشف شد.

دستگیرى داماد قاتل پس از 24 ساعت

دختر جوان خود را حلق آویز کرد

قتل پسر جوان در طبقه دهم پاساژ  

راز قتل در برج هاى دوقلوى 
میدان المپیک چه بود

جسد سوخته
 یکى از مفقودین نفتکش ایرانى پیدا شد

متهم مجازى
  به جاى زندان روانه بیمارستان شد

مردى که در فضاى مجازى اقد
به ارســال پیام هاى توهین آم
هتهتهدید افراد مــى کرد به ج و
زندان روانه بیمارستان اعص

روان شد. و
رئیس پلیس فتــا فرمانده
انتظامــى اســتان کرمان
رابطه با این خبر گفت: مردى
اقدام به ارســال پیام هاى توه فضاى مجازى، در
آمیز و ســپس تهدید افراد مى کرد توسط پلیس

استان کرمان دستگیر شد.
ســرهنگ امین یادگار نژاد ادامه داد: در پى شکای
دو خواهر مبنى بر اینکه مدتى است که شخصى
فضاى مجازى با ارسال پیام هاى توهین آمیز، اقدام

ایجاد مزاحمت و در نهایت تهدید برایمان کرده است
جازى» فضاى تد زاح » ع ض ا نده

مسئول خدمات ایمنى و آتش نشانى
روز یک شنبه در یک منزل مســک

زندگى خود پایان داد.
حمید فروغى اظهار داشت:
5به سامانه 115 کهریزك گ
اعزام شدند. وى افزود: امداد
7دختر جوان 27 ساله روبه رو ش
فروغى خاطرنشــان کرد: تحقی

بررسى است. 
3بخش کهریزك در فاصله 13 کیل

دختر جوان

 به جاى زند

بم به برداشتن چاقو کرد.»  که مصطفىاقدا
لتول نحص نحوه ارتکاب جنایت عنوان داشتند:«مق ر خصو

صلم صورت  د و بیشترین درگیرى با مصطفى از طرف مس
هکه مصطفى دست به چاقو شد، مستقیم به سراغ  مانى 
چاقو به او زد؛ پس از آن از ساختمان خارج شد و به سرعت 

با جرائم جنایى پلیسآگاهى تهران سرهنگ کارآگاه حمیدمکرم ، معاون مبارزه
م: «متتهم با قرار بازداشــت بزرگ، با اعالم ایــن خبر گفت

در موقت و بــراى انجــام تحقیقات متکمیلــى 
لپتل پلیس  هــى اختیار اداره دهم ویژه ق گا آ

تهران بزرگ قرار گرفت.»

 جرم حاضر
ه شد.

ستانى است 
 نگهبانى به 
 افغانستانى 
در تماس   و
د که پس از

کنگهبانى 

رها کرده اند.
سرانجام با دســتور سجاد منافى آذر، 

بازپرس ویژه قتل پایتخت جسد 
مقتول براى بررســى بیشتر

به پزشکى قانونى منتقل 
شد و تحقیقات براى
متهمان بازداشت 

فرارى ادامه دارد.

ه دهم پاساژ  
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خدا شما را رحمت کند! پس بشتابید به سوى آباد کردن خانه هایى که 
شما را به آبادانى آن فرمان دادند و تشویقتان کرده، به سوى آن دعوت 
کرده اند و با صبر و استقامت، نعمت هاى خدا را بر خود تمام گردانید، 
و از عصیــان و نافرمانى کنــاره گیرید، که فردا بــه امروز نزدیک 
است.  وه! چگونه ساعت ها در روز و روزها در ماه و ماه ها در سال و

موال على (ع) سال ها در عمر آدمى شتابان مى گذرد؟!

سیدحسین حجازى- شهردار کهریزسنگ 

آگهى مزایده اجاره نوبت اول 
شهردارى کهریزسنگ به موجب صورتجلسه شــماره 22 مورخ 96/9/19 
شوراى محترم اسالمى شهر قصد اجاره دادن تعداد چهار واح د تجارى را به 
صورت اجاره ماهیانه به مدت یک سال و قابل تمدید تا پنج سال و با شرایطى 
به اشخاص حقیقى و یا حقوقى را دارد. متقاضیان مى توانند از تاریخ انتشار 
این آگهى جهت بازدید و کسب اطالعات بیشــتر به شهردارى مراجعه و 

پیشنهادات خود را به دبیرخانه حراست ارائه نمایند. 

روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى استان اصفهان 

اطالعیه تأسیس داروخانه
به اطــالع مى رســاند معاونت غــذا و دارو دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان در نظــر دارد در محله ســجاد 
شــهر زرین شــهر مجوز تأســیس داروخانه جایگزین صادر نماید. لذا از کلیه داروســازان متقاضى درخواست 
مى گردد ت قاضــاى خــود را حداکثر تا یک مــاه بعــد از تاریــخ درج این آگهــى از طریق ســامانه HIX به

 آدرس pharmacy.fda.gov.ir به این معاونت ارسال و کد رهگیرى دریافت نمایند. 

روابط عمومى شهردارى مشکات

آگهى مناقصهنوبت اولنوبت اول
شهردارى مشکات در نظر دارد زیرسازى و آسفالت به صورت مکانیزه در معابر شهر را طى تشریفات مناقصه 
عمومى به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت ها و پیمانکاران داراى صالحیت و سابقه کار 
دعوت مى شود با در دست داشتن اصل فیش بانکى به م بلغ 100/000 ریال به شماره حساب 1628071434 بانک 

تجارت شعبه مشکات جهت دریافت اسناد مناقصه به دبیرخانه شهردارى مشکات مراجعه نمایند.
الزم به ذکر است: 

1- مدت قبول پیشنهادها از تاریخ انتشار آخرین آگهى حداکثر به مدت 10 روز مى باشد.
2- هزینه آگهى بر عهده برنده مى باشد.

3- شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
4- سایر اطالعات و جزییات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

5- شماره هاى تماس: 55683737- 031 
رضا واعظ مقدم- شهردار درچه

آگهى تجدید مزایدهنوبت دومنوبت دوم
شهردارى درچه در نظر دارد براساس مصوبه شوراى اسالمى شــهر، امالك با مشخصات زیر را از طریق مزایده به صورت اجاره بهاء 
ماهیانه به بخش خصوصى واگذار نماید. لذا از متقاضیان درخواست مى گردد جهت دریافت اسناد مزایده تا پایان وقت ادارى روز شنبه 

مورخ 96/10/30 به شهردارى درچه مراجعه نمایند. 
تاریخ ارائه پیشنهاد به دبیرخانه حراست: پایان وقت ادارى روز یکشنبه مورخ 96/11/01 

زمان برگزارى کمیسیون: ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 96/11/01

مبلغ پایه اجاره ماهیانه آدرس محلشماره مصوبهموضوع اجارهردیف
(ریال)

میزان سپرده شرکت 
مدت اجارهدر مزایده (ریال)

یک باب مغازه تجارى به 1
درچه خیابان شهید نواب صفوى 96/737/شمتراژ 30 مترمربع

یکسال6/500/0004/000/000جنب ساختمان آتش نشانى
یکسال6/500/0004/000/000درچه میدان امام خمینى (ره)96/840/شکیوسک مطبوعات2

3
پارك آموزشى ترافیکى 
کودکان و فضاى زمین 
فنس کشى شده جهت 
احداث پارك بادى

درچه پارك زاینده رود96/838/ش
براى سال اول 30/000/000 و 
براى سالهاى بعد به اضافه 
14 ٪  نسبت به سال قبل

سه سال62/000/000

شهرداری درچه

سید محسن هاشمى- شهردار مبارکه

آگهى مزایده عمومىنوبت دومنوبت دوم
دستگاه مزایده گزار: شهردارى مبارکه

* توضیح اینکه قرارداد اجاره غرفه هاى تجارى میدان دفاع مقدس به صورت سالیانه و هر سال 
با 12٪ افزایش نسبت به سال قبل منعقد خواهد شد.

شرایط متقاضیان:
الف) کلیه اشخاص حقیقى یا حقوقى داراى توان مالى، تجهیزات، امکانات و سابقه کار مرتبط

ب) توانائى ارائه تضمین شرکت در مزایده و همچنین تهیه ضمانتنامه انجام تعهدات جهت عقد 
قرارداد

مبلغ و نوع تضمین شــرکت در مزایده: ارائه ضمانتنامه بانکى معتبر یا واریز نقدى به مبلغ 
51/000/000 ریال جهت غرفه هاى تجــارى دفاع مقدس و مبلــغ 61/902/000 ریال جهت 
تابلوها و بیلبوردهاى تبلیغاتى سطح شهر بابت ســپرده شرکت در مزایده به حساب سیباى 
0105193396003 به نام شهردارى مبارکه (از قرار دادن هرگونه وجه نقد یا چکهاى تضمینى، 

مسافرتى و غیره جداً خوددارى گردد.)
محل دریافت اسناد مزایده: مبارکه- میدان انقالب، ســاختمان شهردارى، امور قراردادها 

(031 -52402021)
مبلغ خرید اسناد مزایده: 500/000 ریال

تاریخ فروش اسناد مزایده: در ساعات ادارى تا روز چهارشنبه مورخ 1396/10/27
تاریخ تحویل پیشنهادات به دبیرخانه محرمانه (حراســت) شهردارى: تا روز شنبه مورخ 

1396/10/30 تا پایان وقت ادارى 
زمان و محل تشکیل کمیسیون بازگشائى پیشنهادات: رأس ساعت 13 بعدازظهر روز یکشنبه 

مورخ 1396/11/01
سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد و مدارك مزایده درج گردیده است.

شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار مى باشد. 

قیمت پایه کارشناسى مجوز شوراعنوان مزایدهردیف
(ماهیانه- ریال)

مدت اجاره- 
ماه

1
اجاره غرفه هاى تجارى میدان دفاع 

مقدس جهت استفاده شهربازى 
سالنى

96/1002
1396/08/0225/000/00036

اجاره تابلوها و بیلبوردهاى تبلیغاتى 2
سطح شهر

95/2236
1395/09/15103/170/00012

شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر

فراخوان تجدید مناقصه عمومىنوبت دومنوبت دوم
 یک مرحله اى 

م الف: 127241

مبلغ برآورد (ریال)ردیف
مبلغ تضمین شرکت در 
فرآیند ارجاع کار (ریال)

نوع سپرده شرکت در فرآیند ارجاع کارنحوه پرداخت
گواهینامه 
صالحیت

1

 29/590/373/844
ریال براساس فهرست 
بهاى ابنیه، تأسیسات 
برقى و مکانیکى سال 
96 با احتساب کلیه 

ضرایب متعلقه و مبلغ 
تجهیز و برچیدن کارگاه 

به صورت مقطوع

1/479/518/692 ریال

پرداخت هشتاد درصد از مبالغ ناخالص 
صورت وضعیت هاى تأیید شده از 
طریق تهاتر با اراضى و واحدهاى 

موجود با کاربرى مختلف در شهر جدید 
فوالدشهر به قیمت کارشناسى روز 

با تعیین و تشخیص شرکت عمران و 
پرداخت مابقى یا به صورت نقدى و یا 
از طریق اوراق یا اسناد خزانه اسالمى 
در صورت تخصیص صورت مى گیرد

1- ضمانت نامه بانکى و یا ضمانت نامه هاى 
صادره از سوى موسسات اعتبارى غیربانکى 
که داراى مجوز فعالیت از سوى بانک مرکزى 

جمهورى اسالمى ایران هستند. در وجه شرکت 
عمران شهر جدید فوالدشهر داراى حداقل 
اعتبار سه ماه و قابل تمدید به مدت سه ماه

2- فیش واریزى به حساب شماره 
2173690205004 سیبا بانک ملى بنام 

تمرکز وجوه سپرده شرکت عمران شهر جدید 
فوالدشهر

داشتن حداقل 
پایه پنج 

در گرایش 
ساختمان و 

ابنیه (از سازمان 
برنامه و بودجه 

(سازمان 
مدیریت و 

برنامه ریزى 
سابق)

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

آگهى برگزارى مناقصه عمومىچاپ دومچاپ دوم
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایى به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومى به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 96/10/30
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 96/11/01

دریافت اسناد: سایت اینترنتى
www.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

www.iets.mporg.ir پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات
شماره تلفن گویا: 8- 36680030- 031(داخلى 335)

مبلغ تضمین (ریال)برآورد (ریال)محل تأمین اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه

عملیات لوله گذارى فاضالب 288- 4- 96
دیزیچه (9) (با ارزیابى کیفى)

جارى (مجتمع 
22/511/805/3901/126/000/000فوالد مبارکه)

96 -4 -289
اجراى مخزن مکش 300 متر 

مکعبى و ایستگاه پمپاژ آب 
تودشک (با ارزیابى کیفى)

عمرانى (اسناد 
2/511/552/357126/000/000خزانه اسالمى)

نام روزنامه: نصف جهان
تاریخ انتشار: 96/10/19 

شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر در نظر دارد تجدید مناقصه عمومى تکمیل مرکز جامع سالمت محله ایثار 
چهار این شهر به شماره 96/7074/ص مورخ 96/10/11 را از طریق سامانه تدارك الکترونیکى دولت برگزار 
نماید. کلیه مراحل برگزارى مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه 
تدارك الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران 
در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سامانه مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت 

شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه مورخ 96/10/17 مى باشد.

- مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت: از روز یکشنبه مورخ 96/10/17 تا روز شنبه 96/10/23
- مهلت زمانى ارائه پیشنهاد: ساعت 16:30 روز سه شنبه مورخ 96/11/03

- زمان بازگشایى پاکت ها: ساعت 13:30 روز چهارشنبه مورخ 96/11/04
- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و 

ارائه پاکت ها
فوالدشهر، بلوار ولى عصر، میدان ولى عصر، کدپستى 8491741111، صندوق پستى 167- 84915

تلفن: 5- 03152630161 دورنویس: 03152624181
- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در ســامانه مرکز تماس: 27313131 

دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768

م الف: 127843
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خانه ریاضیات اردستان 
افتتاح مى شود

مدیر آموزش و پرورش شهرسـتان اردسـتان گفت: 
خانـه ریاضیات اردسـتان با هـدف شناسـایى دانش 
آموزان مسـتعد علوم پایـه، به صورت رسـمى افتتاح 

خواهد شد.
عیسـى شـفیعى اظهارداشـت: هدف از افتتـاح خانه 
ریاضیات، شناسـایى دانش آموزان مستعد علوم پایه 
و تقویت بنیه علمى دانش آموزان در رشته ریاضیات 

است.
وى با بیـان اینکـه در روزهـاى آینده، اولیـن آزمون 
هـوش ریاضیـات در شهرسـتان اردسـتان برگـزار
 مى شود، افزود: ریاضیات تنها به آموزش هاى مدارس 
خالصه نمى شـود و این علم مى تواند بـا صنعت هم 
ارتباط داشـته باشـد و خانـه ریاضیات مکانـى براى 

فعالیت عالقه مندان به این رشته است.

تمدید زمان ثبت نام جشنواره 
ورزشى بازنشستگان

 ثبت نام دومین جشنواره ورزشى بازنشستگان تمدید 
شد. مهلت ثبت نام اینترنتى دومین جشنواره استانى 
ورزش بازنشستگان کشورى تا 23 دى ماه 96 تمدید 
شد. الزم به ذکر است ثبت نام اینترنتى این جشنواره 
از طریـق سـایت صنـدوق بازنشسـتگى کشـورى 
بـه نشـانى cspf.ir انجام مى شـود و بازنشسـتگان
عالقه مند مى توانند تا 23 دى ماه 96 با مراجعه به این 
سـایت، تقاضاى خود را در یک رشته ورزشى از میان 
پنج رشته دارت، تیراندازى با تفنگ بادى، شنا، پینگ 

پنگ و شطرنج ثبت کنند.
بازنشسـتگان همچنیـن بـراى ثبـت نام مـى توانند 
در مـدت باقیمانـده بـه کانون هـاى بازنشسـتگى و 

خانه هاى امید نیز مراجعه کنند.

 
اصالح شبکه فرسوده 

آب روستایى آران 
مدیر اداره آب و فاضالب روستایى شهرستان آران و 
بیدگل گفت: با توجه به مشکالت اقلیمى و خشکسالى 
اخیر در منطقه، بهترین و مهمترین راه صرفه جویى در 
مصرف آب روسـتایى، اصالح و بازسازى شبکه هاى 

فرسوده روستایى است.
شهاب الدین شاکرى اظها ر د اشت: براى اجراى طرح 
آب روستایى این شهرستان، بیش از 30 میلیارد ریال 
اعتبار در نظر گرفته شده و اجراى طرح ها به خوبى در 
حال انجام اسـت و پیگیرى مسـتمرى براى تکمیل 

طرح ها انجام مى شود.
وى به مراحـل انجام شـده اشـاره کرد و گفت: سـه 
طرح در دسـتور کار قرار گرفته است که یک طرح در 
روستاى حسین آباد و دو طرح در روستاى محمدآباد 
در حال انجام است و با اعتبارات جذب شده، به زودى 

شاهد بهره بردارى از این طرح ها خواهیم بود.
شـاکرى تصریـح کـرد: فـاز اول اصالح شـبکه آب 
حسـین آباد بااعتبـار 7/5 میلیـارد ریال تکمیل شـده 
است و طرح اصالح شبکه آب محمدآباد نیز با اعتبار 
17 میلیارد ریالى در مراحل پایانى کار است و مخزن 
ذخیره آب محمدآباد نیز با اعتبار 6/5 میلیارد ریال، تا 

اوایل سال آینده به اتمام مى رسد.

فراخوان ثبت نام در رویداد 
کارآفرینى«همنت سالمندى»

فراخـوان شـرکت در رویـداد کارآفرینـى «همنـت 
سالمندى» در اصفهان آغاز شد.

