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براى مقابله با بیمارى قلبى ماست بخوریدگرانى گوشت طبیعى استسروش صحت با «کتاب باز» برمى گرددصندوق تأمین اجتماعى در آستانه بحران چوپان ایرانى، صاحبکارش را در ترکیه کشت و به ایران فرار کرد سالمتاستانفرهنگ حوادث جهان نما

راه هاى فرار از افسردگى فصلى را بشناسید

پرواز مستقیم از اصفهان به 5  شهر بزرگ
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چه اشکالى دارد امام جمعه 
به سینما و استادیوم برود؟

نگاه مشکوك خبرگزارى اصولگرا

زیباکالم:
 از دانشگاه آزاد اخراج شدم

3

به هیچ وجه 
به ذوب آهن

 برنمى گـردم! 

4

رضا شکارى، مهاجم تیم روبین کازان مى گوید 
تمام تالشش را خواهد کرد تا به صورت فیکس در 
تیم اصلى این باشگاه به میدان برود. مهاجم سابق 
ذوب آهن و حال حاضر روبین کازان پس از روبه رو 
شدن با مشکالت بسیار از باشگاه اصفهانى جدا 
شد و شاگرد «قربان بردیف» روس شد. از شکارى 
در خصوص شرایط و عملکردش در روبین کازان، 

نتیجه رأى نهایى ذوب آهن و ...

6
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تولیدتولید9090درصد گل هاى فصلى و نشائى کشوردراصفهاندرصد گل هاى فصلى و نشائى کشوردراصفهان
9

استاندار اصفهان خواستار شد؛

احمد نجفى بعد از ِگل گرفتن درِ شوراى صنفى اکران:

اعتراضات من ادامــه دار 
خواهد بود

سام درخشانى:

8 / 28  فور 6  اسفند  ماه1396 9چهارشنبه 9
2سال چهاردهم / شماره172

3

سام درخشانى:

خوشحالم که خوشحالم که 
بازیگربازیگر

گیشه دارى گیشه دارى 
هستمهستم

آگهى مزایده عمومى مرحله اول
شهردارى نصرآباد در نظر دارد به اســتناد بند دوم صورتجلسه مورخ 96/11/14 
شوراى اسالمى شهر نسبت به برگزارى مزایده عمومى فروش یک قطعه زمین با 
کاربرى خدماتى- کارگاهى اقدام نماید. متقاضیان مى توانند تا تاریخ 1396/12/26 
جهت دریافت اســناد مزایده و کسب اطالعات بیشتر به شــهردارى مراجعه 
نمایند. آخرین مهلت تکمیل و تحویل اسناد مزایده پایان وقت ادارى روز شنبه 

مورخ 1396/12/26 مى باشد.
* شهردارى در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار مى باشد.

* هزینه درج آگهى مزایده به عهده برنده مزایده مى باشد.
تلفن تماس: 03146655650

رضا غالمرضایى- شهردار نصرآباد

نوبت اول

آگهى مزایده (نوبت دوم)
دانشگاه آزاد اسالمى واحد شاهین شــهر در نظر دارد «بوفه غذاى آزاد و کافى شاپ» و همچنین 
«انتشــارات و کافى نت» را از طریق مزایده عمومى به شــرکت ها و یا افراد واجد شرایط واگذار 
نماید. لذا از متقاضیان دعوت مى شــود جهت دریافت اطالعات به ســایت دانشگاه به آدرس
 http://shaiau.ac.ir مراجعه و حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاریخ انتشار این آگهى نسبت 

به تسلیم اسناد به دبیرخانه دانشگاه اقدام نمایند.
شرایط به شرح ذیل مى باشد

1- هزینه چاپ آگهى به عهده برنده مى باشد.
2- دانشگاه در رد یا قبول هر کدام از پیشنهادات مجاز است.

3- بابت خرید اســناد مزایده مبلغ 250/000 ریال (دویست  و پنجاه هزار ریال) به حساب سپرده 
شماره 0106057814000 نزد بانک ملى شعبه دانشگاه آزاد اسالمى واحد شاهین شهر واریز و اصل 

فیش را همراه با اسناد ارسال نمایند. 

دانشگاه آزاد اسالمى واحد شاهین شهر

آگهى شناسایى سرمایه گذارنوبت دوم

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

ارزیابى و انتخاب سرمایه گذاران جهت مشارکت در ایجاد تأسیسات فاضالب شهر 
رزوه در ازاى واگذارى پساب (به روش بیع متقابل) 

(مزایده شماره 96-4-359)
شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در نظر دارد در راستاى دستورالعمل
ماده 27 قانون الحاق برخى از مواد به قانون تنظیم بخشى از مقررات مالى دولت 
(2) با موضوع شرایط واگذارى طرح هاى تملک دارایى هاى سرمایه اى جدید، 
نیمه تمام، تکمیل شــده و آماده بهره بردارى، به بخــش غیردولتى (مصوب 
1394/07/04) و بند الف ماده 142 قانون برنامه پنجم توسعه و آیین نامه اجرایى 
آن به شماره 48007/169/67 مورخه 91/2/3، "ارزیابى و انتخاب سرمایه گذاران 
جهت مشارکت در ایجاد تأسیسات فاضالب شهر رزوه در ازاى واگذارى پساب 
(به روش بیع متقابل)" به منظور کاربرى معین و با حجم مشخص براى دوره زمانى 

محدود و معین و با شرایط ذیل به سرمایه گذار واجد شرایط واگذار نماید. 
الف: شرح مختصرى از پروژه: 

- موضوع پروژه: ارزیابى و انتخاب ســرمایه گذاران جهت مشارکت در ایجاد 
تأسیسات فاضالب شهر رزوه در ازاى واگذارى پساب (به روش بیع متقابل) 

- شامل سرمایه گذارى در احداث: 
احداث شبکه جمع آورى و انتقال و نصب انشعابات مربوطه 

ارتقاء تصفیه خانه فاضالب 
- سرمایه پذیر: شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

- دوره احداث: 2 سال شمسى 
- دوره بهره بردارى تجارى: براساس مدل مالى 

- محل اجرا: استان اصفهان- شهر رزوه
- مبلغ تضمین براساس مبلغ سرمایه گذارى و مطابق اسناد ارزیابى کیفى تعیین 

مى گردد. 
ب- شرایط کلى براى سرمایه گذارى: 

- سرمایه گذار به صورت شــخص حقیقى یا حقوقى با داشتن سابقه مدیریتى 
قابل قبول، تأمین و تخصیص سرمایه مورد نیاز را به عهده خواهد داشت. 

- ارائه ضمانت نامه شرکت در مزایده معادل با 800/000/000 ریال 
- تاریخ، مهلت و نحوه دریافت اسناد مزایده: سرمایه گذاران واجد شرایط 
مى توانند جهت دریافت اسناد ارزیابى ســرمایه گذارى در طرح به وب سایت 
 www.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان به آدرس

مراجعه نمایند. 
- محل و زمان تحویل مدارك درخواستى: مهلت تحویل اسناد ارزیابى تکمیل 
شده، تا ساعت 15:30 روز شنبه مورخ 96/12/19 و محل تحویل دبیرخانه معامالت 

شرکت اتاق 292 مى باشد. 
- تاریخ بازگشایى: از ساعت 8 روز یکشنبه مورخ 96/12/20 

- سرمایه پذیر در رد یا قبول پیشنهادات سرمایه گذاران در تمام مراحل اختیار 
تام دارد. 

www.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
www.jets.mporg.ir پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات

شماره تلفن: 031-36680030-6
داخلى 338-335

نام روزنامه: نصف  جهان
تاریخ انتشار: 96/12/9

ســازمان پارك ها و فضاى ســبز شهردارى شــاهین شــهر براســاس مجوز شــماره 4382/ش مورخ 1395/12/28 شوراى 
محترم اســالمى شاهین شــهر، ابالغ شــماره 96/388/ص مورخ 96/01/17 شــهردارى شاهین شــهر و مصوبه هیئت مدیره 
ســازمان در نظر دارد عملیات اجراى لوله گذارى رفیوژها و پارك هاى محله اى ســطح شهر شامل خیابان شــهید بهشتى و... را 
با اعتبار اولیه 3/000/000/000 ریال (سه میلیارد ریال) به مدت 6 ماه از محل ردیف توسعه و اصالح شبکه آبرسانى اعتبارات فصل عمرانى 
بودجه سال 1396 براساس فهرست بها شبکه توزیع آب و آبیارى تحت فشار سال 1396 طبق اسناد مندرج در اسناد آگهى به پیمانکار 
واجد شرایط واگذار نماید، متقاضیان مى بایستى جهت اطالع از شرایط و شرکت در مناقصه به امور مالى سازمان پارك ها و فضاى سبز 
شهردارى شاهین شهر واقع در شاهین شهر خیابان دهخدا فرعى یک شرقى مراجعه و نسبت به تحویل مدارك تا آخر وقت ادارى روز 
سه شنبه مورخ 96/12/22 به حراست شهردارى اقدام نمایند. پیشنهادات رسیده رأس ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 96/12/23 با 

حضور اعضاء کمیسیون عالى معامالت سازمان باز و قرائت خواهد شد. 
سایر شرایط:

1- چنانچه برندگان اول تا سوم به ترتیب حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به نفع سازمان ضبط خواهد شد.
2- ســپرده شــرکت در مناقصــه مبلــغ 150/000/000 ریــال مى باشــد کــه بــه صــورت وجــه نقــد بــه حســاب ســپرده 

به شماره 0108798157003 نزد بانک ملى واریز یا به صورت ضمانتنامه بانکى معتبر با شرایط مندرج در اسناد مناقصه قابل ارائه مى باشد.
3- سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و به پیشنهاداتى که بعد از موعد مقرر در آگهى رسیده باشد یا مبهم، 

م خدوش یا فاقد سپرده معتبر باشد ترتیب اثر نخواهد داد.
4- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه به پیمان در اسناد مناقصه مندرج مى باشد. 

آگهى مناقصه عمومى نوبت اولچاپ دوم

سهیل اکبر شهریارى- سرپرست سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى شاهین شهر

مهاجم تیم روبین کازان:

به خریدهاى بنجل پایان دهید!
بعد از خارجى هاى ناموفقى که این ســال ها به استقالل و سایر باشگاه هاى لیگ برترى 
پیوســتند، بدبینى هواداران واکنشــى کامًال منطقى بود. الزم نیست خارجى هاى ناکام 
سال هاى اخیر را مرور کنیم. البته در این سال ها بازیکنان خارجى خوبى هم به لیگ برتر 

آمده اند، ولى اکثریت با بازیکنانى است که بیشتر دوران حضورشان در فوتبال ایران را...
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جذب «تیام» یک تغییر رویکرد موفق بود 

اش چه

 از دانش

رى 
کام 
برتر 

...

فرصتى طالیى 
بــراى
 این سید!

فرصتى

 ای

خسته اید. امروز هم مثل دیروز، خسته اید. انگار قرار نیست که این احساس آزاردهنده، حتى در روزهاى تعطیلى که به 
مبل خانه تان پناه برده اید، شما را رها کند. با زمین و زمان، سر جنگ دارید؛ زندگى این روزهاى تان ...
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سخنگوى ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه گزارشى 
مبنى بر ورود تنباکوهاى حاوى مواد مخدر نداشتیم اعالم 
کرد: اخیراً در فضاى مجازى شاهد موجى از خوانندگانى 
بودیم که براى «ترامــادول» و «زولپیدوم» و داروهاى 
اعتیاد آور دیگر ترانه خوانده بودند که با آنها هم برخورد 

مناسب صورت خواهد گرفت.
پرویز افشــار گفــت: وجــود تنباکوى حاوى شیشــه 
مصداق ندارد. اگر هم مواد دیگرى به جز آمفتامین ها و 
محرك هایى چون شیشه به تنباکو اضافه شده باشد هنوز 

به تأیید نرسیده است. 
سخنگوى ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه برخورد 

پلیس فتا با گردانندگان سایت ها و کانال هاى مبلغ مواد 
مخدر برخورد فورى نیســت، اظهار کــرد: پلیس براى 
مدتى آنها را رصد مى کند تا بتواند شاخ و برگ هایشان را 
شناسایى کند. سال گذشته نهایتًا پلیس به سرشاخه اى 
رسید که جوانى 26 ساله بود. وى درباره چگونگى تهیه و 
کاشت بذر شاهدانه تبلیغاتى مى کرد و واسطه هایى داشت 
که در پى این تبلیغات مشتریان شان افزایش پیدا مى کرد.

وى همچنین اعالم کرد اخیراً در فضاى مجازى شاهد 
موجى از خوانندگانى بودیم که براى ترامادول و زولپیدوم 
و داروهاى اعتیاد آور دیگر ترانه خوانده بودند که با آنها 

هم برخورد مناسب صورت خواهد گرفت.

آخرین بررسى ها نشان مى دهد تا 20 سال آینده جمعیت 
ســالمند در ایران بیش از 10 درصد جمعیت کل کشــور 
مى رســد و این روند، چالش  هاى جدى براى صندوق  ها 
و ســازمان  هاى تأمین اجتماعى ایجــاد مى کند. مرکز 
پژوهش هاى مجلس نیز چندى پیش در گزارشى متذکر 
شده بود که احتمال ورشکســتگى مالى در یک دهه آتى 
بسیار باالست و اندازه بحران به قدرى است که دولت نیز 

توان مداخله اقتصادى را نخواهد داشت.
ســازمان تأمین اجتماعى بزرگ ترین صنــدوق از نظر 
تعداد مشــترکان به لحاظ بیمه بازنشســتگى و به لحاظ 
بیمه درمانى اســت، به نحــوى که 42 میلیــون نفر را 

تحت پوشش قرار داده است، این دامنه و گستره وسیع افراد 
تحت پوشش، نشان از اهمیت توجه به مسائل و مشکالت 
این ســازمان دارد. بحران صندوق هاى بازنشستگى به 
حدى جدى اســت که بیش از نیمى از جمعیت کشــور 
را دربر مى گیــرد و امید آنها به تأمیــن آینده را مخدوش 
مى  کند. کارشناسان معتقدند این تصور غلطى است که 
این تهدید، در آتیه بسیار دور به وقوع پیوسته یا دولت توان 
اقتصادى مداخله و مدیریت آن را خواهد داشت. مطابق 
این بررسى ها، احتمال ورشکستگى مالى در یک دهه آتى 
بسیار باالست و اندازه بحران به قدرى است که دولت نیز 

توان مداخله اقتصادى را نخواهد داشت.

برخورد با 
ترانه هاى ترامادولى!

صندوق تأمین اجتماعى 
در آستانه بحران

احمدى نژاد آدم متوهمى بود
عبـاس امیـرى فـر یکـى از    اعتماد آنالین |
روحانیونى که در گذشـته بـه حلقه محمـود احمدى نژاد 
نزدیک بـود مى گویـد: احمدى نـژاد باید به روانپزشـک 
مراجعه کند. رفتارهاى ایشان نسـبت به گذشته زمین تا 
آسـمان تغییر کرده و حرکاتى مى کند که بسیار بچه گانه 
است؛ االن همه به شدت منتقد ایشان هستند. حرف هایى 
که االن مى زند مشخص مى کند که او اصًال تعادل روحى 
ندارد و باید سه چهار تا روانشـناس روى ایشان کار کند تا 

ببینند مشکل او چیست.

چه کرده ایم ما!
محسن هاشمى، رئیس شـوراى شهر    انتخاب |
تهران با اشاره به اعتراضاتى که اکنون در رابطه با حجاب 
مطرح اسـت اظهارکـرد: مسـئله الزامى بـودن حجاب، 
موضوعى اسـت که از ابتداى انقالب مطرح بود، پرسش 
اساسـى اینجاسـت که ما در تربیت نسـل جدید چگونه 
عمل کردیم که نسـل جوان که در دهه نخسـت انقالب 
مدافع پرشـور حجاب بودند، اکنون بخشـى از آنان دچار 

تردید شده اند؟

«کیهان» و کشف حجاب
روزنامه «کیهان» نوشت: در برخوردى    انتخاب |
که مأمور نیـروى انتظامى بـا دختر بى حجـاب و مصر بر 
جرم خود داشـت، رفتار مأمور نیروى انتظامى طبق هیچ 
قانونى محکوم نیست و گروه هاى فمنیستى و کانال هاى 
ضدانقالب تنها با بزرگنمایى و دروغگویى سعى در تشویش 
اذهان عمومى دارند؛ راه تغییر قانـون در هیچ کجاى دنیا 
نقض قانون نیست... اقدام به کشف حجاب امرى «مدنى» 
نیست که نام اعتراض مدنى به آن نهاده شود. کشف حجاب 

مطابق قانون «جرم» کیفرى و غیرمدنى است.

مصادره هاقابل بازگشت است
  تابناك | اسـدا... عسـگراوالدى مى گویـد: مـا 
ده سـال در اول انقـالب از سـال 1358 تا ابتـداى دولت 
آقاى هاشـمى در سـال 1368 مصادره داشـتیم که همه 
آن مصادره ها با حکـم دادگاه بـود. اگر رئیـس آن دادگاه 
مجتهد بود که مصادره ها از نظر شرعى هم صحیح بوده 
اما اگر رئیس دادگاه مجتهد نبود مانند خلخالى و امثالهم، 
آن مصادره هـا هنوز جاى شـک دارد و خیلـى از آنها دارد 

برمى گردد.

چرا هاشمى رد صالحیت شد
مرعشـى،   حسـین  سـید    دیده بان ایران |
سـخنگوى حزب کارگزاران سـازندگى ایـران در مجمع 
عمومى ساالنه شوراى هماهنگى تشکل ها و فعاالن خط 
امام(ره) شهرسـتان رى با ارائه تحلیلـى از اوضاع داخلى 
کشور گفت: سال 92 هاشـمى را رد صالحیت کردند که 
جلیلى رئیس جمهور شـود اما هوشـیارى و حضور مردم 
و  فعالیت سیاسـیون  مانع تحقق این امر شـد. وى افزود: 
سیاسـیون اگر صحنـه را واگـذار کنند سرنوشـت خوبى 

نخواهیم داشت .

زنان اختالس نمى کنند
وزیر ارتباطات و فناورى اطالعات با بیان    ایسنا|
اینکه امروز تالش هاى زیادى وجود دارد تا زنان را در مقابل 
جمهورى اسالمى قرار دهند، بر استفاده از ظرفیت زنان در 
عرصه هاى مختلف تأکید کرد. محمد جواد آذرى جهرمى 
گفت: در طول مدت فعالیتم تاکنون پرونده اى از زنانى که 
اختالس کرده و درگیر فساد و تبانى شده باشند، مشاهده 
نکرده ام بنابراین باید به ویژه در حوزه هاى ادارى و مالى از 

ظرفیت زنان استفاده کرد.

سخنان آبى سردار
  فارس| سردار صفوى با اشاره به اهمیت موضوع 
آب میان ایران و کشورهاى همسایه گفت: ما نمى خواهیم 
در این حوزه کار به قدرت سـخت و نظامى بکشد و باید از 
قدرت نرم و دیپلماسـى به یک تعامل مشـترك برسیم. 
سـردار سـید یحیى صفوى اظهار داشـت: ده میلیـارد و

 200 میلیون متر مکعب آب از ایران خارج مى شود که بیش 
از هفت میلیارد آن وارد کشور عراق مى شود. 

خبرخوان

 جماران| خیلى دلــش مى خواســت کمکى به 
رزمنده ها بکند. با خودش فکر کرد اگر بتواند حتى یک 
قوطى کمپوت هم بخرد خیلى خوب و عالى مى شــود. 
وقتى که مادر براى بردنش از مدرســه به خانه آمد از او 
خواســت تا با هم به در مغازه بقالى بروند و یک قوطى 
کمپوت بخرند. همه کمپوت ها را قیمت کرد اما آنها حتى 
براى خرید کمپوت گالبى هم که ارزان ترین کمپوت بود، 
پول کافى نداشتند. (مادر با کار کردن در خانه هاى مردم 
سعى در سیر کردن شکم بچه هایش داشت و حاال خرید 
یک قوطى کمپوت به مبلغ 25 تومان برایش خیلى زیاد 
بود.) با ناراحتى از مغازه بیرون آمدند. ســکوت کرده بود 
و غصه مى خورد و دست در دســت مادر راه خانه را طى 
مى کردند. نگاهش به قوطى خالى کنار خیابان افتاد. آن 
را برداشت و وقتى مادر به او گفت: خطرناك است آن را 

سر جایش بگذار، گفت: با آن کار دارم.
به خانه که رسیدند، از مادر خواست تا خوب کناره هاى 

تیز قوطى را برایش صاف کند تا خطر بریدن دســت را 
نداشته باشــد. بعد خوب و براى چند بار آن را شست و 
سپس با همان سواد کم و دبستانى اش و با همان خطى 
که هنوز به خوبى شــکل نگرفته بود، نامه اى نوشت با 
این مضمون که برادر رزمنده سالم، من یک دانش آموز 
دبستانى هستم، خانم معلم گفته بود که براى رزمندگان 
یک قوطى کمپوت تهیه کنیم اما قیمتش براى ما خیلى 
گران بود و... حاال خواهش مى کنم هر وقت تشنه شدید 
با این قوطى آب بخورید تا من فکر کنم که توانســته ام 
به جبهه هــا کمکى کنم. آن روز حاج حســین خرازى، 
(فرمانده اصفهانى لشکر 14 امام حسین (ع) که در هشتم 
اسفند ماه سال 65 در عملیات کربالى 5 به شهادت رسید) 
مشغول باز کردن هدایاى مردمى بود که چشمش به این 
قوطى افتاد،... قصه اش را براى بچه ها تعریف کرد و از 
آن روز بود که بچه ها براى آب خوردن با آن قوطى نوبت 

مى گرفتند... صادق زیباکالم اســتاد علوم سیاســى دانشگاه 
مى گوید از دانشگاه آزاد اخراج شده است.

به گزارش اعتمادآنالین؛ زیباکالم اعالم کرد: بنده 
را از دانشگاه آزاد اسالمى واحد علوم و تحقیقات 
عمًال اخراج کرده اند. به ایــن معنا که بنده حدود 
25 ســال با دانشــگاه آزاد همکارى داشته ام و از 
ســال 1386 یعنى از ده سال پیش به عنوان عضو 
پاره وقت دانشــکده حقوق و علوم سیاسى، واحد 
علوم  و تحقیقات بودم و در سال 1390 هم تقاضاى 
رســمى شــدن کردم که گروه علوم سیاسى این 
واحد با درخواســت من موافقت کرد و آن را براى 
مسئولین دانشگاه آزاد ارسال کرد. او اضافه کرد: 
جالب است که هیچ کســى، نه شفاهى و نه کتبى 
چیزى را به من اعالم نکرد و نگفت که شــما را 

اخراج کردیم.
زیباکالم درباره اینکــه چگونه متوجه اخراج خود 
از دانشگاه آزاد شده اســت، تصریح کرد: از اینکه 
حقوق بهمن ماه من را پرداخــت نکردند متوجه 
شــدم که اخراجم کرده اند. دانشــگاه آزاد براى 
استادى که 25 سال با آن همکارى مى کرده است، 

این قدر ارزش و احترام قائل نیســت که بگوید ما 
شما را کنار گذاشته ایم و به قرارداد همکارى شما 
پایان داده ایم. این استاد دانشگاه اظهار کرد: من 
فکر مى کنم که اگر در این 25 سال در دامدارى و 
مرغدارى کار مى کردم اآلن شأن بیشترى برایم 

قائل مى شدند.
زیباکالم افزود: من تنها اســتاد اخراجى دانشگاه 
آزاد نیســتم و تعداد قابل توجهى از اساتید را کنار 
گذاشته اند. البته یک مسئله هست اینکه دانشگاه 
آزاد عمًال با کثرت اســاتید مواجه شــده است نه 
به واسطه اینکه اساتیدى را استخدام کردند بلکه 
به دلیل تقلیل تعداد دانشــجوها چــون خیلى از 
واحدهاى دانشــگاه آزاد اساســًا مقرون به صرفه 
اقتصادى نیست و به همین خاطر یکسرى واحدها 
را در هم ادغــام کرده انــد و از بهمن ماه هم عذر 
اساتید را خواسته اند.  ولى وقتى دقیق تر به موضوع 
نگاه مى کنید، به نظر مى رســد که همه علت به 
مسائل اقتصادى برنمى گردد چون اساتیدى کنار 
گذاشته شده اند که خیلى مثل مدیریت دانشگاه آزاد 

فکر نمى کنند.

حضور چند ماهه حجت االسالم سید محمدعلى آل هاشم 
امام جمعه تبریز و نماینده ولى فقیه در استان آذربایجان 
شرقى در تبریز، او را به یکى از محبوب ترین ائمه جمعه 
کشور تبدیل کرده اســت. حضورش بین مردم، برداشته 
شدن نرده هاى جداکننده مسئولین از مردم در مصالى 
امام خمینى(ره) تبریز، حضور در ورزشگاه براى حمایت 
از تیم تراکتورســازى، حذف تیم تشــریفات و حفاظت، 
خطبه هاى مردمــى و... او را به یــک روحانى محبوب 
در تبریز تبدیل کرده اســت. او در گفتگویى با تســنیم 
شــرکت کرده که بخش هایى از اظهاراتش را در ادامه 

مى خوانید:
■ در طول هفته هر شــب یک ســاعت رابــه مطالعه 
اختصاص مى دهم. من مســائل خانواده و محیط زیست 
را فعًال در خطبه ها مطرح مى کنم چون اینها فعًال مسائل 
مردم اســت. از وقتى به عنوان امام جمعه تبریز انتخاب 
شدم خطبه اول نمازهاى جمعه را به دلیل اهمیت باالى 
موضوع خانواده بــه این بحث  اختصــاص داده ام و در 
خطبه هاى دوم نیز مباحث زیســت محیطى را که خیلى 

مهم است، مطرح مى کنم. 
 ■اینکه بنده سوار تاکسى و اتوبوس  مى شوم علتش این 
است که مى خواهم در بین مسئوالن فرهنگسازى کنم تا 

وابسته به خودروهاى خود نباشند. 
■من ترجیح مى دهم همراه با مردم و از همان درى که 

عموم مردم وارد مصال مى شوند، تردد کنم.
■ هیچ ایرادى ندارد که یک روحانى در استادیوم حضور 
پیدا کند و جوانان حاضر در استادیوم را تشویق به حضور 

در نماز جمعه کند.  
■ چه اشــکالى دارد امام جمعه هر شــهرى براى دیدن 
مسابقه تیم شهرش به استادیوم برود؟ ما در مرحله اول از 
ورزش و کلیه ورزشکاران حمایت مى کنیم. خب طبیعى 
است در مرحله بعد، بهتر است از تیمى حمایت کنیم که 

براى منطقه خودمان باشد.

■ اگر وقت کنم مسابقات را از تلویزیون تماشا مى کنم 
البته سعى مى کنم بیشتر مسابقات ملى را ببینم.کم وبیش 

اگر فرصت کنم برنامه 90 را هم  مى بینم.
■ به ورزشــگاه مى روم تا جوان ها را هم به نماز جمعه 
دعوت کنم. البته اینطور نیست که فقط به استادیوم بروم 
به دانشــگاه ها هم مى روم و با دانشجویان در سلف غذا 
مى خورم و با آنها صحبــت مى کنم؛ خوابگاه مى روم و با 

آنها درد دل مى کنم. به بیمارســتان ها مى روم با بیماران 
صحبت مى کنــم و با همراهان بیمــار درد دل مى کنم. 
در برنامه ام هست که براى صحبت با زندانیان به زندان 

تبریز هم بروم. 
■ فیلم ارزشى باشد، به ســینما هم مى روم چه اشکالى 
دارد؟ حرف من این است ما آنچه را نمى توانیم از طریق 
مسجد به گوش جوان ها و مردم برســانیم، چه اشکالى 

دارد که از طریق سینما، تئاتر یا استادیوم به گوش مردم 
برسانیم؟

■ ما سعى کردیم شرایطى را مهیا کنیم تا جوانان بتوانند 
به ساده ترین شکل در دفتر ما عقد کنند و بنده نیز خطبه 
آنها را بخوانم. هر جوانى بخواهــد مى تواند در دفتر من 
مراسم عقد بخواند و بنده هم با افتخار حاضرم خطبه عقد 

جوانان را بخوانم.

تحقیق و تفحص از 
« همشهرى» 

  میزان | نایب رئیس کمیسیون فرهنگى 
و اجتماعى شوراى شــهر تهران دالیل طرح 
تقاضاى تحقیق و تفحــص در عملکرد مالى 
و اجرایى مؤسســه «همشــهرى» در فاصله 
سال هاى 1384 تا 1396 را تشریح کرد. الهام 
فخارى دیروز گفت: همشــهرى مؤسســه و 
روزنامه متعلق به مردم بوده و هر گونه استفاده 
خارج کارکــرد قانون از آن از ســوى مدیران 
مؤسسه یا شــهردارى، امرى مذموم و ناپسند 

است و سکوت در برابر آن روا نیست.

پروانه معصومى: 
حکومتى نیستم

پروانه معصومى، بازیگرى    عصر ایران|
که واکنشــش به اعتراض لیال حاتمى خبرساز 
شــد، در مصاحبه با روزنامه ســازندگى گفت: 
نه من حکومتى هســتم و نه لیال ضد انقالب؛ 
او بازیگر ارزشمند و انســان خوبى است. لیال 
اگر همینجا اعتراض مى کرد من هم پشــتش 

مى ایستادم و مى گفتم زنده باد!

سال 97 چند روز 
تعطیل رسمى داریم؟

  آفتاب نیوز | ســال 1397 هجــرى 
شمسى، ســاعت 19:45:28 روز سه شنبه 29 
اسفند 1396، مقارن با 2 رجب 1439 هجرى 
قمرى و 20 مارس 2018 میالدى آغاز خواهد 
شــد. ســال آینده، 52 جمعــه دارد و 25 روز 
هم تعطیل رســمى خواهیم داشــت. ماه هاى 
فروردین، خرداد، آبان و شهریور داراى بیشترین 
روزهاى تعطیل هستند اما در مقابل، ماه هاى 
مهر و دى به جــز روزهاى جمعــه، تعطیلى 
دیگرى ندارند. ســوم فروردیــن و عید فطر از 
تعطیلى هاى رسمى ســال 97 است که به روز 

جمعه افتاده است. 

117هزار در برابر 70 هزار
  الف| طبق آمارى که سفیر چین در ایران 
اعالم کرد در سال 2017 این سفارتخانه براى 
117 هزار نفر ایرانى ویزا صادر کرده، در حالى 
که جمعیت مســافر از آن کشور به ایران کمتر 
از 70 هزار نفر بوده است. بیشــتر سفرها بین 
دو کشور نیز با انگیزه تجارت و نه گردشگرى 

صورت مى گیرد.

کاشان، پایتخت کتاب شد
  فارس| شهرســتان کاشــان بــراى 
چهارمیــن دوره متوالى در میان شــهرهاى 
نامزد نهایى پایتخت کتــاب ایران قرار گرفت 
و در نهایــت «پایتخت کتاب ایران» شــد. در 
چهارمین ســال این رقابت باز هم کاشانى ها 
در میان نامزدهاى نهایى دیده شدند و پس از 
کسب رتبه دومى سال گذشته این بار توانستند 
با 40 طرحى که اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى 
کاشــان به دبیرخانه چهارمیــن دوره انتخاب 
پایتخت کتاب ایران ارسال کرده به عنوان شهر 

برتر انتخاب شوند.

بیشترین کاربران 
فضاى مجازى

  ایرنا | مشاور امور بانوان و خانواده وزارت 
ارتباطات و فناورى اطالعات گفت: براســاس 
اطالعات به دســت آمده، زنان خانه دار کشور 
بیشترین اســتفاده کنندگان از فضاى مجازى 
به شمار مى آیند. ســودابه رادفر افزود: تالش 
کردیم کــه زنان براى فضاى کســب و کار از 
فضاى مجازى هم استفاده کنند چرا که بانوان 
بیشتر در فضاى مجازى که پایه آنها سرگرمى 

و تفریحى است ، شرکت داشته اند.

گوشه اى از زندگى امام جمعه تبریز که به عنوان  یک روحانى محبوب شناخته مى شود

چه اشکالى دارد امام جمعه 
به سینما و استادیوم برود؟

زیباکالم: از دانشگاه آزاد اخراج شدم

 598|  نام «رشــت الکتریک» هر از چندگاهى به 
خروجى رسانه  هاى کشور مى آید و بعد از مدتى به فراموشى 

سپرده مى شود.
در سال 1382، هفتاد و دو درصد از سهام یکى از بزرگ ترین 
کارخانه هاى تولیدى دولتى در رشت و باسابقه 50 ساله، به 
بهانه اجراى اصل 44 قانون اساســى به تاراج رفت. این 
کارخانه در وسعتى به میزان 12 هکتار با مبلغى در حدود دو 
میلیارد تومان(قیمت واقعى آن زمان، 90 میلیارد تومان بود) 
به صورت اقساط 13 ماهه، به خیرالنساء عسگریان(همسر 
غالمحسین کرباسچى)، فاطمه صدیقیان(همسر عبدا... 
نورى)، گیتــا شاه نواز(همســر غالمرضا قبه) و ســوده 

جبلى(دختر باجناق کرباسچى) فروخته شد.
این چهار نفر به عنوان صاحبان بیش از 70 درصد از سهام 
کارخانه، پس از یک ماه، بر خالف اصل 44 قانون اساسى 
اقدام به تخریــب و فروش تجهیزات کرده و قســط اول 
کارخانه را با فروش دستگاه هاى کارخانه پرداخت کردند. 

