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شهردارى آران و بیدگل به استناد مصوبات شــماره 511 و 512 و 513 همگى مورخ 96/3/13 
شوراى اسالمى شهر آران و بیدگل در نظر دارد نسبت به واگذارى تأمین بخشى از نیروى انسانى 
این شهردارى شامل: کارگر ســاده 49 نفر با اختصاص بودجه اى بالغ بر 14/000/000/000 ریال، 
فضاى سبز 46 نفر با اختصاص بودجه اى بالغ بر 13/000/000/000 ریال، خدماتى و ادارى 65 نفر با 
اختصاص بودجه اى بالغ بر 18/000/000/000 ریال در سال 1396 با شرایط خاص از طریق مناقصه 
عمومى به بخش خصوصى اقدام نماید، لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل مى آید تا 
حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهى جهت اطالع از شرایط و شرکت 
در مناقصه به شهردارى آران و بیدگل مراجعه نمایند. ضمنًا هزینه درج آگهى به عهده برنده 

مناقصه مى باشد و کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار مى باشد. 

شهردارى آران و بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 499 تاریخ 96/3/13 
شوراى اسالمى شهر آران و بیدگل نسبت به اجاره بهره بردارى جایگاه سوم عرضه 
گاز CNG واقع در آران و بیدگل، بلوار مالک اشتر براساس ضوابط و شرایط خاص 
از طریق مزایده عمومى و انتخاب پیمانکار به بخش خصوصى، شرکت هاى داراى 
تأییدیه شرکت گاز خودرو ایران و ســایر مراجع ذیصالح اقدام نماید، لذا از کلیه 
واجدین شرایط مورد تأیید  دعوت بعمل مى آید حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ 
انتشار نوبت دوم این آگهى جهت اطالع از شرایط برگزارى مزایده و خرید مدارك 

مربوطه به شهردارى آران و بیدگل مراجعه نمایند. 
ضمناً هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد. 

آگهى مناقصه (مرحله اول)

   آگهى مزایده مرحله اول

حسن ستارى- شهردار آران و بیدگلحسن ستارى- شهردار آران و بیدگل

حسن ستارى- شهر دار آران و بیدگل حسن ستارى- شهر دار آران و بیدگل 

 احیاى تاالب گاوخونى با یک برنامه 20 ساله

همه ناراضى از قوانین خلق الساعهاقتصاد صنایع دستى در اصفهان فلج شده استوجود پنبه و پشم گوسفند در هلیم!از آنچه در هیئت دولت گذشت تا درگوشى هاى گلزار راز پرده دوم قتل خانوادگى در مراسم شکار  ورزشاستاناجتماع حوادث
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کارت ملى هوشمند 
جایگزین شناسنامه نمى شود

شب هاى خیابان فروغى
 «آبدار» است

این کاسِب نیویورکى
 بـر زخـم ایران 
نمک پاشیـد

 D میت بوك ،X با میت بوك
و میت بوك E آشنا شوید!

اگربه اندازه نخوابید مغزتان 
خودش را مى خورد

10

ظاهر بصرى کار اصغر 
تلویزیونى است

نوآورى نوبرانه!

درباره منع اقامت مجردى زنان در هتل ها!درباره منع اقامت مجردى زنان در هتل ها!
وقتى یک مصوبه باطل شده بعد از وقتى یک مصوبه باطل شده بعد از 22 دهه هنوز اجرا مى شود دهه هنوز اجرا مى شود
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طراحى لباس جدید براى پرستاران با مخالفت هاى جدى روبه رو شد

جهان نما

مبارزه با «تب 
کریمه کنگو» 
در 5 استان 
تشدید شد

3

رئیس سازمان دامپزشکى گفت: بر اساس اعالم وزارت 
بهداشت درباره مشاهده موارد بیمارى 

در انسان ها، مبارزه با عوامل 
بیمارى زا در بخش دام در روستا ها و 
شهرستان هاى استان هاى سیستان 
و بلوچستان، هرمزگان، کرمانشاه، 

اصفهان و 
مازندران 

تشدید شده 
است. 

معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر لزوم 
حاکمیت ثبات سیاسى بر کشور اظهار 
داشت: کشور باید از فضاى انتخاباتى 
خارج و وارد فضاى کار و همدلى شود 

و در این فضا نباید به دولت به ویژه 
از سمت برخى دستگاه هاى 

حکومت به عنوان یک 
رقیب نگاه شود.

اسحاق جهانگیرى با ...

2

دولت، رقیب 
هیچ بخشى 
ازحکومت 
نیست

حدود دو ماه پیش، از مذاکرات پنهان مدیران ارشد کارخانه و باشگاه ذوب آهن با امیر قلعه نویى 
نوشتیم و  بعد از آن نیز اعالم کردیم که شمارش معکوس براى حضور دوباره ژنرال در...

12

نوبت اول 

نوبت اول 

1- نام و نشانى مناقصه گزار: اداره کل شرکت پشتیبانى امور دام استان اصفهان 
به نشانى: اصفهان خ توحید نبش خیابان شهید موحدى نیا (قزلباش) پالك 2

2- موضوع مناقصه: مدیریت امور انبارها (تخلیه و بارگیرى و دپو- نگهدارى و توزیع نهاده هاى دامى و طیور- راهبرى فنى تأسیسات و 
ابنیه- نظافت عمومى و نگهدارى فضاى سبز و حفاظت فیزیکى 

3- نوع تضمین شرکت در فرآیند انجام کار: اصل فیش واریزى وجه نقد به حساب شماره: 2173980201003 بانک ملى شعبه مرکزى اصفهان 
و یا ضمانت نامه بانکى به نام مناقصه گزار (شرکت پشتیبانى امور دام استان اصفهان) و یا اوراق مشارکت بانکى بى نام تضمین شده بانکها 

و دولت با قابلیت بازخرید قبل از سررسید. 
4- مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: به مبلغ (450/000/000 ریال) چهارصد و پنجاه میلیون ریال

5- زمان دریافت اسناد، تحویل پیشنهاد و گشایش پیشنهادهاى مالى: 
1- 5- مهلت خرید اسناد تا پایان وقت ادارى روز چهارشنبه مورخ 96/3/24 مى باشد. 

2- 5- مهلت برگشت پاکت ها تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 96/4/3 مى باشد. 
3- 5- جلسه بازگشایى پاکت ها ساعت 10 روز یکشنبه 96/4/4 واقع در نشانى مناقصه گزار مى باشد. 

6- خرید اســناد: متقاضیان شــرکت در مناقصه مى توانند پس از واریز مبلغ 500/000 ریال (غیر قابل اســترداد) به شــماره حساب 
2163980202009 (قابل واریز در کلیه شــعب بانک کشــاورزى) در زمان مهلت خرید اســناد (ردیف 1- 5 آگهى) به آدرس اینترنتى

 www.iranslal.com مراجعه و اسناد مناقصه را از قسمت مناقصات و مزایده ها (سال 1396) دریافت و سپس با در دست داشتن اصل 
معرفى نامه و اصل فیش واریزى در مهلت خرید اسناد، جهت دریافت پاکت هاى مناقصه و ثبت مشخصات به نشانى مناقصه گزار مراجعه فرمایند. 

7- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج مى باشد. 

           آگهى مناقصه عمومى شماره 96/7

اداره کل پشتیبانى امور دام استان اصفهان اداره کل پشتیبانى امور دام استان اصفهان 

          
وزارت جهاد کشاورزىنوبت  دوم

 شرکت سهامى پشتیبانى امور دام کشور
 استان اصفهان  

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان در گفتگو با خبرنگاران اعالم کرد

پیش بینى نصف جهان محقق شدپیش بینى نصف جهان محقق شد

ژنرال در اصفهانژنرال در اصفهان
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معاون رئیس قوه قضائیه ورودى پرونده ها به دســتگاه 
قضائى در یکسال گذشته را تشریح کرد و گفت: در سال 
95 در حوزه دادگاه هاى انقالب بیش از 267 هزار پرونده 
وارد شده که نسبت به سال 94، دو درصد افزایش داشته 
است و مانده پرونده نیز در این دادگاه ها حدود 3 درصد 

افزایش داشته است.
حجت االسالم و المسلمین شهریارى در گفتگو با میزان  
از ورود تعداد پنــج میلیون و585 هــزار و489  پرونده 
درسال 95 به دســتگاه قضائى خبرداد و بیان کرد: این 
تعداد پرونده نسبت به سال گذشته 0/5 درصد  کاهش 

داشته است.