عالقه مندان براى ثبت نام و شرکت در این رویداد به 
سامانه isfahan.bmn.ir مراجعه کنند.

حضـور در شـش کارگاه مقدماتى، انتخـاب موضوع 
و تشـکیل تیـم براسـاس آن و در صـورت موفقیت، 
امکان استقرار در مرکز نوآورى دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهـان و بهره منـدى از امکانـات آن، از مهمترین 

برنامه هاى این همنت است.
دوره هاى آموزشـى طرح توانـا و رویـداد کارآفرینى 
همنت سـالمندى با هدف آشـنایى با راه هـاى ایجاد 
کسـب و کارهاى نوآورانه بـا روش تفکـر طراحى به 
همت بنیاد نخبگان استان 28 تا 30 بهمن در اصفهان  

برگزار مى شود.

خبر

معاون عمران شهرى شهردار اصفهان گفت: 380 میلیارد 
تومان پروژه در شــهر بدون توقف در حال اجراست که
مى توان به پروژه نمایشــگاه، مرکز همایش ها و میدان 

امام على(ع) اشاره کرد.
ایرج مظفر اظهارداشت: کل بودجه شهردارى اصفهان 
دو هزار و 750 میلیارد تومان در سال 96 است که از این 
اعتبار، درحدود 28 درصد یعنى 771 میلیارد و 500 هزار 
تومان این بودجه هزینه جارى و هــزار و 978 میلیارد و 
500 هزار تومان آن معــادل 72 درصد، بودجه عمرانى 

بوده است.
معاون عمرانى شــهردارى اصفهان با اشاره به جدول 

بودجه معاونت شــهردارى در سال جارى گفت: حمل و 
نقل 51 درصد از بودجه، شهرسازى و معمارى 5 درصد، 
خدمات شهرى 25/3 درصد، ادارى و مالى 11/8 درصد، 
فرهنگى 6 درصد و برنامه ریزى و پژوهش 1/3 درصد از 

بودجه را به خود اختصاص داده است.
وى با بیان اینکه تاکنون 26 درصد از 49 درصد بودجه 
خالص عمرانى جذب شده است، گفت: 510 طرح در سال 
96 باید طراحى و توسط شهردارى اجرا مى شد که 185 
طرح یعنى 36 درصد از طرح ها تاکنون طراحى و وارد فاز 
عمرانى شــده که از این تعداد، 18 طرح توسط معاونت 

عمران و 50 پروژه در مناطق در دست اجراست.

مدیر شــرکت ملى پخش فرآورده هــاى نفتى منطقه 
اصفهان با بیان اینکه مقدار مصرف ســوخت بنزین در 
سال جارى برابر یک میلیارد و 579 میلیون و 17 هزار و 
900 لیتر است، گفت: اصفهانى ها نسبت به مدت مشابه 

سال قبل 6/27 درصد بیشتر بنزین سوزاندند.
حســین صادقیان درباره  افزایش مصرف ســوخت در 
اصفهان اظهار داشت: مقدار مصرف شده سوخت بنزین 
در سال جارى برابر یک میلیارد و 579 میلیون و 17 هزار 
و 900 لیتر است. وى افزود: مصرف نفت سفید هم نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته 24/40درصد کاهش داشته 
که در 9 ماهه نخست سال جارى مصرف نفت سفید در 

اصفهان 20 میلیون و 323 هزار و 800 لیتر بوده است.
مدیر شــرکت ملى پخش فرآورده هــاى نفتى منطقه 
اصفهان با بیان اینکه مصرف نفت گاز نیز افزایش داشته 
 اســت، تصریح کرد: در 9 ماهه نخست امسال افزایش 
3/58درصدى نفت گاز را در مقایســه با ســال گذشته 
داشته ایم که مقدار مصرفى آن در سال جارى برابر یک 

میلیارد و 866 میلیون و 427 هزار و 100 لیتر است.
وى بیان کرد: میزان مصرف نفت کوره (مازوت) در سال 
جارى 24 میلیون و 947 هزار لیتر اســت که این مقدار 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته 19/26درصد کاهش 

داشته است.

اصفهانى ها امسال 1/5میلیارد 
لیتر بنزین سوزاندند

اجراى380 میلیارد تومان 
پروژه بدون توقف در اصفهان

نصف جهان  یکى از دغدغه هاى فرهنگى اداره فرهنگ و 
ارشاد  اسالمى شهرستان شهرضا،  کاهش تیراژ نشریات 
محلى است که بسیار نگران کننده بوده و آسیب بزرگى 

براى مطبوعات است.
رئیس  اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى شهرستان شهرضا  
در پاسخ به اینکه براى ارتقاى سطح فرهنگ عمومى چه 
اقداماتى داشته اید؟ ارتقاى سطح کتابخوانى را یکى از 
اقدامــات تأثیرگذار در ارتقاى ســطح فرهنگ عمومى 
دانســت و اظهار داشــت: مهمترین روش براى کسب 
اطالعات و افزایــش آگاهى،  از طریــق کتابخوانى و 
مطبوعات است که نباید از این مهم غفلت شود چرا که 

نگرانى آن کمتر از معضل اعتیاد نیست. 
محمد على جعفرى افــزود: پیرو این امر ما توانســتیم 
اقداماتى همچــون ترویــج کتابخوانــى،  راه اندازى
باشــگاه هاى کتابخوانى کودك و نوجــوان، رونمایى 
از کتاب هاى ناشــر شهرســتانى، پیاده روى با ترویج 
کتابخوانى، برگزارى نمایشگاه هاى هنرى و تجلیل ازپیر 

غالمان با رویکرد فرهنگى را انجام دهیم.
وى در خصوص گســترش تئاترهاى ســطح شــهر با 
هدف کســب درآمد براى اجراى برنامه هاى فرهنگى 
خاطرنشــان ســاخت:  یکى از دغدغه هاى بزرگى که 
ادارات فرهنگ و ارشــاد اســالمى دارند، ناچیز بودن

بودجه هاى فرهنگى کشور اســت که هدفمند نیست 
و 7/5 درصد این بودجه ها به  بخش فرهنگ و ارشــاد 
اسالمى اختصاص داده شده است. با این حساب، اعتبارى 
هم که بــه ما داده مى شــود جوابگوى اجرایى شــدن

برنامه هاى فرهنگى- هنرى نیست. پس براى تحقق 
این مهم، سالن هاى تئاترى سطح شهر را  با هدف اینکه 
تئاترها را از لحاظ محتوایى دقیــق تر و علمى تر کنیم،

 افزایش مى دهیم تا هر تئاتــرى به راحتى روى صحنه 
نیاید و در حال حاضر تئاترهــا در حد خوبى در حال ارائه 

هستند.
به گفته جعفرى، در شهرســتان شهرضا سه آمفى تئاتر 
دولتى و یک تماشاخانه خصوصى  در حال فعالیت هستند 
با توضیح اینکه سالن  تماشاخانه  خصوصى با ظرفیت 60 
نفر، تنها سالنى است که استانداردهاى ایمنى را دریافت 
کرده و به عنوان اولین تماشاخانه خصوصى شهرستان 
و نیز دومین تماشاخانه خصوصى اســتان معرفى و راه 
اندازى شده و نزدیک به یک ماه اســت فعالیت خود را 

شروع کرده است.
وى در خصــوص دغدغــه فرهنگــى اداره فرهنگ و 
ارشاد اسالمى شهرستان شــهرضا اظهار داشت: بحث 
دغدغــه هــا و معضــالت در زمینــه هــاى مختلف 
اســت اما درحال حاضر مهمترین  دغدغــه  فرهنگى 
کاهــش تیــراژ نشــریات محلى اســت که آســیب 
بزرگى بــراى مطبوعات اســت چــرا که بخشــى از 
آگاهــى روزانــه مــردم از طریــق نشــریات گرفته
مى شــود که متأســفانه کاهش یافته اســت. در مورد

هفته نامه ها و ماهنامه ها هم  باید گفت این قبیل نشریات 
طبیعتًا نمى توانند اخبار روز را انعکاس دهند و در نتیجه 
این اخبار از طریق فضاى مجازى انعکاس داده مى شود 

که درصد مطالعه  این نشریات کاهش مى یابد.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوســرانى اصفهان و 
حومه از اضافه شدن 30 دستگاه اتوبوس به ناوگان 
حمل و نقل عمومى شهر اصفهان همزمان با دهه 
فجر امســال خبر داد و گفت: نصب فیلتر در مسیر 
خروجى اگزوز اتوبوس ها براى کاهش آلودگى هوا 

در دستور کار است.
قدرت افتخــارى با تأکیــد بر بهســازى ناوگان 
اتوبوسرانى اصفهان، اظهارداشت: با توجه به اینکه 
طى ســال هاى اخیر اتوبوس جدیــدى به ناوگان 
اتوبوسرانى اصفهان اضافه نشده، عمر این ناوگان 
افزایش یافته است، اما فعالیت هاى مختلفى براى 
کاهش آالینده هاى ناشى از سوخت دیزل از جمله 
معاینه فنى اتوبوس ها و کاهش تعداد اتوبوس هاى 
فرســوده که نقش زیادى در دودزایى داشــته اند، 

انجام شده است.
وى تأکید کرد: سال گذشــته بالغ بر صد دستگاه 
اتوبوس به ناوگان حمل و نقــل عمومى اصفهان 
اضافه شــد و تا دهه فجر امســال نیز 30 دستگاه 
اتوبوس دیگر به این ناوگان اضافه مى شود که نقش 

مهمى در کاهش میزان آالینده ها خواهد داشت.
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوســرانى اصفهان و 
حومه با بیان اینکه در حال حاضر 150 دســتگاه 
اتوبوس گازســوز در شهر فعال اســت، گفت: در 
روزهایى که هوا آلوده اســت، سعى مى کنیم تمام 
این اتوبوس هــا را در خطوط فعــال کنیم، ضمن 
اینکه اتوبوس هاى دودزا به معاونت فنى ارجاع داده 
مى شود تا تعمیرات الزم براى کاهش دود خروجى 

از اگزوز انجام شود.
افتخارى یادآور شــد: در حال حاضــر هزار و 300  
دستگاه اتوبوس شهر اصفهان در دو هزار کیلومتر 
خط و سه شیفت کارى مشغول به فعالیت هستند 
و روزانه 550 هزار نفر مسافر از این طریق جابه جا 

مى شوند.

معاون آموزش متوســطه اداره کل آموزش و پرورش 
استان اصفهان گفت: براى اســتقرار پایه دوازدهم در 
استان اصفهان با توجه به محدودیت امکانات و منابع، با 

مشکالت جدى روبه رو خواهیم بود. 
رحیم محمدى با اشــاره به وجود وضعیت خاص در 
استقرار پایه دوازدهم اظهارداشت: در راستاى استقرار 
نظام 6.3.3 از ســال آینده دور اول دانش آموزانى که 
وارد این نظام مى شوند با این ســاختار به طور کامل 
از این سیستم خارج مى شوند و با توجه به این شرایط، 

با وضعیت خاصى در اســتقرار پایــه دوازدهم مواجه
 مى شویم. وى خاطرنشان کرد: استقرار پایه دوازدهم از 
چند جهت قابل اهمیت است، یکى اینکه با این برنامه 
نظام کامل استقرار پیدا مى کند و در میدان عمل نقاط 
ضعف و قوت مشخص خواهد شد و دوم اینکه با توجه 
به تغییراتى که در محتوا و ساختار پایه هاى اول و دوم 
متوسطه ایجاد شده، با یک شرایط پیش بینى نشده اى 

روبه رو هستیم.
معاون آموزش متوســطه آموزش و پرورش اســتان 

اصفهــان توضیــح داد: نظام آموزشــى کشــور در 
سال هاى گذشته دوره هاى فنى و حرفه اى و کار دانش 
را در دو پایه اجرا مى کرده است، اما سال آینده با استقرار 
پایه دوازدهم، در عمل در مقطع متوســطه سه پایه را 

خواهیم داشت. 
محمدى درباره چالش هاى پایه دوازدهم گفت: عالوه 
بر این، در دوره هاى فنى و حرفه اى و کار دانش باید 50 
درصد ظرفیت نیروى انسانى و تجهیزات و فضا افزایش 
پیدا کند که این اتفاق شــرایط سختى را براى اجراى 

پایه دوازدهم ایجاد خواهد کرد و با توجه به کمبودهاى 
شدیدى که اکنون در حوزه منابع در آموزش و پرورش 
با آن روبه رو هستیم،  این نکته بســیار حایز اهمیت 
است. وى با بیان اینکه استقرار پایه دوازدهم گام آخر 
نظام 6.3.3 است، عنوان کرد: به هرحال استقرار پایه 
دوازدهم را از سال آینده خواهیم داشت و  پایه دوازدهم 
نقطه و گام آخر  نظام 6.3.3 است و  سال آینده شرایطى 
که بتوانیم مشــکالت را به پایه بعدى منتقل کنیم، 

وجود ندارد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى شهرستان شهرضا:

کاهش تیراژ نشریات محلى، نگران کننده است 

کارشناس گیاهان دارویى سازمان جهاد کشاورزى 
استان اصفهان با اشــاره به افزایش مصرف گیاهان 
دارویى گفت: وضعیت کشت گیاهان دارویى استان 
در سال جارى مطلوب است و طبق پیش بینى هاى 
انجام شده، ســطح زیر کشــت و میزان تولید این 

محصوالت نسبت به سال گذشته رشد خوبى دارد.
محسن شــاه نظرى افزود: میزان تولیدات گیاهان 
دارویى اســتان اصفهان مناسب اســت و در سال 
گذشــته بیش از هزار و 328 هکتار از اراضى استان 
به کشــت گیاهان دارویى اختصــاص یافت و در 
مجموع بیش از 36 هزار و 296 تــن انواع گیاهان 
دارویى از استان برداشت شد. وى با بیان اینکه تمام 
برداشت ها توسط بخش خصوصى انجام مى شود 
و ســازمان جهاد کشــاورزى این روند را  تسهیل 
مى کند، افــزود: بخش عمده گیاهــان دارویى در 
شهرستان هاى آران و بیدگل، کاشان، نطنز، تیران  و 

کرون و فالورجان تولید مى شود. 
کارشناس گیاهان دارویى سازمان جهاد کشاورزى 
استان اصفهان خاطر نشــان کرد: استان اصفهان 
ظرفیت  مناسبى براى کشت انواع گیاهان دارویى دارد 
و از مهمترین گیاهان دارویى کشــت شده در سطح 
استان مى توان به موسیر، آلوئه ورا، نعناع فلفلى، بابونه، 
کاسنى، گل گاوزبان، بادرنجبویه، زیره سبز و سیاه، 
اسطوخودوس، کرفس و سایر محصوالت اشاره کرد.

شــاه نظرى ادامه داد: تولید کننــدگان براى حفظ 
تأثیرات گیاهان دارویى، آنها را در اوایل بهار و پاییز 

برداشت مى کنند.
وى ادامــه داد: ارزش اقتصادى ایــن محصوالت 
مى تواند درآمد مناســبى براى کشاورزان ایجاد کند 
و با برنامه ریزى براى صادرات آنها، زمینه ارزآورى و 
ایجاد اشتغال مناسب براى بسیارى از جوانان فراهم 

خواهد شد.
شاه نظرى تصریح کرد: در سال گذشته، بیش از چهار 

میلیون و 874 هزار کیلوگرم انواع گیاهان دارویى به 
ارزش بیش از 11 میلیون و 245 هزار دالر از استان 

اصفهان صادر شد.
کارشناس گیاهان دارویى سازمان جهاد کشاورزى 
استان اصفهان اضافه کرد: در حال حاضر تسهیالت 
مناســبى در حوزه گیاهان دارویــى در نظر گرفته 
شده و متقاضیان مى توانند آن را از بخش مدیریت 
ســرمایه گــذارى ســازمان جهــاد کشــاورزى

شهرستان ها پیگیرى کنند.

ارائه تسهیالت به متقاضیان کشت و بهره بردارى از گیاهان دارویى در استان

 افزایش میزان تولید گیاهان دارویى در اصفهان

30 دستگاه 
اتوبوس تازه نفس 
وارد شهر مى شود

 معاون آموزش و پرورش استان اصفهان:

استقرار پایه دوازدهم در اصفهان با مشکالت جدى روبه رو است

دبیر خانه کشاورز شهرســتان اصفهان با بیان اینکه با وجود 
تشکیل صندوق خسارت نَکشت براى کشاورزان، اما هنوز 
ریالى بابت خسارت به کشاورزان پرداخت نشده است، گفت: 
اگر دولت براى حل مشــکالت کشــاورزان شرق اصفهان 
تدبیرى اتخاذ نکند، شــاهد اتفاقات و اعتراضات شدیدترى 

نسبت به گذشته از سوى کشاورزان خواهیم بود.
به گزارش ایمنا، حسینعلى میراحمدى در خصوص وضعیت 
کشاورزى شرق اصفهان و خشکى زاینده رود، اظهارداشت: از 
بعد اقتصادى متأسفانه خشکى زاینده رود تبعات منفى بسیارى 

بر کشاورزى استان به خصوص در منطقه شرق اصفهان داشته 
است. وى با بیان اینکه در دولت دهم طى سال 90 تا 92 در 
راستاى سیاست هاى اقتصادى مقاومتى کمک هایى براى 
ایجاد دامدارى، کارگاه هاى تولید قارچ و... به کشاورزان داده 
شد و در این راستا کارگاه ها احداث و شروع به تولید کردند، 
افزود: در ادامه کار، با تغییــر و روى کار آمدن دولت یازدهم 
متأسفانه از کشاورزان در راستاى این سیاست ها هیچ حمایتى 
صورت نگرفت.وى با تأکید بر اینکه بانک ها بابت این طرح ها 
که بدون حمایت دولت، اکنون به کارگاه هاى متروکه تبدیل 

شده اند، خواهان مطالباتشان هستند، اظهارداشت: متأسفانه 
دولت و مدیــران زیرمجموعه از کشــاورزان هیچ حمایتى

 نمى کنند. وى ادامه داد: کشاورزى که در سال 95 گندم کاشته 
و به دولت فروخته، اکنون بعد از گذشت یکسال دولت هنوز نه 
اصل پول و نه سود هزینه خرید تضمینى گندم کشاورزان را 

پرداخت نکرده است.