این اقدام منجر به تعطیلى  این کارخانه با ســابقه و  بیکار 
شــدن 540 کارگر آن شــد. پس از تعطیلى، 12 هکتار از 
زمین هاى آن قطعه بندى شد که به دلیل کاربرى غیرمجاز 

و عدم امکان ثبت پالك، به مشکل فروش برخورد کرد.
اگرچه چراغ کارخانه رشت الکتریک 14 سالى است خاموش 
شــده اما شــنیده ها حکایت از آن دارد که این افراد براى 
نزدیک کردن زمین کارخانه به پول، مذاکراتى را با یکى از 
مسئوالن ارشد اجرایى کشور براى مبادله آن با 60 آپارتمان 
لوکس انجام داده اند. در این مبادله احتمالى پاى یک وزارت 
خانه در میان است تا به معامله، ظاهرى طبیعى دهد با این 
هدف که بدون ایجاد حساسیت در نهادهاى نظارتى، این 
کارخانه که قرار بود بعد از خصوصى سازى رونق بگیرد را 
به صورت ویرانه، مجدداً به دولت بازگردانند و در ازاى آن 
تعدادى آپارتمان فوق لوکس در یکى از مناطق خوش آب 
و هواى تهران، در اختیار ایــن چهار زن اصالح طلب قرار

 بگیرد.

قصه یک قوطى کمپوت خالى 

رد پاى 4 زن در فروش شرکت رشت الکتریک! 
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احمد نجفى بعد از ِگل گرفتن درِ شوراى صنفى اکران:

اعتراضات من ادامـــه دار 
خواهد بود

احمد نجفى، بازیگر و تهیه کننده ســینما و تلویزیون 
که در اعتراض به بى عدالتى جــارى در حوزه اکران، 
به وعده خود عمل کرد و دِر شــوراى صنفى نمایش 
را ِگل گرفــت اظهار کرد: اعتراضات علنى و آشــکار 
من تا رسیدن به یک نتیجه درســت ادامه دار خواهد 
بود. من با ســند و مــدارك کافى و بــا تحقیقاتى که 
مدت هاست انجام داده ام دست یکایک افرادى که باند 
در سینما تشــکیل داده اند را براى اهالى سینما و ملت 

ایران رو خواهم کرد.
تهیه کننده فیلم ســینمایى «من یــک ایرانى ام» در 
گفتگو با سینماپرس افزود: افرادى که مى آیند و بعد از 
این حرکت علیه بنده موضع مى گیرند اصًال کجاى کار 
هستند؟ اینها از کجا آمده اند و سینما را ملک شخصى 

پدرى شان مى دانند؟
وى ادامه داد: خیلى جالب است کسانى در حال وصله 
چسباندن به بنده و امثال بنده هســتند که گرایشات 
خودشان و وابستگى هاى شــان بیش از اندازه براى 
همگان آشکار است؛ چشم هاى تان را باز کنید و ببینید 
امروزه اهالى ســینما در بیکارى هستند. کجاست آن 
پول ها و بیمه ها و کارها؟ کجاســت آن حمایت هاى 
مادى شب عید که در دولت آقاى احمدى نژاد از اهالى 
ســینما صورت مى گرفت و همه بــراى گرفتن این 

کمک ها صف مى کشیدند؟
نجفى تصریح کرد: شــما در این پنج ســال جز ایجاد 
نارضایتى در سینماى کشــور چه کردید؟ فقط سعى 

کردید اهالى ســینما را بترسانید و زبانشــان را بسته 
نگه دارید اما من آدم ترســویى نیســتم و اگر شــده 
یک تنــه جلوى یکایک شــما ایســتادگى مى کنم؛ 
این را به خوبى مى دانید که من تنها نیســتم و بخش
عمده اى از اهالى سینماى کشور از رفتارهاى شما به 
ســتوه آمده اند و هرچه زودتر مى خواهند رفتن شما 

را ببینند!
این ســینماگر افزود: نمى دانم آنهایى که به رفتار من 
خرده مى گیرند از کجا آمده اند؟! کســانى که همه جا 
در هر مراســم و جشن و جشــنواره اى حضور دارند و 
ردیف اول مى نشینند و فیلم مى سازند و رانت و بودجه 
مى گیرند و اکران خوب نصیبشــان مى شود قطعًا از 
درد عموم اهالى سینماى کشــور مطلع نیستند و باید 
هم از کســانى که از آنها حمایت کرده اند و آنها را به 

اینجارسانده اند، متشکر باشند!
وى یادآور شد: پنج سال اســت کل بودجه و امکانات 
سینما و حوزه فرهنگ و هنر دست آقایان است اما همه 
امکانات تنها در اختیار عــده اى افراد خاص قرار دارد؛ 
این افراد همه چیز ســینما را در دست خود گرفته اند و 
اصًال به دیگران که در باند و گروهشــان نباشند اجازه 
کار و فعالیت در ســینما نمى دهند آن وقت مى گویند 
همه مشــکالت امروز ســینما تقصیر احمدى نژاد و 
شمقدرى است! آقایان! به خودتان بیایید؛ خودتان به 
خوبى مى دانید کــه به تنهایى همه ســینماى ایران

 را به تاراج برده اید و همه مشــکالت گردن شماست. 

احمدى نژاد و شمقدرى پنج سال است که هیچ کار و 
فعالیتى ندارند، شما چه کرده اید؟

نجفى افزود: رفتار این مافیا مانند ترامپ احمق است 
که همه تقصیرها را به گردن اوباما مى اندازد اما مردم 
به او مى گویند مردك! اگــر اوباما کارى را خراب کرد 
تو به جاى حرف زدن آن را درست کن! آقایان فضاى 
سینمایى و فرهنگى و صنفى را با سیاسى کارى اشتباه 
گرفته اند و من متأسفم از اینکه همه مسئوالن چشم و 
گوش شان را روى فجایعى که در سینما محقق شده 

به طور کل بسته اند!
گفتنى اســت؛ اوایل بهمن ماه امســال بود که احمد 
نجفى بازیگر، تهیه کننــده و مجرى برنامه «صندلى 
داغ» در اعتراض به پشــت خط مانــدن اکران فیلم 
«من یک ایرانى ام»، در مرکز ســازمان سینمایى در 
وزارت ارشــاد دســت به اعتصاب زد که با وساطت 
برخى از اهالى ســینما این اعتصاب متوقف شد؛ فیلم 
«مــن یــک ایرانــى ام»؛ 18 بهمــن 96 بــر روى 
پرده هاى ســینما رفت و پس از یک هفته اکران فیلم 
پایان پذیرفت. همیــن امر اعتراضات بیشــتر احمد 
نجفى نســبت به عملکرد شــوراى صنفى نمایش را 
پیــش روى داشــت. تــا اینکــه شــب6 اســفند 
96 ســاعت 22 مقابل درب شــماره 2 خانه ســینما 
حاضر شــد و در حرکتى نمادیــن درب این مرکز که 
شــوراى صنفى نمایش در آن مستقر اســت را با ِگل 

پوشاند.

 جالب است کسانى در 
حال وصله چسباندن به بنده و 
امثال بنده هستند که گرایشات 
خودشان و وابستگى هاى شان 

بیش از اندازه براى همگان 
آشکار است

رر

 سینما و تلویزیون که 
سام درخشانى، بازیگر

سال فیلم سینمایى «خجالت نکش» را 
ام

جشنواره فیلم فجر داشت 
در سى و ششمین 

فتگو با میــزان، درخصوص وضعیت 
در گ

ى ایران اظهار کرد: بحث 
کنونى ســینما

اصلى سینماى ایران در سال هاى اخیر 

 بوده و گیشــه به شدت به 
بحث گیشــه

سوى آثار کمدى رفته است.

ا ادامه داد: من بعد از 
وى در همین راســت

صه تلویزیون و ورود 
سال ها فعالیت در عر

به ســینماى ایران باید ثابت کنم بازیگر 

هستم. بعد از اینکه ثابت کردم من بازیگرى 
داراى گیشه 

ى توانم سراغ آثار جدى تر بروم.
داراى گیشه هستم م

ف» درباره نبود مخاطب براى 
بازیگر فیلم «خوب، بد، جل

 کرد: متأسفانه سینماى جدى مخاطب و 
آثار جدى تأکید

ه عنوان مثال آثار جدى این روزهاى 
گیشه خوبى ندارد و ب

بى ندارند. به عنوان 
سینما نسبت به کمدى ها فروش خو

رد تومان فروخته اما 
 فیلم «آینه بغل» باالى 17 میلیا

مثال

 میلیارد تومان هم فروش نداشته است.
«سد معبر» یک

وى با اعالم رضایت نســبت به حضور خود در سینماى 

ـه این از نظر من بد 
کرد: این را بگویم کـ

کمدى اذعان 

نیست که براى فیلم هاى کمدى انتخاب مى شوم زیرا 

د من بازیگر گیشه دارى هستم اما 
این قضیه نشان مى ده

ینده بتوانم در آثار جدى هم به ایفاى 
امیدوارم طى سال آ

نم اگر در فیلــم جدى بازى کنم 
نقش بپردازم و مطمئ

ر جشــنواره خواهم 
حرف هاى زیادى بــراى گفتن  د

داشت.

«هفت روز و هفت ساعت» یک مسابقه رالى با حضور هنرمندانى از 
ایران و لبنان است که تولید آن در شبکه افق شروع شده و در آینده 

نزدیک روى آنتن مى رود.
سعید ابوطالب، فیلمساز کشورمان بعد از تجربه چند مجموعه رئالیتى 
شو (مستند مســابقه) این بار در تدارك مجموعه جدیدى با عنوان 
«هفت روز و هفت ساعت» در همین سبک براى پخش از تلویزیون 
است. در این مجموعه شــاهد حضور بازیگران سینما و تلویزیون و 
خوانندگانى از ایران و لبنان خواهیم بود که در شش گروه به رقابت 

با هم مى پردازند و یک گروه داورى نیز بر کار آنها نظارت مى کند.
گروه اول «عدى رعد» و همســرش «رباه الشریف» زوجى لبنانى 

هســتند، گروه دوم علیرام نورایى بازیگر تئاتر و سینما و «کارلوس 
آزار» سوپراستار و خواننده لبنانى، گروه سوم الناز حبیبى بازیگر سینما 
و تلویزیون و «ساره قصیر»، گروه چهارم حمیدرضا حامى خواننده 
جوان کشورمان و «محمد شمص»، گروه پنجم امیرحسین رستمى 
هنرمند ایرانى و «مهدى فخرالدین» بازیگر لبنانى و گروه ششــم 
نیز لیندا کیانى بازیگر ســینما و تلویزیون و «سالى بسمه» هستند 
و الدن و شیرین مســتوفى هم داوران «هفت روز و هفت ساعت» 

خواهند بود.
پروژه «هفت روز و هفت ســاعت» یک مســابقه رالــى با حضور 
هنرمندانى از ایران و لبنان است که تولید آن در لوکیشن هاى داخل 

و خارج از کشور در حال انجام اســت. ضبط این مجموعه از موزه 
جنگ ملیتا در جنوب لبنان آغاز شــد و بــه زودى این تیم به ایران 

مى رسند تا فیلمبردارى این پروژه در کشورمان شروع شود.
پیش از این سعید ابوطالب با ساخت مستند مسابقه «رالى ایرانى» 
چنین ژانرى را تجربه کرده بود، کارى که با استقبال مخاطبان هم 
روبه رو شــد اما این بار ابوطالب کارى را براى مخاطبان بیشــتر و 
گسترده تر، روانه آنتن تلویزیون خواهد کرد. بازیگران از سناریو کار 
مطلع نمى شوند و خود آنها هم تا آخرین سکانس، مانند بینندگان، 
هر لحظه امکان غافلگیر شــدن دارند ضمن اینکه با توجه به این 
موضوع، گروه تولید هم از واکنش بازیگران حاضر بى اطالع هستند.

اکران نوروز چنــان اهمیتى براى ســازندگان فیلم ها و 
پخش کنندگان دارد و به قدرى درباره فیلم هاى حاضر در اکران 
ابتداى سال حساسیت وجود دارد که شــوراى صنفى نمایش امسال 
هم فهرســت فیلم هاى متقاضى را اعالم کرده است. پخش کنندگان 

16 فیلم آمادگى خود را براى اکران نوروز 97 اعالم کرده اند.
به گفته غالمرضا فرجى سخنگوى شوراى صنفى نمایش پس از نهایى 
شدن آیین نامه اکران سال آینده، ترکیب فیلم هاى نوروزى از میان این 

16 فیلم انتخاب خواهد شد:
«خرگیوش» (مانى باغبانى)، «فیلشــاه» (هــادى محمدیان)، «ماه 
پیشونى 2» (سید جواد هاشمى)، «التارى» (محمدحسین مهدویان)، 
«لونه زنبور» (برزو نیک نژاد)، «ما شما را دوســت داریم خانم یایا» 
(عبدالرضا کاهانــى)، «مصــادره» (مهران احمــدى)، «تگزاس»

(مسعود اطیابى)، «به وقت شــام» (ابراهیم حاتمى کیا)، «چهارراه 
اســتانبول» (مصطفى کیایى)، «خاله قورباغه» (مســعود کرامتى)، 
«ِفرارى» (علیرضــا داودنژاد)، «خجالت نکــش» (رضا مقصودى)، 

«بى حساب» (مصطفى احمدى)، «من دیوانه نیستم» (علیرضا امینى) و 
«جاده قدیم» (منیژه حکمت).

طبق پیش بینى کفه ترازو به سمت فیلم هاى کمدى سنگینى مى کند و 
نیمى از این 16 فیلم رگه هاى طنز دارند. نکته دیگر حضور فیلم جدید 
کاهانى در این فهرست است، در حالى که او چند روز پیش خبر داده بود 
مجوز نمایش این فیلم صادر نشده و او بازى دریافت پروانه نمایش را 

به وزارت ارشاد باخته است!
از سوى دیگر «خوك» مانى حقیقى هم در این فهرست نیست. او هفته 
گذشته در نشست خبرى جشنواره فیلم برلین اعالم کرد که فیلمش 
حدود یک ماه دیگر در ایران اکران خواهد شد. همچنین در این فهرست 

یک انیمیشن و دو فیلم ساخته شده براى کودکان دیده مى شود. 
به نظر مى رسد به سنت یکى دو سال اخیر شوراى صنفى نمایش سه 
فیلم کمدى را در اکران نوروز قرار دهد و سه فیلم دیگر جدى باشند. 
شانس «به وقت شام» و «التارى» بیش از سایر فیلم ها ارزیابى شده 

است.

 سینما و تلویزیون که 
 بازیگر

نمایى «خجالت نکش» را 

جشنواره فیلم فجر داشت 
ن 

زان، درخصوص وضعیت 

 ایران اظهار کرد: بحث 

در سال هاى اخیر  ان

و گیشــه به شدت به 
هاست.

 ادامه داد: من بعد از 
تلویزیون و ورود  صه
ثابت کنم بازیگر  د

 از اینکه ثابت کردم من بازیگرى 

وانم سراغ آثار جدى تر بروم.

ف» درباره نبود مخاطب براى
ل

فانه سینماى جدى مخاطب و 

ن مثال آثار جدى این روزهاى 

بى ندارند. به عنوان 
وش خو

رد تومان فروخته اما 
177 میلیا

 همفروش نداشته است.

به حضور خود در سینماى 

ـه این از نظر من بد 
م کـ

ى انتخاب مى شوم زیرا 

ر گیشه دارى هستم اما 

ثارجدى هم به ایفاى 

ــم جدى بازى کنم 
جشــنواره خواهم 

خوشحالم که خوشحالم که 

بازیگر گیشه دارى بازیگر گیشه دارى 
هستمهستم

سام درخشانى:

نیمى از 16 فیلم 
متقاضى اکران 
نوروز 97 
کمدى هستند

فصل سوم برنامه «کتاب باز» با حضور سروش صحت در سال 97 
ساخته خواهد شد.

محمدرضاییان، تهیه کننده برنامه «کتاب بــاز»  با اعالم این خبر 
درباره  جزئیات فصل سوم این برنامه توضیح داد: در تدارك ساخت 
فصل سوم «کتاب باز» براى پخش از شــبکه نسیم هستیم و قرار 
است این برنامه در سال جدید پس از ایام نوروز یا در اردیبهشت  ماه 
با ایام نمایشگاه شروع شــود و یا پس از جام جهانى و ایام محرم به 

روى آنتن برود.
او با بیان اینکه سروش صحت همچنان فصل سوم «کتاب باز» را اجرا 
خواهد کرد، درباره حضور در فصلى که گذشت، گفت: حضور سروش 
صحت در فصل دوم «کتاب  باز» یکى از اتفاقات خوب بود که کمک 
زیادى به این برنامه کرد. در فصل سوم نیز فضاى برنامه با تغییراتى 
مواجه خواهد بود. بخش هایى از برنامه طراحى مجدد خواهد داشت و 

آیتم هاى جدیدى هم قرار است به برنامه اضافه شود که این تغییرات 
کماکان با تیم اتاق فکر و سردبیر در حال انجام است.

رضاییان درباره خط قرمزهایى که در این برنامه با آن مواجه بوده اند، 
اظهار کرد: ما در این برنامه یکى دو قســمت داشته ایم که به روى 
آنتن نرفت. کنار گذاشتن یکى از قســمت ها به این دلیل بود که از 
نظر محتوایى خودمان آن را مناسب نمى دانستیم و احساس کردیم 
مخاطب واکنش منفى نسبت به آن نشان خواهد داد. اما یک قسمت 
دیگر از برنامه به دلیل حضور مهمان برنامه بود که اجازه پخش داده 
نشد؛ البته اشــتباه از طرف ما بود و این مهمان همچون برنامه هاى 

گذشته با سازمان صداوسیما هماهنگ نشده بود.
او با بیان اینکه مهمانان برنامه همواره با صداوسیما چک مى شوند، 
یادآور شــد: این مهمان جزئیاتى داشت که نســبت به آن آگاهى 

نداشتیم.

سروش صحت با «کتاب باز» برمى گردد

چهارراه چهارراه 
ىرامتى)، رامتى)،  ر
صودى)، صودى)، 

فیلم کمدى را در اکران نوروز قرار دهد و سه فیلم دیگر جدى باشندفیلم کمدى را در اکران نوروز قرار دهد و سه فیلم دیگر جدى باشند
فیلم ها ارزیابىشدشانس «به وقت شام» و «التارى» بیش از سایر فیلم ها ارزیابى شد بیشاز سایر «التارى» ىشانس «بهوققت شام» و رز م ر ز ش رى و م و س

است.است.
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تولید یک مسابقه جذاب  با حضور هنرمندان مشهور ایرانى و لبنانى
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نصف جهان  هویت یک مجازى ناشناس و مرموز که حامى پر و پا قرص «کارلوس کى روش» 
است به محل سئوال برخى از رسانه ها تبدیل شده است.

در شرایطى که تقریبًا اکثریت کاربران فضاى مجازى و رسانه ها در دعواى کریمى و کى روش 
طرفدار کریمى بوده اند، صفحه اى در اینســتاگرام شــکل گرفته که در اولین پستش اعالم 
کرده مى خواهد منظور کى روش از افرادى که آنها را آدم هاى پشــت پرده مى داند، توضیح 
دهد. دومین پست این صفحه با نام عجیب antiiransmafia به قرارداد 900 هزار دالرى 
«برانکو  ایوانکوویچ» با فدراسیون فوتبال دوران محمد دادکان اختصاص دارد. نویسنده مطلب 
با این کار خواسته جواب افرادى را دهد که مى گویند قرارداد کى روش با فدراسیون ترکمنچاى 
بوده. پست بعدى به اردوى تیم ملى در انگلیس اختصاص دارد که به اصرار برانکو بوده و هیچ
فایده اى به لحاظ فنى نداشــت چرا که تیم ملى در مرحله انتخابى جام جهانى 2006 به ژاپن 

باخت و به عنوان تیم دوم راهى جام جهانى شد.
 ادمین این صفحه بعد از اینکه در چند پســت دیگر حسابى از خجالت برانکو درآمده سراغ کى 

روش و تعریف از کارنامه او رفته و به خدمات او براى فوتبال ایران اشاره کرده است. پست هاى 
بعدى درباره نقش اسدى، دبیرکل سابق فدراسیون فوتبال در استعفاى کى روش بوده و اینکه 
او دوست داشته برانکو را سرمربى تیم ملى کند که این پروژه شکست خورده است. نکته جالب 
این صفحه تعدد پست هاى انتقادى و از دید ادمین صفحه، افشاگرانه درباره برانکو و دوستانش 
براى مخالفت با کى روش و برنامه هایش بوده است. نکته دیگر اینکه از دید این صفحه، آنالیزور 
سابق تیم ملى که دوستى نزدیکى با على کریمى دارد اخبار تیم ملى را رسانه اى مى کرده که 

همین اتفاق باعث شد کى روش در مقطعى تمام دستیاران ایرانى اش را کنار بگذارد.
 هویت گردانندگان این صفحه مشــخص نیســت و آنها ترجیح مى دهند کســى آمارشان را 
درنیاورد. این صفحه بعد از برانکو دســت روى کریمى گذاشته و به بهانه اظهارات او در برنامه 

90، در چند پست متوالى سئواالت مختلفى را 
از سرمربى سپیدرود پرسیده و به تمام ادعاهاى او درباره کى روش جواب 

داده اســت. در ادامه هم عکس هایى از دوران حضور کى روش در فوتبال اروپا منتشر شده تا 
کارنامه سرمربى تیم ملى و رزومه اش به رخ منتقدانش کشیده شود. این صفحه فعًال تا دیروز 
439 فالوور داشته و باید دید مى تواند به عنوان حامى مرموز کى روش در فضاى مجازى، جوى 
که به تازگى علیه سرمربى تیم ملى شــکل گرفته را تلطیف کند یا نه. آن چیزى که مشخص 
است ادمین این صفحه از بسیارى از رخدادهاى فدراسیون در سال هاى اخیر و پشت پرده ها 

به خوبى مطلع است.

رضا شــکارى، مهاجم تیم روبین کازان مى گوید 
تمام تالشش را خواهد کرد تا به صورت فیکس در 
تیم اصلى این باشگاه به میدان برود. مهاجم سابق 
ذوب آهن و حال حاضر روبین کازان پس از روبه رو 
شدن با مشکالت بسیار از باشگاه اصفهانى جدا شد 
و شاگرد «قربان بردیف» روس شد. از شکارى در 
خصوص شــرایط و عملکردش در روبین کازان، 
نتیجــه رأى نهایى ذوب آهن و مســائل مختلف 
دیگر سئوال شده  و او پاســخگوى این سئواالت 

بوده است.
 

شــرایط روبین کازان در حال 
حاضر چطور است؟

اینجا شرایط خیلى خوب است. ما در سه ماه تعطیلى 
لیگ به دلیل سرماى شــدید در روسیه اردوهاى 
بســیارى در کشورهاى گرمســیر برگزار کردیم، 
بازى هاى دوستانه و اردوهاى سخت نتیجه خوبى 
را به همراه داشت و اکنون آقاى بردیف از شرایط 
روبین رضایــت کامل دارند. البتــه در این اردوها 
نفرات جدیدى هم به تیم اضافه شدند و تیم اکنون 

آمادگى الزم را کسب کرده است.

عملکــرد خودت در روســیه را 
چطور مى بینــى و فکر مى کنى 
توانســته اى در این مدت نظر 
قربان بردیف را بــه خود جلب 

کنى؟
شرایط خودم هم خیلى خوب است و با تیم اصلى 
تمرین مى کنم و هر زمان در بازى هاى دوســتانه 
به میدان رفتم آقاى بردیــف از من رضایت کامل 
داشت. در این بازى هاى دوستانه تالش کردم نظر 
آقاى قربان بردیف را به خود جلب کنم حاال اینکه 
ایشان از من راضى بودند یا خیر را دقیقًا نمى دانم. 
باز هم من تالش مى کنم که نظر ایشان را به خودم 
جلب کنم همه چیز بســتگى به صالحدید و نظر 

ایشان دارد که در تیم الف بازى کنم یا تیم اصلى.

چه مدت با روبین کازان قرارداد 
امضا کرده اى و در این مدت چه 
توقعى از خود براى رســیدن به 

هدفى که دنبال مى کنى دارى؟
 من قراردادم با این باشگاه پنج ساله است و آنقدر به 
خودم اطمینان دارم که مى دانم خیلى زود با تالش 
و کوشــش مى توانم به آن چیزى که مى خواهم 
برسم. زمانى که سردار به روســیه آمد در تیم ب 
باشگاهش بازى مى کرد و یکسال زمان برد تا در 
تیم اصلى بازى کند، او تــالش کردم مطمئنًا من 

هم مى توانم.

رابطه ات با سردار چطور است؟
خیلى خوب است که در یک تیم خارجى که حضور 
دارید یک هموطن داشته باشید و از اینکه با سردار 
آزمون در یک باشگاه کار مى کنم احساس امنیت و 
خاطرى آسوده دارم. سردار مثل برادرم مى ماند و در 
این مدت او حمایت هاى خوبى از من داشته است. 
سعى مى کنم در کنار سردار تالشم را چند برابر کنم 
تا مثل او خیلى زود به تیم اصلى دعوت شوم. خدا را 
شکر که او در کنارم هست و امیدوارم که همینطور 
روند خوبم را ادامه دهم تا از ایــن فرصتى که به 

دست آوردم نهایت استفاده را ببرم.
 

آیا دوســت دارى در سال هاى 
آینده به دیگر لیگ هاى اروپایى 

ترانسفر شوى؟
هر بازیکنى تالش مى کند تا در باالترین و بهترین 
ســطح فوتبال بازى کنــد و من هــم همینطور؛ 
نمى گویم سطح فوتبال روســیه باالست اما تیم 
روبین کازان تیم مطرحى در اروپاست به خصوص 
با وجود هدایت سرمربى مثل بردیف که در زمان 
حضورش در روستوف این تیم که در رتبه هفدهم  
هجدهم قرار داشت را توانســت قهرمان روسیه 
کند. او در روبین کازان هــم همین هدف را دارد و 
من پذیرفتم که در این تیم باشم و بعد با موفقیت 
این تیم به ســطح باالتر بــروم. اولین چیزى که 
مى خواهم فیکس بازى کردن در این تیم اســت 
تا بتوانم به تیم ملى بزرگســاالن دعوت شــوم و 
من هم یکى از مسافران جام جهانى 2018 روسیه 
باشــم تا بعد از آن به تیم هاى بهتر و باالتر دعوت 
شــوم؛ فعًال هدفــم و تالشــم بهتر بــودن در 

روبین کازان است.

فکر مى کنى از سوى «کارلوس 
کى روش» بــه تیم ملى دعوت 

شوى؟
براى اینکه یکــى از انتخاب هاى آقاى کى روش 

و بازیکن تیم ملى شــوم امید بســیار دارم و این 
اطمینان را هم دارم. فکر نمى کنم کم استعداد باشم 
و چیزى بــراى حضــور در لیســت تیم ملى کم 
داشــته باشــم فقط اینکه االن دعوت شــوم یا
نه را خدا مى داند. تمام هــدف و انرژى ام را براى 
روبیــن کازان مى گذارم و اگر اینجــا بتوانم خوب 
باشــم مى توانم نگاه کادرفنى تیم ملى را به خود 

معطوف کنم.

دوست ندارى دوباره به لیگ برتر 
ایران بازگردى؟

دوست داشتن واقعاً دوست دارم به لیگ برتر برگردم 
اما نمى خواهم به تیم ذوب آهن برگردم. من فکر 
مى کنم یکسرى سختى ها هســت که اگر انسان 
بتواند آنها را پشت ســر بگذارد مى تواند به مراحل 
باالتر برسد. من سختى و دورى را تحمل مى کنم 
تا به سطح باالتر برسم. واقعًا دوست دارم برگردم 
به لیگ ایران اما همانطور که گفتم به ذوب آهن به 

هیچ وجه بر نخواهم گشت.

چرا به ایــن تیــم بازنخواهى 
گشت؟

گفتم انســان براى رســیدن به مقاطع باالتر باید 
سختى بکشــد اما من در ذوب آهن فقط سختى 
نکشیدم بلکه دلشکسته شــدم و ناراحتى ام از این 

تیم هنوز برطرف نشده است.

آیا هنوز رأى نهایى و شــکایت 
باشگاه ذوب آهن از تو صادر شده 

است؟
مشکالت ما هنوز برطرف نشده و هنوز فیفا رأى 
نداده و مشخص نیست که چه زمانى رأى را صادر 
خواهد کرد اما مطمئناً رأى به نفع ذوب آهن نخواهد 
بود. مطمئنًا بعد از آمدن من به روســیه باتوجه به 
قوانین فیفــا رأى را به نفع باشــگاه ایرانى صادر 

نخواهند کرد.

مهاجم تیم روبین کازان:

به هیچ وجه به ذوب آهن 
بر نمى گردم! 

نصــف جهــان خــط خــوردن بازیکنان 
ملــى پــوش ذوب آهــن از برنامه هاى 
ریکاورى تیم ملى در هفته هاى گذشــته 
مســائل زیادى را به وجود آورده اســت. 
در ایــن خصــوص کادر فنى تیــم ملى 
هیچ واکنشــى نشــان نداده امــا گفته 
مى شود درخواســت چند هفته قبل امیر

قلعه نویى از کى روش بــراى غیبت یک 
هفته اى ملى پوشان در ریکاورى تیم ملى 

باعث این موضوع شده است.
قلعه نویى در این باره گفته اســت: «اوًال 
باید بگویم تصمیم گیرنده در این باره کادر 
فنى تیم ملى اســت، اما یک بحثى دارم. 
ریکاورى در فوتبال یــک معنا و مفهومى 
دارد. بازیکنى که 90دقیقــه بازى کرده، 
باید در پــروازى که معلوم نیســت چقدر 
تأخیر دارد، بنشــیند و به تهران سفر کند،  
ترافیک تهران را دارد و باید با آن خستگى 
به ریــکاورى برود. این ریــکاورى براى 
بازیکنــان تهرانى عالى اســت اما براى 
بازیکنان شهرســتانى نمى شود اسمش را 
ریکاورى گذاشت. مى شــود بگویند اردو 
اســت. ما حتى حاضر بودیــم بازیکنان 
ملى پوش دو روز مانده به بازى، به جمع مان 
اضافه شوند. همانطور که اکبر ایمانى وقتى 
مصدوم شد، زیرنظر کادرپزشکى تیم ملى 

دوهفته دوران نقاهت را سپرى کرد.»
او گفت: «درباره مســئله کنونى هم من با 
آقاى مارکار آقاجانیــان صحبت کردم و 
چند روز بعد او زنگ زد و سالم کى روش را 
رساند و گفت مشکلى نیست که بازیکنان 
در یک تمرین ریکاورى حضور نداشــته 
باشــند. اینکه بعد از آنچــه اتفاقى افتاده، 

دیگر من در جریان نیستم.  »

عالمت سئوال براى 
ملى پوشان ذوب آهن

antiiransmafi
a

antiiransmafi
a

را تمختلف

تو دیگه کى هستى؟!

نگاه مشکوك
 خبرگزارى اصولگرا
نصف جهــان  همزمان با سفر رئیس فیفا به 
تهران، رئیس AFC نیز امروز(چهارشنبه) 
براى تماشاى بازى سعودى ها با عراق عازم 

بصره است.
درحالى که امــروز تهران میزبــان «جانى 
اینفانتینــو»، رئیــس فدراســیون جهانى 
فوتبال(فیفا) اســت تــا بــازى دربى 86 
سرخابى ها را از نزدیک تماشا کند در کشور 
همســایه عراق، «شیخ ســلمان»، رئیس 
کنفدراســیون فوتبال آســیا و وزیر ورزش 
بحرین مهمان ویژه عراقى ها براى تماشاى 

بازى عراق با عربستان هستند.
 خبرگزارى فارس این اتفاق را مشــکوك 
ارزیابى کرده  و نوشته:حضور شیخ سلمان در 
عراق به همراه سعودى ها و حضور اینفانتینو 
در تهران مى تواند به نوعى چلنجى باشــد 
که ما را به زمــان انتخابات ریاســت فیفا 
برمى گرداند که این دو کاندیدا باهم رقابت 

تنگاتنگى داشتند و به دنبال رأى بودند.
در همین راستا «عبدالحسین عبطان»، وزیر 
ورزش و جوانان عراق در مصاحبه با برنامه 
تلویزیونى «اکشن یا دورى» عربستان گفت: 
بازى با عربســتان در بصره با حضور رئیس 
AFC  در رفع تعلیق عراق کمک بسیارى 

خواهد کرد.

ى براى اینکه یکــى از انتخاب هاى

براى این سید!فرصتى طالیى 

نصف جهان  کاپیتان استقاللى ها با موفقیت در دربى 
مى تواند جایگاه خود را تا پایان فصل محکم کند.

 یک نیم فصــل زمان الزم بود تا  ســیدمهدى 
رحمتى جایگاه از دســت رفته خود در میانه نیم 
فصل اول را باز پس بگیرد. این روند با رد پیشنهاد 
چند تیم لیگ برترى در نیم فصل آغاز شــد و با 
عملکرد درخشان برابر پدیده، پارس جنوبى و 
نفت آبادان ادامه پیدا کرد تا دیدار با الهالل 
«وینفرد شفر» در تردیدى که ناشى از 
تجربه او بود، به رحمتى آماده و با 
تجربه میدان بدهد و البته که مزد 

خود را نیز گرفت.
سرمربى آلمانى استقالل پیش 
از ایــن تصمیم گرفتــه بود تا 
رحمتى را در دیدارهاى بزرگ به 
میدان بفرستد و به نظر مى رسد 
دیدار دربى مى تواند پلى براى 
رحمتى به سمت باز پس گیرى 
کامل جایگاه اصلى خود باشــد. 
دروازه بان استقالل با درخشش در 
این بازى مى تواند مانند گذشــته در 
تمامى دیدارها دروازه بان اول استقالل 
باشد و در لیگ و لیگ قهرمانان و البته فینال 

جام حذفى براى این تیم به میدان برود.

 

هافبک تیم سپاهان مشکلى براى حضور در مقابل گسترش فوالد تبریز نخواهد داشت.
«ادون حسنى» هافبک آلبانیایى تیم فوتبال سپاهان در دیدار برابر مشکى پوشان به دلیل مصدومیت جزئى 

نتوانست در لیست 18 نفره ابراهیم زاده حضور داشته باشد، 
تا در روزى که على کریمى و جالل على محمدى هم 

غایب بودند، ابراهیم زاده کار دشوارى براى انتخاب 
نفرات میانى خود داشته باشد. 