وى اضافه کرد: رونــد گردش پرونده ها در ســال 95 
در دســتگاه قضائى که همان  پرونده هــاى تکرارى 
است11میلیون و944هزار و928 پرونده  است که به طور 
میانگین مى توان گفت هر پرونده دو بار بین شــعب در 
جریان بوده است که این تعداد پرونده  حجم کار باالى 
شعب را نشان مى دهد. که از این تعداد حدود پنج میلیون 

و 585 هزار پرونده غیر تکرارى ( یکتا) بوده است.
حجت االسالم و المسلمین شهریارى تصریح کرد: در 
دادسراى عمومى و انقالب در سال 95، چهار میلیون و 
یکصدهزار پرونده وارد شده که  حدود 2 درصد در مقایسه 

با سال 94  افزایش پیدا کرده است.

معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر لزوم حاکمیت ثبات 
سیاسى بر کشــور اظهار داشت: کشــور باید از فضاى 
انتخاباتى خارج و وارد فضاى کار و همدلى شود و در این 
فضا نباید به دولت به ویژه از سمت برخى دستگاه هاى 

حکومت به عنوان یک رقیب نگاه شود.
به گزارش ایسنا، اســحاق جهانگیرى با تأکید بر اینکه 
باید بپذیریم که از فضاى انتخابات دور شده ایم، گفت:

 فضــاى انتخابــات در دوره اى حدود دو مــاه پیش از 
انتخابات بود که در آن همه افراد، اقشــار و گروه هاى 
سیاسى و همچنین مسئوالن مختلف تالش مى کردند 
که فضا را براى مشارکت مردم در صحنه انتخابات آماده 

کنند که در نهایت یکى از افراد مطرح به عنوان کاندیدا 
به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد.

وى تصریح کرد: در فرداى پــس از انتخابات همه چیز 
باید به دوره اى دیگر بازگردد. برگزارى انتخابات براى 
این بود که مردم بگویند مدیریت کشور باید دست کدام 
تفکر قرار بگیرد. در فــرداى انتخابات همه انتظار دارند 
که دولت منتخب، هم به وعده هایى که داده عمل کند و 

هم کشور را به سمت پیشرفت حرکت دهد.
معــاون اول رئیــس جمهــور اظهار داشــت: یکى از 
اصلى ترین مســائلى که امروز با آن روبه رو هســتیم 

توسعه کشور است.

ورود بیش از 5/5 میلیون 
پرونده به دادسرا

دولت، رقیب هیچ بخشى 
ازحکومت نیست

CNN اخراج مجرى ایرانى
 CNN کانــال تلویزیونى   جام جم آنالین |
آمریکا همکارى خود را با رضا اصالن، نویسنده و مجرى 
تلویزیونى مشــهور ایرانى- آمریکایى، یک هفته بعد از 
انتقاد شــدید وى از «دونالد ترامپ» پس از حادثه حمله 
تروریستى لندن، قطع کرد. اصالن بعد از واکنش ترامپ 
نسبت به حمله تروریستى لندن و در پى انتقاد شدید نسبت 
به ترامپ و عبارتى که به انگلیســى توهین محسوب

 مى شــود، مورد توبیخ CNN قرار گرفت. او در توییتى 
ترامپ را مایه خجالت بشریت دانسته بود. وى همچنین 
در توییتى دیگر ترامپ را مرد کودك مانندى دانسته است 

که باید در مواقع بحران نادیده انگاشته شود. 

دستگیرى داعشى ها در البرز
 ایسنا| مرکز اطالع رسانى نیروى انتظامى اعالم 
کرد که مأموران پلیس امنیت استان البرز مردى را که از 
عناصر مرتبط با گروهک تروریستى تکفیرى داعش بود 
در کیانمهر کرج شناسایى و دستگیر کردند. تاکنون جزئیات 
بیشترى از این ماجرا منتشر نشــده است اما رئیس کل 
دادگسترى استان البرز هم از بازداشت هفت نفر از عوامل 
پشتیبانى حوادث تروریستى تهران در شهرستان فردیس 

البرز خبرداده است.

درخواست مرکل از ایران 
 ایسنا| صدراعظم آلمان با بیان اینکه نگران اوضاع 
در قطر اســت تأکید کرد، تمامى کشورهاى عرب حوزه 
خلیج فارس به همراه ایــران و ترکیه باید براى حل این 
مناقشه منطقه اى با یکدیگرى همکارى کنند.  «آنگال 
مرکل»، صدراعظم آلمان در کنار «انریکه پنانیه تو»، رئیس 
جمهورى مکزیک در مکزیکو سیتى گفت: «اصًال امکان 
حل و فصل چنین بحرانى وجود ندارد مگرآنکه تمامى 

کشورهاى منطقه اى در حل آن نقش داشته باشند.»

نخست وزیرى ژاپن 
افطارى داد

«شــینزو آبه» نخســت وزیــر ژاپن به   ایرنا|
مناسبت ماه مبارك رمضان، میزبان ضیافت افطارى در 
کاخ نخســت وزیرى این کشــور بود.شــبکه خبرى 
«ان اچ کــى» ژاپــن روز شــنبه گــزارش کــرد که 
ســفرا،  دیپلمات هــا و نمایندگانــى از بیــش از 38 
ســفارتخانه در ژاپن در مراســم افطار نخســت وزیر 
حضور یافته اند. بر اســاس بیانیــه وزارت امور خارجه 
ژاپن، شــینزو آبه در این مراسم و در ســخنرانى کوتاه 
خود گفت که ارزش هاى اســالمى و روح اســالم با 
ارزش هایى که مردم ژاپن محترم مى شمارند، همخوانى 

و مشترکات زیادى دارد.
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«فارین پالسى» در گزارشى تحت عنوان «ترامپ بر زخم 
ایران نمک پاشید و هیچى به دست نیاورد» نوشت: آمریکا 
روز چهارشنبه هفته گذشته درحالى از خواب بیدار شد که 
داعش مردم ایران را هدف قرار داده بود، حمله اى که منجر 

به کشته شدن 12[17] انسان بى گناه شده بود.
به گزارش انتخاب، این رســانه اضافه کرد در روز ترور، 
اقدام دیپلماتیک درست و نجیبانه این بود که این حمله 
را محکوم کرده و با قربانیان ابراز همدردى کنیم. در واقع 
در روزى که کشور مخالف ما ایران با دشمن مشترك ما 
داعش روبه رو شده، کار چندان ســختى نبود که بیرون 
بیاییم و حمله تروریستى را محکوم کنیم.  حداقلش این 
بود که شــاید بارقه امیدى براى همکارى بیشتر با ایران 
علیه داعش به وجود مى آمد. با این حال، به نظر مى رسد 
این نوع نکات و سیاســت ها در دفترچه سیاســت هاى
 دیپلماتیــک ترامــپ جایگاهــى نــدارد. در بهترین و 
خوشــبینانه ترین حالت، بیانیه ترامپ در مورد حمالت 
تروریستى در ایران را مى توان یک فرصت از دست رفته 
و در بدترین سناریو مى توان آن را نقص سیاست خارجى 

او تلقى کرد.
این اقدام ترامپ همچنین کوته بینانه و فراموشى تاریخ بود، 
آن هم براى کسى که خود را کاسب و اهل نیویورك مى داند 
و اکنون دچار نسیان شده و یادش رفته ایران چطور به آمریکا 
بابت حمالت 11 سپتامبر تسلیت گفت.  اقدام ایران در آن 
زمان، از طرفى فرصتى براى کسب موفقیت هاى ژئوپلتیک 
و از طرف دیگر واکنشى تحسین برانگیز بود، آن هم از سوى 