بانک کشاورزى حساب کشاورزان را مسدود کرد
دبیر خانه کشاورز شهرســتان اصفهان افزود: در این شرایط 

متأسفانه بانک کشاورزى به دلیل مطالباتش، حساب هاى 
کشاورزان را مسدود و به ضامن و وام گیرنده بابت طلب خود، 

فشار وارد مى کند.
 میراحمدى اظهارداشت: خشکى زاینده رود موجب  کاهش 
100 درصدى سطح زیر کشت شده است و در شرق اصفهان 
100 هزار هکتار زمین قابل کشــت وجود دارد که به دلیل
بى آبى، در طول ســال کمتر از 10 هزار هکتار آن با توجه به 
وجود تعداد محدودى چاه هاى عمیق، قابل کشــت است و 
متأسفانه برخى از کشاورزان باالدست نیز به طور قاچاقى از 
پساب زاینده رود که حقابه تاالب گاوخونى است، براى آبیارى 

کشت خود استفاده مى کنند.
وى گفت: از غرب اصفهان شاخه اى از پساب زاینده رود به 
سمت شرق اصفهان به عنوان حقابه گاوخونى رها مى شود 
ولى این پساب قبل از رســیدن به تاالب، توسط کشاورزان 

برداشت مى شود.

بحران بى آبى و حقابه اى که به کشاورزان 
نرسید

میراحمدى همچنیــن با بیان اینکه متأســفانه حقابه هاى 
کشاورزان شرق اصفهان امسال به دلیل خشکى زاینده رود 
تحویل داده نشده اســت، گفت: سال گذشــته تنها 30 تا 
35 درصد حقابه هاى کشــاورزان شــرق در بهمن ماه و در 
بدترین موقع براى کشــت رهاسازى شــد که نه تنها براى 
کشاورزان سودى نداشــت، بلکه موجب ضرر آنها و کیفیت 
پایین محصوالتشان شد. وى تأکید کرد: امسال نیز به دلیل 
بحران آب اصفهان و خالى بودن ســد زاینده رود، آبى براى 

تحویل حقابه کشاورزان وجود ندارد.

ریالى از خسارت نکشت به کشاورزان داده 
نشد

دبیر خانه کشاورز شهرستان اصفهان در خصوص پرداخت 
خسارت نَکشت به کشاورزان، گفت: با وجودى که صندوق 
خسارت نَکشت براى کشاورزان تشکیل شد، اما هنوز ریالى 

بابت خسارت نَکشت به کشاورزان پرداخت نشده است.

پرداخت نشدن خسارت نکشت به کشاورزان استان
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رئیس ستاد بازسازى عتبات عالیات استان اصفهان گفت: 
فرشــى با ابعاد پنج هزار مترمربع براى صحن حضرت 
زهرا(س) در کاشان با 150 بافنده خّیر در حال بافت است 

که در فاز اول دو هزار متر آن بافته مى شود.
مصطفى نوریان اظهار داشــت: این فرش شامل 385 
تخته فرش 14/5 مترى است که با نقش و نگار واحد و 
خاص بافته مى شود. وى با بیان اینکه پیگیر هستیم که 
سه هزار مترمربع دیگر نیز در استان اصفهان بافته شود، 
تصریح کرد: این فرش کامًال دستباف بوده و با کرك و 
ابریشــم در 50 دار قالى بافته مى شود. وى افزود: ارزش 
مالى آن بیش از پنج میلیارد تومان اســت که امیدواریم 

تا دو سال آینده کامل شده و تحویل نجف اشرف شود.
نوریان ابراز داشــت: محموله ســنگ براى صحن امام 
رضا(ع) در عتبات سامرا و صحن بقیه  ا...(عج) در کاظمین 
در نظر داریم که در صورت نهایى شــدن، در سال آینده 

ارسال مى کنیم.
وى با بیان اینکه به کلیه مهارت هــاى فنى و عمرانى 
از جمله سنگ کارى، کاشیکارى، لوله کشى، فلزکارى، 
نجارى، معــرق کارى و... نیاز داریم، یادآور شــد: 160 
نفر نیروى فنــى و عمرانــى در تخصص هاى مختلف 
به صورت برنامه ریزى شــده به پنج شهر مقدس عراق 

اعزام مى شوند.

مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
با تشــریح گام هاى اساسى این شــرکت براى تأمین 
امکانات زیر ساختى  شهرك ها و نواحى صنعتى استان، 
از تالش این شرکت جهت تســریع در روند ارائه اسناد 
مالکیت شرکت هاى مستقر در این شهرك ها و نواحى 

صنعتى خبر داد. 
محمد جواد بگــى، حمایت از تولیــد و صنایع کوچک 
و متوســط را به منظور توسعه اشــتغال و ارتقاى سطح 
زندگى و افزایش درآمد سرانه کشور ضرورى دانست و 
عنوان کرد: صنایع کوچک و متوسط بیش از 90 درصد 
بنگاه هاى تولیدى و صنعتى کشور را تشکیل مى دهد، 

بنابراین به منظور حل مشکالت معیشتى شهروندان و 
اشتغال جوانان، حمایت از بخش هاى تولیدى کشور که 
بخش قابل توجهى از آنها در شهرك هاى صنعتى مستقر 

هستند، ضرورى است. 
مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان با 
اشاره به راهکارهاى عملى تحقق اقتصاد مقاومتى افزود: 
مشــکالت مالیاتى و نرخ باالى تسهیالت بانکى، توان 
رقابت را از شــرکت هاى تولیدى و صنعتى کشور سلب 
کرده است که براى دستیابى به توسعه صنعتى، ناگزیر به 
حمایت از تولید و صنعت، رفع چالش هاى موجود در کشور 

و بهبود فضاى کسب و کارهستیم.

بافت فرش 5000مترى 
کاشانى ها براى نجف

تسریع در ارائه اسناد شرکت هاى 
مستقر در شهرك هاى صنعتى

مدیران و مربیان مهدهاى 
کودك پاى درس ماه نشستند

رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان اصفهان گفت: 
طرح پاى درس ماه، ویژه مدیــران و مربیان مهدهاى 
کودك شهرســتان اصفهان داراى کانون غنچه هاى 
هالل احمر با همکارى بهزیستى شهرستان برگزار شد. 

شــهریار انصارى با اشــاره به اینکه این طرح با هدف 
آموزش و آشنایى مربیان با تاریخچه، اصول، اهداف و 
آموزش هاى امدادى برگزار مى شود، تصریح کرد: طرح 
پاى درس ماه ویژه مدیران و مربیان مهدهاى کودك 
شهرســتان اصفهان به مدت چهار هفته در روزهاى 
پنج شــنبه توســط واحد آموزش این جمعیت در حال 
برگزارى است.وى افزود: آموزش آشنایى با تاریخچه 
هالل احمر و صلیب سرخ، آموزش امداد و کمک هاى 
اولیه با سرفصل هاى ارزیابى مصدوم، احیاى قلبى ریوى، 
پانسمان و بانداژ و... از مباحث ارائه شده در این دوره است.

رفع تصرف اراضى ملى در تیران 
بیش از پنج هزار مترمربع از اراضى ملى تیران و کرون 
رفع تصرف شد.مدیراداره منابع طبیعى و آبخیزدارى 
شهرستان تیران و کرون گفت: این اراضى بر اساس 
تبصره یک ماده 55قانون حفاظت از اراضى ملى رفع 
تصرف شد. مهدى عالى پور با اشاره به اینکه در این 
اراضى به طورغیرقانونى اقدام به کاشت نهال براى 
بهره بردارى شخصى شــده بود، افزود:پرونده این 
بهره بردار متخلف براى بررسى بیشتر و تعیین جریمه 

به مراجع قضائى تحویل داده شد.

خبر

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 ســاختمانهاى فاقد سند رسمى 
مستقر در واحد ثبتى شهرستان فالورجان 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 شــماره 139660302007002727 مورخ 96/07/24 موســى حیدرى فرزند ناصر نســبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 230,55 مترمربع پالك شماره 41 اصلى واقع در سهلوان بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى عباس باقریان.
2 - راى شماره 139660302007002943 مورخ 96/08/16 سید مصطفى میرلوحى حسن آبادى فرزند 
سید محمدحسین نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 158,79 مترمربع پالك شماره 180 فرعى 
از 23 اصلى واقع در حسن آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى سید على 

میرلوحى.
3 - راى شماره 139660302007003204 مورخ 96/09/20 احمد دهخدا حسن آبادى فرزند ناصر نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 32,80 مترمربع پالك شماره 150 فرعى از 23 اصلى واقع در حسن 

آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى عزیزاله دهخدا.
4 - راى شماره 139660302007003205 مورخ 96/09/20 مصطفى سعیدى کلیشادى فرزند شکراله 
نسبت به ششدانگ یکباب تعمیرگاه و مغازه هاى متصله به مســاحت 839,55 مترمربع پالك شماره 19 

اصلى واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
5 - راى شماره 139660302007003206 مورخ 96/09/20 اعظم نادرى باغ ابریشمى فرزند على نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 227,50 مترمربع پالك شماره 24 اصلى واقع در 

باغ ابریشم بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
6 - راى شماره 139660302007003207 مورخ 96/09/20 امید سعیدى باغ ابریشمى فرزند قاسمعلى 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 227,50 مترمربع پالك شماره 24 اصلى واقع 

در باغ ابریشم بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
7 – راى شــماره 139660302007003210 مورخ 96/09/20 اکبر موســیانى فرزند اسداله نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 302,52 مترمربع پالك شماره 14 اصلى واقع در موسیان بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى اسماعیل قلعه موسیانى.
8 - راى شماره 139660302007003211 مورخ 96/09/20 مهدى هادیان قهدریجانى فرزند نعمت اله 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 336,35 مترمربع پالك شماره 175 فرعى از 386 اصلى واقع 

در قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
9 - راى شماره 139660302007003212 مورخ 96/09/20 احمد نوروزى فرزند حسن نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 252,60 مترمربع پالك شماره 38 فرعى از 24 اصلى واقع در باغ ابریشم بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى سید احمد میرلوحى حسن آبادى.
10 - راى شماره 139660302007003213 مورخ 96/09/20 سجاد کیانى فالورجانى فرزند اصغر نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام به مساحت 165,10 مترمربع پالك شماره15 اصلى واقع در فالورجان 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى علیرضا رستگار.
11 - راى شماره 139660302007003214 مورخ 96/09/20 تیمور رشــیدى فرزند ابراهیم نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام به مساحت 213,35 مترمربع پالك شماره 430 اصلى واقع در مینادشت 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابراهیم رشیدى.
12 - راى شماره 139660302007003215 مورخ 96/09/20 کریم احمدى فالورجانى فرزند حسن نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 148,58 مترمربع پالك شماره15 اصلى واقع در فالورجان بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى احمد رهنما.
13 - راى شــماره 139660302007003216 مورخ 96/09/20 على اکبر جعفر زاده قهدریجانى فرزند 
حسین نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 200 مترمربع پالك شماره 385 اصلى واقع در قهدریجان 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى جهان سلطان موسوى.
14 – راى شماره 139660302007003217 مورخ 96/09/20 محمد ابراهیمى فرزند رمضان نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 393,80 مترمربع پالك شماره 527 اصلى واقع در پالرت بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى رمضان ابراهیمى پالرتى.
15 - راى شــماره 139660302007003219 مــورخ 96/09/20 قدیرعلى قاســمى فالورجانى فرزند 
محمدعلى نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 156,99 مترمربع پالك شماره15 اصلى واقع در 

فالورجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى علیرضا رستگار.
16 - راى شماره 139660302007003220 مورخ 96/09/20 محمدرضا سلیمى سودرجانى فرزند سیف 
اله نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 248,35 مترمربع پالك شماره 8 فرعى از 21 اصلى واقع در 

سودرجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى رمضانعلى حسن پور.
17 - راى شماره 139660302007003221 مورخ 96/09/20 محمود گردانى شرودانى فرزند مندعلى 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 442,40 مترمربع پالك شماره 415 اصلى واقع در کروج بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى محمدرضا گردانى شرودانى.
18 - راى شماره 139660302007003222 مورخ 96/09/20 محمود گردانى شرودانى فرزند مندعلى 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 220,73 مترمربع پالك شماره 415 اصلى واقع در کروج بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى محمدرضا گردانى شرودانى.
19 - راى شماره 139660302007003223 مورخ 96/09/20 مجید عسگریان زازرانى فرزند قاسمعلى 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 170,13 مترمربع پالك شماره 12 اصلى واقع در زازران بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى غالمرضا شیخى زازرانى.
20 - راى شــماره 139660302007003224 مورخ 96/09/20 حسین رضائى کلیشادى فرزند مرتضى 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 180,52 مترمربع پالك شماره 19 اصلى واقع در کلیشاد بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى رجبعلى رضائى کلیشادى.
21 - راى شماره 139660302007003225 مورخ 96/09/20 علیرضا شــفیعى سودرجانى فرزند اکبر 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 154,70 مترمربع پالك شماره 534 فرعى از 22 اصلى واقع در 

سودرجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى قربانعلى زمانى.
22 - راى شــماره 139660302007003278 مورخ 96/09/22 حسن شیرعلى فرزند قدمعلى نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 189,13 مترمربع پالك شماره 19 اصلى واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى قدمعلى شیرعلى.
23 - راى شماره 139660302007003279 مورخ 96/09/22 نوروز درودگر نرگانى فرزند اصغر نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 368,75 مترمربع پالك شماره 701 اصلى واقع در اکبرآباد بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى اکبر مرتضوى گاونانى.
24 - راى شماره 139660302007003297 مورخ 96/09/23 عبداله کریمى قهدریجانى فرزند حسنعلى 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 280,12 مترمربع پالك شماره 763 فرعى از 386 اصلى واقع 

در قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
25 - راى شماره 139660302007003006 مورخ 96/08/24 گل طال رئیسى فرزند مهرعلى نسبت به  
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 285,51 مترمربع پالك شــماره  فرعى از 411 اصلى واقع در شرودان 

بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه مهدى کیانى .
26- راى شماره 139660302007001960مورخ 1396/05/24آقاى/خانم صدیقه محمدى پالرتى فرزند 
خیراله نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 455,30متر مربع  پالك شماره   فرعى از 527 اصلى واقع 

در پالرت بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه براتعلى محمدى
27- راى شــماره 139660302007003228 مورخ 96/09/21 صفرعلى توکلى گارماســه  فرزند زین 
العابدین نسبت به  ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 113,41 مترمربع پالك شماره110و111 فرعى از 

406 اصلى واقع در گارماسه  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه رجبعلى توکلى 
28- راى شــماره 139660302007003226 مورخ 96/09/20 صفرعلى توکلى گارماســه  فرزند زین 
العابدین نسبت به  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 220,46 مترمربع پالك شماره107 فرعى از 406 اصلى 

واقع در گارماسه  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه قربانعلى  و محمد على و حسینعلى  توکلى
29- راى شماره 139660302007003229 مورخ 96/09/21 حسن صفرى فرزند محمدعلى  نسبت به  
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 103,73 مترمربع پالك شماره فرعى از 411 اصلى واقع در شرودان بخش 

9 ثبت اصفهان مالک اولیه حسین مرادى 
30- راى شــماره 139660302007003324 مورخ 96/09/26 فریده شریفى خیر آبادى  فرزند حیاتقلى  
نسبت به  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 74,10 مترمربع پالك شماره فرعى از 5 اصلى واقع در منصور 

آباد بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه احمد میرزا مسعود 
31- راى شماره 139660302007002796 مورخ 96/09/29 مرتضى حشمت قهدریجانى فرزندحسین 
نسبت به  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 189,33 مترمربع پالك شماره433فرعى از 386 اصلى واقع 

درقهدریجان  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه خود متقاضى 
32- راى شماره 139660302007003326 مورخ 96/09/26 آتوســا آرازش فرزند عنایت اله نسبت به  
106 سهم مشاع از 1295سهم ششدانگ یکباب ساختمان تجارى نیمه تمام به مساحت 669,45 مترمربع 
پالك شماره فرعى از 497اصلى واقع درپاوا(پیربکران)  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه عبدالکریم قاسمى 
33- راى شــماره 139660302007003325 مورخ 96/09/26 محمد  آرازش فرزند عنایت اله نسبت به  
106 سهم مشاع از 1295سهم ششدانگ یکباب ساختمان تجارى نیمه تمام به مساحت 669,45 مترمربع 
پالك شماره فرعى از 497اصلى واقع درپاوا(پیربکران)  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه عبدالکریم قاسمى

34- راى شــماره 139660302007003327 مــورخ 96/09/26 الناز آرازش فرزند عنایت اله نســبت 
به  214 سهم مشاع از 1295سهم ششــدانگ یکباب ســاختمان تجارى نیمه تمام به مساحت 669,45 
مترمربع پالك شــماره فرعى از 497اصلى واقــع درپاوا(پیربکران)  بخش 9 ثبــت اصفهان مالک اولیه
 عبدالکریم قاسمى تاریخ انتشار نوبت اول :  روز دوشنبه مـــورخ 1396/10/04 تاریخ انتشار نوبت دوم : 
روز سه شنبه مورخ 1396/10/19  م الف: 927  اکبر پور مقدم- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان 