با وجود این سپاهان با بهترین نتیجه فصل 
موفق به شکست مشــکى پوشان شد و 
حاال ابراهیم زاده در شرایطى به مصاف 
گسترش فوالد تبریز مى رود که ادون 
حسنى شــرایط حضور در زمین را 
پیدا کرده اســت و على کریمى 
هم پس از پشت سر گذاشتن 
محرومیت، مــى تواند با 

صالحدید ســرمربى 
ســپاهان بــه کار 
گرفته شود.

مصدومیت ادون 
 بر طرف شد
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بعــد از خارجى هاى ناموفقــى که این 
سال ها به اســتقالل و سایر باشگاه هاى 
لیگ برترى پیوســتند، بدبینى هواداران 
واکنشى کامال منطقى بود. الزم نیست 
خارجى هاى نــاکام ســال هاى اخیر را 
مرور کنیم. البته در این سال ها بازیکنان 
خارجى خوبى هم به لیگ برتر آمده اند، 
ولى اکثریت با بازیکنانى است که بیشتر 
دوران حضورشان در فوتبال ایران را روى 
نیمکت یا فیزیوتراپى گذراندند و خاطره 
جمعى از آنها بیش از آنکه از صحنه هاى 
بازى بیاید به شکایت هایى مرتبط است 
که بعدا از باشگاه هاى شان داشته اند و کار 

حتى به کسر امتیاز هم رسیده.
تیام در مقیاس فوتبال ایران خرید نسبتا 
گرانى محسوب مى شود. گفته مى شود 
او براى 1/5 فصل حضور در اســتقالل 
3/5 تا 4 میلیــارد تومان دریافت مى کند 
و در ردیــف بازیکنان گــران لیگ قرار 
مى گیرد. با این حال تیــام خرید کامال 

هوشمندانه اى اســت و استقالل هرچند 
رقم زیادى براى ایــن انتقال مى پردازد، 
به جــرات مى توان گفت کــه پولش را 

دور نریخته.
از شروع فصل مشخص بود که بزرگترین 
مشــکل اســتقالل در خط حمله است. 
مهاجمان جدید نتوانســتند جاى خالى 
کاوه رضایــى را پر کننــد و آمار ضعیف 
گل زده هم این ضعــف را تایید مى کرد. 
شفر هم تاکید داشــت که تیمش براى 
نتیجه گیرى بهتر بــه یک مهاجم جدید 
نیاز دارد. تالش استقالل براى خرید یک 
گلزن در پنجره زمستانى بى نتیجه ماند و 
آنها سرانجام تیام را به عنوان بازیکن آزاد 

به تیم اضافه کردند.
تیام که زمان زیادى از انتقالش نمى گذرد 
آرام آرام با استقالل هماهنگ مى شود و 
به شرایط مسابقه مى رسد. او در دو بازى 
حساس اخیر اســتقالل مقابل الهالل و 
فوالد نقش مهمى در برد تیمش داشت 
و حاال همــه منتظرند عملکــرد او را در 

شهرآورد پنج شنبه ببینند.

خرید تیام را مى توان یک تغییر رویکرد 
در جذب بازیکنان خارجى فوتبال ایران 
دانست. زمانى اولویت باشگاه هاى ایرانى 
قیمت بازیکن بود. آنها به دنبال بازیکنان 
ارزانى بودند که شــاید بتوانند بخشى از 
مشــکالت را برطرف کنند. بازیکنانى 
که قرار نبود سرنوشت ساز باشند و فقط 
نیازهاى عادى تیم را برطرف مى کردند.

دفاع راست یا هافبک دفاعى متوسطى 
که حداقل ها را داشــت. اگر یکى از این 
بازیکنان هم ستاره مى شد که چه بهتر. 
با این نگاه حداقلى خیلى از این بازیکنان 
حتى نمى توانستند به ترکیب اصلى برسند 
و به نیمکت دوخته مى شدند، ولى جاى 
نگرانى نبود، چون قیمت پایینى داشتند. 
این رویکرد مربوط به روزهایى است که 
قیمــت دالر هزار تومان یــا کمتر بود و 
بازیکن خارجى ارزانتر از بازیکن ایرانى 
تمام مى شــد. از طرفى هنــوز خبرى از 
ســختگیرى نهادهاى بین المللى نبود و 
باشگاه ها معموال این بازیکنان را بدون 
تسویه حساب روانه کشورشان مى کردند.

با روابــط ناســالم و داللى هــا کیفیت 
بازیکنان خارجى روز به روز افت کرد. در 
سال هاى گذشته اکثر آنها معموال روى 
نیمکت بودند تا درون زمین. بى سر و صدا 
مى آمدند و مى رفتند و مدیر بعدى مجبور 

بود غرامت شان را پرداخت کند.
بنجل خریدن امــا بــه دو دلیل واضح 
نمى توانــد ادامــه پیــدا کنــد: اولــى 
ســخت گیرى هاى فیفا و کنفدراسیون 
فوتبال آسیا و دومى باال رفتن قیمت دالر 
که بازیکنان خارجى را به انتخابى گران 
تبدیل کرده است. اگر بازیکنى در گذشته 
با 200 هزار دالر منتقل مى شد و ارزانتر 
از بازیکنانــى ایرانى بود بــا قیمت دالر 
فعلى که گاهى جریمه دیرکرد هم به آن 
اضافه مى شود بیش از یک میلیارد تومان 
تمام مى شود و هر انتخاب اشتباه هزینه 
سنگینى را به باشــگاه تحمیل مى کند. 
مى توان گفت که باشــگاه هاى ایران در 
این سال ها فقیرتر شــده اند و مجبورند 

از این ضرب المثل مشهور پیروى کنند:  
آنقدر پولدار نیستم که جنس ارزان بخرم! 
خریدن بازیکن خارجى که روى نیمکت 
بنشیند دردى از تیم ها دوا نمى کند. آنها 
حاال مجبورند فقط بر اساس نیاز بخرند 
و ســراغ بازیکنى بروند که از متوسط 
کیفیت بازیکنان داخلى باالتر باشــد. 
چاره  اى نیست جز اینکه کیفیت جاى 
کمیت را بگیرد. با این وضعیت انتظار 
مى رود در آینده بازیکنانى با کارنامه 
بهتر قدم به لیگ بگذارند. خرید تیام 
مى تواند شــروع نگاه حرفه اى تر و 
خرید بازیکنان باکیفیت تر باشــد، 
مشابه چیزى که در این سال ها در 
باشگاه هاى عربى حاشیه خلیج 

فارس دیده ایم.

به خریدهاى بنجل پایان دهید!

جدید ترین رده بندى بهترین تیم هاى فوتبال باشگاهى جهان و 
بهترین مربیان فوتبال جهان توسط سایت کالب ورلد رنکینگ 

اعالم شد.
جدید ترین گزینش بهترین تیم هاى فوتبال باشگاهى جهان 
توسط سایت کالب ورلد رنکینگ اعالم شد که بر این اساس 
تیم هاى اصفهانى ذوب آهن و ســپاهان به ترتیب در رده هاى 

سوم و هشتم تیم هاى باشگاهى ایران قرار گرفتند.
در این رده بندى ذوب آهن با 2108 امتیاز در رده 317 جاى گرفت 
و سپاهان با 941 امتیاز در رده 609 جهان ایستاد؛ در این رده بندى 
پرسپولیس 2096 امتیاز گرفت و از رده 135 به 137 سقوط کرد، 
در حالى  که استقالل تهران 3339 امتیاز گرفت و با 43 پله صعود  

از رده 221 تا 178 اوج گرفت .
همچنین در جدید ترین رنکینگ بهترین مربیان فوتبال جهان 
امیر قلعه نویى سرمربى تیم ذوب آهن با 909 امتیاز در جایگاه 
580 جهان و ســوم ایران قرار گرفت و منصــور ابراهیم زاده 
سرمربى سپاهان در بین 10 مربى برتر ایران جایى نداشت؛ در این 
رده بندى علیرضا منصوریان، سرمربى سابق استقالل با 2020 

امتیاز از رده 278 تا 276 صعود کرد و سیروس پورموسوى، 
سرمربى فوالد با 1082 امتیاز در رده 521 جاى 

گرفت.
 

ذوب آهن 
سوم، سپاهان 
هشتم

نصف جهان کنسرت گروه چارتار به خوانندگى پسر سرپرست باشگاه پرسپولیس با حواشى جالب توجهى همراه بوده است.    آرمان 
گرشاسبى خواننده گروه چارتار فرزند حمیدرضا گرشاسبى مدیرعامل پرسپولیس است و حضور مدیر عامل پرسپولیس در این 

کنسرت با حواشى همراه بود. 
گرشاسبى به همراه همسر خود به کنسرت آمد و دقایقى را در قسمت VIP نشست اما به دلیل برخى ناهماهنگى ها نتوانست 

مهمان هاى خود را در کنارش داشته باشد و به همین دلیل او و همسرش جاى شان را به مهمان هاى خود دادند. مدیر عامل 
پرسپولیس به دلیل کمبود جا براى نشستن از سالن خارج شد و نتوانست به سالن برگردد. در همین میان، خواننده گروه چارتار متوجه 

عدم حضور پدر مادرش در سالن شد و از نورپرداز خواست تا نور سالن را روشن کند و از عوامل کنسرت جویاى حضور پدر و مادرش 
شد. او پس از این اتفاق گفت:  تا زمانى که پدرم وارد سالن نشود نمى خوانم.  گرشاسبى پس از حضور در سالن به شدت مورد تشویق 

طرفداران قرار گرفت.

جذب «تیام» یک تغییر رویکرد موفق بود 

تا بابا نیاد،نمى خوانم!

با روابــط ناســالم و داللى هــا کیفیت 
بازیکنان خارجى روز به روز افت کرد. در 
روى ذشته اکثر آنها معموال

ودق بود فق بو موفقرد موفقیکرد موجذب «تیام» یک تغییر رویکرد

ر ر ن ر ر

 ضرب المثل مشهور پیروى کنند:  
ولدار نیستم که جنس ارزان بخرم! 
ن بازیکن خارجى که روى نیمکت 
د دردى از تیم ها دوا نمى کند. آنها 
جبورند فقط بر اساس نیاز بخرند 
راغ بازیکنى بروند که از متوسط 
ت بازیکنان داخلى باالتر باشــد. 
ىنیست جز اینکه کیفیت جاى
رظار  را بگیرد. با این وضعیت انت
د در آینده بازیکنانى با کارنامه 
دم به لیگ بگذارند. خرید تیام 
ند شــروع نگاه حرفه اى تر و 
بازیکنان باکیفیت تر باشــد، 
 چیزى که در این سال ها در 
عربى حاشیه خلیج ه هاى

 دیده ایم.

7 امتیاز در رده 317 جاى گرفت  8دى ذوب آهن با 2108
9 امتیاز دررده609 جهان ایستاد؛ در این رده بندى  9411
7 به 137 سقوط کرد،  5 امتیاز گرفت و از رده 135 20966
3 امتیاز گرفت و با 43 پله صعود   9 ستقالل تهران 3339

178 اوج گرفت . 8ا
ر جدید ترین رنکینگ بهترین مربیانفوتبال جهان

9یى سرمربى تیم ذوب آهن با 909 امتیاز در جایگاه 
 و ســوم ایران قرار گرفت و منصــور ابراهیم زاده 
0اهان در بین 10 مربى برتر ایران جایى نداشت؛ در این 
0لیرضا منصوریان، سرمربى سابق استقالل با 2020
سیروس پورموسوى، 276 صعود کرد و 6تا 2788

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىجاى 1 امتیاز در رده 521  2مربى فوالد با 1082
گرفت.
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راى صادر شده در مورد محرومیت هواداران سپاهان و انجام بازى این تیم 
در زمین بى طرف لغو 
شد.  پرتاب نارنجک 
دست ســاز در پایان 
دیدار دو تیم سپاهان 
و نفت تهــران که در 
هفته بیســت  و سوم 
رقابت هاى لیگ برتر 
صورت گرفت، سبب 
شد تا کمیته انضباطى 
راى به انجام یک بازى 
بدون حضور هوادار را 
در زمین بى طرف براى 
صادر  پوشان  طالیى 

کند. 
پــس از صــدور این 
حکم، مسئوالن باشگاه فوالدمبارکه سپاهان  نسبت به حکم صادره معترض 
شدند و مســعود تابش سرپرست باشــگاه نیز  باحضور درسازمان لیگ 
پیگیرموضوع شدو تالش خود را جهت رفع محرومیت هواداران سپاهان 
از بازى خانگى انجام داد تا اینکه کمیته انضباطى موافقت خود را با لغو این 

حکم اعالم کرد.
 بدین ترتیب دیدار تیم هاى سپاهان و گسترش فوالد روز جمعه و با حضور 

هواداران اصفهانى در ورزشگاه نقش جهان برگزار خواهد شد.

هواداران سپاهان قسر در رفتند!

دروازه بان پارس جنوبى جم: 

ذوب آهن یک ستاره دارد!
این روزها را در پارس جنوبى جم به عشق بازگشت دوباره به استقالل 

مى گذراند. بازى این هفته تیمش مقابل ذوب آهن قلعه نویى و برگزارى 
شهرآورد 86 این روزهاى فروزان را رنگ آبى زده و انگیزه مضاعفى به او 
داده تا در روزى که شهرآورد برگزار مى شود، مقابل تیم قلعه نویى ثابت 
کند که مستحق بازگشت به جمع آبى پوشان است و شاگرد شایسته اى 

براى قلعه نویى بوده. 
 *پارس جنوبى از روزهاى بحرانى ابتداى نیم فصل دوم فاصله گرفته؟
 در حال حاضر شرایط مان خوب است. تیم چهارم جدول هستیم و در 

بازى هاى باقى مانده فقط نیاز به برد داریم. من قول مى دهم با حمایت 
هواداران مان در بازى هاى پیش رو، حتماً سهمیه آسیایى را کسب 
مى کنیم. اما واقعاً در این راه به حمایت هواداران نیاز داریم. از آنها 

مى خواهم در بازى هاى خانگى ورزشگاه را پر کنند چون به حمایت شان 
نیاز داریم.

*بازى با ذوب آهن عالوه بر سختى هایش براى خود شما هم حساسیت 
ویژه اى دارد.

 بله، آقاى قلعه نویى سرمربى من بوده و همه من را پسر قلعه نویى 
مى دانند. همیشه سعى کرده ام به او ثابت کنم که شاگرد خوبى برایش 

بوده ام و طبیعتاً در این بازى هم تمام تالشم را مى کنم تا نشان دهم که 
همیشه به درستى به من اعتماد کرده و  شاگردش چه در تیم او باشد و چه 

در تیم هاى دیگر، گلر خوبى است.
*کار سختى مقابل ذوب آهن در پیش خواهید داشت.

 صد در صد همین طور است. قبًال هم گفته ام تیم ذوب آهن یک ستاره 
دارد به نام امیر قلعه نویى. ضمن اینکه بازیکنان خیلى خوبى دارد و ما 
بدون شک باید با همه تالش و تمرکزمان مقابل این تیم بازى کنیم.

*به عنوان یک استقاللى، پیش بینى ات از نتیجه شهرآورد 86 
چیست؟

 صد در صد استقالل مى برد.
 *دوست نداشتید در این شهرآورد درون دروازه استقالل بودید.

 چرا. اتفاقاً جایم خیلى درون دروازه استقالل خالى است و امیدوارم 
به استقالل برگردم و در شهرآورد بازى کنم. مهدى رحمتى مراقب 

دروازه استقالل باشد تا خودم برگردم.

مى گیرد. با این حال تیــام خرید کامال 

دروازه بان پارس

آه ذوب
این روزها را در پارس
مى گذراند. بازى این
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هواداران مان در باز
مى کنیم. اما واقعاً د
مى خواهم در بازى

نیاز داریم.
*بازى با ذوب آهن
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به استقالل برگر
دروازه استقالل با

آبى پوشان در دربى پیراهن سوم خود را بر 
تن مى کنند.استقاللى ها تصمیم گرفتند تا براى 

دربى در اقدامى جالب توجه و کم سابقه از پیراهن هاى 
سوم خود استفاده کنند. پیراهن سوم آبى پوشان به رنگ 

سرمه اى است و البته در آن طرح هاى آبى رنگ استفاده شده و 
تفاوت چندانى با لباس اول آبى ها ندارد اما با این وجود استقاللى ها 

تصمیم گرفتند تا از این پیراهن در دربى هشتاد و ششم استفاده 
کنند.آخرین مرتبه اى که بازیکنان استقالل از پیراهن 

اول خود استفاده نکردند، دربى هفتاد و نهم بود که 
آبى ها پیراهن مشکى بر تن کردند و البته با 

این پیراهن شکست خوردند.

حسرت نیکى!
 شاید باور کردنش سخت باشد اما بعد از على پروین این علیرضا نیکبخت واحدى است داراى رکورد بیشترین حضور در دربى 
تهران است. او با پیراهن دو تیم استقالل و پرسپولیس 19 بار در دربى بازى کرد. یروین اما 20 بار در دربى حضور داشته است. 
نیکبخت از این مساله ابراز ناراحتى کرده و گفته: « دربى شرایط خاص خودش را دارد. من استقاللى بودم، اما در شرایطى به 

پرسپولیس هم رفتم. تماِم دربى خاطره است، اما اگر اجازه مى دادند یک بازى بیشتر انجام بدهم، بهترین خاطره ام رقم مى خورد، 
چون تعداد دربى هایم به 22 مى رسید و رکورد آقاى على پروین را هم مى زدم، اما نگذاشتند.»

یک قانون بهت آور
اگر تا االن نسبت به تصمیمات گاها عجیب کمیته انضباطى ایران انتقاد مى کردیم و نسبت به جریمه هاى سنگین مالى 

اعتراض هاى زیادى را شنیدیم، با شنیدن قانون جدیدى که در کمیته انضباطى فدراسیون امارات به تصویب خواهد 
رسید، همه اتفاقات داخلى را فراموش خواهیم کرد. فدراسیون امارات قصد دارد قانونى را به اجرا در آورد که طبق آن 
احتمال بخشیده شدن کارت هاى قرمز در لیگ داخلى با پرداخت مبلغى امکان پذیر مى شود. بر اساس این قانون

 باشگاه هایى که بازیکن شان با کارت قرمز جریمه و از زمین اخراج مى شود، مى توانند با پرداخت 3 هزار درهم(حدود 3 
میلیون تومان) اعتراض خود را براى پاك شدن کارت قرمز ارائه دهند. اگر این اعتراض مورد پذیرش قرار بگیرد که کارت 

قرمز پاك شده و بازیکن مى تواند در مسابقه بعدى براى تیمش به میدان برود، اما اگر اعتراض باشگاه مورد پذیرش 
نباشد، باشگاه اعتراض کننده باید 10 هزار درهم(حدود 10 میلیون تومان) دیگر به فدراسیون فوتبال پرداخت کند.

استقالل 
با پیراهن سوم  
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یک متخصص پوست و مو با اشــاره به اینکه استرس،  
اگزماى ســر یا شــوره مو را افزایش مى دهــد، گفت: 
بى توجهى به درمان شــوره ســر مى تواند سبب ریزش 

مو و کچلى شود.
سیمین ابراهیم زاده درباره شوره ســر اظهار کرد: شوره 
سر به اگزماى پوست کف سر گفته مى شود که خود را به 

صورت خشک یا چرب نشان مى دهد.
وى با بیان اینکه پوست چرب سبب شده تا فرد موهاى 
چربى داشته باشد و آن را مستعد شوره سر کند، افزود: این 
مسئله باعث مى شود تا کف ســر فرد خارش پیدا کند و 

اگزماى پوستى در آن مشاهده شود.
این متخصص پوست و مو ادامه داد: التهاب باعث خارش 
سر مى شود و این امر ســبب به وجود آمدن پوسته هایى 
در کف سر و روى موها مى شود. وى ادامه داد: همچنین 

باعث مى شود تا در صورت و گونه هاى این افراد قرمزى 
یا التهاب نیز مشاهده شود.

ابراهیم زاده خاطر نشــان کرد: التهاب کف ســر سبب 
به وجود آمدن اگزماى پوســت خشک و  شوره خشک
 در کف ســر مى شــود که این افراد به دلیل داشــتن
پوســت خشــک، کف سرشــان خارش مــداوم پیدا 

مى کند.
وى یادآور شد: درمان شوره ســر در افرادى که پوست 
خشک یا پوســت چرب دارند، بر اســاس نوع بیمارى 
آنها متفاوت اســت که در صورت مشــخص شــدن

علت شوره سر آنها و نداشــتن مشکالت دیگر، پزشک 
داروى مناســب را همراه با شــامپوى ضد شوره تجویز 

مى کند.
این متخصص پوست و مو با تأکید بر اینکه اگزما بیمارى 

ژنتیکى است که با بروز استرس افزایش مى یابد، عنوان 
کرد: اگزماى پوست چرب در پاییز و زمستان و اگزماى 

پوست خشک در بهار شدت بیشترى مى یابد.
ابراهیــم زاد اضافــه کرد: شــوره ســر معمــوًال در 
45 تا 50 ســالگى ادامه مى یابد و با افزایش سن،  تعداد 
دفعات آن فروکش مى کند و بى خوابى   هاى مکرر سبب 

شده تا شدت آن نیز افزایش یابد.
این متخصص پوست و مو در پاســخ به این سئوال که 
آیا استفاده از حنا و سدر در کاهش شوره سر مؤثر است؟ 
تصریح کرد: اســتفاده از سدر پوست ســر را خشک تر 
مى کند بنابراین باید تحت نظر و مشــورت با پزشــک

 انجام شــود چراکه در برخــى از موارد بــه دلیل وجود 
ناخالصى هاى حنا و سدر ســبب خشک شدن و خارش 

بیشتر سر مى شود.

خسته اید. امروز هم مثل دیروز، خسته اید. انگار قرار نیست 
که این احساس آزاردهنده، حتى در روزهاى تعطیلى که به 

مبل خانه تان پناه برده اید، شما را رها کند. 
با زمین و زمان، سر جنگ دارید؛ زندگى این روزهاى تان، 
کسالت بارتر از چیزى شده که انتظارش را داشتید و حتى 
میلى به معاشرت با دوستان، وقت گذرانى با همکاران یا 

قدم زدن در خیابان ندارید.
 نگاهى به خودتان بیاندازید. نکند تغییرات هورمونى که 
به  علت شرایط آب وهوایى در بدنتان اتفاق افتاده، شما را 

گرفتار افسردگى فصلى کرده باشد.

 هر صبح، دوش بگیرید
روزتــان را با دوش آب گرم شــروع کنید تــا در همان 
ابتداى روز، کســالت و افســردگى، از روانتان شســته

شود. 
آرام گرفتن بدن شــما زیر جریان آب، مى تواند وضعیت 

روانتان را بهتر کند و شما را براى آغازکردن روز آرام ترى 
آماده کند.

به کاهو پناه ببرید
کم شدن تحرك شما در روزهاى سرد، نه تنها وزن تان 
را بیشــتر مى کند، بلکه احتمال افسرده شــدنتان را هم 
افزایش مى دهد. در این شــرایط، بهتر اســت با کمک 
رژیم غذایى کم چرب و ســالم، وضعیت جسم و روانتان 
را بهبود ببخشــید. مصرف ســبزیجات تازه مانند انواع 
کلم، کاهو، ســبزیجات برگ ســبز و میوه هاى حاوى 
ویتامین C، مى تواند حــال روانتان را بهتــر کند و به 
کاهش چربى هاى انباشته شده در شکم و پهلو هاى تان 
هم کمک کند. از طرف دیگر، در این فصل بهتر اســت

 کمتر شکر و شیرینى جات و خوراکى هاى حاوى کافئین 
مصرف کنید تا احتمال مضطرب شــدن و کج خلقى تان 

کمتر شود.

کمک کنید
احســاس خوشــایند مؤثربودن، حال روان شما را بهتر 
مى کند. به همین دلیل بهتر است در آستانه سال نو و در 
روزهاى سرد پایان سال، با کمک کردن به دیگران، حال 

روانتان را بهتر کنید.
 اگر یک عابر مانده زیر باران را با اتومبیلتان برســانید؛ 
اگر براى یک کودك کم بضاعت، لباس عید بخرید یا به 
مادربزرگتان در خانه تکانى کمک کنید، احساس بهترى 

نسبت به خود خواهید داشت.

گروهى ورزش کنید
ورزش کردن، یکى از مؤثرترین راه ها براى بهبود خلق و 
خو و کاهش افسردگى است. البته اگر سراغ ورزش هاى 
گروهى بروید، قطعــًا روانتان در شــرایط بهترى قرار 
مى گیرد. بررسى هاى انجام شده نشــان داده است که 
در جمع ورزش کردن، خندیدن، خاطره تعریف کردن و 

خالصه وقت گذرانى با آدم هاى مثبت اندیش، سالمت 
روان را بیشتر مى کند و احتمال افسرده شدن را کاهش 
مى دهد. به گفته محققان، انجام تمرین هاى کششى-
تمرکزى مانند یوگا و همچنین ورزش کردن در فضاى 
باز و در کنار گروهى از ورزشکاران، به کاهش افسردگى 

کمک مى کند.

به گربه هاى پارك، غذا بدهید
وقت گذراندن با حیوانات اهلــى، راه خوبى براى فرار از 
افسردگى و بهبود خلق و خوســت. اگر در آپارتمانتان، 
امکان نگهدارى پرندگان یا دیگر حیوانات اهلى را ندارید، 
از گربه هایى که در روزهاى ســرد، به سختى براى خود 
غذایى دست و پا مى کنند، کمک بگیرید. این حیوانات 
که با اشتیاق به مهربانى شــما پاسخ مى دهند، احساس 
خوشایند مؤثربودن را در شما تقویت کرده و افسردگى تان 

را کاهش مى دهند.

محققان عنوان مى کنند رژیم غذایى حاوى میوه و سبزیجات مى تواند به توقف گسترش نوع ُکشنده 
سرطان سینه کمک کند.

مطالعات متعددى نشــان داده اند که ویژگى برخى مواد خوراکى مى تواند به پیشگیرى، مقابله و توقف 
سرطان و خطرات احتمالى آن کمک کند. این موضوع بر اهمیت رژیم غذایى سالم به خصوص در طول 

درمان سرطان تأکید دارد.
به گفته محققان، محدودکردن مصرف مواد غذایى سرشار از آسپاراژین، از جمله لبنیات، گوشت گوساله، 
مرغ، تخم مرغ، ماهى، مغزیجات آجیلى، ســویا و غالت کامل و افزایش مصرف میوه و ســبزیجات 

مى تواند روند گسترش سرطان سینه را متوقف کند.  بررســى ها نشــان مى دهد افرادى که به صورت کلى بــه نوع رژیم 
غذایى شان دقت دارند، گنجاندن ســه ویتامین و ماده مغذى ضرورى 

براى بدن را در رژیم غذایى خود فراموش مى کنند. 
ویتامینB: از هشــت نوع ویتامین B، ویتامین B12 و اسیدفولیک 
شناخته شده تر هســتند. ویتامین B12 به بدن کمک مى کند تا غذا را 
به انرژى تبدیل کند. بدن براى ســاخت غــالف میلین که عصب ها را 
مى پوشاند به آن نیاز دارد. عالوه بر این، کمبود ویتامین B12 با مشکالتى 
همچون از دســت دادن قدرت حافظه و افسردگى مرتبط است.مصرف 
اســید فولیک به دلیل کمک به کاهش سطح آمینواسیدها که به سکته 

مغزى و بیمارى هاى قلبى – عروقى کمک مى کند، توصیه مى شود. 
ویتامینD : محققان در مورد میزان دقیق ویتامین D مورد نیاز بدن 
توافق ندارند؛ هر چند شــواهد حاکى از ضرورى بودن آن براى سالمت 
بدن است. یکى از خواص این ویتامین کمک به جذب کلسیم است که 

باعث استحکام استخوان ها مى شود.
منیزیم: این ماده به شــل و آرام شــدن ماهیچه ها کمک مى کند که 
مصرف آن میان ورزشکاران متداول است. همچنین این ویتامین تأثیرات 
آرامش بخش دارد که به تســکین احســاس اضطراب خفیف کمک

 مى کند. 

راه هاى فرار از افسردگى فصلى را بشناسید

ویتامین هایى براى 
تسکین کمردرد

کمــردرد یکــى از 
مشکالت رایج پزشکى 

اســت. در ایــن مطلــب به 
ویتامین هایى که به تسکین 
این دردها کمــک مى کنند 

پرداخته ایم.

عالئم کمردرد
کمردرد مى توانــد خودش را به صــورت دردهاى 
عضالنى، درد تنــد و تیزى که به ســمت پاهایتان 
منتشر مى شود، محدودیت انعطاف پذیرى در پشت 
و ناتوانایى در ایســتادن براى مــدت زمان طوالنى 

نشان دهد.

دالیل ایجاد کمردرد
یک فرد ممکن اســت بــه دالیــل متفاوتى دچار 
کمردرد شــود، مثًال به دلیل آرتریت، بیرون زدگى 
دیسک هاى کمر، ناهنجارى هاى اسکلتى، سندروم 
پیش از قاعدگى، کشــیدگى ها، پوکى استخوان و یا 

عفونت هاى نخاعى.

 7 مسکن طبیعى
با همه  این اوصاف، برخى ویتامین ها مى توانند درد 
کمر را کاهش دهنــد و آن را به ســالمت مطلوب 

بازگردانند که در ادامه به آن پرداخته شده است.

B12 ویتامین 
ویتامین B12 یک ویتامین محلول در آب است که 
به تولید گلبول هاى قرمز خون کمک مى کند، موجب 
حفظ سالمت ســلول هاى عصبى مى شود، از فشار 
و ســنگینى در کمرتان مى کاهد، درد مزمن کمر را 
کاهش مى دهد و خطر ابتال به آنمى پرنیشز که نوعى 
کم خونى است را کاهش مى دهد. کم خونى پرنیشز 
 B12 وقتى ایجاد مى شود که بدن نمى تواند ویتامین

را از دستگاه گوارش خود به درستى جذب کند.
غذاهاى غنى از ویتامین B12 عبارتند از شیر، تخم 

مرغ، ماهى، پنیر و جگر.

Cویتامین
ویتامین C یک آنتى اکسیدان محلول در آب است که 
باعث تقویت سیستم ایمنى بدن شما شده و از کمر 
شما در برابر آسیب هاى رادیکال هاى آزاد محافظت 
مى کند. عالوه بر ایــن، ویتامین C به تولید کالژن، 
تعمیر بافت هاى آسیب دیده، کاهش التهاب، تسریع 
روند بهبود بیمارى و کاهش خطــر ابتال به کمردرد 

مزمن کمک مى کند.
مواد غذایى غنى از ویتامیــن C عبارتند از پرتقال، 
گریپ فروت، زغال اخته، توت فرنگى، کلم بروکلى، 

گوجه فرنگى، اسفناج و کلم پیچ.

D ویتامین
ویتامین D یــک ویتامین محلول در چربى اســت 
که ســلول هاى جدید اســتخوان را تولید مى کند، 
استخوان هایتان را سالم و قوى نگه مى دارد، به جذب 
کلســیم کمک مى کند، خطر ابتال به پوکى و نرمى 
استخوان را کاهش مى دهد، از التهاب بدنتان مى کاهد 

و درد ناحیه  کمرتان را تسکین مى دهد.
غذاهاى غنــى از ویتامیــن D عبارتنــد از ماهى 
قزل آال، ماهى خال مخالى، ماهى تن، مارگارین، پنیر 

سوئیسى، تخم مرغ، غالت آماده  غنى شده و شیر.

E ویتامین  
ویتامین E نیز یک ویتامین محلول در چربى است 
که عملکرد سیستم ایمنى بدنتان را تقویت کرده، درد 
و ناراحتى هاى عضالنى را کاهش مى دهد، به تولید 
گلبول هاى قرمز خون کمک مى کند، گردش خونتان 
را بهبود مى بخشد، کمک مى کند تا روند بهبودى تان 
سریع تر پیش رود، از شکستگى استخوان ها جلوگیرى 

و به تعمیر بافت هاى آسیب دیده کمک مى کند.
غذاهاى غنى از ویتامیــن E عبارتند از جوانه گندم، 
ذرت، آجیل، دانه ها، زیتون، اســفناج، کلم بروکلى، 

مارچوبه، روغن ذرت و روغن سویا.

ت بخورید
 قلبى ماس

 با بیمارى
راى مقابله

ب

بررسى ها نشان مى دهد 
مصــرف زیــاد ماســت مى تواند خطر 

بیمارى هاى قلبى – عروقى را در مبتالیان 
به فشار خون باال کاهش دهد.

به گفته پزشــکان، بررسى هاى آزمایشگاهى 
که پیش از این انجام شده، حاکى از تأثیرات مفید 

مصرف لبنیات روى سالمت قلب – عروق است.
در این بررســى جدید آمده اســت مصرف ماست به 

تنهایى یا در کنار رژیم غذایى سرشــار از میوه هاى 
فیبردار، ســبزیجات و غالت براى سالمت قلب مفید 

است.
آنها مشاهده کردند مصرف باالى ماست با کاهش 30 درصدى 

خطر سکته قلبى در زنان همراه است. همچنین مصرف این ماده 
لبنى خطر سکته قلبى را در مردان 19 درصد کاهش مى دهد.

متخصصان همچنین نتیجه گیرى کردند مصرف باالى 
ماست در کنار رژیم غذایى سالم براى قلب با کاهش 

خطر بیمارى هاى قلبــى – عروقى براى مادران و 
زنان همراه است.