کشورى که مخالف ما محسوب مى شد.
خیلى سخت اســت که از سیاســت خارجى ترامپ سر 
دربیاوریــم. همانطــور که ایــن هفته دیدیــم، ترامپ 
توییت هایى در مورد قطر کــرد و از هیچ فرصتى براى 
افزایش تنش ها دریغ نکرد. البتــه ترامپ در این اتفاق، 
تنها نبود، در همان روز که حمالت تروریستى در ایران در 
حال وقوع بود، سناى آمریکا رأى به تحریم ایران داد. جدا 
از اینکه اساساً این طرح باید تصویب مى شد یا نه، مهم این 
است که کنگره مى توانست زمان تصویب آن را تغییر دهد 

و قدرى صبر به خرج دهد.
حمــالت در ایران توســط گروهى صــورت گرفت که 
حدود سه سال است با آنها در جنگیم. با توجه به افزایش 
لفاظى هاى ترامپ در مورد شکست داعش، چرا به جاى 
همکارى و تعامل بیشتر با ایران علیه دشمن مشترکمان، 

دســت به چنین اقداماتى مى زنیم؟  به نظر مى رســد 
ترامپ به این تصــور در خاورمیانه دامن زده اســت که 
آمریکا در ایــن جنگ هاى فرقــه اى نهایتاً طرف یکى 
از جناح ها ایســتاده اســت. فراموش نکنید که سربازان 

آمریکایى در خاورمیانه به طور مستمر جانشان وابسته به 
تالش هاى نیروهاى مورد حمایت ایران در جنگ علیه 
داعش در عراق اســت. حمالت تروریســتى در تهران 
فرصت قابــل تأملى براى ترامپ در جهــت آغاز تعامل 

با ایران بود، تعاملى که شــاید مى توانست به رفع برخى 
اختالفات منجر شود. روحانى پیش از این از آمادگى اش 
براى برخى مذاکرات سخن گفته بود اما ترامپ این فرصت 

را از دست داد.

انتقاد فارین پالسى از پیام ترامپ در پى حمله داعش به تهران:

این کاسِب نیویورکى
 بـر زخـم ایران نمک پاشیـد

«شــهید جواد تیمورى» متولد ســال 1370 و 
از نیرو هاى ســپاه پاســداران انقالب اسالمى 
بود که مســئولیت حفاظت از مجلس شوراى 
اســالمى را به عهده داشت. او ســال 90 وارد 
سپاه انصار شــد. شــهید تیمورى اولین شهید 
مجلس اســت. برادرش «شــهیدمحمدرضا 
تیمورى» سال 67 در عملیات مرصاد به دست 
کوردالن منافق به شــهادت رسید و حاال بعد از 
گذشت 29 سال از شهادت برادر بزرگش او نیز 
توسط تروریســت هاى تکفیرى در 26سالگى 
شهید شــده و به ســوى برادرش مى رود. او از 
ناحیه چشــم چپ و فک مــورد اصابت گلوله 

تروریست ها قرار گرفت.
محسن تیمورى برادر شهیدان محمدرضا و جواد 
تیمورى مى گوید: «جواد متولد سال 70 بود. روز 
شهادتش دقیقاً همزمان با تاریخ عقدش بود. این 
شهادت هم یکجور مراسم عروسى است برایش. 
چهلمش هم با سالگرد شهادت برادر بزرگمان 
یکى مى شود. از ســال 90 وارد سپاه حفاظت 

انصار شده بود.»
بــرادر شــهید تیمــورى با اشــاره بــه حمله
تروریست ها و نحوه شهادت برادرش مى گوید: 
«آنطور که دوســتانش گفتند، جــواد در حین 
بازرسى مردمى بود که وارد مجلس مى شوندکه 
تروریست ها وارد شده و از پشت به مردم تیراندازى 
مى کنند. همان لحظه کسى که بازرسى مى شده 
را مى زنند و بعد هم برادر من و خیلى از دوستانش را 
مى زنند. برادر من چون بر اثر جراحت به زمین مى 
افتد، باالى سرش رفته و تیر خالصى هم به سرش 

شلیک مى کنند.»

«دینا روراباکر»، نماینده    آفتاب نیوز |
ایالت کالیفرنیا در مجلس نمایندگان آمریکا در 
اظهاراتى از حمالت تروریستى گروه داعش در 

تهران حمایت کرد.
وى گفت: «اخیراً شاهد حمله به ایران بوده ایم 
و حاکمیت ایران معتقد است که نیروهاى ُسنى 
آنها را هدف حمله قرار داده اند. من مى خواهم 
این نکته را مطرح کنم و ببینم شــما چه فکر 
مى کنید. آیا این خوب نیست که در نهایت کارى 
کنیم که آمریکا از سنى هایى حمایت کند که به 
حزب ا... و شیعه هایى که براى ما تهدید هستند، 
حمله مى کند؟ آیا این اقدام خوبى نیســت؟» 
نماینده کنگره آمریکا اضافه کرد: «اگر خوب 
است، شاید ترامپ بتواند این را راهبردش قرار 
دهد که با توجه به اینکه دو سازمان تروریستى 
در کار هســتند، از یک گروه علیه گروه دیگر 

حمایت بکند.»
وى در بخــش دیگــرى از اظهاراتش گفت: 
«شاید این ایده مناسبى باشد که ما کارى کنیم 
که تروریست هاى رادیکال مسلمان با یکدیگر 

درگیر باشند.» 

پاسدار محافظ مجلس
 چگونه شهید شد 

ابراز خوشحالى از
 حمله داعش به تهران

مسئول دفتر عالء الدین بروجردى نماینده بروجرد که در 
زمان وقوع حادثه تروریستى مجلس به دلیل کمین یکى 
از تروریست ها، چهار ساعت در اتاقش محبوس شده بود، 
روایتش از حمله تروریستى را تعریف کرد و گفت اگر شهید 
فالح از نیروهاى خدماتى مجلس نبود بیشتر کارکنان و 

مسئوالن دفاتر طبقه چهارم به شهادت مى رسیدند.
حسام خوشــبین فر در گفتگو با ایسنا، اتفاقات روز حادثه 

تروریستى مجلس را به شرح زیر تعریف و تشریح کرد:
«بنده در اتاقم مشــغول بودم،  با تلفن صحبت مى کردم 
و باز هم فکر نمى کردم که حمله شــده چــون در ابتدا 
تیراندازى ها پشــت ســر هم نبــود و با خــودم تصور 
مى کردم کــه این ســروصداها به این دلیل اســت که 
قسمتى از مجلس در حال تعمیرات است. در این هنگام 
آقاى فــالح؛ آبدارچى مجلــس از راه پله طبقــه 3 وارد 
اتاق بنده در طبقه 4 شــد و گفت که حمله تروریســتى 
شــده، در اتاق را قفل و موبایلت را بى صدا کن و صداى 
تلفن ها را قطع کن. من هم همین کار را کردم. شــهید 
فالح بعــد در راهروى طبقــه 4 به بقیه بچــه ها هم با 
فریاد گفت که حمله تروریستى شــده، شوخى نگیرید و
 در اتاق هایتان بروید. شــهید فــالح در همین زمان که 
مى خواست از راه پله برود با یکى از تروریست ها روبه رو 
مى شــود فکر مى کند که یک نفر به مجلس حمله کرده 
پس مى خواهد اســلحه اش را بگیرد اما تروریست دیگر 
او را به رگبار مى بندد. اگر شــهید فالح نبود تعداد زیادى 
از کارمندان و مسئوالن دفاتر نمایندگى در طبقه چهارم 
شهید مى شدند. او بود که با از خودگذشتگى همه ما را از 
حمله تروریستى مطلع کرد و ما نجات جانمان را مدیونش 