فالورجان/ 10/118
حصر وراثت

اصغر یزدخواستى داراى شناسنامه شماره 1542 به شــرح دادخواست به کالسه 2140/96 ح54 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان احمد یزدخواستى به شناسنامه 16421 
در تاریخ 95/11/14 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک 
پسر، یک دختر، یک همسر دائمى به اسامى: 1- اصغر یزدخواســتى به ش.ش 1542 نسبت با متوفى فرزند 
2- اعظم یزدخواستى به ش.ش 2820 نسبت با متوفى فرزند 3- منور سرائیان به ش.ش 387 نسبت با متوفى 
همسر والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى 
اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهى صادر خواهد شد. م الف: 31032 شعبه 54  شــوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره 

سه) /10/439
حصر وراثت

شیرین محمدى داراى شناسنامه شــماره 225 به شرح دادخواست به کالســه 2142/96 ح54 از این شورا 
درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ســیدحمید موسویان قهفرخى به 
شناسنامه 54 در تاریخ 96/8/13 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به یک پسر و یک دختر و یک همسر و مادر به اسامى: 1- سید محمدرضا موسویان قهفرخى به ش.ش 
4622423261 نسبت با متوفى فرزند 2- شمیم سادات موسویان قهفرخى به ش.ش 1273420713 نسبت 
با متوفى فرزند 3- شیرین محمدى به ش.ش 225 نســبت با متوفى همسر 4- مونس حقیقتیان به ش.ش 
7961 نسبت با متوفى مادر والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى 
مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 31034 شــعبه 54  شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره سه) /10/440
حصر وراثت

مهســا کیانى فالورجانى داراى شناسنامه شماره 14899 به شرح دادخواســت به کالسه 2118/96 ح54 از 
این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محسن کیانى فالورجانى 
به شناسنامه 5 در تاریخ 95/6/30 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به دو دختر و یک همسر به اسامى: 1- مهسا کیانى فالورجانى به ش.ش 14899 نسبت با متوفى فرزند 
2- مهرناز کیانى فالورجانى به ش.ش 4610421763 نســبت با متوفى فرزند 3- مهرانگیز اشرفى خوزانى 
به ش.ش 1347 نسبت با متوفى همسر والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 31035 شعبه 54  شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره سه) /10/441
حصر وراثت

زهرا حکمتى داراى شناسنامه شماره 580 به شرح دادخواست به کالسه 2119/96 ح54 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان غالمعلى مهیارى ده سرخى به شناسنامه 6 در 
تاریخ 96/6/2 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به چهار پسر و 
پنج دختر و دو همسر به اسامى: 1- داود مهیارى ده سرخى به ش.ش 5734 نسبت با متوفى فرزند 2- رحمت 
مهیارى ده ســرخى به ش.ش 7115 نســبت با متو فى فرزند 3- امین مهیارى ده سرخى به ش.ش 7999 
نسبت با متوفى فرزند 4- رامین مهیارى ده سرخى به ش.ش 10510 نسبت با متوفى فرزند 5- ایران دخت 
مهیارى ده سرخى به ش.ش 5733 نسبت با متوفى فرزند 6- ســیمین دخت مهیارى ده سرخى به ش.ش 
26 نسبت با متوفى فرزند 7- مهتاب مهیارى به ش.ش 9308 نسبت با متوفى فرزند 8- مهشاد مهیارى به 
ش.ش 1271054213 نسبت با متوفى فرزند 9- مهسا مهیارى به ش.ش 1271717492 نسبت با متوفى 
فرزند 10- سلبى ناز قاراخانى ده ســرخى به ش.ش 23 نسبت با متوفى همسر 11- زهرا حکمتى به ش.ش 
580 نسبت با متوفى همسر والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى 
مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 31037 شــعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره سه) /10/442
حصر وراثت

پریسا صادقى داراى شناسنامه شــماره 16955 به شرح دادخواست به کالســه 2145/96 ح54 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ابراهیم صادقى به شناسنامه 45 در تاریخ 
96/8/5 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر، دو دختر، 
یک همسر دائمى و مادر به اسامى: 1- حمید صادقى به ش.ش 2623 نسبت با متوفى فرزند 2- مجید صادقى 
به ش.ش 51557 نســبت با متوفى فرزند 3- مریم صادقى به ش.ش 924 نسبت با متوفى فرزند 4- پریسا 
صادقى به ش.ش 16955 نسبت با متوفى فرزند 5- درخشنده صادقى هنجیه به ش.ش 44 نسبت با متوفى 
همسر 6- فاطمه صادقى پور به ش.ش 824 نسبت با متوفى مادر والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 31041 شعبه 54 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع  شماره سه) /10/444
حصر وراثت

عفت یزدانى آدرمنابادى داراى شناسنامه شماره 106 به شــرح دادخواست به کالسه 2148/96 ح54 از این 
شورا درخواست گواهى حصر وراثت نم وده و چنین توضیح داده که شادروان حسین احمدى به شناسنامه 99 در 
تاریخ 96/8/24 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر و 
یک دختر و یک همسر و مادر به اسامى: 1- مهدى احمدى به ش.ش 207 نسبت با متوفى فرزند 2- مرتضى 
احمدى به ش.ش 5678 نسبت با متوفى فرزند 3- فرزانه احمدى به ش.ش 1270574361 نسبت با متوفى 
فرزند 4- عفت یزدانى آدرمنابادى به ش.ش 106 نســبت با متوفى همسر 5- ذلیخا حق شناس آدرمنابادى 
به ش.ش 62 نسبت با متوفى مادر والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 31046 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره سه) /10/446
حصر وراثت

مژگان نصرى نصرآبادى داراى شناســنامه شماره 1544 به شرح دادخواســت به کالسه 2146/96 ح54 از 
این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عباس نصرى نصرآبادى به 
شناسنامه 45 در تاریخ 96/9/3 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به یک پسر و یک همسر دائمى به اسامى: 1- على نصرى نصرآبادى به ش.ش 1271398087 نسبت با متوفى 
فرزند 2- مژگان نصرى نصرآبادى به ش.ش 1544  نسبت با متوفى همسر والغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 31047 شعبه 

54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /10/447
حصر وراثت

سیده آذر باجگاه داراى شناسنامه شماره 16711 به شــرح دادخواست به کالسه 2147/96 ح54 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید احمد باجگاه به شناسنامه 173 در 
تاریخ 96/4/15 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر 
و یک دختر به اسامى: 1- سیده آذر باجگاه به ش.ش 16711 نسبت با متوفى فرزند 2- سید آرش باجگاه به 
ش.ش 10377 نســبت با متوفى فرزند والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 31048 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان 

اصف هان (مجتمع شماره سه) /10/448
حصر وراثت

ناهید عادلى نیا داراى شناسنامه شــماره 2326 به شرح دادخواست به کالســه 2150/96 ح54 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان زینب سوارى دهقى به شناسنامه 24 
در تاریخ 96/6/12 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به سه 
پسر و شش دختر به اسامى: 1- على عادلى نیا به ش.ش 1356 نسبت با متوفى فرزند 2- احمدعلى عادلى نیا 
به ش.ش 1073 نسبت با متوفى فرزند 3- روح اله عادلى نیا به ش.ش 2830 نسبت با متوفى فرزند 4- زهرا 
عادلى نیا به ش.ش 397 نســبت با متوفى فرزند 5- زهره عادلى نیا به ش.ش 386 نســبت با متوفى فرزند 
6- مهین عادلى نیا به ش.ش 1046 نســبت با متوفى فرزند 7- نجمه عادلى نیا به ش.ش 4956 نسبت با 
متوفى فرزند 8- ناهید عادلى نیا به ش.ش 2326 نسبت با متوفى فرزند 9- مهرى عادلى نیا به ش.ش 3039 
نسبت با متوفى فرزند والغیر. 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 باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 31049 شــعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره س ه) /10/449
حصر وراثت

حسین شهبازى دستگردى داراى شناسنامه شماره 50815 به شرح دادخواست به کالسه 2149/96 ح54 از 
این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صغرى زارعى به شناسنامه 
79 در تاریخ 96/9/15 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه 

پ سر و یک دختر به اسامى: 1- اکبر شهبازى دستگردى به ش.ش 1078 نسبت با متوفى فرزند 2- اسماعیل 
شهبازى دستگردى به ش.ش 42747 نسبت با متوفى فرزند 3- حسین شهبازى دستگردى به ش.ش 50815 
نسبت با متوفى فرزند 4- زهراء شهبازى دستگردى به ش.ش 1537 نسبت با متوفى فرزند والغیر. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه 
از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 

31050 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /10/450
 حصر وراثت

مهدى کیانى داراى شناسنامه شماره 1130 به شــرح دادخواست به کالســه 2154/96 ح 54 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان زهرا شیروى بشناسنامه 47377 در 
تاریخ 95/9/23 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر، 
یک دختر، یک همسر به اسامى: 1- مهدى کیانى به ش ش 1130 نسبت با متوفى فرزند 2- حامد کیانى به 
ش ش 1188 نسبت با متوفى فرزند 3- لیال کیانى فالورجانى به ش ش 415 نسبت با متوفى فرزند 4- احمد 
کیانى فالورجانى به ش ش 162 نسبت با متوفى همسر والغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 31052 شعبه 54 شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /10/452
حصر وراثت

محمد حسینى تودشگى داراى شناسنامه شماره 12 به شرح دادخواست به کالسه 2155/96 ح 54 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اشرف حسینى تودشکى بشناسنامه 4 
در تاریخ 96/8/25 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به پنج 
پسر، سه دختر و همسر به اسامى: 1- ناصر حسینى تودشکى به ش ش 124 نسبت با متوفى فرزند 2- علیرضا 
حسینى تودشکى به ش ش 1739 نسبت با متوفى فرزند 3- بهزاد حسینى تودشکى به ش ش 436 نسبت با 
متوفى فرزند 4- بهروز حسینى به ش ش 590 نسبت با متوفى فرزند 5- مهدى حسینى تودشکى ش ش 993 
نسبت با متوفى فرزند 6- منیژه حسینى تودشکى ش ش 326 نسبت با متوفى فرزند 7- منیره حسینى تودشکى 
ش ش 690 نسبت با متوفى فرزند 8- مرجان حسینى تودشکى ش ش 15774 نسبت با متوفى فرزند 9- محمد 
حسینى تودشگى ش ش 12 نسبت با متوفى  همسر والغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 31054 شعبه 54 شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /10/453
حصر وراثت

زهرا سید طراح داراى شناسنامه شــماره 242 به شرح دادخواست به کالســه 2156/96 ح 54 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید حسین سید طراح بشناسنامه 830 
در تاریخ 96/9/2 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر 
و دو دختر و یک همسر به اسامى: 1- سید اکبر سید طراح به ش ش 2882 نسبت با متوفى فرزند 2- زهرا سید 
طراح به ش ش 242 نسبت با متوفى فرزند 3- فاطمه سادات سید طراح به ش ش 1785 نسبت با متوفى فرزند 
4- زهره مجید به ش ش 735 نسبت با متوفى همسر  والغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 31055 شعبه 54 شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /10/454
حصر وراثت

نفیسه سادات رضوانى داراى شناسنامه شماره 4049 به شرح دادخواست به کالسه 2158/96 ح54 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سیدمحمد رضوانى به شناسنامه 256 
در تاریخ 96/9/15 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر 
و دو دختر و یک همسر به اسامى: 1- سیدعلى رضوانى به ش.ش 5205 نسبت با متوفى فرزند 2- سیدمجید 
رضوانى به ش.ش 13012 نسبت با متوفى فرزند 3- ســیدرضا رضوانى به ش.ش 1270128892 نسبت با 
متوفى فرزند 4- بدرالسادات رضوانى به ش.ش 3951 نســبت با متوفى فرزند 5- نفیسه سادات رضوانى به 
ش.ش 4049 نسبت با متوفى فرزند 6- زهرا قائدى بارده ئى  به ش.ش 760 نسبت با متوفى همسر والغیر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا 
وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد 

شد. م الف: 31056 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /10/455 
حصر وراثت

بهرام فریدون داراى شناســنامه شماره 27054 به شرح دادخواست به کالســه 2157/96 ح54 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان ملوك ایروانى به شناسنامه 734 در 
تاریخ 88/11/5 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر 
و دو دختر به اسامى: 1- بهرام فریدون به ش.ش 27054 نسبت با متوفى فرزند 2- بیژن فریدون به ش.ش 
18355 نسبت با متوفى فرزند 3- آذر فریدون به  ش.ش 939 نســبت با متوفى فرزند 4- پروانه فریدون به 
ش.ش 27055 نســبت با متوفى فرزند والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 31057 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره سه) /10/456
حصر وراثت

آقاى سعید عسیسى داراى شناسنامه شماره 78608 به شرح دادخواست به کالسه 2152/96 ح54 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن عسیسى به شناسنامه 39686 در 
تاریخ 90/10/28 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به شش پسر، 
دو دختر و یک همسر دائمى به اسامى: 1- سعید عسیسى به ش.ش 78608 نسبت با متوفى فرزند 2- مهدى 
عسیسى به ش.ش 1270606689 نسبت با متوفى فرزند 3- ع باس عسسى به ش.ش 1489 نسبت با متوفى 
فرزند 4- على عسیسى به ش.ش 78609 نسبت با متوفى فرزند 5- نفیسه عسیسى به ش.ش 3866 نسبت 
با متوفى فرزند 6- ملیحه عسیسى به ش.ش 703 نسبت با متوفى فرزند 7- مجید عسیسى به ش.ش 78610 
نسبت با متوفى فرزند 8- محمد عسیسى به ش.ش 10330 نسبت با متوفى فرزند 9- زهرا نمازى به ش.ش 
226 نسبت با متوفى همسر والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى 
مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 31059 شــعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره سه) /10/457

مدیر امور ســینمایى حوزه هنــرى اصفهان از 
تخریب سینما ایران از ســوى گروهى ناشناس 

خبر داد.
مصطفى حســینى اظهار داشــت: صبح دیروز 
عده اى ناشناس دســت به تخریب سینما ایران 
زدنــد و در مواجهه با اعتراض مســئوالن حوزه 
هنرى که مالک اصلى سینماســت، مدعى شدند 
که از ســوى بانک دى مجوز تخریب سینما را به 
عنوان مالک اصلى آن دارند، اما تاکنون حکمى 
مبنى بر اینکه از ســوى چه ارگانــى موظف به 

تخریب این سینما شده اند، ارائه نکرده اند. 
وى با تأکید بر اینکه شــهردار اصفهان و اعضاى 
شوراى اسالمى شهر، حمایت همه جانبه خود را 
براى پیشگیرى از ســینما ایران اعمال کرده اند، 
گفت: متأســفانه تخریبگران مدعى هستند که 
مالک این ســینما بوده و قادر به دخل و تصرف 

در آن هستند.
حسینى اظهارداشــت: مالک اصلى سینما ایران 
حوزه هنرى اســت و بانک دى اگر مشــکلى با 
بنیاد شهید بر سر مالکیت این ســینما دارد، باید 

آن را حل کند.
مدیر امور سینمایى حوزه هنرى اصفهان ادامه داد: 
تغییر کاربرى سینما جریانى پیچیده است که باید 
میان بانک دى و بنیاد شهید حل و فصل شود. وى 
اظهارداشت: متأسفانه متولیان فرهنگى به راحتى 
دســت به تخریب اماکن فرهنگــى مى زنند، در 
حالى که مالکیت سینما ایران از بنیاد شهید استان 
به حوزه هنرى واگذار شده و دیگر نباید علیه این 

حکم اقدامى صورت گیرد. 

اســتاندار اصفهان نســبت به جوانگرایى و استفاده از 
بانوان متخصص در مدیریت بخش هاى مختلف استان 

اصفهان تأکید کرد.
محسن مهرعلیزاده افزود:  اولین انتصاب در سطح استان 
و در دوره مدیریــت جدید، انتصاب یــک بانو به عنوان 
مدیرکل بهزیســتى بود و از این پس  روند جوانگرایى و 
واگذارى مدیریت ها به بانــوان متخصص ادامه خواهد 

داشت.
اســتاندار اصفهان همچنیــن پیش تر گفتــه بود:  به 
جوانگرایى و اســتفاده از بانوان اعتقاد دارم، زیرا بانوان 
نیمى از جمعیت و نیمه اثرگذار جامعه هستند و دلیل ندارد 

خانمى که تحصیل کرده است در خانه بنشیند.
 مهرعلیزاده با بیان اینکه با تربیت مدیران جوان، باید خأل 
مدیریت کشور پر شــود، خاطرنشان کرد: میانگین سن 
مدیران دستگاه هاى اجرایى بسیار باالست که در نتیجه 
این شــرایط، بى انگیزگى و محافظه کارى در اســتان 

اصفهان حاکم شده است.
اســتاندار اصفهان اضافه کرد: مدیران اگر مى خواهند 
مدیر بمانند باید شجاعت، شهامت و ریسک پذیرى را در 

تصمیم گیرى ها داشته باشند.

تیشه «عده اى ناشناس» 
به ریشه سینما ایران 

استاندار اصفهان:

جوانگرایى و استفاده از بانوان متخصص 
در استان ادامه مى یابد



استاناستان 11113131 سال چهاردهمسه شنبه 19 دى ماه   1396

 ساخت شبیه ساز حرکتى در 
فرآیند پرتودرمانى در خمینى شهر

واحــد  اســالمى  آزاد  دانشــگاه  محققــان 
خمینى شــهر موفق به ساخت دســتگاه شبیه ساز 

حرکتى در فرآیند آموزش پرتو درمانى  شدند.
علیرضــا ســیف زاده، اســتاد راهنمــا و از 
مخترعان این دســتگاه شبیه ســاز گفــت: کاربرد 
لکترونیکــى بــراى  و گســترش تجهیــزات ا
آمــوزش دانشــجویان بــه  وســیله تکنولــوژى

 شبیه ســازى واقعیت مجازى، هــدف اصلى این 
تحقیق است. 