را کاهش مى دهند.در جمع ورزش کردن، خندیدن، خاطره تعریف کردن و 

د
ر
ان

گاهى 
ت مفید 

ست.
ماست به 

مصرف میوه و سبزیجات هاى
و توقف گسترش سرطان سینه

استرس،  شوره سر را 
افزایش مى دهد

رس،  شوره سر را 
ش مى دهد

3ماده مغذى که باید به رژیم غذایى افزوده شوند

آگهى حق تقدم شرکت آرد آذین نشاسته سهامى خاص ثبت شده به شماره 16536 و شناسه ملى 10260374706 
به اطالع کلیه سهامداران شرکت آرد آذین نشاسته سهامى خاص ثبت شده به شماره 16536 مى رساند.

با عنایت به مصوبه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1396/07/01 و تفویض اختیار عملى نمودن افزایش سرمایه به 
هیأت مدیره، نظر به اینکه مقرر است سرمایه شرکت از مبلغ 51/000/000/000 ریال به مبلغ 75/000/000/000 ریال از 
محل (مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدى یا توامًا طبق ماده 158 الیحه اصالحى قانون تجارت) افزایش 
یابد از کلیه سهامداران محترم شرکت درخواست مى شود از تاریخ نشر این آگهى به مدت 60 روز از حق تقدم خود 
نسبت به خرید استفاده نمایند و مبلغ اسمى خرید سهام را به حساب جارى شماره 0337851986008 شرکت نزد 
بانک صادرات شعبه دستجرد واریز و فیش مربوطه را به محل شرکت واقع در اصفهان جاده نایین مقابل پایانه شرق 
نرسیده به حسن آباد کدپستى 8165164111 تسلیم نمایند. ضمناً به هر صاحب سهم در ازاى هر 153 سهم متعلقه 
در تاریخ 1396/07/01 تعداد 72 سهم حق تقدم خرید سهم جدید تعلق مى گیرد. بدیهى است پس از انقضاء مهلت 

مقرر، هیأ ت مدیره مى تواند سهام باقیمانده را به سایر متقاضیان واگذار نماید. 

آگهى حق تقدم درخصوص افزایش سرمایه 
شرکت آرد آذین نشاسته

هیأت مدیره شرکت
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چوپان ایرانى، صاحبکارش را در ترکیه کشت و به ایران فرار کرد
پســرجوان ایرانى که با رؤیاى رســیدن به زندگى 
بى دردسر، راهى کشور ترکیه شده اما از سرناچارى به 
 عنوان چوپان در یک مزرعه مشغول به کار شده بود، 
به اتهام کشــتن صاحبکارش دردادگاه جنایى کرج، 

محاکمه خواهد شد.
به گــزارش «ایران»، 18 آذر 95 گزارشــى ازطریق 
پلیس بین الملل-اینترپــل- در اختیار پلیس آگاهى 
البرز قرار گرفت که درآن اعالم شــده بود پســر 26 
ساله ایرانى در ترکیه پس ازکشــتن مرد مزرعه دار 
50ســاله اى به نام «ابراهیم» و سرقت اموال مقتول 
گریخته است. تا اینکه درتحقیقات نامحسوس پلیسى 
مشخص شد وى مخفیانه به ایران آمده و در شهر کرج 

مخفى شده است.
پس ازدریافت این گزارش، بازپرس شعبه 13 دادسراى 
جنایى کرج دستور شناسایى مخفیگاه قاتل فرارى و 
بازداشت وى را صادر کرد. بدین  ترتیب کارآگاهان پس 
از چند ماه عملیات اطالعاتى، روز سوم اردیبهشت 96 
«جواد» را در یک قرار صورى و بدون هیچ مقاومتى 
دســتگیرکردند. وى در بازجویى ها با اعتراف به قتل 
مزرعه دار ترکیه اى، انگیزه خود از قتل را دفاع مشروع 

عنوان کرد.

جواد گفت: «چند ماه قبل به صــورت قانونى و براى 
یافتن کار از کشور خارج شــدم و به ترکیه رفتم. اما 
پس از کلى سرگردانى و بى پولى باالخره ازسرناچارى 
به عنوان چوپان با حقوقى ناچیز در مزرعه مردى به  نام 
ابراهیم مشغول به کار شدم و روزانه از 150 گوسفند 
نگهدارى مى کردم. سه ماه گذشــت اما او حقوقم را 
نمى داد و هربار به بهانه اى طفره مى رفت. تا اینکه روز 
حادثه وقتى مشغول تمیز کردن طویله بودم به سراغم 
آمد که فهمیدم نقشه شومى دارد. درآن شرایط هیچ 
امکان فرارى نداشــتم. به همین دلیل دستش را گاز 
گرفتم و فرارکردم. اما ناگهان متوجه شدم در را قفل 
کرده اســت. به همین دلیل درحالى که هیچ چاره اى 
نداشتم با اسلحه شــکارى که براى نگهبانى از گله 
گوسفندان در اختیارم بود دو گلوله به طرفش شلیک 
کردم. بعد هم جســدش را زیر علف ها پنهان کردم. 
خانه مقتول در فاصله 5 کیلومترى طویله بود. به آنجا 
رفتم و شیشه را شکستم. بعد هم وارد خانه  اش شدم و 
مقدارى پول برداشتم و سوار بر خودروى وانت مقتول 
خودم را به شهر دیگرى رساندم. خودرو را رها کردم و 
یک ماه زندگى مخفیانه اى داشتم. تا اینکه پول هایم 
تمام شد و ناچار به  عنوان کارگر روزمزد در رستورانى 

مشغول به کار شــدم. اما به دلیل اینکه ماجراى قتل 
فاش شــده بود، مى دانســتم تحت تعقیب هستم. 

بنابراین به طور قاچاقى به کشور بازگشتم.»
پس از دریافت گــزارش پلیــس بین الملل، قاضى 
هدایت رنجبر، رئیس شــعبه اول دادگاه کیفرى یک 
کرج دستور تشکیل پرونده شخصیتى متهم و بررسى 
وضعیت ســالمت روانى اش را صادر کرد. تا اینکه 
پزشــکى قانونى اعالم کرد وى فاقد عالیم اختالل 
روانپزشکى اســت. بنابر این متهم تحویل ندامتگاه 
کرج شد و براى دفاع از وى وکیل تسخیرى انتخاب 
شد. سپس سه قاضى دادگاه عالى جنایى کرج، دستور 
تعیین وقت محاکمه علنــى متهم را صادر کردند تا با 
حضور وکیل مدافع متهم و تشریح چگونگى قتل مرد 
مزرعه دار ترکیه اى، انگیزه جواد از کشتن صاحبکارش 
مشخص شود. در حالى که متهم انگیزه خود را دفاع در 
برابر خواسته نامشروع مقتول بیان کرده است و با ابراز 
ندامت به تکرار ادعاهایش مى پردازد، اما پلیس ترکیه 
ســرقت پول نقد و کینه از بدرفتارى مقتول را انگیزه 
جنایت دانسته است. درعین حال از مسئوالن قضائى 
ایران درخواست شده، متهم را براى محاکمه در اختیار 

دادگاه عالى جنایى محل جنایت قراردهند.

ترکیه خواهان انتقال قاتل شده است

سخنگوى سازمان آتش نشانى تهران از اطفاى حریق 
گسترده در یک انبار رنگ و تینر خبر داد.

ســیدجالل ملکى درباره جزئیات ایــن حادثه گفت: 
ساعت 23و9دقیقه دوشــنبه شب حادثه آتش سوزى 
گســترده در انبار کاال در بلوار ارتش به سامانه 125 
اعالم شد وبالفاصله شش ایســتگاه آتش نشانى به 
محل اعزام شدند. وى اضافه کرد: آتش سوزى مربوط 

به ساختمان دو طبقه با زیرزمین بود، در طبقه همکف 
چند مغازه وجود داشت و در طبقه اول دو انبار بزرگ به 
وسعت بیش از 350 متر و در زیر همکف هم یک انبار 

بزرگ قرار داشت.
ملکى گفت: محتواى این انبارها مصالح ســاختمانى 
و انواع قوطى رنــگ و تینر بود که به شــدت قابلیت 
اشــتعال و انفجار داشــت، ضمن اینکه روى پشت 

بام هم انبارى بزرگ ســاخته بودند که از این مواد با 
لوله هاى پالستیکى در آنجا به شکلى بسیار غیر ایمن 
قرار داشت. وى افزود: وقتى مأموران آتش نشانى به 
محل رسیدند، طبقه روى همکف کامًال شعله ور بود 
و صداهاى انفجار زیادى به گوش مى رســید و باعث 
گسترش آتش سوزى مى شــد. ارتفاع شعله ها و دود 
هم بسیار زیاد بود. سخنگوى ســازمان آتش نشانى 

گفت: مقدار جزئى آتش به طبقه همکف هم رســیده 
بود، اما آتش در طبقه منفى یک هم کامًال مشــهود 
بود. ضمن اینکه پشــت بام هم کامًال شعله ور شده 
بود. ملکى گفــت: تعدادى کارگر هم در ســاختمان 
بودند که محبوس نشــده بودند. وى در خاتمه گفت:

 آتش نشان ها کار اطفاى آتش را شــروع کردند و با 
تالش زیاد آتش را تحت کنترل قرار دادند.  

آتش سوزى گسترده در انبار رنگ و تینر

3 نفر از اعضاى بانــد بین المللى عتیقه در خراســان 
جنوبى زمینگیر شدند.

فرمانده انتظامى استان خراسان جنوبى گفت: با دریافت 
خبرى مبنى بر فعالیت بانــد حرفه اى قاچاق عتیقه در 
حوزه استانى و بین المللى موضوع به صورت ویژه توسط 

پلیس امنیت عمومى پیگیرى شد.
سردار مجید شجاع با بیان اینکه با رصد اطالعاتى محل 
تحقیقات پلیس حاکى از این اســت که قاچاقچیان با فعالیت مجرمانه آنان شناسایى شد افزود: 

تشــکیالتى ســازمان یافته مبادرت به قاچاق سکه و 
ظروف قدیمى و زیرخاکــى گرانقیمت مى 

کنند. وى ادامه داد: مأموران با برنامه ریزى عملیاتى و 
با هماهنگى مقام قضائى در عملیات ضربتى متهمان را 
در حالى که قصد داشتند 50 عدد سکه قدیمى با ارزش 

و قدمت تاریخى باال به فروش برسانند دستگیرکردند.
سردار شــجاع با اشــاره به اینکه کارشناسان ارزش 
سکه هاى قدیمى کشف شــده را بالغ بر یک میلیارد و 
500 میلیون ریال برآورد کردند اظهار کرد: سکه هاى 
قدیمى کشف شده از قدمت هزار و 400ساله برخوردار 
است. وى به دستگیرى سه نفر از اعضاى این باند اشاره 
کرد و افزود: پلیس به هیچ عنوان اجازه جوالن به چنین 
افرادى را نخواهد داد و با آنــان برخورد قاطع و قانونى 

خواهد کرد. 

قتل مرد جوان  در پاركدستبند قانون بر دست 3 قاچاقچى عتیقه
مرد جوان طى درگیرى در پــارك باهنر تهران جان 

خودش را از دست داد.
ساعت 5 صبح ششم اســفند ماه سال جارى، مأموران 
کالنترى 140 باغ فیض در تماس با بازپرس کشیک 
قتل پایتخت اعالم کردند مرد جوانى در یک درگیرى 
مجروح شــده و پس از انتقال به بیمارستان پیامبران 
به علت شــدت جراحات، جان خود را از دســت داده

 است.
دقایقى بعد از اعالم این خبر سجاد منافى آذر، بازپرس 
کشیک قتل پایتخت به همراه اکیپ تشخیص آگاهى 
در بیمارستان حاضر شده و مشــغول تحقیقات درباره 

مرگ این جوان شدند.
بررسى اولیه نشــان داد مقتول مرد 36 ساله اى است 

که ســاعت 22و20دقیقه پنجم اســفند سال جارى 
با دو نفر ناشــناس در پــارك باهنر واقــع در بزرگراه 

اشــرفى اصفهانــى درگیــر و ضرباتــى روى 

سر وى وارد شــده اســت، در نهایت پس از متوارى 
شدن متهمان، مقتول به بیمارســتان منتقل شده اما 
بر اثر شــدت جراحات جان خودش را از دســت داده

 بود.
ســرانجام با دســتور منافى آذر، بازپرس کشیک قتل 
پایتخت جســد مقتول براى بررسى بیشتر به پزشکى 
قانونى منتقل شد و تحقیقات بیشــتر براى بازداشت 

متهم ادامه دارد.

انفجار مواد  محترقه دست ساز در یک کالس درس در دبیرســتانى در شهرستان کوهدشت منجر به قطع 
دست یکى از دانش آموزان شد.

این انفجار در ساعت 8و25 دقیقه سه شنبه 8 اســفند به وقوع پیوست و بالفاصله سه دستگاه آمبوالنس به 
محل این حادثه اعزام شــدند. در این سانحه سه دانش آموز دچار جراحت شــدید شدند و دست یکى از این 

دانش آموزان قطع شد.
رئیس فوریت هاى پزشکى استان لرستان در تشریح جزئیات بیشتر در خصوص این حادثه گفت: بر اثر این 
انفجار که صبح روز سه شنبه در دبیرستان دخترانه حجاب شهر کوهدشت رخ داد عالوه بر قطع دست یک 

دانش آموز دختر از ناحیه مچ دست راست، دو دانش آموز هم مصدوم شدند. 
حسینعلى رفاعى با اعالم اینکه دو دانش آموز مصدوم این حادثه به بیمارستان امام خمینى(ره) منتقل شدند 
افزود: دانش آموزى که دستش قطع شده به علت شــدت جراحات وارده به بیمارستان شهداى عشایر خرم 

آباد منتقل شد.
  وى علت حادثه را انفجار مواد محترقه در دست دانش آموز اعالم کرد.

مرد 40 ســاله اى از اهالى شهرستان سقز، یک 
شنبه  شــب در منطقه بهارســتان باال، نزدیک 
کارخانه لپه ســازى به ضرب گلوله افراد ناشناس 

به  قتل رسید.
این مرد «محمد حاجى» نام داشــت و به محض 
بیرون آمدن از باشگاه ورزشى همراه دو پسرش 
بود که هدف چند گلوله قرار گرفت و کشته شد. 
مقتول کشتى گیر بود که به گفته شاهدان قربانى 
تسویه حساب شــخصى شده اســت. به گفته 
مردم محلى، پیش تر برادر مقتول، در روســتاى 
«تمبربیگ» در 30 کیلومترى سقز فردى را کشته

 بود.

دختر 16 ساله رضوانشهرى خود را از طبقه دوم یک 
آپارتمان به پایین پرت کرد. 

معاون اجتماعى پلیس گیالن در تشــریح این خبر 
گفت: یک شنبه شب در پى تماس هاى مردمى مبنى 
بر خودکشى، مأموران انتظامى براى بررسى موضوع 
در محل حاضر شدند. سرهنگ محمدرضا جعفرى 
خیرخواه افزود: با حضور مأموران درمحل مشخص 
شد که دخترى 16 ســاله از طبقه دوم یک مجتمع 
مسکونى به پایان پریده و پس از شکستن پا جهت 
مداوا به بیمارستان شهرستان بندر انزلى منتقل شده 
اســت. وى گفت: حال عمومى این دختر مساعد 

گزارش شده و انگیزه وى در دست بررسى است.

دادســتان عمومى و انقالب مرکز استان چهارمحال 
و بختیارى در رابطه با علت مرگ مشــکوك کودك 
دو ســاله بخش الران شــهر کرد گفت: در بررسى 
و معاینــات اولیــه هیچگونه نشــانه اى از ضرب و 
جرح دیده نمى شــود و منتظر نظریه ســم شناسى 

هستیم. 
عبدالرضا علیمحمدى در گفتگو بــا میزان در رابطه 
با مرگ مشــکوك دختر دو ســاله به نام «صدف» 
در بخــش الران شــهرکرد اظهار کرد: بر اســاس 
گزارشــى که به دســت ما رســیده اســت در شب 
مفقــود شــدن صــدف، در خانه این کــودك یک 
جشــن خانوادگى برپا بوده و مهمانانى در آن حضور 

داشته اند.
 وى گفت: در ســاعات پایانى شــب والدین کودك 
متوجه مى شــوند که کــودك مفقود شــده و هیچ 
اثرى از وى نیســت. ایــن مقام قضائــى بیان کرد: 
متأســفانه پــس از 20 روز جســد این کــودك در 

یکــى از خرابه ها که بــا منزل این کــودك حدود 
100 الــى 200 متر فاصله داشــته اســت کشــف 

مى شود.
علیمحمــدى بیان کــرد: بالفاصله جســد پس از 
کشف شدن به پزشــکى قانونى منتقل مى شود که 
در بررســى و معاینات اولیه هیچگونه نشــانه اى از 
ضرب و جرح یا خفگى و یــا اذیت و آزار کودك دیده 
نمى شــود و در حال حاضر منتظر نظریه سم شناسى 
هستیم. دادســتان چهارمحال وبختیارى گفت: در 
حال حاضر پرونده اى در این رابطه در دادگاه بخش 
الران تشــکیل شــده و تحقیقات همچنــان ادامه 

دارد.
«صدف» دختر بچه ســه ســاله هارونى نیمه شب 
چهاردهم بهمن مــاه به طور مرموزى ناپدید شــد 
و شــنبه 5 اســفند ماه یعنى حــدود 20 روز بعد از 
مفقود شدن، جســد او در خرابه اى در نزدیکى خانه 

پدرى اش پیدا شد.

درگیرى پســرعموها در 
قهوه خانــه اى در یافت آباد 

تهران به قتل منجر شد.
به گزارش تسنیم، شــامگاه روز یک 

شنبه مأموران کالنترى 151 یافت آباد با بازپرس ویژه 
قتل پایتخت تماس گرفته و اعالم کردند پسر جوانى 
در یک درگیرى در قهوه خانه اى در یافت آباد با ضربات 
چاقو مجروح شــده و پس از انتقال به بیمارستان به 

علت شدت جراحات وارده جان باخته است.
دقایقى بعد از اعــالم این خبر بازپــرس ویژه قتل 
پایتخــت به همــراه اکیــپ تشــخیص هویت 
آگاهى در بیمارســتان حاضر شــده و مشغول 

تحقیقــات درباره ایــن پرونده شــدند. بررســى 
اولیه حاکى از آن بــود که مقتول با پســرعمویش 
درگیر شــده و متهم پس از نــزاع از محل گریخته 

است.
سرانجام با دســتور بازپرس امور جنایى تهران جسد 
مقتول براى بررسى بیشتر به پزشکى قانونى منتقل 
شد و تحقیقات براى بازداشــت متهم فرارى ادامه

 دارد.

جــوان 28ســاله اى کــه بــا برداشــتن عکس 
پروفایل هاى پســرهاى نوجوان و جوان اقدام به 

انتشار مطالب غیر اخالقى مى کرد، دستگیر شد.
فرمانده انتظامى خراســان رضوى گفــت: در پى 
رصدهاى اطالعاتى، ســرنخ هایــى از یک کانال 
تلگرامى به دست آمد که 851نفر عضو داشت و اقدام 

به انتشار عکس هاى پسران نوجوان و مطالب غیر 
اخالقى نسبت به این افراد مى کرد.

سرتیپ قادر کریمى افزود: با توجه به اهمیت موضوع 
بررسى هاى پلیسى آغاز و مشخص شد عکس هاى 
منتشر شده از چند پسر متعلق به افرادى است که در 

شهرستان فریمان زندگى مى کنند. 

وى افزود: کارشناسان پلیس فتا در پیگیرى علمى 
این پرونده وارد عمل شدند و متهم 28ساله که داراى 
سابقه کیفرى بخاطر جرائم سایبرى بود را شناسایى 

و دستگیر کردند.
تحقیقات از این مرد جوان که با انتشار عکس هاى 

پروفایل افراد هتک حیثیت کرده است ادامه دارد.

شلیک مرگبار به پدر در مقابل چشمان  2پسرشقطع دست دختر دانش آموز بر اثر انفجار نارنجک خودکشى نافرجام دختر 16 ساله 

نزاع خونین پسرعموها فاجعه آفرید«صدف» با سم کشته شده است؟
چاقوکشى در قهوه خانهتحقیقات درباره علت مرگ مرموز  کودك 2ساله ادامه دارد

عکس هاى پروفایل دردسرساز  شد
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چه بســا اندکى که از فراوان بهتر اســت. نه در یارى دادن 
انسان پست چیزى وجود دارد و نه در دوستى با دوست متهم، 
حال که روزگار در اختیار تو است آسان گیر و براى آنکه 
بیشتر به دســت آورى خطر نکن، از سوار شدن بر مرکب 

موال على (ع)ستیزه جویى پرهیز کن. 

شــهردارى حبیب آباد در نظــر دارد براســاس مصوبه شــماره 385/د/5 
مورخ 1396/11/19 نســبت به واگذارى فضاى مورد نیاز جهت نصب کیوســک 
اغذیه فروشى در پارك آزادگان به صورت اجاره بهاء به افراد واجد شرایط از طریق 
مزایده عمومى اقدام نماید لذا متقاضیان مى توانند جهت دریافت اسناد مزایده تا 
پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 96/12/22 به شهردارى مراجعه یا با شماره 

تلفن 03145482321 تماس حاصل نمایند.
تاریخ ارائه پیشــنهاد به دبیرخانه حراست شــهردارى تا پایان وقت ادارى روز 

پنجشنبه مورخ 96/12/24 مى باشد.

آگهى مزایدهنوبت اول

سید جواد لقمانى- شهردار حبیب آباد 

بانک ملى ایران در نظر دارد، قســمتى از امالك تخلیه شده و متصرف دار و حق 
و کسب و پیشــه و تجارت و سرقفلى محل هاى اســتیجارى  مازاد خود را از طریق 
مزایده کتبى بر مبناى قیمت پایه مزایده،در وضعیت موجود و به صوررت نقدى، نقد 
و اقساط(اجاره به شرط تملیک) به فروش برساند.متقاضیان مى توانند براى کسب 
اطالعات بیشتر، بازدید از امالك، دریافت اسناد مزایده ( برگه هاى شرایط در مزایده) 
و تسلیم پیشنهادات خود تا ساعت 12 روز  یکشنبه  مورخ   96/12/20    به محل این 
اداره امور واقع در اصفهان-میدان امام حسین (ع) –ابتداى چهارباغ پائین طبقه سوم 

دایره ساختمان مراجعه نمایند.

توضیحات :  1- بانک ملى ایران در قبول و یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. 
2- پیشنهادات فاقد سپرده یا داراى سپرده کمتر از میزان مقرر، مخدوش ، مبهم 
و مشروط مردود اســت.3-رعایت کلیه موارد مندرج در برگه هاى مزایده الزامى 
است. 4- سپرده (ودیعه) شرکت در مزایده معادل 5٪ قیمت پایه مزایده است که 
متقاضیان باید طى یک فقره چک تضمینى بانک ملى ایران در وجه اداره امور شعب 
بانک ملى اســتان اصفهان به همراه پاکت حاوى برگه شرایط شرکت در مزایده 
تحویل دهند.5- کلیه پاکات حاوى پیشنهادات متقاضیان خرید امالك در ساعت 
8صبح روز دوشــنبه مورخ 96/12/21 در محل اداره امور شعب بانک ملى ایران 
استان اصفهان واقع در میدان امام حسین (ع) ابتداى چهارباغ پائین بازگشایى 

خواهد شد. لذا متقاضیان مى توانند در موعد یاد شده با ارائه کارت شناسایى در 
جلسه مذکور شــرکت نمایند.6- امالك داراى متصرف بصورت وکالت بالعزل و 
تقبل کلیه هزینه هاى مربوط به اخذ استعالمات ماخوذه در ارتباط با نقل و انتقال و 
سایر موارد بر عهده خریدار واگذار مى گردد. (هزینه تنظیم وکالت نامه بالمناصفه 
خواهد بود.).7- براى کلیه امالك ، بازدید الزامى است و در وضعیت موجود واگذار 
مى گردد و براى امالك متصرف دار تخلیه ملک بر عهده خریدار است. 8- هزینه 
جلب رضایت مالک جهت تغییر شغل و در صورت لزوم تغییر کاربرى راجع امالك 
ســرقفلى دار یا داراى حق کسب و پیشــه بر عهده خریدار است.9- امالکى که 
بصورت نقد و اقســاط واگذار مى شــود قرارداد منعقده به روش اجاره به شرط 

تملیک مى باشد.10-هزینه آگهى و کارشناســى بر عهده برنده مزایده است و 
مشارالیه مى بایست این هزینه را بر اساس اعالم نظر بانک قبل از انعقاد قرارداد 
نقدا در وجه بانک واریز نماید. 11- متقاضیان خرید میبایست مبلغ دویست هزار 
ریال بصورت نقدى در هنگام خرید اســناد مزایده پرداخت نمایند و رسید آنرا به 
همراه پاکت حاوى برگه شرایط شرکت در مزایده تحویل دهند. 12-در صورتى 
که مبالغ پیشنهادى خریداران به یک میزان باشد اولویت فروش با شرایط نقدى 
است.13- نحوه فروش امالك مازاد بانک بشــرح ذیل اعالم مى گردد و خریدار 
مى بایستى ردیف مربوط به نحوه خرید ملک را صراحتاً به صورت مکتوب در برگه 

شرایط شرکت در مزایده اعالم نماید.

 آگهى مزایده امالك مازاد بانک ملى ایران  استان اصفهان

شرایط اقساطمدتکاربرىردیف

50٪ نقد+50٪ اقساط ماهیانه بدون سوددو ساله ( 24 ماهه)تجارى،مسکونى،ادارى1
30٪ نقد +70٪ اقساط ماهیانه با سود ٪20

30٪ نقد + 70٪ اقساط ماهیانه بدون سوددوساله(24 ماهه)صنعتى، کشاورزى، دامدارى و خدماتى2

اداره امور شعب بانک ملى استان اصفهان

شرح شرایطردیف

در صورت خرید نقدى 10 درصد تخفیف به خریدار داده خواهد شد ( براى کلیه 1
کاربرى ها به استثناء موارد ذکر شده در توضیحات).

نحوه فروش 
با شرایط نقد

نحوه فروش با 
شرایط

 نقد و اقساط

مساحت کاربرىنوع ملکآدرس ردیف
عرصه

مساحت 
وضعیت پالك ثبتىاعیانى 

مبلغ پایه مزایدهتوضیحاتکنونى

شهرضا بلوار آیت اهللا مطهرى کوچه مسجد امام حسین 1
( 38) کوچه شهید بهرامى بن بست قائم پالك 61

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است فروش تخلیه2692122/4164مسکونىخانه

2,167,200,000با وضع موجود

بهارستان خیابان ولیعصر(عج) جنوبى خ زمزم کوى 2
زمزم 6 پالك 303

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است فروش تخلیه270177/72187/5797مسکونىخانه

4,312,000,000با وضع موجود

داران روستاى نهر خلج روبروى پایگاه بسیج کوچه 3
حجت اله صادقى

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است فروش متصرف دار14/176-510زراعىخانه

201,600,000با وضع موجود

داران روستاى نهر خلج روبروى پایگاه بسیج کوچه 4
حجت اله صادقى

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است فروش متصرف دار28410014/142مسکونىخانه

463,680,000با وضع موجود

یک باب مبارکه نکوآباد کوچه شهید حبیب اله کریمیان پالك 520
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است فروش متصرف دار463195387/814مسکونىخانه

816,480,000با وضع موجود

دفترچه شرکت 2000645صنعتىکارخانهنطنز شهرك صنعتى شجاع آباد  خیابان خیام 4 6
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است فروش تخلیهشهرکها 42

3,850,560,000با وضع موجود

یک باب بادرود خیابان امام خیابان کشاورز انتهاى بن بست دوم 7
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است فروش تخلیه267/5223159/4277مسکونىخانه

1,290,000,000با وضع موجود

خیابان امام خمینى (ره) خیابان درخشان روبروى 8
دبستان درخشان مجتمع صدف A طبقه سوم واحد 14

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است فروش تخلیه141/1518/6602--مسکونىآپارتمان

2,348,640,000با وضع موجود

یک باب سمیرم خیابان قدس کوچه مفتح 9
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است فروش متصرف دار3202051/2994مسکونىخانه

1,038,240,000با وضع موجود

زواره خیابان امام ( ره ) ضلع غربى شهردارى و 10
بخشدارى پالك 20

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است فروش تخلیه943130349مسکونىخانه

1,216,656,000با وضع موجود

یک باب خیابان کاوه میدان 25 آبان کوچه امید  نبش کوچه محمد 11
خانه

مسکونى و 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است فروش تخلیه206/5527813390تجارى

7,963,200,000با وضع موجود

یک باب کاشان نبش خیابان نواب صفوى 12
7,808,633,280مشاع سه دانگ فروش با وضع موجودمتصرف دار44092023/235/1161مسکونىخانه

کاشان خیابان شاهد چهار راه شاهد نبش کوچه شهید 13
سید مهدى جان نثار

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است فروش تخلیه12/9 و 26948912/10مسکونىخانه

8,265,600,000با وضع موجود

کاشان نبش خیابان درب اصفهان پامنار روبروى 14
کوچه فردوس 9

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است فروش تخلیه3404734183/4مسکونىخانه

5,241,600,000با وضع موجود

نطنز شهرك صنعتى شجاع آباد 15
شرکت اسبق میسان تجارت

کارخانه 
و ماشین 
آالت

تخلیه400064042/4451صنعتى
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است فروش 
با وضع موجود. در صورت خرید نقدى شامل 

10٪ تخفیف نمى گردد.
5,787,040,000

یک باب کاشان خیابان فاضل نراقى کوچه شهید بزرگى16
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است فروش متصرف دار2364324650مسکونىخانه

3,578,400,000با وضع موجود

اصفهان خ بعثت خیابان برازنده کوى گلشن بن بست 17
میخک پالك 659

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است فروش تخلیه128/214874/8739--مسکونىآپارتمان

2,352,000,000با وضع موجود

یک باب کاشان شهرك صنعتى امیرکبیر خیابان یاس 184
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است فروش تخلیه412513672139صنعتىکارخانه

8,878,800,000با وضع موجود

اصفهان خیابان برازنده خیابان صفائیه کوچه شرکت 19
نفت مجتمع پردیس طبقه پنجم واحد 505

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است فروش تخلیه10615182/4716--مسکونىآپارتمان

2,128,000,000با وضع موجود

اصفهان خیابان خواجو محل مکینه خواجو کوچه میرزا 20
کریم پالك 11 طبقه دو

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است فروش تخلیه1432328/6--مسکونىآپارتمان

4,480,000,000با وضع موجود

اصفهان خیابان عالمه مجلسى نبش میدان قدس بن 21
بست شیبانى پالك دوم

یک باب 
مسکونى 

بهداشتى 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است فروش تخلیه30/9224-183درمانى

6,944,000,000با وضع موجود

اسفرجان بلوار شهیدان حاج هاشمى (خیابان چهارباغ) 22
محل سابق بانک ملى

یک باب مسکونى 
تجارى

تجارى 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است فروش تخلیه572388225/2625مسکونى

3,724,000,000با وضع موجود

یک باب فریدون شهر ناحیه صنعتى سنگباران 23
عرصه داراى قرارداد اجاره با سازمان جهاد کشاورزىتخلیه34009381/223صنعتىسوله

3,808,000,000 مى باشد.فروش با وضع موجود.بازدید از ملک الزامى است

یک باب فریدون شهر ناحیه صنعتى سنگباران24
عرصه داراى قرارداد اجاره با سازمان جهاد کشاورزى تخلیه270063424/226صنعتىسوله

3,449,600,000مى باشد.فروش با وضع موجود.بازدید از ملک الزامى است

اصفهان حبیب آباد برخوار بلوار شهید بهشتى روبروى 25
صدا و سیما

سوله -مغازه-
ادارى

تجارى 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى مى باشد. تخلیه1665829583/510صنعتى

8,848,000,000فروش با وضع موجود.

اصفهان مبارکه طالخونچه خیابان شهید بهشتى جنب 26
مدرسه طالقانى

مسکونى
 تجارى

تجارى
ششدانگ بازدید از ملک الزامى مى باشد. تخلیه17944740/187 مسکونى

2,374,400,000فروش با وضع موجود.

اصفهان جاده اصفهان -شیراز-بعد از راهنمایى رانندگى 27
ششدانگ بازدید از ملک الزامى مى باشد. تخلیه2248/2106-360مسکونىزمینروستاى راه حق -خیابان شهید دستغیب سمت راست

4,480,000,000فروش با وضع موجود.

اصفهان -خیابان شیخ صدوق شمالى-کوى خرم 28
ششدانگ بازدید از ملک الزامى مى باشد. تخلیه123256/4859-مسکونىآپارتمان-پالك 25

5,476,800,000فروش با وضع موجود.

29
اصفهان خ شهید بهشتى - مقابل کانون پرورش 
فکرى کودکان  و نوجوانان-محل سابق بانک ملى 

شعبه پل فلزى
محل سابق 

تخلیه1032936-سرقفلىبانک
کلیه هزینه هاى مربوط به جلب رضایت 
مالک جهت تغییر شغل یا تغییر کاربرى 
به عهده خریدار است فروش با وضعیت 

موجود-بازدید از ملک الزامى است.
29,120,000,000

نطنز -شهرك صنعتى اوره محل سابق تابلو تابسا30
کارخانه 
و ماشین 
آالت

قرارداد  شرکت 50001858صنعتى
اعیان بر اساس نظر کارشناس-فروش با تخلیهشهرکها8004686

17,292,240,000وضع موجود

اصفهان - شهرك صنعتى دهق- محل سابق شرکت 31
اعیان بر اساس نظر کارشناس-فروش با تخلیه18-506018922483صنعتىکارخانهسپاهان گونى (اى ماشین)

13,328,000,000وضع موجود

نطنز- شهرك صنعتى شجاع آباد -روبروى فوالد نطنز و 32
بانک سپه- محل سابق شرکت شهرآب

کارخانه 
قرارداد با شهرك 549451346صنعتىماشین آالت

17,815,840,000فروش با وضع موجودتخلیهصنعتى

کارخانه شهرضا اول جاده بروجن مقابل دانشگاه آزاد اسالمى -33
13,104,000,000فروش با وضع موجودتخلیه157/39و 3300177040صنعتىماشین آالت

کارخانه جاده داران الیگودرز ابتداى جاده حصور-گنجه 34
75706صنعتىماشین آالت

اعیانى بر 
اساس نظر 
کارشناس

تخلیه12/16
اعیان بر اساس نظر کارشناس-فروش با 

وضع موجود ششدانگ بازدید از ملک الزامى 
مى باشد.