هستیم.
من از ســاعت 10 و 15دقیقه تا 2 ظهر داخــل اتاق در 
بســته خود را محبوس کرده بودم. آن طــرِف در یکى از 
تروریست ها بود که در ابتداى راهرو یعنى مقابل دفتر ما 
کمین کرده بود. موقعیت دفتر آقاى بروجردى طورى است 
که بین پاگرد و ابتداى راهرو قرار دارد. اگر تروریست ها 
مى خواستند فرار کنند باید از راه پله و اتاق آقاى بروجردى 
فرار مى کردند و راه دیگرى نبود بخاطر همین یکى از آنها 
سه ساعت پشت در اتاق من بود و من صداى حرف زدنشان 
و حتى ناسزا گفتنشان را آن هم به زبان فارسى مى شنیدم.  
معجزه خدا این بود که این تروریست در اتاق را نشکست. 
فقط امتحان کرد دید که اتاق قفل اســت و بعد هیچ کار 
دیگرى نکرد. من فقط اشهد را گفتم و به امام حسین(ع) و 

اهل بیت (ع) توسل کردم.
ساعت 2 که صداى تیراندازى زیاد شد و بچه هاى سپاه به 
طبقه چهارم یورش آوردند. در این هنگام این تروریست 
خواست در اتاق من را بشکند که بچه هاى سپاه به کمک 
آمدند و این تروریست سمت دیگر راهروى طبقه 4 پشت 
سرویس بهداشتى پناه گرفت و تیراندازى مى کرد. در این 
هنگام یکى از بچه هاى سپاه در اتاق آمد و پرسید که کسى 
هست. من خودم را نشان دادم و از من خواست از اتاق خارج 
شوم او با از خودگذشتگى خود را سپر من قرار داد و خواست 
که از راه پله به ســمت پایین بروم. در آنجا بود که محل 
شهادت شهید فالح را دیدم و بسیار منقلب شدم. البته که 
وقتى خواستم از اتاق بیرون بیام آن تروریست شلیک کرد 
که جاى گلوله ها در انتهاى راهرو و نزدیک دفتر ما وجود

 دارد.» 

نصف جهان  دیروز دو روزنامه چاپ تهران در دو نوشــتار 
مختلف به توالى رخدادهایى پرداختنــد که در همان روز 
حمله تروریســتى به تهران اتفاق افتاده بود. اولین نوشتار 
به بیان آنچه همزمان با حادثه تروریستى تهران در هیئت 
دولت گذشــت مى پرداخت. راوى این ماجرا ســیدرضا 
صالحى امیرى وزیر ارشــاد بود کــه در روزنامه «ایران» 
نوشت: «مطابق همه چهارشنبه ها، صبح عازم جلسه هیئت 
دولت شدم. جلسه رأس ساعت آغاز و وارد دستور مى شویم. 
به دلیل شــرایط آب و هوایى خاصى که در شــهرهاى 
استان سیســتان و بلوچستان حاکم اســت، وزیر محترم 

نیرو گزارشــى از سفر خود به 
منطقه ارائه مى کند و در ادامه 
پیشــنهاد کاهش تعرفه برق 
برخى شهرهاى استان از یک 
تا 9 ماه مطــرح و به تصویب 
مى رســد و از این طریق در 
مجمــوع مبلغ صــد میلیارد 
تومان بخشودگى براى مردم 
شریف سیستان و بلوچستان 
حاصل مى شــود. ســاعتى 
از جلســه نگذشــته که خبر 
مى رسد انفجارى در نزدیکى 
حرم مطهر امــام خمینى(ره) 
رخ داده است و متعاقب آن خبر 
ورود تروریست ها به ساختمان 
مراجعیــن مردمــى مجلس 
شوراى اســالمى مى رسد. 
هریــک از وزرا بــه فراخور 
مســئولیت خود اقداماتى را 
آغاز مى کننــد و در این میان 
دکتر روحانى که تجربه حضور 

سال هاى متمادى در شوراى امنیت ملى و  مدیریت شرایط 
بحرانــى را دارد، پیگیرى ها و توصیه هــاى الزم را انجام 
مى دهد. با ایشان در مورد نشست بعد از ظهرمان با اصحاب 
فرهنگ صحبت مى کنم و تأکید مى کنند که نشست با قوت 

برگزار شود. سخن دکتر روحانى دلم را قرص مى کند.»

ادامه داستان در گزارش یک روزنامه دیگر
اما نوشــتار دوم که دیروز در روزنامه «تماشاگران امروز» 

منتشر شد به رخدادى مى پرداخت که روایت وزیر ارشاد 
در روزنامه ایران با آن پایان گرفته بود؛ یعنى مراسم افطار 
رئیس جمهور با اهالى فرهنــگ در بعدازظهر روز حمله. 
تماشاگران امروز نوشت: «از صبح همان روز تقریبًا همه 
اهالى هنر از پى حضور در مراســم افطــار رئیس جمهور 
بودند. صبح کــه آن اتفاق تلخ رخ داد،ســاختمان وزارت 
ارشاد پر شد از نیروهاى ویژه امنیتى. تک تیراندازانى که 
بیش از پنج ســاعت از آنجا ســاختمان ادارى مجلس را 
هدف قرار داده بودند تا تروریست ها بار دیگر مجال شلیک 
مستقیم به مردم را نداشته باشند. ساعت هاى پر از ترس و 
دلهره در ارشاد ، این شائبه که 
افطارى رئیس جمهور لغو شود 
را داشت تشدید مى کرد. چند 
ســاعت بعد اما رئیس جمهور 
اعالم کرد تغییــرى در برنامه 
اش نمى دهد و مــى خواهد 
میزبان هنرمندان باشد. خیلى 
از اسمى ها و ستاره هاى هنر 
آمده بودند و خیلى ها هم شاید 
دلهره اتفاقــات صبح باعث 
نیامدنشان شده بود. گروهى 
هم بعداً گفته شد دعوت نبودند. 
گلزار که ســال قبل یکى از 
پرفروش هاى سینما بود، در 
مجال کوتاه براى گپ زدن با 
روحانى حرف سینمایى نزد. او 
را پاى میز رئیس دولت بردند، 
گلزار ســرش را نزدیک کرد 
و بعد از ســخنى کوتاه درباره 
حوادث تلخ تروریستى گفت: 
"راســتش تقریبًا همه ما فکر 
مى کردیم بعد از حوادث خونین صبح، مراسم کنسل مى 
شود و شما به دلیل رعایت مســائل امنیتى در یک مکان 
عمومى حاضر نمى شوید اما وقتى دیدیم شما این شجاعت 
را داشتید،ما هم آمدیم. واقعًا شــما امشب بار دیگر نشان 
دادید هیچ وقت یک ایرانى را نمى توان تهدید کرد." رئیس 
جمهور هم بعد از تعارفات معمول از گلزار تشکر کرد و گفت 
مردم ایران مردم شجاعى هســتند و هنرمندان مان هم 

همینطور.»

روایت 2 روزنامه از برگزارى 2 برنامه با حضور روحانى در روزى که به تهران حمله شد 

از آنچه در هیئت دولت گذشت تا درگوشى هاى گلزار
روایت یکى ازبازمانده هاى حوادث تروریستى تهران

تروریست ها 4 ساعت پشت در اتاقم بودند
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نصف جهان   نخســتین پوشــش چادر ویــژه کادر 
درمانى شــاغل در بیمارســتان ها که در دانشــگاه 
علوم پزشــکى زاهدان رونمایى شــده بود، خبرساز 
شــد. بنابر این گزارش، گفته شده لباس مزبور توسط 
دانشــجویان آن دانشــگاه و با اســتفاده از نظرات 
مشترك متخصصین حوزه پزشکى و حوزه مد و لباس 
طراحى شــده و معاونت فرهنگى و امور دانشجویى 
دانشگاه علوم پزشــکى زاهدان هم آن را «پوششى 
ابتکارى و به عنوان مکمــل روپوش طبى» و البته به 
اعتقاد این دانشــگاه، حاصل «نوآورى و آزاداندیشى 
جامعــه دانشــجویى در محیــط علمى» دانســته

 است.
بعد از انتشــار تصاویر رونمایى از ایــن لباس، وزارت 
بهداشــت نســبت به خبر تولید چنین پوششى براى 
کادرهاى بیمارستانى واکنش نشان داد و آن را غیرقابل 
استفاده دانســت. محمد میرزابیگى معاون پرستارى 
وزارت بهداشت دیروز دراین باره گفت: «لباس جدید 
پرســتارى رونمایى شده در دانشــگاه علوم پزشکى 
زاهدان با مبانى علمى و کارشناســى پوشــش هاى 
پزشکى و پرستارى مغایرت دارد.» وى افزود: «تصمیم 
مذکور درســطح وزارت بهداشت به هیچ عنوان مورد 
تأیید نیست و توصیه مى شود از این گونه تصمیمات 
شخصى و سلیقه اى در مسائلى با ابعاد کشورى پرهیز 

شود.»