وى افزود: آنچه هدف اصلى در ساخت این دستگاه 
است، اســتفاده از تجهیزات الکترونیکى و محیط 
شبیه ســازى و گرافیکى براى کمــک به آموزش 
دانشــجویان مهندســى پزشــکى و پیراپزشکى 

است. 
ســیف زاده با بیان اینکه این موتــور داراى هوش 
مصنوعى است که در ساخت محیط شبیه سازى شده 
و برخورد فرد با اشــیاء و افراد در محیط شبیه سازى 
بسیار کاربردى اســت، اظهار داشت: پس از ساخت 
محیط شبیه ســازى شــده، با اســتفاده از نرم افزار 
یونیتى و برنامه نویسى در این محیط و دادن هوش 
مصنوعى به اشــیاى موجود در محیط شبیه سازى 
شــده، این امکان فراهم مى شــود تا کاربر بتواند 
آموزش هــاى الزم در فرآینــد پرتــو درمانــى 
اعــم از شــناخت دســتگاه و یــا نحــوه برخورد 
اشــعه به تومور و یا مکانیزم کار دستگاه را آموزش 

ببیند.

خبر

مدیر کل اوقــاف و امور خیریه اســتان اصفهان گفت: 
نماز طلــب باران صبح جمعــه 22 دى مــاه به امامت 
آیت ا...ابوالحســن مهدوى، نماینــده مجلس خبرگان 
رهبرى و امــام جمعه موقــت اصفهان در جــوار حرم 
مطهر امامزاده زینب بنت موســى بن جعفر(س)اقامه 

مى شود.
حجت االسالم و المسلمین رضا صادقى اظهار داشت: 
ســاعت 9و30دقیقه صبح جمعه 22 دى ماه براى نزول 
رحمت الهى و آمدن بــاران در اصفهــان نماز طلب و 

درخواست نزول باران اقامه مى شود. 
وى افزود: نماز باران مثل نماز عید دو رکعت اســت، در 

رکعت اول پنج قنوت و رکعت دوم  چهار قنوت دارد و بهتر 
است که به صورت جماعت  اقامه شود و همچنین مردم 
براى اقامه این نماز، سه روز روزه بگیرند و با دهان روزه 

این نماز خوانده شود.
مدیر کل اوقــاف و امور خیریه اســتان اصفهان با بیان 
اینکه این نماز براى جلب رحمت پروردگار است و بهتر 
است فرزندان را نیز همراه خود بیاوریم، عنوان کرد: در 
مستحبات نماز، امورى ذکر شده که همه حالت رقت و 
زارى و نیاز بندگان را مى  رساند تا جلب رحمت کند و قطعًا 
خداوند، بخشنده و مهربان است و ما وظیفه داریم تا به 

درگاه خداوند دعا کنیم.

مدیرعامل ســازمان پارك ها و فضاى ســبز شهردارى 
اصفهان از برگزارى فراخوان طراحى و اجراى المان هاى 
ســبز نوروزى با رویکرد تعامل با هنرمندان رشــته هاى 
مختلف و تنوع بخشــى به قالب هاى هنــرى و افزایش 

مشارکت مردمى در زیباسازى شهر خبر داد.
فروغ مرتضایى نژاد اظهارداشت: سازمان پارك ها و فضاى 
سبز شهردارى اصفهان در نظر دارد با هدف ایجاد شور و 
نشاط بیشتر در سطح شهر به ویژه در ایام نوروز و همچنین 
برخوردارى از رویکرد تعامل با هنرمندان رشته هاى مختلف 
و تنوع بخشــى به قالب هاى هنرى و افزایش مشــارکت 
مردمى در زیباسازى شهر، فراخوان طراحى و اجراى المان 

سبز نوروزى با رویکرد فضاى ســبز را برگزار کند. وى با 
اشاره موضوعات این فراخوان افزود: المان هاى تأکید کننده 
بر ساختار هویتى و تاریخى شــهر اصفهان و المان هاى 
مدرن داراى هویــت، از جمله موضوعــات فراخوان یاد 
شده به شمار مى رود، البته تمامى المان هاى طراحى شده 
باید در ترکیب و تلفیق با کاشــت گونه هاى گیاهى باشد. 
مرتضایى نژاد با بیان اینکه شرکت در فراخوان براى تمامى 
افراد حقیقى، حقوقى و به صورت گروهى از سراسر کشور 
امکانپذیر است، گفت: تمامى رشــته هاى مرتبط امکان 
شرکت در این فراخوان را دارند و تمامى طرح هاى منتخب 

توسط شخص طراح یا طراحان اجرا و نصب مى شود.

شهروندان در طراحى المان هاى 
سبز نوروزى مشارکت کنند

اقامه نماز طلب باران در 
امامزاده زینب (س) 

مزایده
شــماره مزایده: 139604302129000015 تاریــخ ثبــت: 1396/10/12 تاریخ واقعى انجــام مزایده: 
1396/11/11 مزایده منقول- به موجب پرونده اجرایى کالسه 9600080 یک دستگاه اتومبیل سوارى ال 
نود سفید رنگ مدل 1395 به شماره انتظامى 174هـ67 ایران 43 متعلق به آقاى احمد نقدى فرزند مرتضى 
که طبق نظر کارشناس رسمى به مبلغ 350/000/000 ریال (سیصد وپنجاه میلیون ریال) ارزیابى شده، از 
ساعت 9 الى 12 روز چهارشنبه مورخ 96/11/11 در اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان لنجان واقع در زرین 
شهر خیابان کارگر از طریق مزایده به فروش مى رسد. مزایده از مبلغ سیصد و پنجاه میلیون ریال شروع و به 
باالترین قیمت پیشنهادى نقداً فروخته مى شد و کلیه هزینه هاى قانونى به عهده برنده مزایده است و نیم عشر 
و حق مزایده نقداً وصول خواهد شد. ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمى اعالم گردد، مزایده روز ادارى بعد 
از تطعیلى در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. جهت شرکت در مزایده تحویل مبلغ پایه مزایده 
طى چک تضمین شده بانک ملى در وجه اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان لنجان به همراه تقاضاى کتبى و 
ارائه کارت شناسایى معتبر الزامى است. ضمناً برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى روز مزایده 
طى فیش مخصوص  در حساب اداره ثبت اسناد و امالك لنجان سپرده نماید. م الف: 1346 رئیسى زاده رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان لنجان /10/542
ابالغ وقت دادرسى

ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به 1- اشرف سادات مهدوى 2- محمد ساوجى- خواهان فریبرز پور  صالحى 
دادخواستى با موضوع مطالبه به طرفیت شما به شوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم نموده که به کالسه 
591/96 ش10ح ثبت و براى روز دوشنبه مورخ 96/11/23 ساعت 9/30 صبح تعین وقت گردیده است. با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده، به درخواست خواهان و به دستور شورا به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسى مدنى مراتب یک نوبت آگهى در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ مى گردد جهت 
دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه دهم حقوقى مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى 
در این شورا حاضر شوید، در غیر این صورت وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 2463 شعبه دهم حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک) /10/550
ابالغ

شماره پرونده: 877/94 ش5ح شماره دادنامه: 982 تاریخ: 95/12/18 خواهان: محمدرضا نادرى بنى فرزند 
حیدر به نشانى: شاهین شهر شرکت هواپیما سازى ایران (هسا) با وکالت: خانم زینب بیدرام گرگابى شاهین 
شهر عطار بین 3 و 4 شــرقى پالك 17 خوانده: عباس بحرینى به نشانى مجهول المکان موضوع: تقاضاى 
مطالبه مبلغ 5/000/000  ریال به استناد 2 فقره سفته بانضمام خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسى گردشکار: 
خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس ازانجام مراحل قانونى در وقت 
مقرر حوزه پنجم حوقى شوراى حل اختالف، با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى اعالم و بشرح ذیل 
مبادرت به صدور راى مى نماید. رأى قاضى شورا: درخصوص دادخواست محمدرضا نادرى بنى به طرفیت 
عباس بحرینى به خواسته مطالبه مبلغ 5/000/000 ریال بابت اصل خواسته به استناد 2 فقره سفته به شماره 
688355- 450041 به تاریخ 93/6/20 بانضمام هزینه دادرســى و تأخیر تأدیه، خوانده علیرغم ابالغ نشر 
آگهى در جلسه حضور نیافته است. نظر باینکه مستندات یاد شده بر اشتغال ذمه ى خوانده به میزان خواسته 
داللت دارد، شورا با استصحاب بقاى دین، اســتحقاق خواهان را بر مطالبه ى خواسته ثابت تشخیص داده، 
مستندا به ماده 1301 قانون مدنى و ماده 198 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 5/000/000 ریال بابت اصل خواسته و به استناد مواد 515، 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى مبلغ 
150/000 ریال بابت هزینه دادرســى و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه قانونى، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 
تقدیم دادخواست (94/11/9) لغایت زمان پرداخت براساس شاخص اعالمى از سوى بانک مرکزى جمهورى 
اسالمى ایران که حین اجراى حکم محاسبه خواهد شد، در حق خواهان صادر مى نماید. راى صادره غیابى 
ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و پس از آن ظرف بیست روز قابل اعتراض و 
رسیدگى محاکم عمومى حقوقى شاهین شهر مى باشد. م الف: 2081 مجتبى رضوانى- قاضى شعبه پنجم 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک) /10/551
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610103760004447 شــماره پرونده: 9609983760000359 شماره بایگانى شعبه: 
960508 تاریخ تنظیم: 1396/10/12 تاریخ حضور: 1396/11/23 ساعت حضور: 12:00 درخصوص دعوى 
صادق غفورى به طرفیت یعقوب غمخوار فرزند مجید در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این شعبه حاضر 

شوید. م الف: 2461 شعبه سوم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر  /10/552
حصر وراثت

کامران خداپرست بشناسنامه شــماره 766 باستناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، 
درخواستى بشــماره پرونده 611/96 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشــته است که شادروان حسین 
خداپرست فرزند حسن بشناسنامه شماره 284 در تاریخ 1396/9/27 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت 
عبارتند از 1- اشرف ملکى کوهپایه فرزند عباس شماره شناســنامه 51 نسبت با متوفى همسر 2- کامران 
خداپرست فرزند حسین شماره شناسنامه 766 نســبت با متوفى فرزند 3- مژگان خداپرست فرزند حسین 
شماره شناسنامه 754 نسبت با متوفى فرزند 4- مژده خداپرست فرزند حسین شماره شناسنامه 1860 نسبت 
با متوفى فرزند 5- ملیحه خداپرست فرزند حسین شماره شناسنامه 2554 نسبت با متوفى فرزند 6- فهیمه 
خداپرست فرزند حسین شماره شناسنامه 1270860070 نســبت با متوفى فرزند اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد 
او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهى ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد گردید. 

م الف: 2465 شعبه اول شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)  /10/553
فقدان سند مالکیت

شماره: 103/96/3833/28- 96/10/12 آقاى على مصفایى فرزند محمد باستناد دو برگ استشهادیه محلى 
که هویت و امضاء شهود در دفترخانه 33 شاهین شهر رســما گواهى شده مدعى است سند مالکیت خود به 
شماره چاپى 085101 را که به میزان ششدانگ به شماره پالك ثبتى 301/52922 واقع در بخش 16 حوزه 
ثبتى اصفهان (شاهین شــهر) که در ص 172 دفتر 569 ذیل ثبت 131935 بنام آقاى على مصفایى ثبت و 
صادر و تسلیم گردیده است و بموجب سند شماره 151208 مورخ 1385/02/23 دفترخانه 33 شاهین شهر به 
نامبرده انتقال قطعى یافته و بموجب سند شماره 151212 مورخ 1385/02/23 دفترخانه اسناد رسمى شماره 
33 شاهین شهر به نفع بانک رفاه کارگران شعبه مرکزى شــاهین شهر و نیز بموجب سند شماره 158141 
مورخ 1386/07/25 دفترخانه شماره 33 به نفع شرکت ملى نفتکش ایران در رهن قرار گرفته است و معامله 
دیگرى هم انجام نشده است، فاقد استفاده مى باشد و طبق تبصره  5 ماده 120 آ.ق.ث به علت اسباب کشى 
سند مالکیت مفقود گردیده است و تقاضاى صدور سند المثنى نموده است، که طبق تبصره یک اصالحى ماده 
120 آ.ق.ث مراتب آگهى میگردد که هر کس 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 صورتمجلس و اصل 

سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه 
نشود المثنى سند مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. م الف: 2466 ناصر صیادى- رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالك شاهین شهر /10/554
ابالغ تجدیدنظر خواهى

ابالغ نسخه ثانى دادخواست و ضمائم تجدیدنظرخوانده محسن ابراهیمى جهت تبادل لوایح- مژگان فالحى 
دادخواستى به خواسته تجدیدنظر خواهى از دادنامه صادره به شــماره 9609973759302017 در پرونده 
کالسه 951318 این دادگاه بطرفیت شما تقدیم که به شماره 9610543759300338 ثبت گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن تجدیدنظر خوانده به درخواست خواهان و به دستور دادگاه به تجویز ماده 73 
قانون آئین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به تجدیدنظر خوانده 
فوق الذکر ابالغ مى شود ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهى جهت دریافت دادخواست تجدیدنظر و ضمائم 
آن به دفتر شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى شاهین شهر مراجعه تا چنانچه پاسخى نسبت به تجدیدنظر خواهى 
تجدیدنظر خواه درخصوص دادنامه فوق الذکر داشته باشند ظرف موعد مقرر به دادگاه ارائه نمایند و اال وفق 

مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 2458 شعبه اول دادگاه عمومى خانواده شاهین شهر  /10/556
ابالغ وقت رسیدگى

نظر به اینکه خواهان خانم نادیا مردانى دادخواستى مبنى بر داورى به طرفیت خوانده آقاى ماروین والدیکا 
در این مرجع به شماره کالسه 353/96 ش1ح مطرح نموده اند و وقت رسیدگى نامبرده براى حضور طرفین 
تاریخ 96/11/24 ساعت 5 بعدازظهر در نظر گرفته شده است علیهذا با توجه به اینکه خوانده مجهول المکان 
مى باشد وفق ماده 73 آئین دادرسى مدنى تاریخ فوق االشعار یک نوبت در روزنامه منتشر تا چنانچه خوانده 
مطلع گردید جهت دریافت دادخواست و ضمائم ثانى آن به این واحد مراجعه نماید. م الف: 2453 شعبه اول 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)  /10/557
ابالغ وقت رسیدگى

نظر به اینکه خواهان آقاى غالمرضا على اکبرى خیرآبادى دادخواستى مبنى بر مطالبه وجه یک فقره چک 
به طرفیت خوانده خانم ام حدیث کریم دوست  در این مرجع به شماره کالسه 656/96 ش2ح مطرح نموده 
اند و وقت رسیدگى نامبرده براى حضور طرفین تاریخ 96/11/30 ساعت 17:15 بعدازظهر در نظر گرفته شده 
است علیهذا با توجه به اینکه خوانده مجهول المکان مى باشد وفق ماده 73 آئین دادرسى مدنى تاریخ فوق 
االشعار یک نوبت در روزنامه منتشر تا چنانچه خوانده مطلع گردید جهت دریافت دادخواست و ضمائم ثانى 
آن به این واحد مراجعه نماید. م الف: 2427 شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و 

میمه (مجتمع شماره یک) /10/558
ابالغ اجراییه

شــماره ابالغنامه: 9610103759208803 شــماره پرونده: 9509983759200939 شــماره بایگانى 
شــعبه: 950955 تاریخ تنظیم: 96/10/2 محکوم له: علیرضا کیان پور محکوم علیه: داود على نصرالهى- 
اسماعیل اسدى- حجت درخشــنده پیرو آگهى هاى منتشره در جراید بدینوســیله به داودعلى نصرالهى- 
اسماعیل اسدى- حجت درخشــنده که مجهول المکان مى باشد ابالغ مى شــود طبق اجرائیه صادره از 
9610423759200322 در پرونده کالسه 950955 به موجب دادنامه شماره 9609973759200200 مورخ 
1396/02/12 صادره از شعبه دوم حقوقى موجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه 
مربوطه 9609973759200200 محکوم علیهم محکومند به طور تضامنى به پرداخت مبلغ دویست و هفتاد 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و از باب تسبیب به پرداخت مبلغ هشت میلیون و چهارصد و بیست و پنج هزار 
ریال بابت هزینه دادرسى و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید لغایت اجراى حکم قابل محاسبه 
در واحد اجراى احکام مدنى براساس شاخص اعالمى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران در حق محکوم 
له محکوم و اعالم مى گردد در ضمن هزینه هاى اجرا بر عهده محکوم علیه است که در اجرا قابل محاسبه 
است. بدیهى است با توجه به غیابى بودن حکم، اجراى حکم غیابى منوط  به معرفى ضامن معتبر یا اخذ تأمین 
متناســب از محکوم له، یا ابالغ واقعى اجرائیه به محکوم علیه مى باشد لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در 
اجراى ماده 73 آ.د.م و ماده 9 قانون اجراى احکام مدنى در یکى از جراید کثیراالنتشار درج مى گردد تا ظرف 
ده روز پس از انتشار آگهى نسبت به اجراى مفاد اجرائیه اقدام گردد. در غیر اینصورت واحد اجراى احکام طبق 
مقررات نسبت به اجراى مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرایى اقدام خواهد نمود. استان اصفهان- شهرستان 
شاهین شهر- میدان امام حسین (ع)- خیابان شهید منتظرى- خیابان شهید توالیى- دادگسترى شاهین 