17,321,763,200

شرایط شرکت در مزایده: 
1)واریزمبلــغ5٪ کل قیمــت پایــه کارشناســى بابت ســپرده شــرکت در مزایــده جهــت هرپــالك بحســاب صــادرات 0102951605005 بنام

 شهردارى کرکوند
2) مبلغ سپرده واریزى درصورت برنده شدن متقاضى بعنوان بخشى از ثمن معامله تلقى و درصورت انصراف متقاضى مبلغ سپرده وى بنفع شهردارى ضبط مى گردد.

3) هزینه مزایده(منجمله کارشناسى،نقل و انتقال و ارزش افزوده و ...) و نیزهرگونه اضافات قانونى متعلقه بعهده برندگان مزایده مى باشد.
4) شرکت کنندگان بایستى رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت را بنمایند.

5) مهلت دریافت اسناد:از تاریخ آگهى تا پایان وقت ادارى 96/12/16 خواهد بود.
6) محل دریافت اسناد مزایده:شهردارى کرکوند، امور مالى با واریز مبلغ 545/000 ریال به حساب 0101368708002 بانک صادرات جهت هرمورد مزایده (فیش 

خرید اسناد از واحد درآمد دریافت شود)
7) شهردارى مى تواند در صورتى که قیمت اعالمى بروى یک پالك زمین بیش از سه متقاضى باشد ، آن پالك را بصورت مجزا به باالترین پیشنهاد دهنده واگذار نماید.
8) مهلت و نحوه تکمیل و تحویل پیشــنهادات: شــرکت کنندگان درمزایده بایســتى پیشــنهادات خود را حداکثر تا ســاعت 14:30روز چهارشــنبه

 مورخ 96/12/16 بشرح ذیل به دبیرخانه محرمانه این شهردارى(حراست) تسلیم و رسید دریافت نمایند.

«آگهی مزایده عمومى»نوبت اول

حسین احمدى شهردار کرکوند

Rآدرسقیمت کل پایه کارشناسى  متراژمجوز شوراکاربرىش پالك
17

144-96/5مسکونى
96/8/9

محله ولیعصر ، خیابان ولیعصر ، خیابان شهداى ورزشکار ، جنب سالن ورزشى590/000/000 ریال241/20
محله ولیعصر ، خیابان ولیعصر ، خیابان شهداى ورزشکار ، جنب سالن ورزشى590/000/000 ریال28241/20
محله ولیعصر ، خیابان ولیعصر ، خیابان شهداى ورزشکار ، جنب سالن ورزشى590/000/000 ریال39241/20
محله ولیعصر ، خیابان ولیعصر ، خیابان شهداى ورزشکار ، جنب سالن ورزشى590/000/000 ریال410241/20

پاکت(الف):سپرده شرکت در مزایده ، اسناد و شرایط مزایده که به امضاء و مهر شرکت کنندگان رسیده باشد.پاکت (ب):برگ پیشنهاد قیمت
9) شهردارى در رد یاقبول پیشنهادات واصله مختار است و به پیشنهادات مبهم ، مخدوش ، فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

10) الزم به ذکر است مطابق ماده7 آیین نامه مالى شهرداریها ، کمیسیون از روز قرائت پیشنهادات حداکثر ظرف مدت یک هفته پیشنهادات را بررسى و نظر خود را 
اعالم مى نماید که این مدت به تصویب شهردار تا بیست روز (20روز) قابل تمدیدخواهد بود.

11) پرداخت هرگونه هزینه از قبیل تنظیم سند ، انتقال و ... همچنین تأمین آب ، برق ، گاز و ســایر خدمات مورد نیاز بعهده برنده مى باشد و شهردارى از این بابت 
هیچگونه وجه تعهدى نخواهد داشت.       

شهردارى کرکوند  در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 144-96/5 مورخ 96/8/9 شوراى اسالمى شهر کرکوند نسبت به فروش 4 پالك 
با کاربرى مسکونى با مشخصات زیر به اشخاص حقیقى یا حقوقى واجد شرایط زیر اقدام نماید:

م الف:149194

همسر عزیزم
 بتول جان

روز میالد تو معراج دست هاى من 
است. خوشبختى من در بودن باتو 

خالصه مى شود.
از طرف همسرت محسن 

قابل توجه شرکت ها، سازمان ها و مؤسسات تجارى و صنعتىقابل توجه شرکت ها، سازمان ها و مؤسسات تجارى و صنعتى

درج یک آگهى در روزنامه درج یک آگهى در روزنامه 
نصف جهان یعنى امکان بهتر نصف جهان یعنى امکان بهتر 

دیده شدن براى شما.دیده شدن براى شما.
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برپایی نمایشگاه بهاره 
اردستان از 10 اسفند ماه

مدیــر اداره صنعت، معــدن و تجارت شهرســتان 
اردستان از برپایى نمایشــگاه بهاره در 10 اسفند در 

شهر اردستان خبر داد.
محمدرضا باقرى اظهارداشــت: 80 غرفه در زمینه 
کیف و کفش، پوشاك، آجیل و خکشبار، شیرینى و 

شکالت و... در این نمایشگاه فعالیت مى کنند.
وى با بیــان اینکه اولویت غرفه هاى نمایشــگاه با 
کاسبان بومى است، تصریح کرد: این نمایشگاه از 10 
اسفند ماه از ساعت 9 تا 23 با حضور کاسبان بومى و 

غیربومى به مردم خدمات ارائه مى کنند.

معرفى 160 نفر 
به مراجع قضائى

8 تن مواد غذایى فاسد در شهر اصفهان معدوم شد.
مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان 
گفت: کارشناسان بهداشت محیط در بازرسى از مراکز 
تهیه، توزیع و عرضه مواد غذایى، این مقدار موادغذایى 
فاسد و تاریخ گذشته شــامل اقالمى همچون رب 
گوجه فرنگى، روغــن، مواد پروتئینــى، تن ماهى، 
کمپوت، کنسرو و انواع نوشیدنى کشف، جمع آورى 

و معدوم کردند.
حسین صفارى افزود: همچنین درحدود 160 نفر از  
مالکان این مراکز متخلف در شهر اصفهان به مراجع 

قضائى معرفى شدند.

گشایش نمایشگاه بین المللى 
لوازم خانگى

بیست و یکمین نمایشــگاه بین المللى لوازم خانگى 
با عرضه محصــوالت برند هاى برتــر در اصفهان 

گشایش یافت.
دراین نمایشگاه بین المللى در 9هزار و 200 مترمربع 
فضاى نمایشگاهى، 60شرکت از استان هاى اصفهان، 
تهران، قم، خراســان رضوى و آذربایجان شرقى و 
نمایندگان کشــورهاى آلمان، انگلیس، چین و کره 

جنوبى جدیدترین محصوالت خود را عرضه کردند.
برندســازى لوازم خانگى در حوزه نمایشــگاهى از 
اولویت هاى برگزارى این نمایشــگاه اســت که در 
کنار ایجاد تعلق خاطر میان کاال و خدمات و مصرف 
کننده، شرایط مطلوبى را براى مشارکت کنندگان و 

بازدیدکنندگان ایجاد مى کند.
بیســت و یکمیــن نمایشــگاه بیــن  المللــى
 لوازم خانگى تا 11 اسفند از ساعت 15تا22 در شرکت

 نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان واقع در پل 
شهرستان دایر است.

لغو مجوز کنسرت
 محمد معتمدى صحت ندارد

«محمد معتمدى» خواننده سرشــناس و محبوب 
موسیقى سنتى اخیرا در صفحه اینستاگرامش و سپس 
در گفت و گو با رسانه ها از لغو کنسرتش در اصفهان 
خبر داده و مســئول این اتفاق را بدعهدى مسئوالن 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اســالمى استان اصفهان 

دانسته است.
پرویز طاهرى، معاون هنرى اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمى استان اصفهان در این خصوص اظهارداشت: 
این مســئله به هیچ عنوان صحت ندارد و کنسرت 
محمد معتمدى از سوى مسئوالن اداره ارشاد استان 

لغو نشده است.
وى تصریح کرد: شــرکت برگزار کننده کنســرت 
این خواننده محبوب و سرشناس چکاوك زنده رود 
اسپادانا نام دارد که اخیرا کنســرت محمد علیزاده، 
خواننده موســیقى پاپ نیز از ســوى این شرکت در 

اصفهان برگزار شد. 
وى ادامه داد: بر اســاس صورت جلســات موجود، 
تاکنون ســه یا چهار بــار براى برگزارى کنســرت 
معتمدى در اصفهان تقاضایى مطرح شــده و بعد از 
سوى خود شرکت تهیه کننده لغو شده است که دالیل 
آن نیز شاید به همزمانى این کنسرت با کنسرت هاى 
بزرگ دیگر در اصفهان و مقرون به صرفه نبودن آن 

براى تهیه کننده مربوط باشد.

خبر

معاون اجتماعى اداره کل بهزیستى استان اصفهان گفت: 
بر اساس مطالعات صورت گرفته، مهم ترین علت طالق 
در استان اصفهان فقدان یا ضعف مهارت هاى ارتباطى 
همســر بوده که زن و شــوهر از نظر ارتباطات عاطفى 

رضایت یکدیگر را جلب نکرده اند.
مجتبى ناجى  بــا بیان اینکه اقدام به طالق در اســتان 
اصفهان باالتر از از آمار ثبت شــده است، اظهارداشت: 
برآوردهــا حاکى از آن اســت کــه در اثــر مداخالت 
روانشناسان، مشــاوران خانواده و مددکاران اجتماعى، 
درحدود 20 درصد از کســانى کــه مصمم براى طالق 
و جدایى بودند، در اثر دریافت این خدمات، به ســازش 

رســیده و از پیگیرى دادخواســت طــالق  منصرف
 شدند.

وى با بیان اینکه استان اصفهان جزو 11 استان اول در 
زمینه آمار طالق است، افزود: به ازاى هر 38 هزار ازدواج، 

11 هزار طالق در استان اصفهان ثبت مى شود.
معاون اجتماعى بهزیستى استان اصفهان با بیان اینکه 
سبب شناسى بروز طالق در کشور و استان اصفهان در 
دستور کار سازمان بهزیستى قرار گرفته است، گفت: بر 
اســاس مطالعات صورت گرفته، مهم ترین علت طالق 
در استان اصفهان، فقدان یا ضعف مهارت هاى ارتباطى 

همسران بوده است.

 بیش از 90درصد گل هاى فصلى و نشایى کشور در اصفهان 
تولید و بیش از10 درصد گل هاى آپارتمانى و زینتى استان 

صادر مى شود.
معاون امورباغبانى سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان 
با بیان این مطلب گفت: امسال بیش از 33میلیون و 700هزار 
گل نشایى و فصلى از جمله شب بو در اصفهان تولید و روانه 

بازارهاى داخلى شده است. 
محمدمهدى حداد با بیان اینکه استان اصفهان با تولید این 
میزان گل در کشور، رتبه اول را به خود اختصاص داده است، 
افزود: در این مدت همچنین 68میلیون و 50هزار گل شاخه 

بریده در اصفهان تولید شده است. 

وى استان هاى تهران، فارس و مرکزى را از جمله متقاضیان 
دریافت  گل هاى شاخه بریده  اصفهان برشمرد و افزود: بیش 
از 13میلیون و 600هزار اصله درختچه زینتى و سه میلیون و 
170هزار گلدان گیاهان آپارتمانى نیز در این مدت در اصفهان 
تو لید شده است. معاون امورباغبانى سازمان جهاد کشاورزى 
اســتان اصفهان از صادرات بیــش از 10درصد گل هاى 
آپارتمانى و زینتى به خارج از کشور خبر داد و گفت: بازارهاى 
گل و گیاه کشورهاى حاشیه خلیج فارس، اروپا و ترکمنستان 

از عمده مراکز دریافت تولیدات گیاهى اصفهان است. 
وى افزود: هم اکنون بیش از هزار گلخانه در استان اصفهان 

در زمینه  تولید و تکثیر انواع گل فعالیت دارند.

تولید90درصد گل هاى فصلى 
و نشائى کشور در اصفهان

11هزار طالق در ازاى 38هزار 
ازدواج در استان

عضو شوراى اســالمى شــهر اصفهان گفت: یکى از 
کمبودهاى اکوسیستم کارآفرینى شهر اصفهان، نداشتن 
صندوق ســرمایه گذارى خطرپذیر است که در غیر این 
صورت، کارآفرین به بانــک مراجعه مى کند و این یک 
سم مهلک براى او است که حتى میزان نیاز این صندوق 

را نیز نمى دانیم.
کورش خســروى با بیان اینکه اصفهان یکى از بهترین 
اکوســیتم هاى کارآفرینى کشور اســت، گفت: مردم 

اصفهان بیش از 120 ســال پیش کارآفرین معروفى به 
نام «محمد حسن امین زر»، موســس کارخانه برقى را 
که اکنون به یک نیروگاه تبدیل شــده به ایران تقدیم 
کردند. ارزش کار ایشــان به قدرى باالست که قسمت 
کارآفرینى اتاق بازرگانى به نام او اســت و در سال هاى 
بعد نیز صدها کارآفرین توسط اصفهان تربیت و به جامعه 

تحویل داده شد.
خسروى افزود: مهم ترین نقش کارآفرینان اشتغال زایى 
نیست، بلکه ثروتمند کردن جامعه است، زمانى در کشور 
ما رستوران هاى بین راهى کیفیتى بسیار پایین داشت، 
ولى دو برادر توانستند رستوران بین راهى استانداردى را 
راه اندازى کنند و بعد از آن ایرانى ها در زمینه رستوران 

بین راهى ثروتمند شدند.
وى با بیان اینکه یکى از بهترین مکان هاى اکوسیستم 
کارآفرینى «دره سیلیکون» اســت که حتى باعث شد 
مفهوم اکوسیستم متولد شــود، اظهار داشت: برخى از 
فاکتورهاى این مســئله وجود کافى شاپ هایى است 
که افراد مختلف در رابطه با ایده هاى خود به گفت و گو 
مى پردازند و نبود چنین فضایى در اصفهان به عنوان یک 

نقص براى مطرح کردن ایده است. 

شهردار اصفهان از انجام رایزنى ها براى احداث رینگ 
چهارم حفاظتى اصفهان خبر داد.

قدرت ا... نوروزى افزود: نباید اداره شهر را گران کنیم و 
باید به دنبال راهى براى اداره ارزان اما با کیفیت شــهر 
باشــیم و در این میان نمى خواهیم زندگى مردم مختل 
شــود و زندگى امروز مردم تأمین شود اما زندگى آینده 
آن ها دچار مشکل شــود؛ از همین رو در باید به حقوق 

شهروندى و محیط زیست در ساختن شهر توجه کنیم.
وى با بیان این کــه در تالش هســتیم رینگ چهارم 
حفاظتى را از کنار کارخانه قند آغاز کنیم، تصریح کرد: 
مذاکرات آن با بنیاد مستضعفان انجام شده و امیدواریم 
در خصوص توسعه گردشگرى در کوه نخودى اصفهان 
نیز اقداماتى انجام شود تا همه مردم براى تفریح به کوه 
صفه نروند و کوه نخودى را نیز در برنامه هاى خود قرار 
دهند و این نیازمند عملیاتى شدن رینگ چهارم حفاظتى 

اصفهان است. 

 مدیرعامل شرکت عمران شهرجدید فوالدشهر از افتتاح  
بیش از 50 میلیارد تومان پروژه عمرانى در فوالدشــهر 

خبر داد.
حمید رضا شیروانى افزود:در آیینى که به همین منظور  
با حضور مسئوالن کشورى و استانى برگزار خواهد شد، 
سه باب مدرسه، دو زمین ورزشى روباز، یک مسجد،یک 
پایگاه بســیج و 484 واحد  مسکن مهر به بهره بردارى 

مى رسد.
وى اعتبار ریالى پروژه هاى مذکور را بدون احتســاب 
واحدهاى مســکن مــه،ر بالغ بــر 56 میلیــارد ریال 
اعالم کرد و افزود: مدرســه«مهر دانــش» در محله 
فرهنگ 5، مدرســه«نام آوران» در محله فرهنگ 6 و 
مدرســه«والیت» در شــرق مرکز برزن فرهنگ و دو 
زمین ورزشى رو باز در محالت ایثار یک و 2 و همچنین 
یک باب مسجد و یک باب پایگاه بسیج در محله استاد 

شهریار (B7 )به بهره بردارى مى رسد.
وى همچنین از کلنگ زنى اجراى شبکه روشنایى کل 
مسکن مهر فوالدشــهر با اعتبارى بالغ بر 35 میلیارد 
ریال که شــامل محالت ایثار و فرهنگ مى باشد، خبر 
داد و خاطرنشــان کرد: اجراى این پــروژه، یک اقدام 
اساسى و زیربنایى در مسکن مهر محسوب مى شود که 
مشکل تاریکى این مناطق را براى همیشه حل خواهد

 کرد.
مدیرعامل شــرکت عمران شــهرجدید فوالدشــهر 
ادامه داد: شــرکت عمران با اجراى این پروژها، بیش 
از 11 هــزار و 600 متر مســاحت در عرصــه و بالغ بر 
چهار هزار متــر اعیان کار عمرانى و ســاخت و ســاز 

انجام داده اســت که به مــردم این محــالت تقدیم
 مى شود.

شیروانى تصریح کرد: باقیمانده مسکن مهر که هنوز به 
بهره بردارى نرسیده است، هزار و 450 واحد است  که 

از این تعداد، 484 واحد مسکن مهر آماده افتتاح در برزن 
سوم و محالت فرهنگ یک و2 و ایثار یک و2 مى باشند 

و 966 واحد باقیمانده نیز تا شش ماهه اول سال آینده به 
بهره بردارى خواهند رسید.

■■■
وى یادآور شد: ما در گذشته در تامین مالى براى اجرایى 
کردن عملیات احداث پروژه هاى خود دچار مشــکل 
بودیم که این مسئله تاثیر چشمگیرى در سرعت عمل 
عملیات ایجاد کرده بود، اما با اتخاذ تدابیر هوشمندانه، 
اجازه ندادیــم حتى یک پروژه عمرانى در فوالدشــهر 

توقف داشته باشد. 
شیروانى با اشــاره به اینکه فعالیت هاى عمرانى پروسه 
زمان بر اســت، افزود: این روند شــامل تامین اعتبار 
تکمیل مدارك آگهــى مناقصه و فراخوان اســت که 
ســختى هایى را در کار ایجاد مى کند، امــا با رویه اى 
که در شرکت عمران  تعریف شــد، کارها بر وفق مراد

 است.
وى افزود: در این راســتا با افزایش سرعت تهیه اسناد 
قرارداد و شــروع پروژه ها و ارتقاى کیفــى و نظارت 
فنى، ســرعت  بهره بردارى از آنهــا  را افزایش دادیم 
کــه در آینده نزدیــک شــاهد افتتاح چندیــن پروژه 
آموزشى، مذهبى، ورزشــى، خدماتى در محالت ایثار، 
فرهنگ و هویزه در شــهر جدید فوالدشــهر خواهیم

 بود.
■■■

مدیرعامل شرکت عمران شــهرجدید فوالدشهر ادامه 
داد: در شرایط فعلى، این شــرکت با سرلوحه قراردادن 
اقتصاد مقاومتى به رغم رکود موجود اقتصادى در کشور،

 پروژه هاى خود را به صورت فعال نگه داشته است.

43 مجتمع خدماتى رفاهى بین راهى در استان اصفهان 
آماده خدمت رسانى به مسافران نوروزى است.

معاون فنى اداره کل راهدارى و حمــل و نقل جاده اى 
استان اصفهان با بیان این مطلب گفت: این تعداد مجتمع، 
مجهز به نمازخانه، سرویس بهداشتى، فروشگاه، رستوران 

و جایگاه سوخت شبانه روزى هستند.
حسن رحمانى افزود:این مجتمع هاى خدماتى رفاهى بین 
راهى در محورهاى اصفهان - شیراز ،اصفهان - مبارکه ، 
شهرضا - سمیرم ،اصفهان - تهران، اصفهان - الیگودرز 

و اصفهان – نایین و خور- جندق فعال هستند.
وى گفت: از 43 مجتمع خدماتــى رفاهى بین راهى ، 9 

مجتمع مجهز به جایگاه سوخت  CNG است.
 معاون فنى اداره کل راهدارى و حمــل و نقل جاده اى 

اســتان اصفهان افزود: همچنین 26 مجتمع خدماتى 
رفاهى بین راهى  در جاده هاى این اســتان با هزینه راه 
اندازى هرکدام حدود پنج میلیارد ریال در دست ساخت 
است و 30 مجتمع خدماتى رفاهى هم موافقت اصولى 

براى ساخت گرفته اند.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر خبر داد؛

بهره بردارى از 50 میلیارد تومان پروژه عمرانى در فوالدشهر

اعظم محمدى

  اول فروردین 97 در شهر هرند کارناوال شادى برگزار 
خواهد شد.

شهردار هرند در خصوص برنامه هاى نوروزى در این 
شهر گفت: شــهردارى هرند در نظر دارد در چند روز 
باقیمانده از سال جارى عالوه بر برپایى نمایشگاه صنایع 

دستى و آداب و رسوم، جشنواره اقوام را هم برگزار کند.
حمید شــهبازى همچنین گفت: اجراى تئاتر خیابانى 
در نقاط مختلــف، کارناوال شــادى در اول فروردین 
97، برگزارى جشــن ســبزه برتر، اجراى بازى هاى 
بومى و محلى براى همه بخصوص براى افراد سالمند، 
اجراى برنامه هاى فرهنگى تفریحى ویژه بانوان و نیز 
کویر نوردى با ماشین هاى آفرود(از 2 تا 12 فروردین) 
برنامه هایى است که شهردارى هرند براى رفاه حال 
شهروندان و مســافران نوروزى براى ایام تعطیالت 

عید دارد.
وى در ادامه افزود:  بحث ترویج فرهنگ قران خوانى از 
جمله برنامه هاى فرهنگى است که با شعار قرآن بخوانید 
هدیه بگیرید براى گروه سنى کودك و نوجوان در ایام 
نوروز اجرایى مى شود و این در حوزه گردشگرى هرند 

تاثیر بسزایى دارد.
شهردار هرند فعالیت ستاد نوروزى هرند را خوب ارزیابى 
کرد و گفت تا االن هماهنگى الزم با ادارات مربوطه در 
سطح خوبى در حال بررسى و تدوین است  که  بتوان در 
ایام نوروز خدمات شایسته اى به مسافران و شهروندان 
ارائه داد. در ضمن شهردارى هرند در بحث فضا سازى و 
زیباسازى شهر و همچنین گل کارى نقاط مختلف شهر 

اقدامات خوبى انجام داده است.

رایزنى  براى احداث رینگ 
چهارم حفاظتى اصفهان

برگزارى اولین جشنواره 
اقوام در تعطیالت 

نوروز هرند

43 مجتمع خدماتى بین راهى، آماده خدمت 
رسانى به مسافران نوروزى

 مدیر صندوق بیمه اجتماعى کشــاورزان، روســتائیان 
و عشایر اصفهان، تعداد بیمه شــدگان این صندوق در 
استان اصفهان را 73 هزار خانوار اعالم کرد و گفت: از 
جمعیت مشمول 273 هزار خانوارى، 27 درصد توانستند 
خود را به صندوق بیمه کشاورزان، روستائیان و عشایر 

معرفى کنند.
عماد اســتکى با بیــان اینکه ماموریــت این صندوق 
بیمــه کــردن کشــاورزان، روســتائیان و عشــایر 
اســت تا بتوانند از مزایاى صندوق برخوردار شــوند، 
اظهار داشــت: تعهدات این صندوق شــامل پرداخت 
مستمرى بازنشتسگى، مســتمرى از کارافتادگى کلى 
و پرداخت مســتمرى به بازماندگان بیمه شده متوفى

 است.
مدیر صندوق بیمه اجتماعى کشــاورزان، روستائیان و 
عشایر اســتان اصفهان با بیان اینکه افراد مشمول این 
صندوق شامل روستائیان،عشایر، کشاورزان و ساکنان 
شهرهاى زیر 20 هزار نفر است، خاطرنشان کرد: اخیرأ 
دستورالعمل بیمه شدن بافندگان فرش، گلیم، جاجیم و 
سایر صنایع وابسته ابالغ شده است و این افراد مى توانند 
با ارائه معرفى نامه از اتحادیه مربوطه یا شــرکت هاى 

تعاونى، بیمه شده و از مزایاى صندوق بهره منده شوند.
استکى با بیان اینکه حق بیمه در صندوق بیمه اجتماعى 

کشاورزان، روستائیان و عشایر بر اساس سطوح درآمدى 
که انتخاب شــده محاسبه مى شــود، خاطرنشان کرد: 
15 درصد این ســطح درآمد حق بیمه فرد محســوب 
مى شود و براى کمک به این افراد، 10 درصد حق بیمه 
را دولت به عنــوان کمک پرداخت و تنهــا پنج درصد 
را خود فرد پرداخــت مى کند. وى ادامــه داد: مبلغ آن 
در ســال جارى از 210هزار تومان تا 480 هزار تومان 
در هشت ســطح است که به صورت ســالیانه پرداخت 

مى شود.
وى تعداد بیمه شــده این صندوق در استان اصفهان را 
73 هزار خانوار اعالم کرد و گفت: از جمعیت مشــمول 
273هزار خانــوارى 27درصد توانســتند خــود را به 
صندوق بیمه کشاورزان، روســتائیان و عشایر معرفى

 کنند. 

بیش از 600بیمــار هموفیلى در بزرگتریــن کارگاه تعمیر 
کنتورهاى گاز استان در مبارکه مشغول کار هستند.

مدیر عامل این واحــد صنعتى گفت: بیــش از 600بیمار 
هموفیلى اســتان هاى اصفهان، لرســتان و چهارمحال و 

بختیارى عضو و سهامدار این شرکت هستند.
صبرى نقاشــیان افزود: این واحد صنعتى توانســته براى 
65نفر به صورت مستقیم و 120نفر به صورت غیرمستقیم 
شغل ایجاد کند.وى هدف تاســیس این شرکت تعاونى را، 
مشارکت بیماران هموفیلى در فعالیت هاى اقتصادى و ایجاد 
اشتغال براى آنها دانست و افزود: این واحد صنعتى، بزرگترین 
کارگاه تعمیر، بازسازى و کالیبراسیون انواع کنتورهاى گاز 
و رگالتورهاى خانگى در اســتان اصفهان است که تمام 

کارگران آن بیماران هموفیلى هستند.
مدیرعامل این واحد صنعتى اضافه کرد:این کارگاه ظرفیت 
تعمیر ساالنه 800هزار دستگاه کنتور را دارد و قرار است این 
کنتورها تا یک ماه آینده از طریق نصب شماره انداز دیجیتال،  

ایمن سازى و هوشمندسازى شود.

73 هزارخانوار عضو صندوق بیمه کشاورزان، 
روستائیان و عشایر استان

اشتغال 600 بیمار 
هموفیلى در یک کارگاه

اصفهان کافى شاپ هاى ایده پرداز مى خواهد



1010استاناستان 3172چهارشنبه  9 اسفند  ماه   1396 سال چهاردهم

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
از رتبه نخســت این استان در زمینه رشــد اشتغالزایى 
از محل صدور پروانه بهره بــردارى واحدهاى تولیدى 
و صنعتى کشــور در 9 ماه (تا پایان دى) ســال جارى

خبر داد.
اسرافیل احمدیه اظهار داشت: بر اساس گزارش وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در 9 ماهه سال جارى 362 فقره 
پروانه بهره بردارى با سرمایه 123 میلیارد و 321 میلیون 
ریال و با اشتغال شش هزار و 468 نفر در استان اصفهان 

صادر شده است.
وى اضافه کــرد: این تعداد اشــتغالزایى در مقایســه 

با مدت مشــابه ســال گذشــته 32 درصد رشد داشته 
اســت که رتبه نخســت را براى اســتان اصفهان به 

همراه داشت.
وى بــا بیــان اینکــه اصفهــان بــا 362 فقــره، 
بیشــترین تعــداد پروانه بهــره بردارى صادر شــده 
را در بین اســتان هاى کشــور دارد، خاطرنشان کرد: 
تعــداد پروانه هــاى بهــره بــردارى شــده در این 
اســتان در مــدت مذکــور در مقایســه بــا مــدت 
مشــابه ســال گذشــته 10/7 درصد و میزان سرمایه 
گذارى صــورت گرفتــه 7/1 درصد رشــد داشــته

 است.

نشست هاى تخصصى تمدن اندیشــى در حوزه هاى 
علمیه از فعالیت هاى راهبردى میز تمدن اسالم و ایران  
است که توســط دفتر تبلیغات اســالمى اصفهان ویژه 

طالب خواهر و برادر استان اصفهان برگزار مى شود.
عبدالمجید خطیب، معاون آموزش و تهذیب مؤسســه 
آموزش عالى حوزوى عالمه مجلســى(ره) و مســئول 
برگزارى نشســت هاى تمدنى دفتر تبلیغات اسالمى 
اصفهان گفت: تحول و بازخوانی علوم اســالمی بر پایه 
درك تمدنی، از جمله موضوعات مهمى است که امروزه 

باید مورد توجه مسئولین حوزه هاى علمیه قرار گیرد.
وى ایجاد انگیزه براى محققان حوزوي به منظور تأمین 

نیازهاي دولــت دینی و طراحی نظام هــاي اقتصادي، 
سیاسی، حقوقی و فرهنگی براي نیل به تمدن اسالمی 
را از ضرورت هاي علمی و عملی حوزه هاي علمیه امروز 
دانســت و اظهار داشت: در همین راســتا دفتر تبلیغات 
اسالمى حوزه علمیه قم شعبه اصفهان به منظور تربیت و 
آموزش مبلغین تخصصی براي نشر معارف تمدنی اسالم 
در نهادهاي فرهنگی و تقویت منظــر تمدنی به علوم 
اسالمی با دعوت از اســتادان متخصص در موضوعات 
تمدن اســالم و ایران، اقدام به برگزارى نشست هاى 
علمى و تخصصى در مــدارس علمیه حوزه هاى علمیه 

خواهران و برادران کرده است.

کسب رتبه نخست رشد 
اشتغالزایى توسط اصفهان

برگزارى نشست هاى 
تخصصى تمدن اندیشى

کشف 140 رأس دام سرقتى
140 رأس دام سرقتى در گلپایگان کشف شد. فرمانده 
انتظامی شهرستان گلپایگان گفت:اعضاى باند سه 
نفره سارقان احشام در گلپایگان شناسایى و دستگیر 

شدند.
سرهنگ حسین بســاطى افزود: در پى سرقت 140 
رأس دام از یک دامدارى در شهرســتان گلپایگان و 
ضرب وشتم مالک احشــام، مأموران انتظامى این 
شهرستان اعضاى این باند ســه نفره را شناسایى و 

دستگیر کردند.
وى افزود: افراد دستگیر شده به  بزه انتسابى اعتراف 
کردند و پرونــده متهمان  براى پیگیــرى به مراجع 

قضائى معرفى شد.

فردا؛ برگزارى یادواره سرداران 
و500 شهید زرهى استان 

یــادواره ســرداران و 500 شــهید زرهى اســتان 
اصفهان 10 اسفند در حسینیه شهداى بسیج برگزار 

مى شود.
یادواره سرداران و 500 شهید زرهى استان اصفهان 
فردا ساعت 9 صبح در حسینیه شهداى بسیج برگزار 

مى شود.
این مراســم با ســخنرانى سردار ســرتیپ حسین 
سالمى، جانشــین فرماندهى کل ســپاه پاسداران 
در خیابان کمال اســماعیل، حسینیه شهداى بسیج

(ناحیه امام صادق(ع)) برگزار خواهد شد.