ازآنجا آمد؟!
اما ایده طراحى ایــن لباس از کجا آمــده بود؟ دکتر 
محمود رضا میرى رئیس دانشــگاه علوم پزشــکى 
زاهدان که خودش حامى اســتفاده از این پوشــش 
در بیمارســتان هاســت در ایــن باره مــى گوید: 
«دانشــجویان متقاضى اســتفاده از پوشــش چادر 
در محیط هاى بیمارســتانى، با امضــاى طومارى از 
هیئت رئیسه و شــوراى فرهنگى دانشگاه درخواست 
مجــوز طراحى چــادر مخصــوص را داشــتند که 
مورد موافقت قــرار گرفت و خوشــبختانه با تالش 
وافــر و دقت فــراوان، پوششــى طراحى شــد که 
با رعایت اســتانداردهاى طبى و پوشــش حرفه اى 
پزشــکى، در بخش هاى مختلف بیمارســتانى قابل

 استفاده است.»
در همین باره دکتر مرضیه قاســمى متخصص زنان 
و عضو تیم پیگیرى کننده طراحى این پوشــش نیز 
گفته اســت: «اســتفاده از چادرهاى موجود در بازار 
به دلیل اینکه امکان رســیدگى ســریع به بیمار را از 
کادر درمان مــى گیرد و نیز با توجه بــه وجود امکان 
انتقال آلودگى در اثر برخورد با بیمار، در بیمارستان ها

امکانپذیــر نیســت و بــراى همیــن هــم چنین 
پوششى براى اســتفاده در بیمارســتان ها طراحى 

شد.»

حمایت امام جمعه
البته در تأیید محســنات این لباس ، رئیس دانشگاه 
علوم پزشکى زاهدان و تیم طراحى، تنها نیستند بلکه 
آیت ا... سلیمانى نماینده ولى فقیه در استان  سیستان و 
بلوچستان و امام جمعه زاهدان نیز اقدام دانشجویان در 
طراحى پوشش این چادر را «بسیار ارزشمند» قلمداد 
کرد. او که خود در مراسم رونمایى از نخستین پوشش 
چادر ویژه کادر درمانى شاغل در بیمارستان ها شرکت 
کرده بود گفت: «این پوشــش باید به عنوان الگو به 
سایر استان ها نیز معرفى شود تا خواهران محترم ما 
که قصد دارند عالوه بر پوشــش مانتو و لباس عادى 
مورد اســتفاده در مراکز درمانى، حجاب سنگین تر و  
وزین ترى هم داشته باشــند؛ بتوانند به راحتى از این 

پوشش استفاده کنند.»

تأیید و تکذیب
دانشگاه علوم پزشــکى زاهدان بعد از رونمایى از این 
لباس جنجالى، اعالم کرده بود کــه «از این پس آن 
دسته از خواهران دانشجو و شاغلى که تمایل دارند تا 
در مراکز درمانى از حجاب کامل ترى استفاده کنند و 
در عین حال استانداردهاى مربوط به فضاهاى درمانى 
را نیز رعایت کنند مى توانند از این پوشــش استفاده 
نمایند». البته بعد از انتقادات زیــادى که به طراحى 
این لباس وارد شد، سرپرست معاونت فرهنگى و امور 
دانشجویى دانشگاه علوم پزشــکى زاهدان دیروز در 
گفتگویى اعالم کرد که این لباس هنوز مورد «تحلیل 
فنى و کارشناسى» قرار نگرفته و هیچگونه ابالغیه اى 
براى الزام رعایت پوشش جدید در مراکز درمانى ارسال 
نشده است و در حال حاضر پوشش رسمى و الزم االجرا 
در مراکز درمانى و بیمارســتانى صرفًا دســتورالعمل 
پوشش حرفه اى رســمى و ابالغ شده از سوى وزارت 

متبوع است.
 از طرف دیگر اما وزارت بهداشــت به عنوان دستگاه 
باالدستى دانشــگاه هاى علوم پزشکى کشور رسمًا 
ناخرسندى خود را از طراحى این لباس اعالم و استفاده 
از آن را به دلیل مشــکالت طراحى غیرممکن اعالم 

کرده است. 
با کنار هم قراردادن  این اطالعات و اینکه از گفته هاى 
دیروز سرپرست معاونت فرهنگى و امور دانشجویى 
دانشگاه علوم پزشکى زاهدان نمى توان عذرخواهى 
در قبال تولید چنین لباســى را برداشت کرد در عین 
حال که او آشکارا در صدد دلجویى از وزارت بهداشت 
برآمده،  حاال باید دید این وزارتخانه نسبت به آنچه آن 
را «تصمیمات شخصى و سلیقه اى در مسائلى با ابعاد 
کشــورى» خوانده چه اقدام عملى در دستورکار قرار 
خواهد داد. آیــا تغییرات مدیریتى در دانشــگاه علوم 

پزشکى زاهدان اجتناب ناپذیر شده است؟

رئیس سازمان دامپزشکى گفت: بر اساس اعالم وزارت 
بهداشــت درباره مشــاهده موارد بیمارى در انسان ها، 
مبارزه با عوامــل بیمارى زا در بخش دام در روســتا ها 
و شهرســتان هاى استان هاى سیســتان و بلوچستان، 
هرمزگان، کرمانشــاه، اصفهان و مازندران تشدید شده 
است. مهدى خلج ، اظهار داشت: براى خرید سموم مورد 
نیاز اقدام کردیم و تالش مى کنیم تا جایى که امکان دارد 
براى رعایت ضوابط زیست محیطى با اجراى روش هاى 
مدیریت پیشگیرى، از سموم کمترى استفاده شود.  خلج 
گفت: جلوگیرى از کشتار دام در کشتارگاه هاى غیرمجاز 
و کشتار در مکان هاى غیر از کشــتارگاه هاى صنعتى، 

مبارزه با انگل ها و کنه ها، الزام رعایت اصول نگهدارى 
گوشت در سردخانه و یخچال به مدت 24 ساعت از جمله 
اقدامات سازمان دامپزشکى کشــور براى جلوگیرى از 
شــیوع بیمارى تب کریمه کنگو به ویژه در پنج استان 
مورد گزارش وزارت بهداشت بوده است.  رئیس سازمان 
دامپزشکى کشور گفت: افرادى که براى تفریح به مناطق 
روستایى مى روند اگر در این مناطق گوشت قرمز تهیه 
مى کنند حتمًا گوشت را به مدت 24 ساعت در یخچال 
نگه دارند سپس مصرف کنند. خلج تأکید کرد: ویروس 
بیمارى تب کریمه کنگو در طبیعت پایدار است و براساس 

شواهد علمى قابل حذف نیست.

سخنگوى سازمان ثبت احوال کشور گفت: در حال حاضر 
قانونى مبنى بر حذف شناسنامه و جایگزینى کارت هاى 
هوشــمند، از جانب مجلس شوراى اســالمى تصویب 
نشده اســت و بر اهمیت وجود شناســنامه در انتخابات 
تأکید مى شــود. ســیف ا... ابوترابى اظهار داشت: زمان 
صدور کارت هاى ملى بــه حداکثر یک ماه کاهش یافته 
اســت و تاکنون تمامى کارت هاى ملى کسانى که ثبت 
نام کرده بودند، صادر شده اســت. وى افزود: متقاضیان 
کارت هاى هوشمند مى توانند با مراجعه به دفاتر پست و 
پیشخوان دولت و یا از طریق سامانه اینترنتى اقدام به ثبت 
کرده و بعد از گذراندن روند ادارى الزم، کارت هوشمند 

خود را از دفاتر پیشخوان و یا پست دریافت کنند. وى عنوان 
کرد: با توجه به اهمیت وجود شناسنامه در انتخابات، در 
حال حاضر قانونى مبنى بر حذف شناسنامه ها و جایگزین 
شدن کارت هوشمند تصویب نشده است. ابوترابى اذعان 
داشت:کارت هاى هوشــمند، با هدف ایجاد قابلیت هاى 
جدید در سیســتم هویتى مردم ایجاد شده و امکان ورود 
به دولت الکترونیک را فراهم کرده است. وى در خصوص 
تفاوت کارت هوشــمند با کارت ملى گفت: کارت هاى 
هوشمند این قابلیت را دارد که بر خالف کارت هاى ملى، 
اطالعات به صورت خودکار در کوتاه ترین زمان ممکن از 

طریق ساماندهى الکترونیک احراز مى شود.