شهر. م الف: 2439 شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر /10/559
ابالغ وقت رسیدگى 

شماره ابالغنامه: 9610103759209069 شــماره پرونده: 9509983759201392 شماره بایگانى شعبه: 
951419 تاریخ تنظیــم: 1396/10/11 محکوم لــه: غالمرضا کریم زاده محکوم علیــه: هاجر ابراهیمى 
پیرو آگهى هاى منتش ــره در جراید بدینوســیله به هاجر ابراهیمى که مجهول المکان مى باشد ابالغ مى 
شــود طبق اجرائیه صادره از 9610423759200333 در پرونده کالسه 951419 به موجب دادنامه شماره 
9609973759200998 مورخ 1396/10/11 صادره از شــعبه دوم حقوقى محکوم علیه محکوم است به 
بطالن و بى اعتبارى معامله منعقده فیمابین طرفین معامله و حکم به ابطال سند قطعى شماره 43946 مورخ 
1394/10/21 تنظیمى در دفتر اسناد رسمى 80 شاهین شهر موضوع خودرو کامیون کشنده البرز به شماره 
467 ع 41 ایران 43 و از باب تسبیب به پرداخت شش میلیون و دویست و هفتاد و پنج هزار ریال بابت هزینه 
دادرسى و همچنین حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قابل محاسبه در واحد اجراى احکام مدنى در حق محکوم 
له. بدیهى است با توجه به غیابى بودن حکم، اجراى حکم غیابى منوط به معرفى ضامن معتبر یا اخذ تأمین 
متناســب از محکوم له، یا ابالغ واقعى اجرائیه به محکوم علیه مى باشد لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در 
اجراى ماده 73 آ.د.م و ماده 9 قانون اجراى احکام مدنى در یکى از جراید کثیراالنتشار درج مى گردد تا ظرف 
ده روز پس از انتشار آگهى نسبت به اجراى مفاد اجرائیه اقدام گردد. در غیر اینصورت واحد اجراى احکام طبق 
مقررات نسبت به اجراى مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرایى اقدام خواهد نمود. استان اصفهان- شهرستان 
شاهین شهر- میدان امام حسین (ع)- خیابان شهید منتظرى- خیابان شهید توالیى- دادگسترى شاهین 

شهر. م الف: 2428 شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر /10/560
حصر وراثت

طاهره کشتکار بشناسنامه شماره 324 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، درخواستى 
بشماره پرونده 596/96 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان یداله داودى بنى فرزند 
على اکبر بشناسنامه شماره 1843 در تاریخ 1396/9/29 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت  عبارتند از 
1- شیما داودى بنى فرزند یداله شماره شناسنامه: 2550 نسبت با متوفى: فرزند 2- شیوا داودى بنى فرزند 
یداله شماره شناسنامه: 901 نسبت با متوفى: فرزند 3- شاهین داودى بنى فرزند یداله شماره شناسنامه: 4719 
نسبت با متوفى: فرزند 4- طاهره کشتکار فرزند حسین على شماره شناسنامه: 324 نسبت با متوفى: همسر 
اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد 
و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهى ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد و 

اال گواهى صادر خواهد گردید. م الف: 2429 شعبه اول شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه 
(مجتمع شماره یک) /10/561

حصر وراثت
آقاى على محمد فوالدى بشناسنامه شماره 28 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، 
درخواستى بشماره پرونده 595/96 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان مرحومه زبیده 
دهخدائى فرزند رمضان على بشناسنامه شــماره 12 در تاریخ 1396/9/25 درگذشته و ورثه وى در هنگام 
درگذشت  عبارتند از 1- على محمد فوالدى فرزند عطااله شماره شناسنامه: 28 نسبت با متوفى: فرزند اینک 
با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا 
وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهى ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى 

صادر خواهد گردید. م الف: 2430 شعبه ویژه حصر وراثت شاهین شهر/10/562
حصر وراثت

نادعلى صادق پورجزى بشناسنامه شماره 54- برخوار باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه 
ورثه، درخواستى بشماره پرونده 576/96 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان حسن 
صادق پورجزى فرزند محمدکریم بشناسنامه شماره 2467 در تاریخ 1396/4/3 درگذشته و ورثه وى در هنگام 
درگذشت عبارتند از 1- نادعلى صادق پورجزى فرزند حسن شماره شناسنامه 54- برخوار نسبت با متوفى 
پسر 2- حیدرعلى صادق پورجزى فرزند حسن شماره شناسنامه 203 نسبت با متوفى پسر 3- قنبرعلى صادق 
پورجزى فرزند حسن شماره شناسنامه 7604 نسبت با متوفى پسر 4- رمضانعلى صادق پورجزى فرزند حسن 
شماره شناسنامه 7935 نسبت با متوفى پسر 5- حســینعلى صادق پورجزى فرزند حسن شماره شناسنامه 
249 نسبت با متوفى پسر 6- قربانعلى صادق پورجزى فرزند حسن شماره شناسنامه 8 نسبت با متوفى پسر 
7- فردوس صادق پورجزى فرزند حسن شماره شناسنامه 158 نسبت با متوفى دختر 8- بتول صادق پورجزى 
فرزند حسن شماره شناسنامه 176 نسبت با متوفى دختر  9- زهرا صادق پورجزى فرزند حسن شماره شناسنامه 
8205 نسبت با متوفى دختر 10- صغرا ناظریان جزى فرزند کریم شماره شناسنامه 6063 نسبت با متوفى 
همسر اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهى ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد 
و اال گواهى صادر خواهد گردید. م الف: 2433 شعبه اول شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه 

(مجتمع شماره یک) /10/563
حصر وراثت

سروش قلعه ملک ناغونى بشناسنامه شماره 635 باستناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه 
ورثه، درخواستى بشماره پرونده 601/96 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان نصرت 
قمرى فرزند محمدعلى بشناسنامه شــماره 1771 در تاریخ 1396/6/12 درگذشــته و ورثه وى در هنگام 
درگذشت عبارتند از 1- سروش قلعه ملک ناغونى فرزند سیامک شماره شناسنامه 635 نسبت با متوفى فرزند 
2- کیانوش قلعه ملک ناغونى فرزند سیامک شماره شناسنامه 11046 نسبت با متوفى فرزند 3- عبداالمیر 
قلعه ملک ناغونى فرزند سیامک شماره شناسنامه 11498 نسبت با متوفى فرزند 4- رضا قلعه ملک ناغونى 
فرزند سیامک شماره شناسنامه 174 نسبت با متوفى فرزند 5- سیاوش قلعه ملک ناغونى فرزند سیامک شماره 
شناسنامه 60703 نسبت با متوفى فرزند 6- میترا قلعه ملک ناغونى فرزند سیامک شماره شناسنامه 27909 
نسبت با متوفى فرزند  اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا 
هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهى ظرف مدت یک ماه 
به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد گردید. م الف: 2437 شعبه اول شوراى حل اختالف شهرستان 

شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک) /10/564
ابالغ دادخواست

ابالغ دادخواست و ضمائم به یوسف رضایى آقاى/خانم: محمدعلى تقیان دادخواستى به خواسته: مطالبه وجه 
چک به طرفیت یوسف رضایى به این شورا تسلیم که به کالسه 785/96 ثبت و براى روز 96/12/7 ساعت 
5/30 عصر وقت رسیدگى تعیین شده است. نظر به اینکه خوانده مجهول المکان مى باشد؛ لذا حسب ماده 73 
قانون آئین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار طبع و نشر مى شود و از خوانده 
مذکور دعوت به عمل مى آید جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم، به دفتر شورا شعبه 4 خورزوق 
مراجعه و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر شود. در صورت عدم حضور، دادخواست ابالغ شده محسوب 
و شورا تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد نمود. چنانچه بعداً نیازى به آگهى باشد فقط یک نوبت درج و مدت آن ده 

روز است. م الف: 2435 شعبه چهارم شوراى حل اختالف شهرستان برخوار (مجتمع شماره یک)  /10/565
حصر وراثت

بهاره منصورى گندمانى به شناسنامه شماره 5797 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه 
ورثه، درخواستى به  شماره پرونده 602/96 ش ح تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان 
حامد کریمى فرزند غالمحسین به شناسنامه شــماره 1249 در تاریخ 1395/10/18 درگذشته ورثه وى در 
هنگام درگذشت عبارتند از 1- بهاره منصورى گندمانى فرزند عباس مراد شماره شناسنامه 5797 نسبت با 
متوفى همسر 2- نیکو کریمى فرزند حامد شماره شناسنامه 9-498817-127 نسبت با متوفى دختر (فرزند) 
3- حسین کریمى فرزند حامد شماره شناسنامه 8-040326-510 نسبت با متوفى پسر (فرزند). اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه 
از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهى ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر 
خواهد گردید. م الف: 2440 شعبه اول شوراى حل اختالف شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک) /10/566

حصر وراثت
ماندانا محمدى به شناسنامه شماره 113 باســتناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، 
درخواستى به شــماره پرونده 606/96 ش ح تقدیم این شورا نموده چنین اشــعار داشته است که شادروان 
صفرعلى محمدى فرزند امیرقلى به شناسنامه شماره 498 در تاریخ 1396/8/23 درگذشته ورثه وى در هنگام 
درگذشت عبارتند از 1- خدیجه ابتدایى فرزند عبدالصمد شماره شناسنامه 518 نسبت با متوفى همسر 2- 
ماندانا محمدى فرزند صفرعلى شماره شناسنامه 113 نسبت با متوفى فرزند 3- صفا محمدى فرزند صفرعلى 
شماره شناسنامه 19 8 نسبت با متوفى فرزند 4- صابر محمدى فرزند صفرعلى شماره شناسنامه 638 نسبت با 
متوفى فرزند 5- الله محمدى فرزند صفرعلى شماره شناسنامه 386 نسبت با متوفى فرزند 6- ماهرخ محمدى 
فرزند صفرعلى شماره شناسنامه 724 نســبت با متوفى فرزند. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخستین آگهى ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد گردید. م الف: 2443 شعبه 

اول شوراى حل اختالف شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک) /10/567
اخطار اجرایى

شماره: 656/95- 96/8/10 به موجب راى شماره 372 تاریخ 96/6/1 حوزه 6 شوراى حل اختالف شهرستان 
گز که قطعیت یافته است. محکوم علیه 1- محمدرضا زندیان سفیددشتى 2- امین مهرى شرودانى هردو 

مجهول المکان محکوم است به خوانده ردیف دوم (امین مهرى شرودانى) حضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى 
و انجام مراحل قانونى و انتقال یک دستگاه خودروى سوارى پژو پارس به شماره انتظامى 416ل58- 53 به 
نام خواهان  1- حمیدرضا خلیلى 2- مجید نوروزى به نشانى گز بلوار معلم نمایشگاه اتومبیل خلیلى و خوانده 
ردیف اول (زندیان) محکوم به تهیه مقدمات انتقال سند و پرداخت هزینه دادرسى به مبلغ هفتصد و ده هزار 
ریال و هزینه نقل و انتقال در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر اجرایى در حق صندوق دولت. ماده 34 قانون 
اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاى 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 2445 شعبه 

ششم شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه /10/568
حصر وراثت

خانم الهام على فرد به شناسنامه شماره 758 به استناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، 
درخواستى به شماره پرونده 591/96 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان غالمعباس 
على فرد فرزند محمد به شناسنامه 15 در تاریخ 1396/9/12 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند 
از 1- فاطمه على فرد فرزند غالمعباس شماره شناسنامه 1680 نســبت با متوفى فرزند 2- مریم على فرد 
فرزند غالمعباس شماره شناسنامه 715 نسبت با متوفى فرزند 3- مرجان على فرد فرزند غالمعباس شماره 
شناسنامه 760 نسبت با متوفى فرزند 4- مهرى على فرد فرزند غالمعباس شماره شناسنامه 421 نبست با 
متوفى فرزند 5- زهرا على فرد فرزند غالمعباس شــماره شناسنامه 60 نسبت با متوفى فرزند 6- الهام على 
فرد فرزند غالمعباس شماره شناسنامه 758 نسبت با متوفى فرزند 7- صدیقه عبداللهى فرزند حسن شماره 
شناسنامه 1330 نسبت با متوفى زوجه 8- محمد رضا على فرد فرزند غالمعباس شماره شناسنامه 1667 نسبت 
با متوفى فرزند. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى 
اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر نخستین آگهى ظرف مدت یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد گردید. م الف: 2421 شعبه اول شوراى حل اختالف شهرستان شاهین 

شهر و میمه (مجتمع شماره یک) /10/569
حصر وراثت

آقاى عبدالرسول بمانى لیر گشاسى به شناسنامه شــماره 290 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت 
شناسنامه ورثه،  درخواستى به شــماره 579/96 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان 
سنگین موذرى به شناسنامه شماره 4569 در تاریخ سه شنبه 8 فروردین 1396 درگذشته و ورثه وى در هنگام 
درگذشت عبارتند از 1- پروین بمانى لیر گشاسى فرزند حاجت شماره شناسنامه 431 نسبت با متوفى فرزند 
2- عبدالرسول بمانى لیر گشاسى فرزند حاجت شماره شناسنامه 290 نسبت با متوفى فرزند 3- مسعود بمانى 
لیر گشاسى فرزند حاجت شماره شناسنامه 394 نسبت با متوفى فرزند 4- سیمین بمانى لیر گشاسى فرزند 
حاجت شماره شناسنامه 865 نسبت با متوفى فرزند 5 - نســرین بمانى لیر گشاسى فرزند حاجت آقا شماره 
شناسنامه 548 نسبت با متوفى فرزند. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى 
مى نماید تا هر کس اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهى ظرف مدت 
یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد گردید. م الف: 2369 شعبه اول شوراى حل اختالف 

شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک) /10/570
حصر وراثت

محمدعلى امینیان جزى با وکالت میثم محمدى به شناسنامه شماره 735 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت 
و رونوشت شناسنامه ورثه،  درخواستى به شماره 597/96 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که 
شادروان جعفر امینیان جزى فرزند صفرعلى به شناسنامه شماره 6087 در تاریخ 1396/8/10 درگذشته و ورثه 
وى در هنگام درگذشت عبارتند از 1- اقدس پاینده جزى فرزند رجبعلى شماره شناسنامه 93 نسبت با متوفى 
همسر 2- محمدعلى امینیان جزى فرزند جعفر شماره شناسنامه 735 نسبت با متوفى فرزند 3- ناهید امینیان 
جزى فرزند جعفر شماره شناسنامه 2769 نســبت با متوفى فرزند 4- زهرا امینیان جزى فرزند جعفر شماره 
شناسنامه 207 نسبت با متوفى فرزند 5- مهدى امینیان جزى فرزند جعفر شماره شناسنامه 66 نسبت با متوفى 
فرزند 6- پروین امینیان جزى فرزند جعفر شــماره شناسنامه 1443 نسبت با متوفى فرزند 7- اصغر امینیان 
جزى فرزند جعفر شماره شناسنامه 913 نسبت با متوفى فرزند . اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کس اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخستین آگهى ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد گردید. م الف: 2456 شعبه 

اول شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک) /10/571
حصر وراثت

اصغر محمدى امین آبادى به شناسنامه شماره 1779 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه 
ورثه، درخواستى به شــماره پرونده 599/96 تقدیم این شورا نموده چنین اشــعار داشته است که شادروان 
مرتضى عادلى فرزند کاظم به شناسنامه شماره 2840 در تاریخ 1396/9/10 درگذشته و ورثه وى در هنگام 
درگذشت عبارتند از 1- فاطمه یادگارى دهنوى فرزند حسین شماره شناسنامه 2330 نسبت با متوفى مادر 
2- مژده حویزه فرزند احمد شماره شناسنامه 1023 نســبت با متوفى همسر 3- زهرا عادلى فرزند مرتضى 
شماره شناسنامه 1112 نسبت با متوفى فرزند 4- سعید عادلى فرزند مرتضى شماره شناسنامه 1270996134 
نسبت با متوفى فرزند. ای نک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر 
کس اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهى ظرف مدت یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد گردید. م الف: 2447 شعبه اول شوراى حل اختالف شهرستان شاهین 

شهر و میمه (مجتمع شماره یک) /10/572
حصر وراثت

محمدباقر عباسى به شناسنامه شــماره 81 باستناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، 
درخواستى به شماره پرونده 610/96 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان خسرو عباسى 
فرزند مالعلى به شناسنامه شــماره 3919 در تاریخ 1379/2/26 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت 
عبارتند از 1- محمدباقر عباسى فرزند خسرو شماره شناسنامه 81 نسبت با متوفى فرزند 2- داود عباسى فرزند 
خسرو شماره شناسنامه 119 0122359 نسبت با متوفى فرزند 3- زهرا عباسى فرزند خسرو شماره شناسنامه 
3950 نسبت با متوفى فرزند 4- فرزانه عباسى فرزند خسرو شماره شناسنامه 70697 نسبت با متوفى فرزند 
5- سمیه عباسى فرزند خسرو شماره شناسنامه 119005490 نسبت با متوفى فرزند 6- لیال عباسى فرزند 
خسرو شماره شناسنامه 975 نسبت با متوفى فرزند 7- زهره قدمیان فرزند عباس شماره شناسنامه 23 نسبت 
با متوفى زوجه. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کس 
اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر نخستین آگهى ظرف مدت یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد گردید. م الف: 2454 شعبه اول شوراى حل اختالف شهرستان شاهین 

شهر و میمه (مجتمع شماره یک) /10/573

معاون فروش و بازاریابى شــرکت فوالد مبارکه گفت: این 
شرکت براى تحویل محصوالت خود به بازارهاى داخلى، 
شبکه گســترده اى را ساماندهى کرده اســت، به گونه اى 
که بیش از هزار مشــترى به صورت مســتقیم ورق هاى

فوالد مبارکه را خریدارى مى کنند.
محمود اکبرى افزود: با کمک شبکه توزیع مراکز خدماتى 
که در تمامى اســتان هاى کشور گســترده است، سه هزار 
مصرف کننده خرد که نمى توانند محصوالت موردنیاز خود 
را مستقیماً از شــرکت خریدارى کنند، به طور غیرمستقیم 

از ورق هاى فوالد مبارکه در سطح کشور استفاده مى کنند.