خبر

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى و 
اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

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

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شماره 139660302023001342 مورخ 1396/11/29 آقاى علیرضا فروتن دستجردى به شماره 
شناسنامه 64370 کدملى 1281741868 صادره از اصفهان فرزند احمد بر ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
84/22 مترمربع مفروزى از پالك شماره 1245- اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت مشاعى اولیه 
محرز گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/12/09 تاریخ انتشار نوبت دوم: 12/24 /1396 م الف: 37783 صفائى- رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /12/196
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى و 

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

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شماره 139660302023001354 مورخ 1396/11/30 آقاى محسن فوالدى به شماره شناسنامه 
1159 کدملى 1288150695 صادره از اصفهان فرزند حسین بر ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 219/60 
مترمربع مفروزى از پالك شــماره 4541- اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان (که مقــدار 27 حبه آن مجهول و 6 
حبه در جریان ثبت میباشد) که بصورت عادى و مع الواسطه به متقاضى نامبرده واگذار گردیده است. بدیهى است در 
صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1396/12/09 تاریخ انتشار نوبت دوم: 12/24 /1396 م الف: 37789 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك 

مرکزى اصفهان /12/197
آگهى اصالحى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر راى صادره هیأت اول حل اختالف مستقر در اداره اول ثبت اسناد و امالك اصفهان حسب بند 6 ماده یک قانون 
اصالح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصالح و حذف موادى از قانون ثبت اسناد و امالك و بند 4 ماده 33 آئین نامه آن مبنى بر تایید 
انتقال عادى و یا سهم مفروزى صادر گردیده و تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات 
متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند. مى توانند از تاریخ انتشار آگهى به مدت یک ماه اعتراض خود را 
به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 

خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شــماره 1398 مورخ 1380/05/14 آقاى احمدمهدى جبار به شماره شناسنامه 41078 کدملى 
1280836342 صادره از اصفهان فرزند على بر ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 277/90 مترمربع مفروزى از 
پالك شماره 5232- اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که بصورت عادى از سید مهدى بحرینیان خریدارى نموده 
است و در آگهى قبلى اشتباها بخش 6 ثبت اصفهان قید گردیده. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/12/09 تاریخ انتشار نوبت 

دوم: 1396/12/24 م الف: 37879 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان  /12/238
اجراییه

شماره اجرائیه: 9610420351300459 شــماره پرونده: 9509980351300865 شماره بایگانى شعبه: 950977 
بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه و شماره دادنامه مربوطه 9509970351301885 محکوم علیه محمد مومن 
زاده خولنجانى نشانى: مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 300000000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
9470000 ریال بابت هزینه دادرسى و نیز به پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر مبناى شاخص نرخ تورم اعالمى از سوى 
بانک مرکزى از تاریخ سررسید سفته (یک فقره سفته 400090 مورخ 15 /1395/7 سرى الف/1) تا زمان وصول وجه آن 
در حق خواهان مرتضى قنبرى ریسه فرزند مجتبى نشانى: استان اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر اصفهان- منطقه 
صنعتى جى- خیابان دوم- فرعى اول- پالك 5 که خسارت تاخیر تادیه را اجراى احکام در هنگام اجراى حکم محاسبه 
و از خوانده به نفع خواهان وصول خواهد نمود. ضمنا حق االجرا از ماخذ محکوم به بر عهده محکوم علیه است (راى 
صادره غیابى). محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 
قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم 
به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا 
مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها 
و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به 
هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در 
اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به 
درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم 
علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون 
اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به 
هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى 
درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت 
محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت 

مالى 1394). م الف: 36935 شعبه 13 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /12/243
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9609970353600022 شــماره پرونده: 9509980365300124 شماره بایگانى شعبه: 951321 
شاکى: نفیسه محمدباغبان فرزند حسن به نشانى اصفهان بهارستان خ ولى عصر شمالى مجتمع گلها بلوك کامیال ط 
اول واحد یک متهم: سعاد موسوى فرزند مرتضى اتهام: کالهبردارى گردشکار: دادگاه پس از بررسى محتویات پرونده 
ختم رسیدگى را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور راى مینماید. رأى دادگاه: درخصوص اتهام آقاى سعاد موسوى فرزند 
مرتضى دائر بر کالهبردارى اینترنتى حسب شکایت خانم نفیسه محمد باغبان بدین توضیح که متهم با ارسال پیامک 

برنده شده در جشنواره کیش از متهم خواسته تا جهت واریز جایزه به عابر بانک مراجعه و پس از انجام عملیات بانکى اقدام 
به برداشت و انتقال مبلغ پانصد و پنجاه هزار تومان نموده لذا دادگاه با توجه به احضار متهم از طریق نشر آگهى و عدم 
حضور متهم على رغم ابالغ قانونى و با توجه به شکایت شاکیه و کیفرخواست صادره بزه انتسابى محرز و در اجراى ماده 
یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختالس و کالهبردارى متهم به تحمل یک سال حبس و رد مبلغ پانصد و 
پنجاه هزار تومان و به همین میزان جزاى نقدى در حق صندوق دولت محکوم مى گردد رأى صادره غیابى و ظرف 20 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه سپس قابل تجدید نظرخواهى در شعب تجدیدنظر استان مى باشد. م الف: 

36933 زاهدى فر- رئیس شعبه 110 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (110 جزایى سابق) /12/244
ابالغ رأى

شماره ابالغنامه: 9610100352805121 شماره پرونده: 9609980363600786 شماره بایگانى شعبه: 960464 
شاکى: فرشاد لطفى مهیارى فرزند فریبرز به نشانى استان اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر اصفهان- انتهاى عالمه 
امینى شهرك پردیس گوچه ارکیده پالك 85 متهم: مجید مطهرى فرزند رحمت ا... به نشانى اصفهان- اشکاوند بعد از 
پل چوم کوچه اول دست راست کارگاه سوم دست راست اتهام: صدور چک بالمحل دادگاه ختم رسیدگى را اعالم و به 
شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. رأى دادگاه: درخصوص اتهام آقاى مجید مطهرى فرزند رحمت دائر بر صدور 
یک فقره چک بالمحل به شماره 0476/242979 عهده بانک صادرات به مبلغ 450/000/000 ریال موضوع شکایت 
آقاى فرشاد لطفى مهیارى دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده و دالیل موجود از جمله شکایت شاکى، 
گواهى نامه عدم پرداخت، عدم حضور متهم جهت تدارك دفاع از ذمه خویش على رغم ابالغ قانونى و سایر قراین و 
امارات منعکسه در پرونده بزهکارى متهم را محرز و مسلم دانسته مستنداً به بند ج ماده 7 قانون صدور چک اصالحى 
82/6/2 متهم را عالوه بر ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت یک سال حبس تعزیرى نیز محکوم مى نماید رأى 
صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین محکمه و پس از انقضاى فرجه واخواهى ظرف 
بیس ت روز پس از آن قابل تجدیدنظر خواهى در دادگاه هاى محترم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 37018 

شاسنایى- دادرس شعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (102 جزایى سابق) /12/245
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610100350614052 شماره پرونده: 9509980350600978 شماره بایگانى شعبه: 951165 
خواهان شهردارى اصفهان دادخواستى به طرفیت خواندگان علیرضا بحرینیان و مهدى باهنر به خواسته الزام به تنظیم 
سند رسمى و مطالبه خسارت دادرس ى تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شعبه 6 
دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى 
کل استان اصفهان- طبقه 2 اتاق شماره 220 ارجاع و به کالسه 9509980350600249 ثبت گردیده است. با توجه 
به اینکه نظریه کارشناسى ارائه شده به علت مجهول المکان بودن خوانده علیرضا بحرینیان و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار 
آگهى مى شود تا خوانده فوق از تاریخ نشر آخرین آگهى ظرف مهلت یک هفته به دفتر دادگاه مراجعه ضمن اعالم نشانى 
کامل خود رونوشت نظریه کارشناســى را دریافت نموده و در صورت داشتن اعتراض نسبت به نظریه کارشناسى به 

صورت مکتوب با ذکر دالیل ارائه نمایند. م الف: 37017 شعبه 6 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /12/246
اجراییه

شماره اجرائیه: 9610420352200442 شــماره پرونده: 9609980352200597 شماره بایگانى شعبه: 960625 
بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره و شــمار ه دادنامه مربوطه 9609970352201352 محکوم علیه 
ایمان سبک روح فرزند بهرام نشانى: مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 300/950/000 ریال بابت اصل 
خواسته و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مندرج در چک ها لغایت زمان اجراى حکم برابر نرخ شاخص اعالمى از 
سوى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران (که حین االجرا توسط اجراى احکام دقیقاً محاسبه و تعیین خواهد شد) و 
نیز پرداخت هزینه دادرسى 10765250 ریال و حق الوکاله وکیل فاطمه مظاهرى سیچانى فرزند محمدجواد نشانى: 
اصفهان- چهارباغ باال- مجتمع کوثر طبقه 7 واحد 908، 8440000 ریال در حق خواهان ناهید نکوئیان فرزند آقا ناصر 
نشانى: استان اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر اصفهان- دروازه تهران کوچه کفایت بن بست شاد پالك 17 و نیم 
عشر اجرایى به مبلغ 15047500 ریال در حق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى 
معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان 
وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق 
حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه 
هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 
1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون 
کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 
21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم 
علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 
قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). م الف: 37005 شعبه 22 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /12/247

ابالغ تجدیدنظر خواهى
شماره ابالغنامه: 9610100351113426   شماره پرونده: 9309980351100661 شماره بایگانى شعبه: 930749 ابالغ 
دادخواست و ضمائم تجدیدنظر خواهى به علیرضا سوارى- تجدیدنظر خواه آقاى بهزاد زاهدى دادخواست تجدیدنظر 
خواهى به طرفیت تجدیدنظر خواندگان حامد ایزدى وصفى و علیرضا سوارى و محمد شیرازى و رضا توحیدى به شماره 
9609970351101377 در پرونده کالسه 920422 و 930749 شعبه 11 دادگاه عمومى حقوقى اصفهان تقدیم که 
طبق موضوع ماده 73 و 346 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن تجدیدنظر خوانده مراتب تبادل 
لوایح یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا تجدیدنظر خوانده ظرف ده روز پس از تاریخ انتشار آگهى 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم تجدید نظر خواهى را دریافت 
و چنانچه پاسخى دارد کتباً به این دادگاه ارائه نماید. در غیر اینصورت پس از انقضاء مهلت مقرر قانونى نسبت به ارسال 
پرونده به دادگاه تجدیدنظر اقدام خواهد شد. اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل 

استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره. م الف: 37004 شعبه 11 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /12/248
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610100351113504 شماره پرونده: 9509980351100043 شماره بایگانى شعبه: 950047 
خواهان حبیب اله شرکت فرزند حسن دادخواستى به طرفیت خواندگان 1- امیر محمدى فرزند اکبر 2- حمید طالبى 
فرزند اکبر 3- شرکت توزیع برق اصفهان به خواســته مطالبه خسارت تقدیم دادگاه هاى عمومى حقوقى شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شعبه 11 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهارباغ 
باال- خ شهید نیکبخت- ساختان دادگسترى کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 356 ارجاع و به کالسه 950047 
ح 11 ثبت گردیده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهانها و به تجویز ماده 73 قانون آیین 

دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار 
آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نظریه 
کارشناسى را مطالبه و چنانچه اعتراضى دارند ظرف مهلت یک هفته کتباً به شعبه ارائه نمایند. توجه: در زمان مراجعه به 
آدرس فعلى شعبه واقع در دادگسترى نیکبخت طبقه 3 مراجعه گردد. م الف: 37002 شعبه 11 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان اصفهان  /12/249
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9609970350702025 شماره پرونده: 9609980350700459 شماره بایگانى شعبه: 960537 خواهان: 
آقاى امیر رضائى خیرآبادى فرزند مصطفى با وکالت آقاى محسن گرجى فرزند محمدمهدى به نشانى اصفهان خیابان 
بزرگمهر چهارراه هشت بهشت ابتداى هشت بهشت غربى ساختمان سارا طبقه 4 خواندگان: 1- خانم  زهره میراحمدیان 
فرزند جعفر به نشانى مجهول المکان 2- آقاى مرتضى ماندنى ماربینى فرزند حبیب به نشانى اصفهان خیابان جى خیابان 
مهر بن بست ایرج، پالك 7 خواسته ها: 1- مطالبه خسارت 2- مطالبه خسارت دادرسى. راى دادگاه: در خصوص دعوى 
محسن گرجى به وکالت از آقاى امیر رضایى خیرآبادى فرزند مصطفى به طرفیت خواندگان 1- زهره میراحمدیان فرزند 
جعفر 2- مرتضى ماندنى فرزند حبیب به خواسته مطالبه 410/000/000 ریال خسارات قراردادى از تاریخ 1392/3/10 
لغایت تقدیم دادخواست مورخ 1396/5/15 به انضمام کلیه خسارات دادرسى و تاخیر تادیه به شرح دادخواست تقدیمى 
دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و مالحظه دادخواست تقدیمى و توجهاً به مفاد پرونده اجرایى به کالسه 962621 
اجراى احکام شعبه 4 حقوقى دادگسترى اصفهان که مبین تحویل مبیع در تاریخ 1396/10/26 به خواهان مى باشد و 
نظر به اینکه خواندگان با وصف ابالغ دادرسى حاضر نگردیده اند و دفاعى به عمل نیاورده اند و دلیلى مبنى بر برائت ذمه 
اقامه ننموده اند لذا با عنایت به مراتب فوق الذکر دعوى خواهان را وارد و ثابت تشخیص و مستندا به مواد 194 و 198 و 
519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خواندگان بالسویه به پرداخت مبلغ 410/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و پرداخت کلیه خسارات دادرسى وفق مقررات در حق خواهان صادر و اعالم مى دارد. راى صادره غیابى 
و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهى مى باشد. م الف: 

37001 موسوى رئیس شعبه هفتم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /12/250
ابالغ راى

کالسه پرونده: 960815 شماره دادنامه: 9609976805302021 مرجع رسیدگى: شعبه 53 شوراى حل اختالف اصفهان 
خواهان: محمد سبحانى به نشانى: خانه اصفهان، خ ش اسماعیلى، کوچه رضوانى وکیل: عبدا... رنجکش به نشانى 
اصفهان، خ فروغى، قبل از چهارراه پنج رمضان، روبروى کوى شهید محبى پ 450 خوانده: جمشید دادخواه تهرانى به 
نشانى مجهول المکان خواسته: تقاضاى صدور حکم به پرداخت مبلغ 75/000/000 ریال بابت وجه یک فقره چک به 
انضمام مطلق خسارات وارده و هزینه دادرسى و تاخیر تادیه بدواً صدور قرار تامین خواسته با عنایت به محتویات پرونده 
و اخذ نظریه مشورتى اعضاى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى 
شوراى حل اختالف: در خصوص دعوى آقاى محمد سبحانى با وکالت عبدا... رنجکش به طرفیت آقاى جمشید دادخواه 
تهرانى به خواسته مطالبه مبلغ 75/000/000 ریال وجه چک به شماره 131784 به عهده بانک سپه به انضمام مطلق 
خسارات قانونى، با توجه به محتویات پرونده و بقاى اصول مستندات در ید خواهان و گواهى عدم پرداخت توسط بانک 
محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده على رغم ابالغ 
قانون ى در جلسه رسیدگى حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام اعتراض نسبت 
به دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر مى رسد که به استناد مواد 310 
و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرس مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
75/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 1/992/000 ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل و هزینه نشر آگهى 
تعرفه قانونى (120/000 ریال) و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف (96/1/15) تا تاریخ اجراى حکم در 
حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه 
مى باشد و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى 

باشد. م الف: 37000 شعبه 53 شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شماره سه) /12/251
اجراییه

شــماره اجراییه: 9610426797900139 شــماره پرونــده: 9609986797900553 شــماره بایگانى شــعبه: 
960554 به موجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شــماره 9610096797901132 و شماره دادنامه مربوطه 
9609976797901813 محکوم علیه تهمینه موســوى به نشــانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
4500000 تومان بابت اصل خواسته و تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 96/5/7 لغایت اجراى حکم و پرداخت 
مبلغ 159250 تومان بابت هزینه دادرسى در حق محکوم له حمیدرضا فیضى پور فرزند مختار به نشانى استان اصفهان، 
شهرستان اصفهان، شهر اصفهان، پارك الله، اول خیابان زینبیه، کوى دو طق الن، پالك 170 به انضمام مبلغ نیم عشر 
هزینه حق االجرا در حق دولت. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم 
و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود 
را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر 
عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و 
کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت 
و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام 
قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 
4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فــرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را 
در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 
5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد

 موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون 
نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از 
زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون 
نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). م الف: 36999 شعبه 45 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهید 

حججى) /12/252
اجراییه

شماره اجراییه: 9610426796200184 شماره پرونده: 9609986796200749 شماره بایگانى شعبه: 960752 به 
موجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9609976796201813 محکوم علیه منصور 
شیروانى به نشانى مجهول المکان محکوم است به حضور در دفترخانه اسناد رسمى و انتقال یک خط تلفن به شماره 
33351366 با احتساب نیم عشر دولتى. محکوم له: احمدرضا شیرانى بیدآبادى فرزند اصغر به نشانى استان اصفهان، 
شهرستان اصفهان، شهر اصفهان، خ خادمى، فرعى هفتم، کوچه زرین، بن بست شکوفه، پ 27. محکوم علیه مکلف 
است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى 
براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را 
قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و 
غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى 

و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه 
مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از 
طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى 
شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به 
منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا 
و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به 
نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل 
نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى 
کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). م الف: 36978 شعبه 

32 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهید حججى) /12/253 
ابالغ راى

کالسه پرونده تقابل: 433/95 ،مطالبه 65 شماره دادنامه: 9609976794800574 تاریخ رسیدگى: 96/5/14 مرجع 
رسیدگى: شعبه هجدهم شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: جمال مقدور به نشانى مجهول المکان خوانده: آقاى 
مجید اله وردى به نشانى اصفهان، خ ابوالحسن اصفهانى، کوچه شهید زاللى شماره 27 پ 150 وکیل: خانم محبوبه 
مقتدرى به نشانى اصفهان، خ بزرگمهر، خ هشت بهشت شرقى، بن بست جاورى شماره 6 پالك 2 طبقه دوم خواسته: 
دادخواست اصلى مطالبه وجه چک و دادخواست تقابل استرداد الشه چک گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و 
ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضا، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص دعوى آقاى جمال مقدور به طرفیت آقاى مجید اله 
وردى با وکالت خانم محبوبه مقتدرى به خواسته مطالبه مبلغ 36/000/000 ریال وجه یک فقره چک به انضمام مطلق 
خسارات وارده در دعوى اصلى و خواسته خواهان دعوى تقابل که اســترداد الشه یک فقره چک به شماره 433870 
ریال به انضمام مطلق خسارات وارده و حق الوکاله وکیل را درخواست نموده است با عنایت به محتویات پرونده ها و 
استماع شهادت شهود خواهان دعوى تقابل و مدارك ابرازى از ناحیه وى از جمله دادنامه هیئت حل اختالف اداره تعاون 
کار و رفاه اجتماعى و اظهارنامه مورخ 94/8/25 ارسالى از آقاى مجید اله وردى و دادنامه شعبه هفدهم دادگاه عمومى 
حقوقى شهرستان اصفهان مورخ 95/4/2 و اینکه خواهان دعوى اصلى در جلسات حضور نیافته و نیاز به اخذ توضیح از 
نامبرده بوده و هیچگونه دفاع موجه و مؤثرى در خصوص دادخواست تقابل ارائه شده ابراز ننموده لذا من حیث المجموع 
برابر ماده 95 قانون آیین دادرسى مدنى قرار ابطال دادخواست خواهان دعوى اصلى و پذیرش دعوى تقابل، حکم به 
محکومیت خوانده تقابل آقاى جمال مقدور به استراداد یک فقره الشه چک به شماره 147433870 مورخ 93/11/20 
عهده بانک صادرات به مبلغ 36/000/000 ریال که بابت حسن انجام کار نزد کارفرما آقاى جمال مقدور نهاده گردیده 
به عنوان اصل خواسته و مبلغ 670/000 ریال هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و نیز خسارت تاخیر پرداخت 
از تاریخ تقدیم دادخواست تقابل 95/1/29 لغایت اجراى حکم به اســتناد ماده 198، 515 و 519 قانون آیین دادرسى 
مدنى در حق خواهان تقابل آقاى مجید اله وردى صادر و اعالم مى گردد در خصوص دعوى اصلى قرار صادره حضورى 
و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان و نسبت به راى صادره 
دعوى تقابل غیابى و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و سپس ظرف مدت 20 روز پس از آن 
قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى حقوقى مى باشد. م الف: 36976 شعبه 18  شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره یک) /12/254
ابالغ راى

کالسه پرونده اصلى: 95-920-22 شماره دادنامه: 9609976795200145 مرجع رسیدگى کننده: شعبه 22 شوارى 
حل اختالف اصفهان خواهان: مهدى بختیارى به نشانى زرین شهر، بلوار شهید بهشتى، نمایشگاه اتومبیل سیز خوانده: 
1- مهران فقیهى نیا به نشانى مجهول المکان 2- احمدرضا کارپرداز به نشانى مبارکه، کرکوند، خ بانک صادرات، روبروى 
نانوایى، منزل شخصى به تاریخ 96/1/23 شعبه 22 شوراى حل اختالف اصفهان با مالحظه اوراق پرونده کالسه اصفهان 
با استعانت از خداوند متعال به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص دعوى مهدى 
بختیارى به طرفیت 1- مهران فقیهى نیا 2- احمدرضا کارپرداز به خواسته مطالبه مبلغ 153/650/000 ریال موضوع 
یک فقره چک به شماره 9131524916 به انضمام مطلق خسارات قانونى. با عنایت به محتویات پرونده و بقاى اصول 
مستندات در ید خواهان و گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور بر استقرار دین و اشتغال ذمه خوانده 
و استحقاق خواهان در مطالبه وجه چک را دارد و نظر به اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى حضور 
نیافته و هیچگونه دلیل موجه و مدرك موثر قانونى در خصوص دعوى مطروحه مبنى بر برائت ذمه خویش ابراز و اقامه 
ننموده، شورا دعوى خواهان را محرز و ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد 198، 515، 519،  522 قانون آیین دادرسى 
مدنى حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 153/650/000 ریال به صورت تضامنى بابت اصل خواسته و مبلغ 
4/081/250 ریال بابت هزینه هاى دادرسى و هزینه نشر آگهى و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید (94/4/15) تا 
زمان وصول براساس آخرین شاخص بانک مرکزى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم مى 
نماید. راى صادره غیابى محسوب و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و پس از انقضاى 
مهلت مذکور، ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 36974 شعبه 

22 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /12/255
فقدان سند مالکیت 

شماره: 1396/12/469371 فریدون عابدینى نجف آبادى فرزند محمدعلى باستناد دو برگ استشهاد محلى که هویت و 
امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت دو سهم مشاع از نه سهم ششدانگ پالك ثبتى 391/6136 
واقع در بخش نه ثبت اصفهان که درصفحه 424 دفتر 202 فالورجان امالك ذیل ثبت 16636 بنام فریدون عابدینى 
نجف آبادى فرزند محمدعلى ثبت و صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین 
رفتن: به علت جابجائى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک 
اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى 
ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت 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 96/12/09، 8080/م الف- حسین زمانى رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالك نجف آباد/12/279
تحدید حدود اختصاصی 

نظربه اینکه تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه  پالك شماره 19/1075 واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان که طبق 
سوابق وپرونده ثبتی به  نام آقاي حسن شیرعلى فرزند قدمعلى در جریان ثبت است وعملیات تحدید حدود قانونی آن به 
عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت وطبق تقاضاي نامبرده تحدید حدود پالك مرقوم در 
روزشنبه مورخ 1397/1/18 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین 
اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند واعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدي تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار :9 /1396/12 م الف: 

1143  اکبرپورمقدم رییس اداره ثبت اسناد وامالك فالورجان / 12/278 

اســتاندار اصفهان خواســتار پیگیرى برقرارى پرواز مستقیم از اصفهان 
به حداقل سه شــهر بزرگ اروپایى، یکى از شهرهاى کشورهاى آسیایى 
از جمله خواهرخوانده ها و یکى از شــهرهاى کشــورهاى آسیاى میانه

 شد.
محسن مهرعلیزاده با اشاره به اینکه توسعه امور بین الملل استان مساوى 
است با توسعه استان در فضاى بین الملل، گفت: کارکرد و رویکرد شوراى 
روابط بین الملل استان بیشتر در قالب فکر و برنامه ریزى براى نیل به این 
هدف است. وى خاطرنشان کرد: باید احیاى قراردادهاى خواهرخواندگى 
بین اصفهان و 14 شــهر دنیا، مکاتبه و یادآورى قراردادهاى فى مابین و 

ارائه یک یا چند پیشنهاد مشخص که آنان را ملزم به پاسخگویى کند، در 
دستور کار قرار گیرد.

مهرعلیزاده اظهار داشــت: باید برگزارى حداقل چهار هفته فرهنگى در 
حداقل چهار شــهر خواهرخوانده اصفهان و چهار نمایشگاه محصوالت 
و تولیدات اصفهان در چهار شــهر و کشــور خواهرخوانده در دستور کار 

قرار گیرد.
وى با بیان اینکه کارگروه گردشــگرى تمامــى فعالیت هاى مربوط به 
گردشــگرى خارجى و روابط بین الملل را پیگیرى مى کند، افزود: توسعه 
فرودگاه اصفهــان، ایجاد پروازهاى مســتقیم با کشــورهاى خارجى و  

ایجاد مثلث گردشــگرى اصفهان-یزد-شیراز، بخشــى از فعالیت هاى 
این شــورا خواهد بود و در واقع در نظر داریم که ســطح توقعات استان 
را در حد بین الملل مشــخص کرده و ســپس برمبناى آن برنامه ریزى 

کنیم.
اســتاندار اصفهان خواســتار فعالســازى ســایت معرفى فرصت هاى 
سرمایه گذارى استان اصفهان و معرفى آن به صورت ویژه در شهرهاى 
خواهرخوانده شد و اضافه کرد: ارتباط با هم اســتانى هاى مقیم خارج به 
ویژه مشاهیر و سرمایه گذاران،با استفاده از بانک هاى اطالعاتى موجود 

باید مورد توجه قرار گیرد.

استاندار اصفهان خواستار شد؛

پرواز مستقیم
 از اصفهان

 به 5  شهر بزرگ 

رئیس پلیس راهنمایى و رانندگى شهرســتان اصفهان 
گفت: روز دوشنبه هفته جارى یکى از دانشجویان دانشگاه 
علوم پزشکى اصفهان در اثر برخورد با تیر چراغ برق یکى 

از خیابان هاى داخل دانشگاه اصفهان دچار سانحه شد.
ابوالقاســم چلمقانى اظهارداشت: ســرعت غیر مجاز و 
تخطى از سرعت مطمئنه باعث شــد تا این راننده نتواند 

کنترل خودروى خود را حفظ کند.
کیانوش جهانپــور، مدیر روابط عمومى دانشــگاه علوم 
پزشکى اصفهان نیز در همین خصوص اظهار داشت: در 
این سانحه دو دانشجو مصدوم شدند که یکى از آنان در 
کما به سر مى برد و یکى دیگر از آنها تحت مراقبت است.

وى با بیان اینکــه دلیل رانندگى با ســرعت غیر مجاز 
این دانشجو مشخص نیست، خاطرنشــان کرد: این دو 
دانشجو پس از آسیب دیدن توسط اورژانس به بیمارستان 
الزهرا(س) منتقل شــدند و اقدامات درمانى آنها در حال 

انجام است.
مدیر روابط عمومى دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان 
گفت: این حادثــه در مقابل پردیس دانشــگاه اصفهان 
رخ داده و مدیریت ترافیک پردیس دانشــگاه اصفهان 
نیز برعهــده مدیریــت امــور عمومى این دانشــگاه

 است.
شنیده ها حاکى از آن است که«علیرضا عبد یزدان» فعال 
دانشجویى و دبیر تشــکل انجمن اسالمى دانشجویان 
دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان راننده خودروى مذکور 
بوده و بــه گفته نزدیکان او، حال عمومى این دانشــجو 
مساعد نیســت و درجه هوشیارى او به ســطح پایینى 

رسیده است.

رئیس پلیس شهرستان اصفهان:

دلیل تصادف
 در دانشگاه اصفهان 
سرعت غیر مجاز بود
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پیش بینى3 میلیارد اعتبار 
براى حفظ باغات خوانسار

مدیر جهاد کشاورزى خوانسار گفت: براى حفظ باغات 
شهرستان خوانسار در سال جارى سه میلیارد تومان 

اعتبار پیش بینى شده است.
محمدرضا مجیــدى اظهار داشــت: 500 هکتار از 
اراضى کشاورزى شهرستان شامل 341 هکتار اراضى 
روستاى رحمت آباد با اعتبار حدود دو میلیارد تومان،  
72 هکتار اراضى صفا دشــت با اعتبار 400 میلیون 
تومان و 50 هکتار از اراضى روســتاى دوشخراط به 

طرح آبیارى کم فشار مجهز شده است.
وى با بیان اینکه در شهرستان خوانسار و هزار و صد 
هکتار از اراضى زیر کشت باغات میوه است، افزود: 
از این میزان سطح زیر کشت باغات، هزار تن گردو، 
چهار هزار تن آلو، هشت هزار تن انگور، دو هزار و 550  
تن گندم،  800 تن جو،  هشت هزار و 500 تن علوفه، 
سه هزار تن  سیب زمینى و 150 تن انواع حبوبات در 

طول سال برداشت مى شود.

احداث نیروگاه خورشیدى
 در چادگان

فرماندار چــادگان از احداث نیروگاه خورشــیدى در 
چادگان خبرداد.

مهدى اسدپور اظهارداشت: این نیروگاه خورشیدى در 
سه راهى سد زاینده رود در 14 کیلومترى شهرستان 
چادگان احداث خواهد شــد که با بررسى نقشه ها و 

بررسى موقعیت مکان تبادل نظر شد.

خبر

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشــگرى 
اســتان اصفهان گفت: مرمت 9 ترك از 12 بخش گنبد 
مدرسه چهارباغ به پایان رسیده و با تأمین بودجه، تا پایان 

شهریور 96 مرمت این بنا تکمیل مى شود.
فریدون اللهیارى با تأکید بر اینکه مسجد و مدرسه چهارباغ 
اصفهان داراى ویژگى هاى منحصر به فردى است، اظهار 
داشت: مرمت گنبد این مسجد تاریخى که به مدرسه امام 
جعفر صادق (ع) نیز مشهور است، با توجه به جدى بودن 

آسیب هاى وارده از سال 91 آغاز شده است.
وى با بیــان اینکه مرمت ایــن گنبد در ســال جارى با 
تخصیص منابع مالى با سرعت بیشــترى انجام و تا 80 

درصد تکمیل شده است، افزود: امیدواریم با تأمین اعتبار 
الزم، عملیات مرمت تا نیمه اول سال 1397 به طور کامل 

تمام شود.
مدیرکل میراث فرهنگى استان اصفهان تأکید کرد: پیش 
بینى ما این است که در صورت تزریق بودجه الزم، سه ترك 
باقیمانده این گنبد تاریخى تا شهریور سال آینده تمام شود.

وى با بیان اینکه گنبد مدرسه علمیه چهارباغ داراى 150 
هزار قطعه کاشى است، ابراز داشت: مرمت این گنبد همانند 
مســجد امام(ره) با دقت الزم انجام مى شود و با توجه به 
استفاده از پوشش نانو بر روى این کاشى ها، احتماًال تا 20 

سال آینده نیازمند مرمت اساسى نخواهد بود.

رئیــس اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمى شهرســتان 
خمینى شــهر گفت: نگارخانه آفتاب از محل اعتبارات و 
تملک دارایى ها بالغ بر 175 میلیــون تومان در زیرزمین 
سینما فرهنگ خمینى شهر ساخته شده و آماده برگزارى 

نمایشگاه هایى از آثار هنرمندان است.
ابراهیم موسوى اظهارداشت: محل فعلى نگارخانه که در 
زیرزمین سینما فرهنگ خمینى شهر واقع است در گذشته 
با عنوان نمایشــگاه کتاب و برنامه هاى حاشیه اى اکران 
فیلم هاى سینمایى برگزار مى شد و در شأن و شایسته سینما 

و این مجموعه فرهنگى- هنرى نبود.
وى تصریح کرد: با جمعیتى که شهرســتان خمینى شهر 

در خود جــاى داده و همچنین نخبگان هنــرى فراوانى 
که دارد، وجود چنین نگارخانه براى به نمایش گذاشــتن 
آثــار هنرمندان این خطه نیــاز بود که باعث شــد تا این 
فضا را تبدیل به احســن کنیم و فضاى موجود در سینما 
با نقشه کشى و تغییر نقشه ســاختمانى زیرزمین و تهیه 
نقشــه اى جدید، این محیط به حدود 350 متر توسعه پیدا 

کرد و شرایط ایجاد محیط نگارخانه به وجود آمد.
وى اضافه کرد: در این نگارخانه سه تاالر نمایشگاهى، اتاق 
اجالس، البى هنرمندان و محلى براى برگزارى کارگاه ها، 
کالس آموزشى و همچنین کتابخانه تخصصى با موضوع 

هنر در نگارخانه آفتاب خمینى شهر ایجاد شده است.

افتتاح نگارخانه آفتاب
 در خمینى شهر

مرمت گنبد مدرسه چهارباغ
 تا شهریور 97

مدیرکل تعاون، کار و  رفاه اجتماعى استان اصفهان گفت: سهم طرح کارورزى 
در استان اصفهان چهار هزار و 125 نفر است که بین شهرستان ها توزیع شده 

است.
محسن نیرومند به آمار باالى بیکاران تحصیلکرده استان اصفهان اشاره کرد 
و اظهار داشت: میانگین آمار بیکاران فارغ التحصیل دانشگاهى در کشور 20 

درصد است، اما این آمار در استان اصفهان 20/8 درصد است.
وى با بیان اینکه میانگین آمار بیکاران اســتان اصفهان 13/7درصد است، 

خاطرنشان کرد: تمام تالش ما کاهش نرخ بیکارى است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان اصفهان به اجراى طرح کارورزى 
اشــاره کرد و افزود: هدف از اجراى طرح کارورزى، آموزش و مهارت آموزى 
اســت و کارورزان عالوه بر اینکه از مزایاى حقوق 30 درصد قانون کار(270 
تا 350 هزار تومان) برخوردار خواهند شد، تمام حق بیمه مسئولیت آنها را نیز 

دولت پرداخت مى کند.
وى ادامــه داد: این افراد پس از پایــان دوره کارورزى، به مدت دوســال در 
واحدهایى که سه نفر بیمه شده اصلى داشته باشــند، مى توانند مشغول کار 
شوند و بر اساس هماهنگى با سازمان تأمین اجتماعى، مسئول یا کارفرما از 
پرداخت حق بیمه این افراد معاف هســتند و دولت 100 درصد حق بیمه این 

افراد را متقبل مى شود.
نیرومند خاطرنشــان کرد: متقاضیان فارغ التحصیل باید در سامانه اى که به 
همین منظور در ســایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى پیش بینى شــده 
است، ثبت نام کنند و استان اصفهان در اجراى طرح کارورزى رتبه دوم کشور 

را در اختیار دارد.
وى بــا بیان اینکــه اســتان اصفهــان داراى یــک میلیون و صــد هزار 
بیمه شــده اســت، گفــت: 700 هــزار نفــر آنها بیمــه شــده اجبارى 

هستند.
■■■

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان اصفهان همچنین اعتبار مشاغل 

خانگى اســتان اصفهان را 54 میلیارد تومان اعالم کــرد و افزود: 90 درصد 
تسهیالت اشتغالزایى استان اصفهان به پشتیبان هاى مشاغل خانگى پرداخت 

شده است.
وى بیان داشت: موضوع سیاست توزیع پول در سال هاى گذشته به شکلى بوده 
که 15 درصد آن منجر به ایجاد اشتغال نمى شد و 85 درصد آن صرف کارهاى 

غیر و سبب تورم مى شد.