کارت ملى هوشمند 
جایگزین شناسنامه نمى شود

مبارزه با «تب کریمه کنگو» 
در 5 استان تشدید شد

دانشگاه آزاد به عراق رسید
سرپرست دانشگاه آزاد اسالمى گفت: از ترم بعد یا دو 
ترم آینده، در دانشگاه هاى آزاد اسالمى شعب عراق، 

دانشجو جذب خواهیم کرد.
على محمـد نوریـان در مراسـم امضـاى تفاهمنامه 
همکارى با عراق گفت: در مرحله اول در رشـته هاى 
علوم پایـه فعالیـت خواهیـم کـرد و بعـد رشـته هاى 
مهندسـى و پزشـکى را نیز در این کشـور راه اندازى 
مى کنیـم.  نوریـان ادامـه داد: خوشـبختانه مـدارك 
دانشـگاه آزاد اسـالمى مورد تأیید وزارت علوم عراق 
اسـت و این کمـک خواهـد کرد کـه پیوندهـاى دو 
کشور بیشتر شود. برنامه ریزى براى جذب تا ده هزار 

دانشجو است.

آغاز پیش فروش بلیت قطار
راه آهـن جمهـورى اسـالمى ایـران اعـالم کـرد: 
پیش فروش بلیت قطارهاى مسـافرى که براى بازه 
زمانى حد فاصل اول تیرماه 96 تا 10 مهرماه امسـال 
است از سـاعت 10 صبح روز یک شـنبه (امروز) آغاز 
مى شود. متقاضیان جهت دریافت بلیت مى توانند به 
یکى از مراکز فروش مجاز بلیت قطار در سراسر کشور 
 www.rai.ir و نیز سـایت اینترنتى راه آهن به نشانى

مراجعه کنند.

آزمون استخدامى ابطال شد
هیئـت عمومى دیـوان عدالـت ادارى با صـدور رأى 
وحـدت رویه اعـالم کـرد کـه آزمـون اسـتخدامى 
سـال 92 سـازمان میـراث فرهنگـى از طریق نشـر 
آگهـى عمومـى صـورت نگرفته و لـذا مغایـر قانون 
مدیریـت خدمـات و قانـون برنامـه پنجـم توسـعه

 است. 

ثبت 22 زلزله در 9 استان 
در هفته گذشته تعداد 22 زلزله 3 و باالتر از 3 ریشتر و 
دو زلزله 4 و 4/1 ریشتر در 9 استان کشور رخ داده است 
و در تهران نیز چهار زلزله به ثبت رسید که یکى از آنها 
با بزرگاى 3 ریشـتر در فیروزکوه بوده است. ، بررسى 
زلزله هاى هفته گذشته نشان مى دهد که 21 زلزله با 
بزرگاى 3 تا 4/1 ریشتر در استان هاى بوشهر، تهران، 
فارس، خراسـان رضوى، کرمان، قزوین، هرمزگان، 
آذربایجان غربى و خوزستان رخ داده است. در تهران 
نیز زلزله هاى کوچکى رخ داده و زلزله 2 ریشترى در 
شهر رى و 3 ریشترى در فیروزکوه نیز به ثبت رسیده

 است.

ثبت نام «رایگان» در
 دوره هاى فنى 

مشـاور آموزشـى معـاون ادارى مالـى صنـدوق 
بازنشسـتگى کشـورى از فراهم شـدن امـکان ثبت 
نام بازنشستگان کشورى و فرزندان آنها در دوره هاى 
آموزشـى فنى و حرفه اى خبر داد و گفت: شـرکت در 
این دوره هـا در مراکز دولتى فنـى و حرفه اى رایگان 

خواهد بود.
نوابخـش ادامـه داد: مهلـت و بـازه زمانى یکسـانى 
براى ثبـت نام در دوره هاى آموزشـى تعیین نشـده و 
بازنشسـتگان مى توانند با مراجعه به سـایت صندوق 
بازنشستگى کشورى به نشـانى www.cspf.ir ثبت 

نام کنند.

کشف زمین  خوارى
 2 هزار میلیاردى

 فرمانـده انتظامى اسـتان فارس از دسـتگیرى چهار 
نفر متهم و کشـف یک فقره زمین خـوارى به ارزش 
دو هزار میلیارد تومانى در شهرسـتان «بوانات» خبر 

داد. 
سـردار احمدعلى گـودرزى اظهـار داشـت: مأموران 
با همـکارى کارشناسـان اداره منابع طبیعـى پس از 
تحقیق و بررسى هاى دقیق دریافتند فردى به هویت 
معلوم با همکارى سـه نفـر دیگر ضمن جعل اسـناد 
دولتى، 69 هزار و 177 هکتار از اراضى ملى را تصرف 

کرده اند. 

چرك نویس

طراحى لباس جدید براى پرستاران با مخالفت هاى جدى روبه رو شد

نوآورى نوبرانه!

  جام جم آنالین | مراجعات نــزاع نه تنها 
حجم قابل توجهى از ارجاعات مراکز پزشکى قانونى 
را به خود اختصاص مى دهد بلکه در برخى ایام سال 
این ارجاعــات با افزایش قابل توجهــى نیز مواجه 
است. به استناد آمارهاى موجود در سازمان پزشکى 
قانونى، آمار مراجعین نزاع طى فصل تابستان بیش 
از دیگر ایام سال است و شاید بتوان گرم شدن هوا و 
پایین آمدن آستانه تحمل مردم را یکى از دالیل این 

افزایش دانست.
عوامل متعددى موجــب افزایش نــزاع در فصل 
تابســتان مى شود استرس ناشــى از هواى گرم از 
جمله این موارد است . عالوه بر این در فصل گرما 
ترددهاى خیابانى هم افزایش مى یابد و بســیارى 
از خانواده ها و جوانان در ســاعات اولیه شب براى 
گذران وقت از خانه خارج مى شــوند. این موضوع 
افزایش ترافیک و شــلوغى پارك ها و بوستان ها را 
به دنبال دارد و به همین دلیل برخوردهاى اجتماعى 

نیز بیشتر مى شود.
هرچندگرما تنها فاکتور تشــدیدکننده نزاع نیست 
اما در کنار گرماى هوا استرس هاى دیگرى هم در 
بیشتر شدن برخوردهاى خشــن اجتماعى مؤثرند؛ 
از جمله این موارد مى توان به مســائل ســاده اى 
همچون ترافیک تا مشــکالت بزرگ تر همچون 
مسائل اقتصادى، گرایش جوانان به مواد روانگردان، 
عدم برنامه ریزى مناســب براى اوقــات فراغت، 
الگوبردارى هاى نادرســت از برخى شخصیت هاى 
خشن در برنامه هاى ماهواره اى و اینترنت و کمبود 
و گران بودن امکانات تفریحى ســالم براى جوانان 

و... اشاره کرد.
بر اســاس ایــن گــزارش و بنــا به مشــاهدات 
بخش هاى معاینات بالینى پزشکى قانونى، پسران 
جوان بیشــترین گروه مراجعین منازعات هستند، 
جوانان عمدتــًا تحریک پذیرتر بــوده در حالى که 
در سنین سالمندى و میانســالى پرخاشگرى کمتر 

دیده مى شود.
اگر تمام عوامل مؤثر در ایجاد پرخاشــگرى وجود 
داشــته باشــد اما فرد تا اندازه اى از خویشتندارى 
براى پرهیز از رفتار خشــن برخوردار باشــد تا حد 
قابل توجهى میــزان نزاع کاهش مــى یابد و این 
خویشتندارى تحت تأثیر مسائل سرشتى، تربیتى، 
مذهبى، فرهنگــى و آموزش روش هــاى مدارا با 
مشــکالت و حمایت فرزندان از سوى والدینشان 

ایجاد مى شود.