ســرمایه گذارى بــراى عرضه بیشــتر 
محصوالت فوالد مبارکه

معاون فروش و بازاریابى شــرکت فــوالد مبارکه با تأکید 
بر اینکه فــوالد مبارکه براى عرضه محصول بیشــتر به 
بازارهاى داخلى و خارجى، در سال هاى اخیر بیش از 9هزار 
میلیارد تومان ســرمایه گذارى کرده اســت، اظهارداشت: 
این ســرمایه گذارى در ســخت ترین موقعیت اقتصادى 
صورت گرفت و در حــال حاضر بخش عمــده اى از این 
سرمایه گذارى ها به بهره بردارى رسیده و رشد 30 درصدى 

در عرضه محصول را در پى داشته است.
***

وى در ادامه  با اشــاره به روند توسعه ظرفیت فوالد خام در 
شــرکت فوالد مبارکه، تصریح کرد: در سال 1372 میزان 
تولید در شــرکت فوالد مبارکه 2/4 میلیون تن بوده است 
که با اجراى طرح هاى توسعه، این میزان در سال 1395 به 

7/2میلیون تن افزایش یافته است.
اکبرى در همین راســتا اضافه کرد: در گروه فوالد مبارکه 
نیز در ســال 1385 میزان تولید 4/9 میلیون تن بوده است 
که این میزان در ســال 1396 به 10/3میلیون تن افزایش 

یافته است.

پیش بینى تولید 25 میلیون تنى فوالد مبارکه 
تا سال 1404

وى در رابطه با هدف گذارى این شرکت براى میزان تولید 

شرکت فوالد مبارکه در سال هاى آتى، بیان داشت: بر اساس 
تصمیمات اخذ شده، مقرر شده تا سال 1398 میزان تولید به 
12/8  میلیون تن برسد و تا سال 1404 نیز به 25 میلیون تن 

افزایش یابد.
معاون فروش و بازاریابى فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: در 
سال 1395 براى اولین بار توزیع محصوالت فوالد مبارکه 

از مرز 6/2 میلیون تن گذشت و مطابق برنامه در نظر گرفته 
شده، باید این میزان تا پایان ســال جارى به هفت میلیون 

تن برسد.

کاهش سهم بازارهاى صادراتى به منظور 
تأمین بازار داخل

معاون فروش و بازاریابى شــرکت فوالد مبارکه یادآور شد: 
به منظور تأمین حداکثرى نیاز بــازار داخلى، فوالد مبارکه 
با کاهش سهم بازارهاى صادراتى، عمده تمرکز خود را بر 
بازارهاى داخلى قرار داده است، به گونه اى که میزان عرضه 
داخلى در سال 95 با رشــد 42 درصدى نسبت به سال 94 

همراه شده و به  چهار میلیون و 720 هزار تن رسیده است.
وى در همین راستا تصریح کرد: در 9 ماهه سال جارى نیز 
عرضه محصول به بازارهاى داخلى با 32 درصد رشد همراه 
شده و  به چهارمیلیون و 360 هزار تن رسیده است و به این 
ترتیب، عالوه بر تأمین نیاز مصرف کنندگان داخلى، از خروج 

ارز نیز جلوگیرى شده است.
اکبرى با اشــاره به اینکه بیشترین میزان خرید محصول از 
فوالد مبارکه براى اســتفاده در صنعت تولید لوازم خانگى 
درحدود 120 هزار تن بوده است، گفت: اینکه تولیدکنندگان 
لوازم خانگى در شــاخص هاى رضایتمندى خود از فوالد 
مبارکه، کیفیت محصول را یکى از شــاخص هاى اصلى 
دانســته اند، براى فوالد مبارکه از اهمیت باالیى برخوردار 

است.
اکبرى در همین راستا تأکید کرد: به تفکیک زمینه فعالیت 
در هشت ماهه سال 1396، سهم محصوالت تحویل شده 
فوالد مبارکه به مشتریان در بخش لوله و پروفیل 25 درصد، 
صنایع تکمیلى 22 درصد، صنعــت حمل ونقل 17 درصد، 
صنایع خرد و مراکز خدماتى 10 درصد، ســازه هاى فلزى
 9 درصد، لوله هاى انتقال آب و سیاالت 7 درصد، لوازم خانگى 

2 درصد و سایر صنایع 8 درصد بوده است.

معاون فروش و بازاریابى فوالد مبارکه خبر داد:

سرمایه گذارى میلیارد ى فوالدمبارکه
بیش از 1000مشترى به صورت مستقیم ورق فوالد مبارکه را مى خرند
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مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: 
سال هاست مردم شهرهاى منطقه شاهین شهر، میمه 
و وزوان خواهان طرح توســعه فاضالب در این مناطق 
هســتند و تاکنون مطالعات توجیهى و پدافند غیرعامل 
این پروژه ها تکمیل شده اســت، اما آنچه مسلم است 
اینکه باید مسئوالن امر به ویژه اعضاى شوراهاى شهر 
و شهرداران، نهایت همکارى را با شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان براى اجراى این پروژه ها در دستور کار 

قرار دهند. 
هاشم امینى اظهار داشــت: اجراى به موقع طرح هاى 
توسعه شبکه فاضالب مستلزم همکارى بخش خصوصى 

و مشارکت مردمى است.وى به اهمیت پساب در منطقه 
شاهین شهر و میمه و برخوار اشــاره کرد و بیان داشت: 
باتوجه به اینکه منطقه شاهین شهر، میمه و برخوار داراى 
آب و هواى خشک است، پســاب در این منطقه بسیار با 
ارزش است و براى توسعه فضاى سبز، راهى جز استفاده 

از پساب وجود ندارد. 
امینى افزود: در این مناطق براى جلوگیرى از توسعه کویر 
و ریزگردها بهره گیرى از پساب ضرورى به نظر مى رسد.
وى گفت: مردم ابایى از مشارکت به منظور اجراى طرح 
توسعه اى ندارند، چرا که مى دانند این نوع همکارى، در 

نهایت منجر به خدمات رسانى بهتر و بیشتر به آنهاست.

کنگره بزرگداشت سردار شهید على فارسى، شهید شاخص 
بسیج کارمندان کشور در سال 96 در کاشان برگزار مى شود.
کنگره بزرگداشت سردار شهید على فارسى به عنوان شهید 
شاخص کارمندى کشــور و هزار و 700شهید شهرستان 
کاشان، پنج شنبه 21 دى ماه از ساعت8و30دقیقه در تاالر 

فیض دانشگاه کاشان برگزار مى شود.
گفتنى است، سردار فارســى که از فرماندهان پشتیبانى 
و مهندسى جنگ و جهاد ســازندگى استان اصفهان بود، 
امسال به عنوان شهید شاخص بســیج کارمندان کشور 

معرفى شد.
شــهید على فارســى اول خردادماه 1331 در شهرستان 

کاشــان به دنیا آمد. این شــهید، پس از اخذ فوق دیپلم 
پتروشــیمى از دانشــگاه تهران، با همه وجود به خدمت 
انقالب اسالمى درآمد و با فرمان امام خمینى (ره) مبنى بر 
تشکیل جهاد سازندگى، با هم فکرانش هسته مرکزى جهاد 
سازندگى کاشان را تشکیل داد .وى در عملیات کربالى 5 
در منطقه شلمچه در اثر اصابت گلوله توپ به خودرویش 

به شهادت رسید.
شهید فارسى از جمله 63 شــهید جهادگر کاشانى بود که 
تا لحظه شــهادت،همواره در جنگ حضورى فعال داشت 
و در کنار برادر شهیدش حســین فارسى در گلزار شهداى 

دارالسالم کاشان به خاك سپرده شد.

توسعه شبکه فاضالب 
با همکا رى بخش خصوصى

برگزارى کنگره 
بزرگداشت«شهید فارسى»

امروز آسمان کمى ابرى است
رئیــس اداره پیش بینــى اداره کل هواشناســى 
اســتان اصفهان گفت: روز ســه شــنبه(امروز) در 
اســتان اصفهان آســمان کمى ابــرى پیش بینى
 مى شود و احتمال غبار محلى و وزش مالیم باد نیز 

وجود دارد.
حســن خدابخش اظهار داشت: شرایط پایدارى جو 
از روز سه شنبه تا پایان روز پنج شنبه بر روى استان 
خواهد بود و شرایط را براى افزایش آالینده ها مهیا 
مى کند. وى ادامه داد:هم چنین طى این روزها غبار 

صبحگاهى در سراسر استان خواهیم داشت.

4 افتخار پژوهشى توسط 
دانشگاه آزاد شهرضا 

 دانشــگاه آزاد اســالمى واحــد شــهرضا چهار 
عنــوان افتخار پژوهشــى در جشــنواره پژوهش
 و فناورى دانشــگاه آزاد اسالمى اســتان اصفهان 

کسب کرد.
رئیس دانشگاه آزاد اسالمى واحد شهرضا با اعالم 
این خبر گفت: پس از بررسى و داورى فعالیت هاى 
ارسال شده از واحدهاى دانشگاهى استان اصفهان 
به این جشنواره، مرکز تحقیقات شیمى رازى واحد 
شهرضا به عنوان مرکز تحقیقاتى برگزیده و علیرضا 
نظام زاده، عضو هیئت علمى شــیمى این واحد به 
عنوان پژوهشگر برتر و برگزیده دانشگاه هاى استان 

انتخاب و معرفى شدند.
على شریف زاده اظهار داشت:  در جشنواره پژوهش 
 Iranianو فنــاورى اصفهان مجلــه کاتالیســت
Journal Of Catalisis واحد شــهرضا به عنوان 

مجله علمــى برتر و طرح فنــاورى «تولید صنعتى 
پالستى سایزر اپدکســى بر پایه روغن گیاهى» از 
طرح هاى دانش بنیان واحد شهرضا به عنوان طرح 
فناورى تجارى شــده برگزیده انتخــاب و معرفى 

شدند.

برگزارى اردوى 
«طریق جاوید» در دهه فجر 

معــاون فرهنگى جهاد دانشــگاهى واحد اصفهان 
گفت: به مناســبت دهه فجر برنامــه اى در جهاد 
دانشگاهى و به طور سراســرى در کشور با عنوان 
اردوهاى طریــق جاوید برگزار مى شــود که قصد 
داریم تا شــکل منطقه اى آن را بــه میزبانى واحد 

اصفهان برگزار کنیم.
داریوش اسماعیلى با اشاره به برگزارى کالس ها و 
کارگاه هاى آموزشى در اردوى طریق جاوید اضافه 
کرد: اردوى طریق جاوید به شــکل منطقه اى و با 
حضور عالقه مندان و دانشــجویان از چند اســتان 
همجوار و در مقیاس کوچک تر به صورت یکروزه و با 
موضوع امام(ره)، قرآن و انقالب اسالمى در ایام دهه 

مبارك فجر برگزار خواهد شد.

خبر

حصر وراثت
غالمرضا قمى حاجى آبادى به شناسنامه شماره 1162 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، 
درخواستى به شماره پرونده 550/96 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان محمدعلى فرزند 
حسین به شناسنامه شماره 15 در تاریخ 1396/7/29 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از 1- حمید 
قمى حاجى آبادى فرزند محمدعلى شماره شناسنامه 134 نسبت با متوفى فرزند 2- غالمرضا قمى حاجى آبادى 
فرزند محمدعلى شماره شناسنامه 1162  نسبت با متوفى فرزند 3- زهرا قمى حاجى آبادى فرزند محمدعلى شماره 
شناسنامه 361 نسبت با متوفى فرزند 4- اعظم قمى حاجى آبادى فرزند محمدعلى شماره شناسنامه 26 نسبت با 
متوفى فرزند 5- محبوبه قمى حاجى آبادى فرزند محمدعلى شماره شناسنامه 29 نسبت با متوفى فرزند 6- عصمت 
منصورى حبیب آبادى فرزند حسین شماره شناسنامه 30243 نســبت با متوفى همسر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کس اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او 
باشد از تاریخ نشر نخستین آگهى ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد گردید. م الف: 

2280 شعبه اول شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک) /10/574
فقدان سند مالکیت

شماره صادره: 1396/08/451048 آقاى مرتضى رفیعائى فرزند سیدمصطفى به استناد دو برگ استشهادیه محلى 
که هویت و امضاى شهود رسماً گواهى گردیده است مدعى است که سند مالکیت ششدانگ آپارتمان پالك ثبتى 
582/16624 واقع در فوالدشهر بخش 9 ثبت اصفهان به سریال 178994 که در صفحه 275 دفتر 329 امالك 
ذیل ثبت شماره 45221 به نام نامبرده ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده و سپس مفقود شده بنابراین چون 
نامبرده درخواست صدور ســند مالکیت المثنى نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آئین نامه قانون ثبت 
مراتب آگهى مى شود تا هر کس مدعى انجام معامله نسبت به ملک مزبور و یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد 
از تاریخ انتشار آگهى ظرف مهلت 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتباً ضمن  ارائه اصل سند مالکیت و 
سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت جلسه و اصل سند مالکیت به ارائه دهنده مسترد گردد و در صورت انقضاى 
مهلت مذکور و عدم وصول اعتراض و یا وصول اعتراض بدون ارائه اصل سند مالکیت المثنى سند مالکیت مرقوم 

صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. م الف: 948 پورمقدم رئیس اداره ثبت اسناد و امالك فالورجان /10/583
مزایده

شماره: 950309- 1396/10/17 نظر به اینکه در پرونده کالسه 950384 اجراى احکام شعبه 5 دادگاه عمومى 
حقوقى شهرستان لنجان که به صورت نیابت به این دادگاه ارســال و به کالسه 950309 در اجرا احکام حقوقى 
دادگاه باغبهادران ثبت گردیده محکوم علیه شرکت تاسیساتى توسن نصب به مدیرعاملى آقاى مهدى قربانى برام 
به پرداخت مبلغ 1/500/000/000 ریال بابت اصل خواسته و نیز مبلغ 52/045/000 ریال بابت هزینه دادرسى 
و نیز خســارت تاخیر تادیه از تاریخ 95/05/26 تا زمان ایصال محکوم به در حق محکوم له على موسایى و مبلغ 
75/000/000 ریال به عنوان هزینه عملیات اجرایى در حق صندوق دولت محکوم گردیده است در این خصوص 
یک دهم مشاع از سه پنجم سهم مشاع از 6 دانگ مزرعه حسن آباد کچوییه به پالك ثبتى 364 بخش 9 ثبتى توقیف 
گردیده که متعلقات آن طبق نظریه هیئت کارشناسان به شرح ذیل مى باشد. ملک موصوف فاقد آب کشاورزى مى 
باشد و به جاده اصلى نزدیک مى باشد. کل ملک محصور مى باشد به جز پارکینگ که محصور نمى باشد. کل عرصه 
طبق اسناد حدود سى هزار مترمربع بوده که طبق موافقت نامه شماره 4/30/218 مورخه 83/12/11 میزان دو هزار 
و پانصد مترمربع تغییر کاربرى و به سالن و ساخت کارگاه تبدیل شده و ارزیابى آن طبق نظریه کارشناسى به همراه 

دیوارکشى کل ملک برابر با دو میلیارد و یکصد میلیون ریال مى باشد و مابقى آن طبق قولنامه ارائه شده 27500 
مترمربع زمین که فعًال داراى کاربرى کشاورزى بوده، در ضمن میزان یک دهم سهم ملک توسط نقشه بردار برابر 
با یازده هزار مترمربع اعالم شده است که با کسر میزان 2500 متر، ارزش 8500 متر زمین فوق با کاربرى کشاورزى 
برابر با دویست و پنجاه و پنج میلیون تومان برآورد گردیده است، لذا ارزش کل این یک دهم مشاع از سه پنجم سهم 
مشاع از 6 دانگ مزرعه حسین آباد کچوییه پالك 364 با احتساب دیوارکشى و 2500 متر تغییر کاربرى شده طبق 
نظریه کارشناسى برابر با 4/650/000/000 ریال معادل چهارصد و شصت و پنج میلیون تومان مى باشد که همان 
قیمت پایه مزایده مى باشد، لذا این اجرا در نظر دارد جهت فروش ملک فوق جلسه مزایده در تاریخ 96/11/3 از 
ساعت 9 الى 11 صبح در محل دفتر اجراى احکام حقوقى دادگاه باغبهادران برگذ ار نماید، طالبین خرید مى توانند 
3 روز قبل از مزایده با هماهنگى این اجرا نسبت به محل بازدید نمایند و مزایده از قیمت پایه شروع و برنده مزایده 
شخص یا اشخاصى است که حداقل 10٪ از مبلغ مزایده را 3 روز قبل از مزایده به حساب سپرده دادگاه باغبهادران 

واریز و باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. م الف: 1362 اجراى احکام حقوقى دادگاه عمومى باغبهادران /10/597
مزایده 