نیرومند تصریح کرد: پرداخت تسهیالت به افراد در حال حاضر با کار کارشناسى 
و تشــخیص اینکه افراد مى توانند کارى را آغاز کنند و با آموزش هاى الزم، 

پرداخت مى شود تا مشکالت قبلى به وجود نیاید.
وى ادامه داد: طرح تکاپو، ظرفیت هر استان را مشخص کرده و نسبت به آن 
برنامه ریزى شده تا افراد بدانند در منطقه شان چه ظرفیت هایى وجود دارد و 

روى آن سرمایه گذارى صورت پذیرد.

اعتبار 54 میلیارد تومانى براى مشاغل خانگى
اعظم محمدى

 در جلسه مشترك شورا و شهردارى زاینده رود 
در ششم اسفندماه، بحث ارائه خدمات نوروزى 
به شهروندان و مســافران در ایام نوروز جمع 

بندى و مصوب شد.
رئیس شوراى شهر زاینده رود به برنامه هاى 
نوروزى شــهردارى این شهر اشــاره کرد و 
گفت: یک ســتاد نوروزى جنب پارك شهریار 
زاینده رود براى راهنمایى مســافران نوروزى 
مستقر مى شود و پک هایى شامل نقشه شهر، 
کتاب و هنرهاى دســتى را به مسافران هدیه 

مى دهد.
عبدالعلى قاسمى همچنین گفت: مدرسه 20 
کالِسه نهضت اسالمى را با هماهنگى آموزش 
و پرورش براى اسکان مسافران آماده سازى 
کردیم و با اســتقرار ایســتگاه نوروزى جنب 
مسیر جاده اى فى مابین دو  استان چهارمحال 
و بختیــارى و اصفهــان باهماهنگى نیروى 
راهنمایى و رانندگى، مســافران راهنمایى و 

هدایت مى شوند.
قاســمى در خصوص برپایى نمایشگاه صنایع 
دســتى و خانگى در آســتانه نوروز هم گفت: 
در چند روز آینده جلســه اى در این خصوص 
با محوریت امــام جمعه زاینده رود تشــکیل 

مى شود. 

استقرار ستاد نوروزى
 در شهر  زاینده رود

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

برابر آراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد 
ثبتى شهرستان لنجان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالك 
مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه هاى نصف جهان و عصر اصفهان 
آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند ، مى توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع صالح قضایى تقدیم نمایند . بدیهى است در صورت انقضاى 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض ، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
1 - راى شماره 139560302015001092 مورخ 96/07/30  احمدرضا شوقى ریزى فرزند حسین نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 131,63 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
2 - راى شماره 139560302015001202 مورخ 96/08/30  آرش رجبى دستگردى فرزند هوشنگ نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 160,22 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
3 - راى شماره 139560302015002074 مورخ 96/11/28  محمد قربانى فرزند قهرمان نسبت به 3 دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 150,80 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
4 - راى شماره 139560302015002075 مورخ 96/11/28  شهین ادیبى ریزى فرزند محمد نسبت به 3 دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 150,80 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
5 - راى شماره 139560302015002079 مورخ 96/11/28  زینب کاویان فرزند غالم حسین نسبت به 2 دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 80,15 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
6 - راى شــماره 139560302015002080 مورخ 96/11/28  زهرا کته لوك فرزند غالم حسین نسبت به 4 دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 80,15 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
7 - راى شماره 139560302015002085 مورخ 96/11/28  مصطفى سلیمیان ریزى فرزند خیراله نسبت به 3 دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 173,52 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
8 - راى شماره 139560302015002086 مورخ 96/11/28  فاطمه سلیمیان ریزى فرزند حسین نسبت به 3 دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 173,52 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
9 - راى شماره 139560302015002095 مورخ 96/11/29  سجاد حاجى چرمهینى فرزند اسکندر نسبت به 3 دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 244,37 مترمربع مفروزى از پالك 379 - اصلى واقع در نصیرآباد چرمهین 

بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى عباس ابراهیمى .
10 - راى شماره 139560302015002096 مورخ 96/11/29  سعید حاجى چرمهینى فرزند اسکندر نسبت به 3 دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 244,37 مترمربع مفروزى از پالك 379 - اصلى واقع در نصیرآباد چرمهین 

بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى عباس ابراهیمى .
11 - راى شماره 139560302015002097 مورخ 96/11/29  محسن شهریارى کله مسیحى فرزند حبیب اله نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 292,94 مترمربع مفروزى از پالك 351 - اصلى واقع در کله مسیح بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى غالمرضا شهریارى کله مسیحى .
12 - راى شــماره 139560302015002098 مورخ 96/11/30  فاطمه ابن على چرمهینى فرزند منوچهر نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 586,06 مترمربع مفروزى از پالك 379 - اصلى واقع در نصیرآباد چرمهین بخش 10 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حسین امینى فر .
13 - راى شماره 139560302015002107 مورخ 96/11/30  على حسین زاده بیستگانى فرزند علیرضا نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 228,07 مترمربع مفروزى از پالك 196 فرعى از 339 - اصلى واقع در بیستگان بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى محمد ابراهیم ابراهیمى .
14 - راى شماره 139560302015002110 مورخ 96/12/02  مظاهر کرباسیان ورنامخواستى فرزند محمود نسبت به 
ششدانگ یکباب دامدارى به مساحت 1228,56 مترمربع مفروزى از پالك 53 - اصلى واقع در قریه اشیان بخش 9 ثبت 
اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى اقدس ایرانپور مبارکه . تاریخ انتشار نوبت اول :  روزچهارشنبه مورخ  
1396/12/09 تاریخ انتشار نوبت دوم : روز پنجشنبه مورخ  1396/12/24 م الف: 1684محمد رضا رئیسى زاده - رئیس 

ثبت اسناد و امالك لنجان/ 12/280
مفاد آرا

برابرآراءصادره هیئتهاى اول ودوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
مستقردرواحدثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرزگردیده است. لذا مشخصات متقاضیان 
وامالك موردتقاضا به شرح زیربه منظوراطالع عموم دردونوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود درصورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سندمالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانندازتاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض 
خودرادراداره ثبت اسنادوامالك محل تسلیم وپس ازاخذ رسید،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست 

خودرابه مرجع قضایى تقدیم نمایند
1- رأى شــماره 9024 مورخه 1396/10/5 آقاى على محمدى نجف آبادى به شناســنامه شماره 24977 کدملى 
1090247699 صادره نجف آباد فرزند حسینعلى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 87/67 مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 111 اصلى واقع در قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان –متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
2- رأى شماره 10304 مورخه 1396/11/2 خانم رضوان صالحى فرد به شناسنامه شماره 286 کدملى 1091239290 
صادره نجف آباد فرزند نادردرسه دانگ مشاع ازششدانگ  یک باب خانه به مساحت 163/10 مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 1051 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان -  متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد    
3-  رأى شــماره 10305 مورخه 1396/11/2 آقاى محمود فاضل    نجف آبادى  به شناســنامه شماره 113 کدملى 
1091151415 صادره نجف آباد فرزند محمدعلى درسه دانگ مشاع ازششدانگ  یک باب خانه به مساحت 163/10 
مترمربع قســمتى ازپالك شــماره 1051 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان -  متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد    
 4- رأى شــماره 7768 مورخه 1396/8/23 خانم زهرامختارى اســفیدواجانى به شناســنامه شــماره 31 کدملى 
5499528381 صادره تیران وکرون فرزند محمود درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 201/40 مترمربع قسمتى 

ازپالك 308 واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان -      متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد    
5- رأى شــماره 10219 مورخه 1396/11/1 آقاى ابراهیم پیرمحمدى بارده ء به شناســنامه شماره 3106 کدملى 

4620819239 صادره شهرکرد فرزند مرادعلى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 240متر مربع قسمتى از پالك 
شماره 1133 فرعى از 391 اصلى واقع دربخش 9 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد    
6- رأى اصالحى شماره 7850 و7851 مورخه 1396/8/27 پیرو رأى شماره 7656  و 7657 مورخه 1395/6/25 به 
نام هوشنگ خلیلیان فرزند حسن وزهراجاللى فرزند حیدر که دررأى قبلى میزان مالکیت نامبردگان  اشتباه آگهى شده 
که بدین نحو اصالح مى گردد زهراجاللى چهاردانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه وهوشنگ خلیان دودانگ مشاع 

ازششدانگ یکباب خانه مفاد ارا قبلى به قوت خود باقى است  
7- رأى شــماره 10643 مورخه 1396/11/10 آقاى مجتبى فرقانیان   نجف آبادى به شناسنامه شماره 245 کدملى 
1091496102 صادره نجف آباد فرزند على در سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 212/09 قسمتى 
ازپالك شماره 1088/1 واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى ورثه مالک رسمى  آقاى لطفعلى شهرآشوب 

مى باشد 
8- رأى شــماره 10645 مورخه 1396/11/10 خانم بهجت اخضرى    نجف آبادى به شناسنامه شماره 401کدملى 
1091139768 صادره نجف آباد فرزند محمدعلى در ســه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 212/09 
قسمتى ازپالك شماره 1088/1 واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى ورثه مالک رسمى  آقاى لطفعلى 

شهرآشوب مى باشد 
9- رأى شماره 10221 مورخه 1396/11/2 خانم فردوس صف آراء به شناسنامه شماره 184 کدملى 1091534527 
صادره نجف آباد فرزند اکبر درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 159/60 مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 444 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
10- رأى شماره 10220 مورخه 1396/11/2 آقاى محمدرضا نوریان  به شناسنامه شماره 273 کدملى 1091510814 
صادره نجف آباد فرزند مجتبى  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 159/60 مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 444 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
11- رأى شــماره 10081 مورخه 1396/10/26 آقاى محمد قربعلى نجف آبادى به شناسنامه شماره 359 کدملى 
1091216363 صادره نجف آباد فرزند حسن در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 194/85 مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 546 واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
12- رأى شــماره 10083 مورخه 1396/10/26 خانم الهام فوالدى نجف آبادى به شناسنامه شماره 3492 کدملى 
1092262814 صادره نجف آباد فرزند فتح اله درششدانگ یکباب خانه  به مساحت  147/94 مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 743 واقع درقطعه 4 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
13- رأى شماره 10202 مورخه 1396/11/1 آقاى غالمرضا محمدى نجف آبادى به شناسنامه شماره 397 کدملى 
1091466491 صادره نجف آباد فرزند عباسعلى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 113/39 مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 453 اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
14-رأى شماره 8418 مورخه 1396/9/19 خانم سیده فاطمه حسینى به شناسنامه شماره 496 کدملى 1376347369 
صادره تبریز فرزند سیداحمد درششدانگ یکباب خانه به مساحت 162/80 مترمربع که مقدار 23/20 مترمربع آن برروى 
پالك 134/15 ومقدار 139/60 مترمربع آن برروى پالك 134/2 واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
15- رأى شــماره 9517 مورخه1396/10/10 خانم فرزانه حجتى نجف آبادى به شناســنامه شــماره 540 کدملى 
1091172315 صادره نجف آباد فرزند غالمعلى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 111/84 مترمربع قسمتى از 

پالك شماره 601 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
16- رأى شــماره 10095 مورخه 1396/10/26 خانم مریم حاجى على عســگر به شناسنامه شماره 1303 کدملى 
1091363706 صادره نجف آباد فرزند حسین درششدانگ یکباب خانه به مساحت 62/01 مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 329 واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
17- رأى شــماره 7853 مورخــه 1396/8/27 آقاى مهران ظاهرى عبده وند به شناســنامه شــماره 125 کدملى 
5559508772 صادره کوهرنگ فرزند احمد درششدانگ یکباب مغازه به مساحت 41/73 مترمربع قسمتى ازپالك 
شماره 87 اصلى واقع در یزدانشــهر بخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک از مالک رسمى ورثه غالمحسین معینى 

بصورت عادى ومع الواسطه مى باشد 
18- رأى شــماره 10600 مورخــه 1396/11/9 آقاى ســجاد حشــمتى به شناســنامه شــماره 10526 کدملى 
1092189858صادره نجف آباد فرزند یداله درسه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 153/47 مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 180 واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
19- رأى شــماره 10602 مورخه 1396/11/9 خانم الهه رســتمى نجف آبادى  به شناســنامه شــماره 0 کدملى 
1080219250صادره نجف آباد فرزند محمدصادق  درسه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 153/47 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 180 واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

20- رأى شــماره 10069 مورخــه 1396/10/26 آقاى مهــدى یزدان پناه به شناســنامه شــماره 215 کدملى 
1091555680صادره نجف آباد فرزند محمد على درششدانگ یکباب خانه به مساحت 99/20 مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 111/8 واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
21- رأى شــماره 10085 مورخه 1396/10/26 خانم کبرى یزدانى چم حیدرى به شناســنامه شماره 415 کدملى 
6209480748 صادره لنجان فرزند حسین درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 51/14 مترمربع قسمتى ازپالك 
شماره 87 اصلى واقع دریزدانشــهر بخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى ورثه غالمحسین معینى 

بصورت عادى ومع الواسطه مى باشد 
22- رأى شماره 10321مورخه 1396/11/2 آقاى مصطفى کریم زاده نجف آبادى به شناسنامه شماره 2787 کدملى 
1090360843 صادره نجف آباد فرزند على درششدانگ یکباب خانه به مساحت 188/48 مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 407 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
23- رأى شــماره 10227 مورخه 1396/11/2 خانم بتول نوریان نجف آبادى به شناســنامه شــماره 146 کدملى 
1091083304 صادره نجف آباد فرزند محمود درششدانگ یکباب خانه به مساحت 120/76 مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 828 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
24- رأى شــماره 10199 مورخه 1396/11/1 خانم فاطمه خزائیلى نجف آبادى به شناســنامه شماره 967 کدملى 
1090992701 صادره نجف آباد فرزند غالمرضا درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب مغازه وفوقانى مسکونى به 
مساحت 55/55 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 949 اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
25- رأى شــماره 10200 مورخه 1396/11/1 خانم الهه ایوبى  نجف آبادى به شناســنامه شــماره 1755 کدملى 
1091332411 صادره نجف آباد فرزند علیرضا درسه دانگ مشــاع ازششدانگ یک باب مغازه وفوقانى مسکونى به 
مساحت 55/55 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 949 اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
26- رأى شماره 10315 مورخه 1396/11/2 آقاى مجید پاکروان به شناسنامه شماره 23056 کدملى 1090228481 
صادره نجف آباد فرزند مرتضى در چهاردانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 145/82 مترمربع قسمتى از 

پالك شماره 8 فرعى از454 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
27- رأى شــماره 10316 مورخه 1396/11/2 خانم طوبى حقیقى نجف آبادى  به شناســنامه شماره 314 کدملى 

1091504288 صادره نجف آباد فرزند مهدیقلى در دودانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 145/82 
مترمربع قسمتى از پالك شماره 8 فرعى از454 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
28- رأى شماره 10242مورخه 1396/11/2 آقاى سیدحسن نوریان نجف آبادى به شناسنامه شماره 21945 کدملى 
1090217366 صادره نجف آباد فرزند سید مهدى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 203/55 
مترمربع که مقدار93/69 مترمربع آن ازپالك 620/1 ومقدار109/86 مترمربع آن ازپالك 609 واقع درقطعه 10بخش 

11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
29- رأى شــماره 10237مورخه 1396/11/2 خانم فاطمه مهدیه  نجف آبادى به شناســنامه شماره 811 کدملى 
1090930267 صادره نجف آباد فرزند یداله  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 203/55 مترمربع 
که مقدار93/69 مترمربع آن ازپالك 620/1 ومقدار109/86 مترمربع آن ازپالك 609 واقع درقطعه 10بخش 11ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
30- رأى شماره 10252 مورخه 1396/11/2 خانم قدسیه سادات هاشمى نجف آبادى به شناسنامه شماره 541 کدملى 
0052381552 صادره تهران فرزند ناصردرششدانگ یک باب خانه به مساحت 180/20 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 

753 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
31- رأى شماره 9588 مورخه 1396/10/12 آقاى احمدرضا بهادر به شناسنامه شماره 183 کدملى 1090953763 
صادره نجف آباد فرزند محمد درششدانگ یکباب خانه به مساحت 205/60 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 384 واقع 

درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
32- رأى شماره10092 مورخه 1396/10/26 خانم جمیله منتظرى نجف آبادى به شناسنامه شماره 1281کدملى 
1090908369 صادره نجف آباد فرزند رضا درسه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 132/56 مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 213 واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
33- رأى شــماره10090 مورخه 1396/10/26 آقاى حیدر رهائى  نجف آبادى به شناســنامه شماره 1015کدملى 
1090801572 صادره نجف آباد فرزند حسین درسه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 132/56 مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 213 واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
34- رأى شماره 8336 مورخه 1396/9/16 آقاى على حمیدى فر به شناسنامه شماره 42 کدملى 4622986019 صادره 
بن فرزند میرزاقلى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 261/03 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 

734/12 واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
35- رأى شــماره 8331 مورخه 1396/9/16 خانم عصمت قائدى جمالوئى  به شناســنامه شــماره 2179 کدملى 
4621189581 صادره بن فرزند احمدقلى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 261/03 مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 734/12 واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
36- رأى شــماره 10213 مورخه 1396/11/1 خانم الهام اسماعیلى سورانى به شناســنامه شماره 1080186212 
کدملى 1080186212 صادره نجف آباد فرزند محمود درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 135/36 
مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 5 فرعى از9 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان- متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
37- رأى شماره 10212 مورخه 1396/11/1 آقاى على رحیمى پور به شناسنامه شماره 1860 کدملى 1092103147 
صادره نجف آباد فرزند على اکبر  درسه دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 135/36 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 5 فرعى از9 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان- متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
38- رأى شماره 10217 مورخه 1396/11/1 آقاى محسن شکرالهى به شناسنامه شماره 15 کدملى 4623156478 
صادره فریدن فرزند اسماعیل درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 200/70 مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 310 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
39- رأى شــماره 10218 مورخــه 1396/11/1 خانم اشــرف  شــکرالهى به شناســنامه شــماره 225 کدملى 
1091571155صادره نجف آباد  فرزند اسداله  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 200/70 مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 310 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
40- رأى شماره 10078 مورخه 1396/10/26 آقاى مصطفى غالمى به شناسنامه شماره 533 کدملى 1091129932 
صادره نجف آباد فرزند مرتضى درقسمتى ازیکباب خانه به مساحت 19/20 مترمربع ( که باپالکهاى شماره 733/39 
و733/40 و733/41 وپالك 733/14 تشــکیل یکباب خانه راداده است ) قسمتى ازپالك 733/22 واقع درقطعه 10 

بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
41- رأى شــماره 10146 مورخه 1396/10/27 آقاى داود آقاکبیرى نجف آبادى به شناسنامه شماره 5653 کدملى 
1092284443 صادره نجف آباد فرزند محمدرضا درششدانگ دو باب مغازه ودو طبقعه فوقانى به مساحت 473 مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 358 واقع درقطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
42- رأى شماره 8629 مورخه 1396/9/26 خانم معصومه منصورى به شناسنامه شماره 3406 کدملى 1090367031 
صادره نجف آباد فرزند مرتضى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 205/17 مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 648 واقع درقطعه 4 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
43- رأى شماره 8628 مورخه 1396/9/26 آقاى حمیدرضا هاشم زاده نجف آبادى به شناسنامه شماره 446 کدملى 
1091568774 صادره نجف آباد فرزند حسینعلى درسه دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 205/17 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 648 واقع درقطعه 4 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

44- رأى شماره 10673مورخه 1396/11/10 خانم فاطمه بابائى به شناسنامه شماره 42 کدملى5499930015 صادره 
نجف آباد فرزند میرزا على  درششدانگ یکباب مغازه به مساحت 51/39 مترمربع قسمتى از پالك شماره 902/640 واقع 
درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/12/09 تاریخ 

انتشار نوبت دوم: 1396/12/24 م الف8118   حسین زمانى-  رئیس اداره ثبت اسناد نجف آباد/12/295
اجراییه

شماره اجرائیه: 9610426795300067 شماره پرونده: 9609986795300521 شماره بایگانى شعبه: 960525 بموجب 
درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره 9610096795300645 و شماره دادنامه مربوطه 9609976795301247 
محکوم علیه 1- شرکت گستره آفاق سردشت نشانى: مجهول المکان 2- محمدعلى خالدى سردشتى  نشانى: مجهول 
المکان محکوم است به پرداخت تضامنى مبلغ 30/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/430/000 ریال 
بابت هزینه دادرسى و هزینه نشر آگهى طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک شماره 307154/21 
مورخ 1395/12/20 و پرداخت نیم عشر حق االجرا. مشخصات محکوم له: محسن محمدى مال خلیفه فرزند على 
نشانى: استان اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر اصفهان- خ امام خمینى- خ طالقانى- شهرك انصارالمهدى- کوچه 
توحید- پالك 38. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 
قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم 
به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا 
مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها 
و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به 
هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در 
اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به 

درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم 
علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون 
اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به 
هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى 
درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت 
محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت 

مالى 1394). م الف: 36968 شعبه 23 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /12/256
اجراییه

شماره اجرائیه: 9610426795300066 شماره پرونده: 9609986795300520 شماره بایگانى شعبه: 960524 بموجب 
درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره 9610096795300644 و شماره دادنامه مربوطه 9609976795301246 
محکوم علیه ولى اله روزبه نشانى: مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 19/000/000 ریال به عنوان اصل 
خواسته و پرداخت 1/300/000 ریال به عنوان خسارت دادرسى و هزینه نشر آگهى طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ 1394/08/27 به شماره چک 398815 لغایت زمان و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزى در حق 
خواهان محسن  محمدى مال خلیفه فرزند على نشانى: استان اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر اصفهان- خ امام 
خمینى- شهرك انصارالمهدى- کوچه توحید- پالك 38 صادر و اعالم مى گردد و همچنین نیم عشر دولت که توسط 
اجراى احکام محاسبه وصول خواهد شد. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که 
اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه 
اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که 
به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور 
و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت 
و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام 
قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 
4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى 
دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال
 مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب 
مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان 
منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394). م الف: 36967 شــعبه 23 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره یک) /12/257
اخطار اجرایى

شماره: 1167/95 به موجب رأى شماره 1181 تاریخ 95/12/25 حوزه 53 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان که 
قطعیت یافته است. محکوم علیه سید محمد مهران ستاد نشانى: مجهول المکان محکوم است به: حضور در دفترخانه 
اسناد رسمى و انتقال رسمى سند خودرو یکدستگاه کامیون مدل 1967 به رنگ زیتونى ش موتور 29424 و ش شاسى 
602715 به شماره انتظامى 23327- اصفهان بابت اصل خواسته و مبلغ 1300/000 ریال هزینه دادرس ى و 120/000 
ریال نشر آگهى و نیم عشر در حق دولت. مشخصات محکوم له: محمد سنجرى فرزند قاسمعلى نشانى: اص- ارغوانیه- 
ارغوان 27 پ 29. ماده 34 قانون اجراى احکام: همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و 
استیفا 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 قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 36966 شعبه 53 شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /12/258
مزایده اموال غیرمنقول

اجراي احــکام حقوقى فالورجــان در نظر دارد در پرونده شــماره اجرایــى 551/92 موضوع علیــه محمددهقان 
فرزندمحمدکریم و له مریم امامى  درتاریخ 96/12/22به منظور فروش یک باب منزل مســکونى عرصه واعیان با 
انشعابات آب برق گاز  380مترمربع   ملکى اقاى محمددهقان واقع در کلیشاد خ مطهرى کمربندى باهنر کوچه شهید 
یزدى پالك 52 که داراى سابقه ثبتى به شماره – نمى باشد وملک مذکور/مفروز مى باشدومتعلق حق غیر نمى باشد 
از ساعت 10 الی 11 صبح جلسه مزایده در دفتر اجراي احکام حقوقى فالورجان اطاق 28 برگزار نماید .ملک  موضوع 
مزایده توسط کارشناس رسمی دادگستري به مبلغ 2/100/000/000ارزیابی شده است . متقاضیان خرید می توانند پنج 
روز قبل از مزایده با حضور در محل  اجراى احکام از موقعیت اموال مطلع شوند . مزایده از قیمت ارزیابی شروع و برنده 
کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید ضمنا کلیه هزینه هاي مزایده بر عهده برنده خواهد بود و کسانی میتوانند 
در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت ارزیابی شده را همراه داشته باشند. م الف: 1150 دادورز اجراي 

احکام حقوقی دادگستري فالورجان/ 12/277 
حصر وراثت

رزیتا خاجوى به شناسنامه شماره 380 به استناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، درخواستى بشماره 
پرونده 710 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان ملوك باغبانى فرزند مهدى به شناسنامه شماره 
309 در تاریخ 1396/10/13 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- پریسا خاجوى فرزند عبدا... شماره 
شناسنامه 1203 نسبت با متوفى دختر 2- آتوسا خاجوى فرزند عبدا... شماره شناسنامه 1390 نسبت با متوفى دختر 
3- رزیتا خاجوى فرزند عبدا... شماره شناسنامه 380 نسبت با متوفى دختر. 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 آگهى 
ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد گردید. م الف: 2854 شعبه اول شوراى حل اختالف 

شاهین شهر  (مجتمع شماره یک) /12/225
مزایده

نوبت اول- واحد اجراى احکام مدنى دادگسترى لنجان در نظر دارد درخصوص پرونده اجرایى کالسه 962029 جلسه 
مزایده اى در روز شنبه مورخ 96/12/26 از ساعت 9 لغایت 10:30 صبح و به منظور وصول محکوم به و به جهت فروش 
یک دستگاه خودروى سوارى پراید به شماره انتظامى 923 ب 18 ایران 83 مدل 1385 به رنگ نقره اى به شماره شاسى 
S 1482285139468 و شماره موتور 1410993 به مالکیت ســید ابراهیم حسینى فرزند سید مصطفى که توسط 
کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 60/000/000 ریال ارزیابى گردیده است در محل اجراى احکام مدنى دادگسترى 
لنجان برگزار نماید. طالبین خرید میتوانند به مدت 5 روز قبل از موعد مزایده از خودرو مورد نظر واقع در پارکینگ چمگردان 
دیدن نموده و سپس در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند. مزایده از قیمت کارشناسى شروع و برنده مزایده فرد 
یا افرادى مى باشند که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند. کسانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که 10 درصد 
قیمت کارشناسى را نقداً پرداخت و در صورت برنده شدن الباقى را ظرف مدت 20 روز پرداخت نمایند. م الف: 1665 اجراى 

احکام مدنى دادگسترى لنجان  /12/227
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عضو کمیسیون اقتصادى اتاق اصناف مرکز استان اصفهان 
گفت: براى نمایش توانمندى هاى اصناف و توسعه صادرات 

مى توان موزه اصناف را راه اندازى کرد.
مجیــد کرباســچى اظهارداشــت: اصفهان عــالوه بر

 توریست هایى که سالیانه به این شهر سفر مى کنند، میزبان 
هیئت هاى تجارى بسیار زیادى است.

وى با بیان اینکه ایــن تجار، نماینده ها و روســاى اصلى
 شرکت هاى بزرگ دنیا هســتند، افزود: اگر مکانى براى 
نمایش توانمندى هاى اصناف در قالب موزه فراهم شــود، 
مى تــوان از این ظرفیت به نفع توســعه اقتصادى اصناف 

بهره برد.

این عضو کمیســیون اقتصادى اتاق اصناف مرکز استان 
اصفهان با اشاره به ظرفیت هاى نمایشگاهى ایران در خارج 
از کشور اظهارداشت: کمیســیون مشترك اقتصادى اتاق 
اصناف و اتاق بازرگانى مى تواند تا حدود زیادى مشکالت ما 
در حوزه توسعه صادرات را حل کند. وى همچنین بر برگزارى 
فستیوال هاى صنایع دستى براى حمایت از تولیدکنندگان 
ایرانى و برندســازى تاکید کرد و گفت: ورود گردشگران به 
اصفهان منجر به اثر مثبت تصاعدى بر اقتصاد شهر خواهد 
شد. کرباسچى تصریح کرد: یکى از ضعف ها در زمینه توسعه 
اقتصاد اصناف، نبود تولیدات رسانه اى و مجالت تخصصى 

آنالین است که باید مرتفع شود.

از برگزیدگان دومین جشنواره کتاب یار ویژه طالب حوزه هاى 
علمیه خواهران تجلیل شد.

مدیر حوزه علمیه خواهران استان اصفهان در دومین جشنواره 
«کتاب یار» حوزه علمیه خواهران و تجلیل از نفرات برگزیده، 
گفت: جشنواره «کتاب یار» یکى از برنامه هاى ساالنه حوزه 
علمیه خواهران است که این جشنواره به صورت مسابقه اى، 
ویژه طالب خواهر برگزار مى شود.حجت االسالم سیدمهدى 
ابطحى با بیان اینکه این جشــنواره در حقیقت راهکارى به 
منظور تشویق نسل جوان طلبه به سمت افزایش سرانه مطالعه 
و فرهنگ کتاب خوانى است، گفت: یکى از تأکیدات همیشگى 
رهبر معظم انقالب، تقویت فرهنگ کتاب خوانى است و از 

پایین بودن سرانه مطالعه در کشور ابراز گالیه مندى مى کنند.
مدیر حوزه علمیه خواهران اســتان اصفهــان، بهره مندى 
از فرصت هاى پنج دقیقه اى و 10 دقیقــه اى و به اصطالح 
وقت هاى سوخته در طول روز را براى مطالعه و کتاب خواندن 
مفید دانست و عنوان کرد: ما در کشــور از لحاظ تجهیزات 
کتابخانه اى، تعدد کتاب و موضوعات و در دســترس بودن 
کتاب غنى هستیم.وى ابراز کرد: ایجاد و توسعه کمى و کیفى 
کتابخانه هاى مدارس علمیه خواهران از جمله سیاست هاى 
اصلى ما است و ترغیب و تشویق طالب به مطالعه کتاب هاى 
مختلف در موضوعات متنوع و حتى خارج از درســى را جزء 

اصول خود قرارداده ایم.

موزه اصناف 
راه اندازى شود

تجلیل از برگزیدگان جشنواره 
کتاب یار در مدارس علمیه 

انتصاب سرپرست جدید 
دانشگاه آزاد خمینى شهر

 فرهــاد رهبر، رئیس دانشــگاه آزاد اســالمى طى 
حکمى«مسعود جعفرى نژاد» را به سمت سرپرست 
دانشگاه آزاد اسالمى واحد خمینى شهر منصوب کرد.

روحانیون و ترغیب مردم
 به مصرف صحیح آب 

 مدیــر آبفــاى منطقه2 شــهر اصفهان بــر اهمیت 
رهنمودهاى روحانیون در مصــرف بهینه آب به مردم 

تاکید کرد. 
امیر حسین رحیمى بر اهمیت رهنمودهاى روحانیون 
در مصرف بهینه آب به  مردم تاکید کرد و گفت: تداوم 
خشکسالى هاى پى در پى  درچند سال اخیر منجر به 
روند کاهشى  بارندگى ها در حوزه آبریز زاینده رود شد، 
بطورى که آمارها بیانگر کاهش بى سابقه حجم ذخیره 
سد زاینده رود شــد بنابراین به منظور ترویج  مصرف 
صحیح آب در بین تمام مردم به رهنمودهاى روحانیون 
مانند همیشه نیازاست.وى افزود: جامعه روحانیون ثابت 
کرده اند در مواقع  بحرانى همیشه در کنار مسوولین گره 
گشاى مشکالت  بوده اند پس در این برهه که نیاز به 
آگاهى بخشى آحاد جامعه به مصرف بهینه آب است، ائمه 
جمعه و جماعات  مى توانند نقش به سزایى در ترغیب 
مردم به مصرف صحیح آب داشته باشند تا بتوانیم بدون 
مواجه شدن با کوچکترین مشکلى، از بحران کم آبى در 

نیمه اول سال عبور کنیم.