چرا نزاع هاى خیابانى در 
تابستان افزایش مى یابد؟

در فهرســت 12 نفره تازه ترین گروه فضانوردان ناسا 
که از میان بیش از 18 هزار کاندیدا انتخاب شــده اند

یک خلبــان زن ایرانــى تبار مقیــم آمریــکا به نام 
«یاسمین مقبلى» به چشم مى خورد.

به گزارش آنا، این روزها در هیاهوى اخبار مهم، خبرى 
در شبکه هاى اجتماعى دست به دست مى چرخد؛ «یک 
دختر ایرانى به نام یاسمین مقبلى فضانورد ناسا شد». 
براى مشخص شــدن بهتر ماجرا ســرى به وبسایت 

ناسا زدیم.
در صفحه مربوط به او در وبسایت ناسا نخستین چیزى 
که دیده مى شود این است که از او به عنوان «کاندیداى 
فضانوردى، یاســمین مقبلى» نام برده شده است. در 
شرح موضوع هم نوشته شده یاسمین مقبلى از سوى 
ناســا به عنوان کاندیدا انتخاب شده است تا به کالس 

کاندیداهاى ناسا برود.
وبسایت ناسا از او به عنوان یک نیویورکى نام برده است 
که تحصیالتش را در مهندسى هوافضا و IT در MIT به 
پایان رسانده و فوق لیسانسش را در هوا فضا از مدرسه 
ناوال دریافت کرده است. او یکى از برگزیدگان آزمون 

خلبانى بعد از هزار و600 ساعت پرواز و 150 عملیات 
هوایى آموزشى است. او فارغ التحصیل خلبانى نیروى 

هوایى آمریکا هم محسوب مى شود.

مقبلى در «بد نائوهیم» در آلمان متولد شــده اســت 
اما خودش بالدوین نیویــورك را خانه اش مى داند. پدر 
و مادرش فرشــته و کامى مقبلــى در فلوریدا زندگى 
مى کننــد. در زمان انتخــاب در ژوئــن 2017 مقبلى 

در حال آزمایــش هلیکوپتــر H-1 و خدمت به عنوان 
افســر تضمین کیفیت و هوایى براى تســت عملیاتى 
دریایى و ارزیابى اسکادران H-1 از ســپاه تفنگداران 
دریایــى در یومــاى آریزونا بــوده اســت. او از پاییز 
امســال تمرینات را به عنوان کاندیــداى فضانوردى 
آغاز خواهد کرد. در حین تمرینــات او مأموریت هاى 
تکنیکى براى مرکــز فضایى را اجــرا خواهد کرد، در 
حالى که در انتظــار پرواز به عنــوان فضانورد خواهد 

ماند.
این مجموعه اطالعات تمام چیزى اســت که درباره 
مقبلى منتشر شده است. بر خالف آنچه در شبکه هاى 
اجتماعى گفته مى شود، او واقعًا هنوز به عنوان فضانورد 
انتخاب نشده و بعد از دوره تمرینات دو ساله ممکن است 
بتواند به فضا پرواز کند. اما نکته مهمتر این است که او 
به عنوان یک فرد با والدین ایرانــى حتى متولد ایران 
هم نیست، بنابراین در خوشبینانه ترین حالت مى توان 
او را آمریکایى ایرانى االصل دانســت و هیاهوى به راه 
افتاده پیرامون فضانورد شــد شــدن یک دختر ایرانى 

بیهوده است.

ماجراى فضانورد شدن یک دختر ایرانى

جدیدترین رتبه بندى دانشگاه هاى دنیا نشان مى دهد که 
چهار دانشگاه آمریکایى برترین دانشگاه هاى دنیا هستند 
و در میان ده دانشگاه برتر دنیا چهار دانشگاه بریتانیایى 
هم وجود دارند. دو دانشگاه صنعتى شریف و تهران تنها 

نمایندگان ایران در این رتبه بندى هستند.
به گزارش آنا براساس رتبه بندى که مؤسسه QS، منتشر 
کرده است مؤسسه فناورى ماساچوست (ام آى تى) رتبه 
اول بهترین دانشگاه هاى دنیا را به خود اختصاص داده 
است. سه دانشگاه استانفورد، هاروارد و مؤسسه فناورى 
کالیفرنیا (کال تک) به ترتیب رتبه هاى بعدى را به خود 
اختصاص داده اند. رتبه پنجم از آن یک دانشگاه انگلیسى 
شده است؛ دانشگاه کمبریج، جلوتر از دانشگاه آکسفورد در 
رتبه پنجم است. رتبه هاى هفتم و هشتم را هم یو سى ال و 
کالج سلطنتى، دو دانشگاه لندن تصاحب کرده اند . آخرین 
کرسى تک رقمى بین بهترین ها را باز هم یک دانشگاه 

آمریکایى، دانشگاه شیکاگو، تصاحب کرده است.
تنها کشورى که جز آمریکا و انگلیس در میان ده دانشگاه 
برتر نماینده دارد سوئیس است. مؤسسه فناورى فدرال 
سوئیس (اى  تى اچ) دهمین دانشگاه برتر دنیاست. اولین 

دانشگاه آســیایى دانشــگاه فناورى نانیانگ سنگاپور 
اســت که رتبه  یازدهم را به خود اختصاص داده است و 
در بهترین جایگاه یک دانشگاه آسیایى از زمان مرسوم 
شــدن این رتبه بندى ها تاکنون ایستاده است. دانشگاه 
لوزان سوئیس، دانشگاه هاى پرینستون و کورنل آمریکا، 
دانشگاه ملى سنگاپور، دانشگاه هاى ییل، جان هاپکینز، 
کلمبیا و پنسیلوانیا باز هم از آمریکا و دانشگاه ملى استرالیا 

در رتبه هاى بعدى زیر 20 دنیا قرار دارند.
در آسیا، بعد از دو دانشگاه سنگاپورى، دانشگاه شین هوا 
قرار دارد که در رتبه 25 دنیاســت. کرســى هاى بعدى 
هم در اختیار کشورهاى شرق آســیا قرار دارد. دانشگاه 
هنگ کنگ در رتبه 26 جهانى، دانشــگاه توکیو ژاپن در 
رتبه 28 جهانى، دانشــگاه علم و فناورى هنگ کنگ در 
رتبه 30، دانشگاه کیوتو ژاپن و ملى سئول کره جنوبى در 
رتبه 36، دانشگاه هاى پکن و فودان چین در رتبه هاى 38 

و 40 قرار دارند.
ایران در این رتبه بندى دو نماینده دارد. دانشگاه صنعتى 
شریف بین 471 تا 480 و دانشگاه تهران بین 601 تا 650 

رتبه بندى شده اند.