در پرونده کالسه 960272 اجرایى و به موجب دادنامه 629-96 صادره از شعبه اول عمومى نجف آباد محکوم علیه 
اجرایى على موسوى ترکمانى فرزند هادى محکوم است به پرداخت 572/767/448 ریال بابت محکوم به و هزینه 
دادرسى و غیره در حق محکوم له و مبلغ 25/000/000 ریال نیم عشر دولتى درحق صندوق دولت که از طریق 
اجراى احکام مدنى شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمى دادگسترى منتخب سرهنگ 
حسین پورقیصرى به شرح ذیل ارزیابى گردیده است: سوارى ســمند تیپ سورن مدل1387 رنگ کرم بشماره 
انتظامى 19ن394ایران13 تودوزى سالم موتور سالم گیربکس سالم که به قیمت پایه کارشناسى 15/000/000 
تومان ارزیابى گردیده است. باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف 
شده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 96/11/02 ساعت ... صبح و در محل اجراى احکام به فروش 
میرسد. برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى 
المجلس به حساب شماره 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام 
ننماید مبلغ سپرده با کســر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمناً خریدار مى 
تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به عمل آورد. 7405/م الف مدیراجراى احکام 

حقوقى دادگسترى نجف آباد/10/600
فقدان سند مالکیت  

آقاى محمودزمانى علویجه فرزند حسن باستناد دو برگ استشهاد محلى که تحت شماره 16466-96/09/205 به 
تائید دفترخانه 182 علویجه رسیده است، مدعى است که سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان پالك شماره 
22/2932 فرعى واقع در علویجه بخش 15 ثبت اصفهان که درصفحه 500 دفتر 89 امالك ذیل ثبت 17618 بنام 
دولت جمهورى اسالمى ایران با نمایندگى سازمان ملى زمین و مسکن صادر و تسلیم گردیده و سپس بموجب سند 
صلح مشتمل بر رهن شماره 53683-92/09/09 دفترخانه 42 نجف آباد به محمود نامبرده انتقال گردیده و معامله 
دیگرى هم انجام نشده است، مى باشد ضمنًا بموجب سند رهنى 45125-89/08/04 دفترخانه مذکور در قبال 
مبلغ 200/200/000/000 ریال و بمدت دو سال و بموجب سند رهنى 53684-09-09-92 دفترخانه 42 مازاد 
اول آن در قبال مبلغ 364/484/101 ریال در رهن بانک مسکن شعبه مرکزى نجف آباد قرار دارد. نحوه گم شدن 
یا ازبین رفتن: به علت سهل انگارى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده 

طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله 
(غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى 
تا ده روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض 
اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 96/10/19، 
7407/م الف- ریحانى کفیل ثبت اسناد و امالك مهردشت،رونوشت:ستاداجرائى فرمان حضرت امام (ره)/10/601

فقدان سند مالکیت 
شماره: 1396/12/443673 چون على محمدى فرزند رمضان احدى از ورثه خدیجه حرى باستناد دو برگ استشهاد 
محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت دو دانگ مشاع از ششدانگ یک 
قطعه ملک پالك 877 واقع در قطعه 7 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحه 533 دفتر 356 ذیل ثبت 
87352 سندمالکیت شماره 106239 بنام خدیجه حرى نجف آبادى فرزند محمد ثبت و صادر و تسلیم گردیده و 
معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت سهل انگارى مفقود شده است. چون 
درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند 
مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل ســند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر 
و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشــار 96/10/19، 7409/م الف- حسین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و 

امالك نجف آباد/10/636
فقدان سند مالکیت 

قنبرعلى دهقى فرزند حسن باستناد دو برگ استشهاد محلى که تحت شماره 16489-96/10/09 به تائید دفترخانه 
182 علویجه رسیده است، مدعى است که سندمالکیت ششــدانگ پالك شماره 23/163 فرعى مجزى شده از 
23/5واقع در دهق بخش 15 ثبت اصفهان که درصفحه 527 دفتر 73 امالك ذیل ثبت 14846 بنام نامبرده ثبت 
و سند صادر گردیده و معامله دیگرى انجام نشده مى باشد، ضمنا بموجب سند رهنى 5702-93/07/06 دفترخانه 
350 اصفهان درقبال مبلغ 1/130/000/000 ریال و بمدت 47 ماه در رهن بانک مهراقتصاد قراردارد. نحوه گم 
شدن یا ازبین رفتن: به علت جابجایى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده 
طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله 
(غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى 
تا ده روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض 
اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 96/10/19، 7427 /م الف- 

ابوالفضل ریحانى کفیل اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت/10/637
ابالغیه

 شماره ابالغنامه: 9610103730206999 شــماره پرونده: 9609983730200810 شــماره بایگانى شعبه: 
960821 ابالغ شونده حقیقى: حمیدداودوند فرزند على تاریخ حضور: 96/10/27 چهارشنبه ساعت 12/30 محل 

حضور: نجف آباد کمربندى جنوبى دادگسترى دادگسترى. علت حضور: درخصوص دعوى رضا هارون رشیدى 
بطرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى دراین شعبه حاضرشوید. 7408/م الف-شعبه 2 دادگاه عمومى 

حقوقى نجف آباد/10/638
حصر وراثت

غالمرضا صناعى داراى شناسنامه شماره 1535 به شرح دادخواست به کالسه 2144/96 ح54 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان پرویز صناعى دهاقانى به شناسنامه 4559 در تاریخ 
96/7/22 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به چهار پسر، دو دختر 
و یک همسر دائمى به اسامى: 1- محمدرضا صناعى به ش.ش 235 نسبت با متوفى فرزند 2- آیت اله صناعى 
دهاقانى به ش.ش 1348 نسبت با متوفى فرزند 3- رسول صناعى دهاقانى به ش.ش 726 نسبت با متوفى فرزند 
4- غالمرضا صناعى به ش.ش 1535 نسبت با متوفى فرزند 5- عزت صناعى دهاقانى به ش.ش 1449 نسبت با 
متوفى فرزند 6- نصرت صناعى به ش.ش 1245 نسبت با متوفى فرزند 7- جمیله پیکا نى به ش.ش 66 نسبت با 
متوفى همسر والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى 
اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى 
صادر خواهد شد. م الف: 31039 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /10/443

حصر وراثت
مریم عرب زاده زیارى داراى شناسنامه شماره 10 با وکالت نیلوفر ش هنى منصورى به شرح دادخواست به کالسه 
2153/96 ح54 از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رحمت اله عرب 
زاده زیارى به شناسنامه 238 در تاریخ 96/7/1 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به دو دختر به اسامى: 1- مریم عرب زاده زیارى به ش.ش 10 نسبت با متوفى فرزند 2- همدم عرب 
زاده زیارى به ش.ش 20 نسبت با متوفى فرزند والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 31051 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره سه) /10/451
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9610100351309159 شــماره پرونده: 9609980351300837 شــماره بایگانى شعبه: 
960967 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به مهدى احمدى پور سرشکه فرزند رمضانعلى- خواهان 
آقاى محمدرضا امینى علویجه فرزند کامران دادخواســتى به طرفیت خوانده آقاى مهدى احمدى پور سرشکه 
فرزند رمضانعلى به خواســته مطالبــه وجه چک مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده کالســه 
9609980351300837 شــعبه 13 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان اصفهان ثبت و وقت رســیدگى مورخ 
1396/11/21 ساعت 9:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد 
تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- خ چهارباغ 
باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان- طبقه 2 اتاق شماره 206. م الف: 32537 شعبه 
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نصف جهان  شهر تودشک شــبکه فاضالب شهرى 
ندارد و این باعث شده اســت که در محله نوبنیاد این 
شهر آب هاى سطحى تجمیع شود و چنانچه به سمت 
منازل مسکونى سرازیر شــوند امکان نشست منازل 

وجود دارد.
شهردار تودشــک، دغدغه اصلى در این شهر را نبود 
شبکه فاضالب شهرى عنوان کرد و به نصف جهان 
گفت: یکى از اولویت هاى کارى شهردارى، پیگیرى 
رفع این مشــکل است تا ســکنه از تجمیع آب هاى 

سطحى مصون بمانند.
محمدرضا مجلسى با اشاره به جمعیت پنج هزار نفرى 
تودشک عنوان کرد:  بیشتر اهالى تودشک به کارهاى 
فرهنگى، کشــاورزى و قالیبافى مشــغول هستند و 

زعفران، باغات انار و بــادام از مهمترین محصوالت 
این شهر است.

 به گفته مجلســى، شــهر تودشــک داراى قنات با 
آب دهى سنتى است که اگر مکانیزه شود آبیارى بهتر 
و راحت تر مى شــود. پس تحقق این مهم به حمایت 

اداره جهاد کشاورزى بستگى دارد.
دو میلیــارد و 700 میلیــون تومان بودجه امســال 
شهردارى تودشک بوده و تاکنون 70 درصد آن محقق 
شده است. مجلسى ضمن بیان این مطلب براى رونق 
اقتصادى شــهر به شــهرك صنعتى واقع در شمال 
تودشک اشاره و عنوان کرد: اگر مسئولین توجه ویژه 
به این شهرك صنعتى داشته باشند و زیر ساخت هاى 
آن و همچنین  آب و گاز را تأمین کنند از سوى سرمایه 

گذاران استقبال خوبى خواهد شد.
شهردار تودشک همچنین به جاذبه هاى گردشگرى 
درمحله تودشک چویه اشاره کرد و گفت: در این محله 
بافت تاریخى و باستانى متشکل از خانه هاى قدیمى 
که همه ثبت میــراث فرهنگى وتعــدادى هم ثبت 
ملى شــدند، وجود دارد همچنین آب انبارها و قنات و

خانه هایى که در تودشک است چشم انداز خوبى دارد 
و مى تواند در بومگردى گردشگر جذب کند.

وى در پاســخ به اینکه چه انتظارى از مسئولین براى 
آبادانى شهر تودشک دارید، گفت: از مسئولین استانى 
اعم از راه و شهرسازى، آبفا و آب منطقه اى خواستار 
احداث و راه اندازى شبکه فاضالب شهرى در تودشک 

هستیم.

«شهرســتان هاى گلپایگان، خمینى شــهر و نجف آباد 
در اســتان اصفهان کانون بیمارى آنفلوآنزاى فوق حاد 
پرندگان تشــخیص داده شــد و 300 هزار قطعه طیور 
تخمگذار بومــى در 13 واحــد کانــون از 29 آبان ماه 
سال جارى، معدوم شده اســت. این در حالى است که 
استان اصفهان داراى بیشترین واحدهاى طیور در بین 
استان هاى کشور بوده و داراى تراکم و تنوع بسیار زیاد 

طیور است که در هیچ جاى کشور اینگونه نیست.»
مدیرکل دامپزشکى استان اصفهان که در زمینه بیمارى 
آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان با خبرنگاران سخن مى گفت 
با بیان این مطلب، افزود: امروز بیش از 40 نوع بیمارى در 
حوزه دام و طیور در استان به صورت دقیق کنترل مى شود 

که یکى از آنها آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان است.
دکتر شــهرام موحدى با بیــان اینکه شــیوع بیمارى 
آنفلوآنزاى فــوق حاد پرنــدگان در جهــان تا اطالع 
ثانوى که زمــان آن به هیچ وجه مشــخص نیســت 
وجود داشته و به احتمال قوى تکرارپذیر خواهد بود، گفت: 
صنعت طیور از بُعد امنیت غذایى، ســالمت، بهداشت 
عمومى، اقتصاد مقاومتى و اشــتغال، صنعتى فوق العاده 

است.
وى آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان را بیمارى ویروســى 
خواند که با ســرعت بسیار باال انتشــار مى یابد و داراى 
تیپ هاى مختلف است و جمعیت انســانى و حیوانى را 
تحت تأثیر قرار مى دهد و افزود: در سال 2017 میالدى 
این بیمارى در 60 کشور جهان گزارش شد و در 48 کشور 
از جمله جمهورى اســالمى ایران تیپ H۵N۸ در 114 

گونه پرنده باعث تلفات شده است.
موحدى البته یادآور شد که دامپزشکى استان اصفهان در 
زمینه این بیمارى، از خردادماه سال جارى، هشدارهاى 
متعددى را مبنــى بر افزایش کانون هــاى این بیمارى 
در نیمه دوم ســال جــارى داده بود که متأســفانه این 

هشدارهاى پیش بینى شده، صحیح بود.
وى خاطرنشان کرد: در ســال 95 نیز در استان اصفهان 
171 واحد در اثر بیمارى آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان، 

غرامت سه میلیارد تومانى را متحمل شدند. 
موحدى در ادامه اظهار داشت: گرانى تخم مرغ در استان 
اصفهان، ناشــى از آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان نبوده، 
بلکه خوراك طیور و اتفاقاتى که در اثر آنفلوآنزا در کشور 

افتاد باعث این مسئله بود.

وى ضعف عمده در حوزه پرورش طیور را صدور مجوز 
مرغدارى بدون هیچ ضابطه براى هر فردى دانســت و 
با اشاره به اهمیت توجه به ســالمت دام و طیور گفت: 
براســاس قانون جامع نظام دامپرورى کشور، برخورد با 
واحدهاى غیرمجاز، به عهده جهاد کشــاورزى است و 
متأسفانه ما در استان اصفهان 400 واحد غیرمجاز داریم.

مدیرکل دامپزشکى اســتان اصفهان، خسارت بیش از 
300 هزار قطعه مرغ تخم گذار معدوم شده در استان بر 

اثر ابتال به بیمارى آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان را 1/5 
میلیارد تومان بیان کرد و گفت: اقدامات قرنطینه طیور 
را در سطح استان در حال انجام داریم و البته 17 دستگاه 
متولى این امر در استان هستند و باید بجد فعالیت کنند 
که پنج مرحله پیش بینى، پیشگیرى، هشدار، آمادگى و 

مقابله را در بر مى گیرد.
موحدى مى گوید: دســتورالعملى هم با امضاى معاون 
اول رئیس جمهور براى آنفلوآنــزاى فوق حاد پرندگان 

به دستگاه هاى متولى ابالغ شده که نشان از اهمیت آن 
دارد. وى خاطرنشان کرد: در راستاى پیشگیرى و مقابله 
با بیمارى آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان، 20 درصد لوازم 
و اختیارات در حوزه دامپزشکى بوده و 80 درصد خارج از 
دامپزشکى است و اگر واحدهاى درگیر بیمارى، خودشان 
رعایت نکنند و دســتگاه هاى متولى وارد کار نشــوند 

فعالیت ها چندان موفق نخواهد بود. 
موحدى افزود: رئیس ستاد مقابله با بیمارى آنفلوآنزاى 
فوق حاد پرندگان در استان، استاندار و جانشین آن معاون 

سیاسى- امنیتى است.
مدیرکل دامپزشکى اســتان اصفهان گفت: هر فرآورده 
خام دامى که لیبلى تحــت نظارت دامپزشــکى و کد 
بهداشتى نداشته باشد ما مصرف آن را توصیه نمى کنیم و 
معتقدم مردم باید سواد سالمت دامپزشکى خود را افزایش 
دهند و به شدت مخالف عرضه تخم مرغ رنگى یا بومى 
در سوپرها هستیم و این امر را به مسئوالن مربوطه هم 

اعالم کرده ایم.
مدیرکل دامپزشــکى یکى از دغدغه هاى دامپزشکى 
را پرنده فروشــى ها اعالم کرد و خواســتار ساماندهى 
پرنده فروشى ها از سوى اصناف، شــهردارى ها و البته 

دانشگاه علوم پزشکى اصفهان شد. 
***

معاون سالمت اداره کل دامپزشکى استان اصفهان نیز 
تأکید کرد: براى پیشگیرى از شیوع بیمارى آنفلوآنزاى 
فوق حاد پرندگان ضرورت دارد تا همه دستگاه ها همت 

کنند.
دکتر محمد کشــتکار اظهار داشــت: همه واحدهاى 
ما کشــتار را اعالم کرده و ما با نمونه بــردارى و انجام 
آزمایشــات، در صورت عدم مشــکل، گواهى کشتار 
مى دهیم. این در حالى است که ما در کشتارگاه ها مسئول 
بهداشتى داریم و جواب آزمایشات تخصصى، ظرف مدت 

چهار ساعت به شهرستان ها، اعالم مى شود.

از 29 آبان ماه تاکنون در 3 شهرستان استان اصفهان صورت گرفت

معدوم کردن 300 هزار قطعه طیور تخمگذار
ساسان اکبرزاده

شهردار تودشک:

خواستار احداث شبکه فاضالب شهرى هستیم

فرمانــده انتظامی اســتان اصفهان از شناســایی و 
دستگیري اعضاي یک باند ســه نفره سارقان منزل 
و کشــف 24 میلیارد ریال اموال مســروقه توســط 

کارآگاهان پلیس آگاهی خبر داد.
ســردار مهدى معصوم بیگى اظهار داشــت: در پى 
دریافت شــکایاتى از شــهروندان مبنى بر سرقت از 

منزل در منطقه جنوب شــهر اصفهان، شناســایى 
و دســتگیرى عامــل یــا عوامــل این ســرقت ها
بــه صــورت ویــژه در دســتور کار کارآگاهــان
 اداره مبــارزه بــا ســرقت پلیــس آگاهــى قــرار

گرفت.
وى افــزود: مأموران پلیــس آگاهى پــس از انجام 
یکســرى کارهــاى تخصصــى و اطالعاتــى 
موفق شدند سه سارق حرفه اى را شناسایى و پس از 
هماهنگى با مقام قضائى، در مخفیگاه شــان دستگیر 

کنند.
فرمانده انتظامى اســتان اصفهان تصریح کرد: افراد 
دستگیر شــده هنگامى که با مســتندات پلیس روبه 
رو شدند به ســرقت 24 میلیارد ریال اموال از منازل 
شهروندان در منطقه جنوب شــهر اصفهان اعتراف 

کردند.

انهدام باند سارقان میلیاردى درنصف جهان 