خبر

مزایده
مزایده اموال غیرمنقول- در پرونده 940371 اجرایى شعبه اول خانواده آقاى بابک تنگستانى فرزند على محکوم 
به پرداخت تعداد 550 سکه بهار آزادى و هزینه دادرســى و حق الوکاله وکیل در حق خانم راضیه نصیرى فرزند 
غریب 10/005/000 ریال بابت حق االجراى دولتى در حق صندوق دولت شده است که در جهت وصول مطالبات 
اقدام به توقیف اموال بدهکار شامل پالك ثبتى 301/11486 بخش 16 ثبت شده است که حسب استعالم واصله 
از اداره ثبت اسناد و امالك به شــماره 1897 مورخ 94/12/8 میزان شش دانگ از پالك فوق در مالکیت رسمى 
محکوم علیه بوده و طبق نظریه کارشناس دادگسترى ملک. مشخصات ملک: ملک موردنظر یک واحد مسکونى 
با موقعیت جنوبى مى باشد از سمت شــمال به خیابان فرعى و از سه سمت دیگر به پالك هاى مجاور منتهى مى 
گردد اسکلت باربر ساختمان دیوار باربر آجرى با سقف تیرآهن مى باشد. ساختمان داراى دو اتاق خواب، پارکینگ 
مسقف، پذیرائى، آشپزخانه با کابینت چوبى، سرویس هاى بهداشتى و انشعابات آب و برق  گاز است پوشش کف 
و سرامیک و دیوارها نقاشى شده است نماسازى با سنگ و حیاط با موزائیک فرش شده است. قدمت ساخت بیش 
از 25 سال و مساحت عرصه طبق سند 200 مترمربع و اعیانى در حدود 156 مترمربع اندازه گیرى گردید. در تاریخ 
بازدید ساختمان در تصرف خوانده بود. مشخصات ثبتى ملک: ملک موصوف داراى دو جلد سند مالکیت، هر کدام 
سه دانگ مى باشد. تصویر یکى از دو جلد سند مالکیت به اینجانب ارائه گردید و مشخصات ثبتى آن به شرح ذیل مى 
باشد: شماره اصلى 301 فرعى 11486، دفتر 138، صفحه 256 با شماره ثبت 17161 به مالکیت بابک تنگستانى و 
سهم مالکیت سه دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیانى مى باشد. ارزیابى: پس از بررسى موقعیت محلى ملک، 
کیفیت ساختمان، مساحت عرصه و اعیانى، قدمت ساخت و با در نظر گرفتن جمیع عوامل مؤثر در ارزیابى، ارزش 
شش دانگ عرصه و اعیانى واحد مسکونى موصوف به تاریخ مبارشت به کارشناسى معادل 3/850/000/000 ریال 
(سه میلیارد و هشتصد و پنجاه میلیون ریال) برابر با سیصد و هشتاد و پنج میلیون تومان ارزیابى و اعالم مى گردد 
و به میزان 3/850/000/000 ریال ارزیابى شده اســت و نظریه ارزیابى مصون از ایراد و اعتراض بوده و وضعیت 
ملک در اجراى ماده 111 قانون اجراى احکام مدنى بررسى شــده که طبق گزارش مامور اعزامى به محل ملک 
در تصرف آقاى بابک تنگستانى بوده و ملک موقت به ایشان تحویل شــده و در اجراى ماده 51 قانون فوق الذکر 
با توجه به میزان طلب محکوم له و احتساب حق االجرا و هزینه هاى اجرایى شامل مبلغ 2/500/000 ریال بابت 
دستمزد کارشناسى مقدار شش دانگ از میزان مالکیت محکوم علیه در روز دوشنبه مورخ 96/12/21 ساعت 9 ادر 
دادگسترى شاهین شهر طبق همکف واحد اجراى احکام از طریق مزایده در معرض فروش گذاشته مى شود. مزایده 
از قیمت کارشناسى شروع به خریدارى که باالترین قیمت را پیشــنهاد کند فروخته مى شود. برنده مزایده باید ده 
درصد قیمت نهایى مزایده را همراه داشته تا به حساب سپرده دادگسترى به شماره 21712902777002 نزد بانک 
ملى شاهین شهر واریز نماید و مابقى را حداکثر ظرف یک ماه پرداخت کند و در صورتى که برنده مزایده در موعد 
مقرر بقیه بهاى اموال را نپردازد سپرده او پس  از کســر هزینه هاى مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید مى 
گردد. متقاضیان خرید مى تواند در مدت پنج روز قبل از روزى که براى فروش معین شده است به این شعبه مراجعه 
و با معرفى این اجرا اموالى را که آگهى شده مالحظه نمایند. محکوم له مى تواند مثال سایرین در خرید شرکت نماید 
و تسلیم مال فقط بعد از پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد گرفت. آگهى مزایده عالوه بر انتشار در روزنامه در 
قسمت اجرا و محل فروش الصاق مى شود. م الف: 2841 محسنى- دادورز اجراى احکام مدنى شعبه سوم دادگاه 

عمومى حقوقى شاهین شهر /12/203
اخطار اجرایى

شماره: 483/96 به موجب رأى شماره 590 تاریخ 1396/09/7 حوزه دوم شوراى حل اختالف شهرستان شاهین 
شهر (شعبه قضائى دادگاه عمومى شاهین شهر) که قطعیت یافته است. محکوم علیه 1- هوتن محمدشفیعى فرزند 
مصطفى 2- نازنین کسائى فرزند سید احمد به نشانى: مجهول المکان محکوم است به: خوانده ردیف دوم به حضور 
در دفترخانه اسناد رسمى و انتقال سند خودرو پراید به شماره انتظامى 271 ل 75 ایران 53 به نام محکوم له ارش 
الهشورى فرزند ابراهیم نشانى: شاهین  شهر مدرس شیخ فضل اله بلوار قیام فرعى 1 جنوبى نیم فرعى اول پ 23 و 
خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ 138/500 ریال بابت هزینه رسیدگى در حق محکوم له و پرداخت مبلغ 550/000 
ریال نیم عشردولتى بابت هزینه اجرا اســت. ماده 34 قانون اجراى احکام: همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 
یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفا 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 قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا 
اعالم نماید. م الف: 2861 سید ســیروس فتحى فرد- قاضى شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر 

(مجتمع شماره یک) /12/204
ابالغ وقت رسیدگى

شماره درخواست: 9610463760100094 شماره پرونده: 9609983761400715 شماره بایگانى شعبه: 961761 
تاریخ تنظیم: 1396/11/28 به شرح محتویات پرونده کالســه 961761 ك 101 دادگسترى شاهین شهر آقاى 
حسنعلى مهرابى فرزند مهدیقلى برخوردارى مجهول المکان متهم به توهین و تهدید است که تحت پیگرد قانونى 
مى باشد و براى روز 1397/1/16 ساعت 10/30 وقت رسیدگى تعیین گردیده فلذا به استناد ماده 334 قانون آئین 
دادرسى کیفرى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار آگهى و ابالغ مى گردد تا متهم شخصا یا 
همراه یک نفر از وکالى رسمى دادگســترى در دادگاه حاضر و از خود دفاع نماید در غیر این صورت اقدام قانونى 
به عمل خواهد آمد. م الف: 2859 شکوهى- رییس شــعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شهر (101 جزایى 

سابق)  /12/205
ابالغ وقت رسیدگى

نظر به اینکه خواهان اصغر سلیمى دادخواســتى مبنى بر الزام به تنظیم سند رسمى اتومبیل پژو پارس 921 م 39 
ایران 43 به طرفیت خوانده 1- مرضیه نــادرى 2- غالمرضا صالحى 3- علیرضا ایمانى فوالدى در این مرجع به 
شماره کالسه 788/96 ش 2 ح  مطرح نموده اند و وقت رســیدگى نامبرده براى حضور طرفین تاریخ 1397/2/3 
ساعت 6 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 
دادخواســت و ضمائم ثانى آن به این واحد مراجعه نماید. م الف: 2856 شــعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان شاهین شهر (مجتمع شماره یک) /12/206
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610103759210352 شماره پرونده: 9609983759200508 شماره بایگانى شعبه: 960523 
تاریخ تنظیم: 1396/11/19 ابالغ دادخواست و ضمائم به ایرج کالنترى- خواهان: سعید عالى پور دادخواستى به 
طرفیت خوانده ایرج کالنترى مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609983759200508 
شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/02/26 ساعت 11:30 
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. استان اصفهان- شهرستان شاهین شهر- میدان امام 
حسین (ع)- خیابان شهید منتظرى- خیابان شهید توالیى- دادگسترى شاهین شهر. م الف: 2855 شعبه 2 دادگاه 

عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر  /12/207

حصر وراثت
زهرا حیدرى به شناسنامه شماره 3102 به استناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، درخواست 
شماره پرونده 693/96ش1ح تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان غالم عباس حیدرى به 
شناسنامه شماره 556 در تاریخ 1396/11/14 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- زهرا حیدرى 
فرزند صالح شماره شناسنامه 3102 نسبت با متوفى خواهر 2- سکینه حیدرى فرزند صالح شماره شناسنامه 1155 
نسبت با متوفى خواهر 3- معصومه حیدرى فرزند صالح شماره شناســنامه 537 نسبت با متوفى خواهر. 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 آگهى ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد گردید. م 

الف: 2771 شعبه اول شوراى حل اختالف شاهین شهر  (مجتمع شماره یک) /12/208 
ابالغ

شماره دادنامه: 9609973759500971 شماره پرونده: 9609983759500588 شماره بایگانى شعبه: 960605 
خواهان آقاى جواد مولویان جزى فرزند علیرضا به نشانى استان اصفهان، شهرستان شاهین شهر و میمه، شهر گز 
برخوار، بلوار شــهدا خ جمهورى ك خادم کوى قادر پ 6 خواندگان: 1- آقاى على على مهرى به نشانى مجهول 
المکان  2- آقاى مهدى على مهرى فرزند على خواسته: تامین خواسته گردشکار: پس از ثبت پرونده به کالسه فوق 
و انجام تحقیقات مقت ضى ختم دادرسى اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى 
نماید. قرار تامین خواسته: درخصوص درخواست خواهان آقاى جواد مولویان فرزند علیرضا به طرفیت خواندگان 
آقایان 1- مهدى على مهرى فرزند على 2- على على مهرى دایر بر صدور قرار تامین خواسته معادل 265/000/000 
ریال، با توجه به متن دادخواست تقدیمى و مالحظه ضمایم پیوست آن از جمله تصویر مصدق یک فقره چک به 
شماره 355596- 96/3/3 عهده بانک ملى به مبلغ 265/000/000 ریال و تصویر مصدق گواهى عدم پرداخت 
صادره از بانک محال علیه دادگاه مستندا به بند ج ماده 108 قانون آیین دادرسى مدنى قرار تامین خواسته معادل 
مبلغ فوق الذکر از مطلق اموال خوانده را صادر و اعالم مى نماید. قرار صادره به لحاظ عدم امکان ابالغ فورى و اینکه 
تاخیر در اجراى آن موجبات تضییع یا تفریط خواسته را فراهم مى نماید، مستندا به ذیل ماده 117 قانون فوق الذکر 
ابتدائاً اجرا و سپس ابالغ خواهد شد و ظرف ده روز پس از ابالغ قابل اعتراض در این دادگاه مى باشد. م الف: 2851 

مهدى پور رئیس شعبه چهارم محاکم عمومى حقوقى شاهین شهر /12/209
فقدان سند مالکیت

شماره: 103/96/4579/26- 96/11/29 خانم پروانه خدابخشــى طرارى فرزند هاجى محمد به وکالت از آقاى 
محمد  کاله مال زادگان فرزند محمود به تفویض وکالت شماره 1515 مورخ 1388/12/06 دفترخانه 236 شاهین 
شهر باستناد دو برگ استشهادیه محلى که هویت و امضاى شهود در دفترخانه 215 شاهین شهر رسما گواهى شده 
مدعى است سند مالکیت خود به شــماره چاپى 627895 الف/83 را که به میزان ششدانگ به شماره پالك ثبتى 
301/41014 واقع در بخش 16 حوزه ثبتى اصفهان (شاهین شــهر) که در ص 61 دفتر 565 ذیل ثبت 131069 
به نام آقاى محمد کاله مال زادگان ثبت و صادر و تســلیم گردیده اســت و به موجب سند قطعى 16103 مورخ 
1386/07/19 دفترخانه 143 شاهین شهر به نامبرده انتقال قطعى یافته و نیز به موجب سند رهنى شماره 16105 
مورخ 1386/07/19 دفترخانه 143 شاهین شهر در رهن بانک مسکن شعبه گلدیس قرار دارد و معامله دیگرى هم 
انجام نشده است و طبق تبصره 5 ماده 120 آ.ق.ث به علت فرسودگى مفقود گردیده است و تقاضاى صدور سند 
المثنى نموده است، که طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آ.ق.ث مراتب آگهى مى گردد 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 متقاضاى تسلیم خواهد شد. م الف: 2849 

صیادى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر /12/210
حصر وراثت

شماره: 702/96- 96/11/3 خانم لیال پروانه به شناســنامه 8776 به استناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت 
شناسنامه ورثه، درخواستى به شماره پرونده 702/96 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته که شادروان حیدر 
پروانه فرزند حاج حسنعلى به شناسنامه شماره 6949 در تاریخ 1396/11/8 در گذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت 
عبارتند از: 1- لیال پروانه فرزند حیدر شماره شناسنامه 8776 نسبت با متوفى فرزند 2- عباس پروانه فرزند حیدر 
شماره شناسنامه 456 نسبت با متوفى فرزند 3- مرتضى پروانه فرزند حیدر شماره شناسنامه 463 نسبت با متوفى 
فرزند 4- زهرا پروانه فرزند عباســعلى شماره شناسنامه 7479 نسبت با متوفى همســر. 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 آگهى ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد گردید. م الف: 2846 شعبه 

اول شوراى حل اختالف شاهین شهر (مجتمع شماره یک) /12/211
اخطار اجرایى

شماره: 290/96ش8ح – 96/11/15 به موجب راى شــماره 369 تاریخ 96/7/30 حوزه 8 شوراى حل اختالف 
شهرستان شاهین شهر که قطعیت یافت اســت محکوم علیه روح ا... نریمانى به نشانى مجهول المکان محکوم 
است به فک پالك خودرو پراید به شماره انتظامى 213ل89- 43 و پرداخت مبلغ 1/192/500 ریال هزینه دادرسى 
در حق محکوم له حیدرعلى شریفیان جزى فرزند ناصر به نشانى گز، بلوار معلم، خ باهنر، ك حافظ پ 12، هزینه 
عملیات اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد. 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، صریحًا 
اعالم نماید. م الف: 2839 اسالمیان قاضى شعبه 8 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر  /12/212

حصر وراثت
آقاى رضا خ داداد زاده به شناســنامه شماره 387 به استناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، 
درخواستى به شماره پرونده 713/96ش1ح تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان عفت خانم 
نوش زاد فرزند قلى خان به شناسنامه شماره 714 در تاریخ 1396/9/22 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت 
عبارتند از 1- رضا خداداد زاده فرزند صفرعلى شماره شناســنامه 387 نسبت با متوفى فرزند 2- احمد خدادادزاده 
فرزند صفرعلى شماره شناسنامه 971 نسبت با متوفى فرزند 3- پروانه خدادادزاده فرزند صفرعلى شماره شناسنامه 
95 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 نشــر نخستین آگهى ظرف مدت یک ماه به 
شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد گردید. م الف: 2857 آزاد شعبه ویژه حصر وراثت شاهین شهر /12/213

فقدان سند مالکیت
شماره: 103/96/4624/26- 96/12/2 آقاى على پاکدل بقال فرزند حسن باستناد یک برگ استشهادیه محلى که 
هویت و امضا شهود رسمًا گواهى شده مدعى است سند مالکیت خود به شماره 678883 را که به میزان ششدانگ 
به شــماره پالك ثبتى 406/11696 واقع در بخش 16 حوزه ثبتى 16 اصفهان (شاهین شهر) که در ص 46 دفتر 
437 ذیل ثبت 97155 به نام على پاکدل  بقال فرزند حسن ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند قطعى/

صلح/سایر 137985 مورخ 81/11/28 دفترخانه 33 شاهین شهر به او انتقال قطعى یافته و معامله دیگرى هم انجام 
نشده و به موجب سند شماره قرار داشته و نحوه گم شدن جابجایى اعالم شده، چون درخواست صدور سند المثنى 

گردیده، طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آ.ق.ث مراتب آگهى مى گردد 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 صورت مجلس 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: 2863 صیادى رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر /12/214
اجراییه

شماره اجراییه: 9610423759200268 شماره پرونده: 9509983759200764 شماره بایگانى شعبه: 950780 
به موجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9609973759200321 محکوم علیه 
ویدا فوالدراى به نشانى مجهول المکان محکوم است به حضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى و انتقال چهاردانگ از 
پالك ثبتى 301/4784 واقع در بخش 16 حوزه ثبت اصفهان به نام (آقاى ناصر داورى) و دو دانگ آن به نام آقاى 
حیدرعلى عارفیان و از باب تسبیب به پرداخت مبلغ هفتصد و هشتاد هزار ریال بابت هزینه دادرسى در حق محکو م 
له 1- حیدرعلى عارفیان فرزند فتح اله به نشانى شاهین شهر، خیابان عطار، نیم فرعى 3 و 4 شرقى طبقه همکف 
پالك 17، 2- ناصر داورى فرزند محمد اصفهان، دولت آباد، فلکه پاسگاه بلوار دانشگاه تعمیرگاه ناصر صادر و اعالم 
مى گردد در ضمن هزینه اجرا بر عهده محکوم علیه است که در اجرا قابل محاسبه است. محکوم علیه مکلف است 
از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى 
براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را 
قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول 
و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى 
ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حســاب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از 
زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست 
محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از 
اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون 
اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى 
به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات 
تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط 
به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه 

اجراى محکومیت مالى 1394). م الف: 2777 شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر /12/215
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به آقاى رسول صفائى آقاى سیف اله ایران پور و قدرت اله براتى دادخواستى به خواسته 
الزام به تنظیم و انتقال سند به طرفیت شما در شوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم که به کالسه 274/96 ش 7ح 
ثبت و براى مورخ 96/12/13 ساعت 5 عصر تعیین وقت گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده و به 
درخواست خواهان و به دستور شورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت آگهى در یکى از 
روزنامه هاى کثی راالنتشار درج و به شما ابالغ مى گردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه 
هفتم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر شوید 
و اال وفق مقررات اقدام خواهد شد. . م الف: 2692 شعبه هفتم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر /12/216

حصر وراثت
آزیتا محمدیان بشناسنامه شماره 1616 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، درخواستى 
بشماره 703/96 ش1ح تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشــته است که شادروان قمر آلبو کرد کردونى فرزند 
محمد بشناسنامه شــماره 325 در تاریخ 96/2/25 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشــت عبارتند از 1- آزیا 
محمدیان فرزند محمود شماره شناسنامه: 1616 نسبت با متوفى: فرزند 2- فروزان محمدیان فرزند محمود شماره 
شناسنامه 505 نسبت با متوفى: فرزند 3- آذر محمدیان فرزند محمود شماره شناسنامه: 432 نسبت با متوفى: فرزند 
4- مریم محمدیان فرزند محمود شماره شناسنامه: 970 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: 2865 شعبه او ل 

شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر /12/217
حصر وراثت

على کمائیان بشناسنامه شــماره 5100159634 باستناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، 
درخواستى بشماره 450/96 تقدیم این شــورا نموده چنین اشعار داشته است که شــادروان محمدعلى کمائیان 
بشناسنامه شماره در تاریخ 96/10/17 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از 1- على کمائیان فرزند 
محمدعلى شماره شناسنامه: 5100159634 نسبت با متوفى: فرزند 2- احمدرضا کمائیان فرزند محمدعلى شماره 
شناسنامه: 5100268263 نسبت با متوفى فرزند 3- بى بى جان کمائى فرزند مرتضى شماره شناسنامه: 67 نسبت 
با متوفى: مادر 4- منصور کمائیان فرزند س روعلى شماره شناسنامه: 464725- 641 نسبت با متوفى: پدر 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: 2869 شعبه اول شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر /12/218
ابالغ وقت رسیدگى

نظر به اینکه خواهان صفا دریس فیاضى دادخواستى مبنى بر مطالبه نفقه به طرفیت خوانده آقاى سید حسین آرانى 
در این مرجع به شماره کالسه 425/96 ش1ح مطرح نموده اند و وقت رسیدگى نامبرده براى حضور طرفین تاریخ 
97/1/19 ساعت 17 بعدازظهر در نظر گرفته شده است علیهذا با توجه به اینکه خوان ده مجهول المکان مى باشد 
وفق ماده 73 آئین دادرسى مدنى تاریخ فوق االشــعار یک نوبت در روزنامه منتشر تا چنانچه خوانده مطلع گردید 
جهت دریافت دادخواست و ضمائم ثانى آن به این واحد مراجعه نماید. م الف: 2798 شعبه اول حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان شاهین شهر (مجتمع شماره یک) /12/219
اخطار اجرایى

شــماره: 54/96ش8ح- 96/11/18 به موجب راى شــماره 415 تاریخ 96/8/27 حوزه 8 شوراى حل اختالف 
شهرستان شاهین شهر که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه هجیر خوشاب فرزند محمدقلى به نشانى مجهول 
المکان محکوم است به پرداخت مبلغ سى میلیون و یکصد هزار ریال بابت هفت ماه اجور معوقه و مبلغ ده میلیون 
ریال بابت اجرت المثل ایام تصرف و مبلغ پنج میلیون و ششــصد هزار و پانصد ریال قبوض و مبلغ یک میلیون و 
سیصد و پنج هزار ریال هزینه دادرســى در حق محکوم له قربانعلى تقیان جزى فرزند ابراهیم به نشانى گز، بلوار 
کشاورز، پ 71، هزینه  عملیات اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشــد. ماده 34 قانون اجراى احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى 
براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاى محکوم به از آن میســر 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، صریحًا اعالم نماید. م الف: 2843 اسالمیان قاضى شعبه 8 حقوقى شوراى حل 

اختالف شاهین شهر و میمه /12/220
حصر وراثت

آقاى مســعود گودرزى به شناسنامه شماره 941 به استناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، 
درخواستى به شــماره 690/96 تقدیم این شــورا نموده چنین اشعار داشته است که شــادروان سهراب گودرزى 
شــمس آبادى به شناسنامه شــماره 351 در تاریخ 95/1/15 درگذشــته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند 
از: 1- حمید گودرزى فرزند سهراب شماره شناسنامه 1819041158 نســبت با متوفى فرزند 2- سعید گودرزى 
ف رزند سهراب شماره شناســنامه 1816973726 نســبت با متوفى فرزند 3- مســعود گودرزى فرزند سهراب 
شماره شناسنامه 1818845997 نســبت با متوفى فرزند 4- پروین گودرزى شمس آبادى فرزند سهراب شماره 
شناســنامه 1818719401 نســبت با متوفى فرزند 5- منصور گودرزى شــمس آبادى فرزند ســهراب شماره 
شناسنامه 1818766035 نسبت با متوفى فرزند 6- اعظم گودرزى شمس آبادى فرزند سهراب شماره شناسنامه 
1816956651 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 شد. م الف: 2832 شعبه اول شوراى حل اختالف شهرستان شاهین 

شهر (مجتمع شماره یک) /12/221
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610103759310057 شماره پرونده: 9609983759301068 شماره بایگانى شعبه: 961282 
ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم خواهان خانم سکینه ندافیان دادخواستى به طرفیت خواندگان مژگان 
احمدى، مژده احمدى و غالمرضا احمدى و علیرضا احمدى به خواسته مطالبه اجرت المثل مطرح که به این شعبه 
ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609983759301068 شعبه 1 دادگاه خانواده شهرستان شاهین شهر (3 حقوقى 
سابق) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/01/22 ساعت 10:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
73 قانون آیین دادرسى  مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى 
از جراید کثیراالنتشــار 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. استان اصفهان، شهرستان شاهین شهر، میدان امام حسین(ع)، خیابان شهید منتظرى، خیابان 
شهید توالیى، دادگسترى شاهین شهر. م الف: 2867 شــعبه 1 دادگاه خانواده شهرستان شاهین شهر (3 حقوقى 

سابق) /12/222
مزایده

مزایده اموال منقول نوبت اول در پرونده 960506 از شــعبه پنجم اجراى احکام مدنى شهرستان اصفهان دادگاه 
عمومى محکوم علیه ناصرقلى جنتى و علیرضا جنتى جمعا بــه پرداخت مبلغ 2/832/526/938 ریال بابت اصل 
خواسته در حق محکوم له و مبلغ 141/627/346 ریال بابت هزینه اجرا محکوم گردیده است که محکوم له نصراله 
کریمى فرزند محمد ولى در قبال خواســته خود اقدام به توقیف محکوم علیهم که به شرح زیر توسط کارشناس 
PEX-AL-) خبره کارشناسى شده است نموده است. صورت اموال مورد مزایده: 233000 متر لوله 16 میلیمتر
PEX) از قرار هر متر 12800 ریال جمعا به ارزش 2/982/400/000 ریال با توجه به اینکه نظریه کارشناسى به 
محکوم علیه ابالغ و در مهلت مقرر مصون از اعتراض مانده است این اجرا قصد فروش اموال از طریق مزایده را دارد. 
زمان برگزارى مزایده: 96/12/26 ساعت 8 صبح محل برگزارى مزایده: اجراى احکام حقوقى دادگسترى شاهین 
شهر مزایده از قیمت کارشناسى شروع و به کسى که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد. برنده مزایده 
مى بایست 10 درصد از ثمن معامله را فى المجلس به همراه داشته باشند تا عنداللزوم به حساب سپرده واریز و تا یک 
ماه فرصت دارد مابقى ثمن معامله را به حساب سپرده واریز نماید و اال ضمن ابطال مزا یده 10 درصد اولیه پس از 
کسر هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد. کسانى که مایل به شرکت در مزایده مى باشند مى بایست 
حداکثر پنج روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شود و در روز انجام 
مزایده درخواست کتبى خود به همراه قیمت پیشنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى تحویل، تا در مزایده شرکت 
داده شوند. م الف: 2875 حمیدرضا کرباسى مدیر اجراى احکام مدنى شعبه اول دادگسترى شاهین شهر /12/223

ابالغ
شماره دادنامه: 9609973759201465 شماره پرونده: 9609983759200249 شماره بایگانى شعبه: 960254 
تاریخ تنظیم: 1396/11/17 خواهان آقاى مهدى موسوى هندیجانى فرزند قاسم به نشانى گرگاب امام خمینى 
کوچه سعدى پالك 11 خواندگان: 1- آقاى مسلم نصیرى دره گله گردى فرزند مهدى به نشانى مجهول المکان 2- 
آقاى اردشیر رئیسى به نشانى اصفهان خ امام خمینى اول تابلو خانه اصفهان کوچه آزادگان پ 15 خواسته: اعتراض 
ثالث اصلى راى دادگاه: در خصوص دادخواست آقاى مهدى موســوى هندیجانى فرزند قاسم به طرفیت آقایان 
1- مسلم نصیرى فرزند مهدى 2- اردشیر رئیسى به خواسته اعتراض ثالث اجرایى نسبت به توقیف پالك ثبتى 
409/5354 واقع در بخش 16 حوزه ثبت اصفهان دادگاه با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه مطابق رونوشت 
مبایعه نامه مورخ 96/02/5 ششدانگ پالك ثبتى 409/5354 واقع در بخش 16 حوزه ثبت اصفهان از سوى آقاى 
مسلم نصیرى به خواهان واگذار شده است و مطابق پاسخ استعالم از ســامانه ثبت معامالت امالك و مستندات 
کشور کدرهگیرى به شماره 1041003960961 مورخ 91/3/18 مربوط به مبایعه نامه موضوع دعوى مى باشد و 
از طرفى چک شماره 641430 از حساب 637800197001 توسط خانم گل صنم رف یعى (مادر فروشنده) در وصول 
شده است و موداى گواهى گواهان تعرفه شده خواهان در جلسه رسیدگى متعاقب صدور قرار استماع شهادت شهود 
حکایت از انتقال ملک موضوع دعوى به خواهان مى نماید و از طرفى خوانده ردیف دوم با حضور در جلسه رسیدگى 
دفاع موثرى در قبال دعوى مطروحه به عمل نیاورده و خوانده ردیف اول على رغم اســتحضار از جلسه رسیدگى 
در دادگاه حضور پیدا ننموده و دفاعى در قبال دعوى خواهان ننموده است لذا دادگاه با توجه به مراتب فوق دعوى

 خواهان را ثابت و وارد تشخیص و مستندا به مواد 146 و 147 قانون اجراى احکام مدنى حکم به رفع توقیف مورد 
معامله موضوع مبایعه نامه مورخ 91/2/5 تحت پالك ثبتى 409/5354 واقــع در بخش 16 حوزه ثبت اصفهان 
صادر و اعالم مى گردد. راى صادره نسبت به خوانده ردیف اول غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در این دادگاه و پس از آن و همچنین نسبت به خوانده ردیف دوم ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر در 
دادگاه هاى محترم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 2871 اسالمیان رئیس شعبه دوم دادگاه عمومى 

حقوقى شاهین شهر /12/224
حصر وراثت

مریم عسگرى سده داراى شناسنامه شماره 2086 به شرح دادخواست به کالس ه 527/96 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان مجید براتى کوه باد سده بشناسنامه 301 در تاریخ 
96/11/21 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- زهرا عسکرى 
سده فرزند حسن ش.ش 25 ت.ت 1337 صادره از لنجان (مادر متوفى) 2- مریم عسگرى سده فرزند غالمعلى 
ش.ش 2086 ت.ت 1367 صادره از لنجان (همسر متوفى) 3- محمدجواد براتى کوه باد سده فرزند مجید ش.ش 
1160670498 ت.ت 1390 صادره از لنجان (پســر متوفى) 4- امین براتى کوه باد ســده فرزند مجید ش.ش 
1160539510 ت.ت 1385 صادره از لنجان (پسر متوفى) اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 1663 توانگر- رئیس شعبه پنجم حقوقى 

شوراى حل اختالف لنجان /12/228

قائم مقام سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان گفت: با 
توجه به کم آبى و عدم تامین مقادیر مورد نیاز علوفه براى 
دام، افزایش قیمت محصوالت دامى طبیعى است، اما این 

روند را کنترل مى کنیم.
مهرداد مرادمند با بیــان اینکه به دنبــال مدیریت بازار 
هســتیم، اظهارداشــت: این مهم را با واردات مقادیرى 
محصوالت دامى انجام مى دهیم و پیش بینى مى شــود 
تفاوت قیمت زیادى را نیز شــاهد نباشــیم و تنظیم بازار 
در این موضوع به قدرى جدى اســت که نگران کاهش 

قیمت ها هستیم.
وى با اشاره به اینکه سطح کشت گندم استان از 107 هزار 
هکتار به 61 هزار هکتار رسیده است، گفت: این موضوع با 
توجه به کمبود منابع آبى رخ داده و کاهش 43 درصدى را 
در این باره نسبت به سال 85 شاهدیم، همینطور تولیدات 
«جو» نیز 14 درصد نســبت به بازه زمانى 10 سال قبل 
کاهش داشته است، روند کمبود بارش ها به قدرى است 
که کشاورزان سمیرم هیچ امیدى به برداشت گندم امسال 

خود ندارند.

کمبود  اراضى زیر کشت استان
قائم مقام سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان با اشاره 
به وسعت اراضى کشاورزى اســتان، افزود: پنج درصد از 
اراضى استان متعلق به کشاورزى است و در کنار کمبود 

آب، چالش کمبود زمین نیز گریبانگیر این حوزه است.
مرادمند با اشــاره به تولیدات بخش کشــاورزى استان، 
گفت: در ســال هاى عادى کــه چند مــاه از آن آبى در 
زاینده رود نبــود، 3/5میلیون تن محصــوالت زراعى، 
490 تن محصوالت باغى، یــک میلیون و 600 هزار تن 
محصوالت دامى تولید مى شد و در مجموع شش میلیون 

تن تولید محصوالت استان در این حوزه بود.

وى با بیان اینکه در تولید شیر رتبه نخست کشور را داریم، 
افزود: همچنین در تولید مرغ رتبه دوم، تخم مرغ رتبه دوم، 
گوشت شتر مرغ رتبه دوم، گیاهان دارویى رتبه دوم، عسل 

رتبه سوم، سیب درختى رتبه سوم، سیب زمینب رتبه سوم، 
گوشت قرمز رتبه پنجم و ماهى زینتى رتبه نخست کشور 

را اخذ کردیم.  

قائم مقام سازمان جهاد کشاورزى با اشاره به تولید ماهیان 
گرمابى، اضافه کرد: استخرهاى پرورش این ماهیان دو 
منظوره است و از آن براى آبیارى کشاورزى هم استفاده 

مى شود.   
■■■ 

مرادمند در پاسخ به این پرســش مبنى بر اینکه اصالح 
نژاد دام در دامدارى ها مشــکالتى را به لحاظ سالمت 
محصوالت دامى دربر دارد یا خیر؟، افزود: افزایش تولیدات 
دامى استان با توجه به توان مدیریتى استان صورت گرفته 
و در این تولیدات رتبه نخســت کشور را کسب کرده ایم، 
تمام تولیــدات دامى به خصوص شــیر در آزمایش هاى 
مختلف سنجیده مى شود و از این بابت نگرانى وجود ندارد.

افزایش سطح کشت پسته و  زعفران
وى در پاســخ به اینکه چرا در اســتان کم آب اصفهان 
کشــت برنج صورت مى گیرد، افزود: کشت برنج تنها در 
حاشیه شهرســتان لنجان انجام مى شــود، اما باید توجه 
کرد که ســطح زیر کشــت 18 هزار هکتارى برنج، به 
کمتر از چهار هزار هکتار رســیده اســت، اما با توجه به 
این موضوع ،به سمت کشــت محصوالت با نیاز آبى کم 
روى آورده ایم و ســطح باغات پســته و زعفران افزایش 

یافته است.
مرادمنــد با اشــاره به تولیــد محصــوالت گلخانه اى، 
افزود: یکــى از راه هاى مقابله با پدیده کم آبى، توســعه 
گلخانه هاست تا با توسعه در واحد حجم، به جاى توسعه 

سطح، تولیدات را افزایش دهیم.
وى با اشــاره به اینکه 9 شهرستان حاشــیه زاینده رود 
مشــکالت زیادى دارند، افــزود: در دهه گذشــته تنها 
25 مــاه آب در زاینده رود جارى بــوده و تنها 25 درصد 
آب به شهرســتان هــاى حاشــیه رودخانه ارائه شــده 
اســت، اما با توســعه دامپــرورى و تولیــد محصوالت 
پروتیینى، میزان تولید بیشــتر با ارزش افزوده بیشترى

 داشته ایم.

قائم مقام سازمان جهاد کشاورزى اصفهان:

گرانى گوشت طبیعى است