جدیدترین رتبه بندى QS اعالم شد

ایران کجاى رتبه بندى دانشگاه هاى دنیاست؟

معاون غذا و دارو دانشــگاه علوم پزشکى ایران با تأکید بر 
اجتناب از خرید آش رشته و به ویژه هلیم خیابانى از احتمال 
وجود گوشت فاسد، پشم، پنبه و گوشت سایر حیوانات در 

آنها خبر داد.
  مهران والیى با تأکید بر اینکه هیچیک از غذاهاى خیابانى 
به ویژه آش و هلیم خیابانى به هیچ عنوان مورد تأیید وزارت 
بهداشت نیست، بیان کرد: اغلب هلیم هاى خیابانى که در 
ایام مبارك ماه رمضان بازار داغى را نیز براى سودجویان 
و فرصت طلبان ایجاد کرده اســت از مواد غیر استاندارد و 
حتى پشم گوسفند، مو وپنبه هاى از دور مصرف خارج شده 

تهیه مى شــوند.  وى افزود: مسئولیت نظارت و برخورد با 
فروشندگان غذاهاى خیابانى که در کنار خیابان ها توسط 
دوره گردان به فروش مى رسد، با شهردارى هاست که باید 
هرچه زودتر نسبت به این مهم رسیدگى کنند زیرا فروش 
بى حســاب و کتاب و البته بدون مجــوز چنین غذاهایى
 على الخصوص در ایام ماه رمضان مشکالت بسیار جدى را 
براى روزه داران ایجاد مى کند. معاون غذا و داروى دانشگاه 
علوم پزشکى ایران با بیان اینکه نحوه پخت و آماده شدن 
آش و هلیم هاى خیابانى که توسط دوره گردان به فروش
 مى رسند، هنوز مشخص نیست، گفت: اسهال، استفراغ، 

دل درد و دل پیچه از مهمترین عالئم بروز مســمومیت 
و حتى عفونت هاى ناشــى از مصرف این خوراکى هاى 
بى مجوز است. وى تأکید کرد: آش و هلیم و همه غذاهاى 
سنتى فقط باید از رستوران ها و مراکز توزیع داراى مجوز 
بهداشت و مجوز صنف مربوطه تهیه شوند زیرا این اماکن 
به شدت تحت نظارت صنف و بهداشت هستند و در صورت 
بروز کوچک ترین تخلف بالفاصله پیگرد هاى قانونى انجام 
مى شود موضوعى که در مورد دوره گردها به سختى قابل 
اثبات و یا پیگیرى است مگر اینکه شهردارى ها باجدیت با 

این موضوع برخورد کنند.

وجود پنبه و پشم گوسفند در هلیم!
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گرامیداشت 2 شهید مجلس 
مراسم گرامیداشت شهید حجت االسالم والمسلمین 
سید مهدى تقوى و شهید جواد على زارع از شهداى 
حادثه تروریستى تهران و اعضاى دفتر نماینده مردم 
شاهین شــهر و میمه در مجلس شــوراى اسالمى، 

برگزار مى شود.
مراسم گرامیداشت شــهید حجت االسالم تقوى و 
شهید جواد على زارع روز چهارشنبه 24 خرداد 96 از 
ساعت 9 تا 11 در مسجد المهدى(عج) شاهین شهر و 
از ساعت 11و 30 دقیقه تا هنگام نماز ظهر در مسجد 

جامع دولت آباد برگزار مى شود.

تمدید مسابقه «ایده شو» 
تا پایان خرداد

مسابقه «ایده شو» با موضوع حمل و نقل و ترافیک 
تا پایان خردادماه سال جارى تمدید شد. این مسابقه 
در محورهاى حمل و نقل همگانى، حمل و نقل پاك 
نظیر پیاده، دوچرخه، آمــوزش و فرهنگ ترافیک، 
ایمنى در حمل و نقل و ترافیک، حمل و نقل هوشمند 
و فناورى هاى نوین، حمل و نقل بار، شــبکه معابر و 
زیرساخت ها، اقتصاد حمل و نقل (کاهش هزینه ها، 
افزایش بهره ورى هاى موجود)، حمل و نقل، محیط 

 زیست و مدیریت بحران برگزار مى شود.
عالقه منــدان مى توانند دردو گــروه ایده پردازان و 
تماشاگران شرکت کنند و فرم هاى مربوطه را حداکثر 
تا 30 خردادماه به دبیرخانه نظام پیشــنهادات و یا به 

آدرس np@isfahan.ir ارسال کنند. 

96 درصد اهداکنندگان خون 
مردان هستند

 رئیس سازمان انتقال خون اصفهان گفت: در استان 
اصفهان 128 هزار و 785 نفر افراد موفق به اهداى 
خون بوده اند؛ در این بین اهداى خون در بین آقایان 
96/9 درصــد و در بین بانوان هــم 3/1درصد بوده 

است.
مجید زینلى افزود: آمار اهداى خون بانوان نســبت 
به اینکه نیمى از جمعیت جامعه را تشکیل مى دهند، 
پایین اســت در صورتى که انتظار مــى رود بانوان 
مشارکت پررنگ ترى در عرصه اهداى خون داشته 
باشــند، خانم ها مى توانند به عنوان سفیران اهداى 

خون عمل کنند.
رئیس ســازمان انتقال خون اصفهان با بیان اینکه 
اهداکننده مستمر فردى اســت که سالى حداقل دو 
بار خون اهدا مى کند، عنوان کــرد: بهترین خون از 
اهداکنندگان مستمر گرفته مى شود؛ اهداکنندگان ما 
هر روز سالم تر مى شوند به این معنا که اهداکنندگان 
این آگاهــى را پیدا مى کنند که خــود را در معرض 

آلودگى ها قرار ندهند.

نمایشگاه «آینه دار خط» 
فردا افتتاح مى شود

نمایشگاه «آینه دار خط» به همراه رونمایى از کتاب 
اســتاد مرحوم حبیب ا... فضائلــى در گنجینه موزه 

هنرهاى معاصر اصفهان افتتاح مى شود.
به گزارش روابط عمومى سازمان فرهنگى- تفریحى 
شــهردارى اصفهان، گزیده آثار مرحــوم فضائلى 
شامل قطعات خوشنویســى به خطوط مختلف روز 
دوشــنبه 22 خردادماه از ســاعت 21و 30 دقیقه در 
گالرى شــماره یک موزه هنرهــاى معاصر افتتاح 

مى شود. 
زنده یاد حبیب ا... فضائلى اســتاد خوشنویســى در 
ســبک ها و اســلوب هاى مختلف بوده که مى توان 
ایشان را یکى از احیاکنندگان خطوط اسالمى و ایرانى 

در قرن حاضر برشمرد.
موزه هنرهاى معاصر ســازمان فرهنگى- تفریحى 
شــهردارى اصفهان همراه با افتتاح این نمایشگاه 
از کتاب «آینه دار خط» اثر اســتاد فضائلى نیز امروز 
یک شنبه 21 خردادماه از ساعت 18 تا 21 رونمایى 
مى کند.نمایشــگاه «آینه دار خط» شامل 40 تابلو 
از آثار مرحوم حبیب ا... فضایلى اســت که شــامل 
خطوط ثلث، نسخ، نســتعلیق و شکسته نستعلیق و

 تعلیق است.

معاون اجتماعى سازمان بهزیستى استان اصفهان گفت: 
تعداد کودکان کار در اصفهان در ســال گذشته 349 نفر و 
در سال قبل از آن 157 نفر بود که افزایش 120 درصدى 
را نشان مى دهد.مرضیه فرشاد با بیان اینکه افزایش تعداد 
دختران کار حساسیت بیشترى ایجاد مى کند، افزود: در سال 
94، سى و هشــت درصد کودکان کار، ایرانى و 62 درصد 
اتباع خارجى بودند، اما پارســال، 39 درصد این کودکان 
ایرانى و 61 درصد اتباع خارجى بودند.وى خاطرنشان کرد: 
مردم نســبت به کودکان ترحم دارند و وقتى کودکى را در 
حال کار و دستفروشى مى بینند تحت تأثیر قرار مى گیرند 
و به آنها کمک مى کنند و همین دلیلــى بر افزایش تعداد 

کودکان کار ایرانى است. فرشاد گفت: کار کردن کودکان 
علل مختلفى دارد که از آن جمله مى توان به فقر فرهنگى 
و فقر مالى خانواده ها و در برخــى موارد بیمارى پدر و مادر 
اشاره کرد که کودکان را مجبور به کار کردن مى کند.وى 
با اشاره به اینکه کودکان کار توسط شهردارى به بهزیستى 
ارجاع داده مى شوند و ما نیز این کودکان را در مرکز کودکان 
خیابانى ساماندهى و پذیرش مى کنیم، افزود: خانواده هاى 
این کودکان شناسایى مى شوند و در صورتى که صالحیت 
نگهدارى آنها را داشته باشند به کانون خانواده بازگردانده 
و کودکان بدسرپرســت هم به مراکز شبه خانواده منتقل 

مى شوند.

مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانى استان اصفهان 
گفت: کمیته تنظیم بازار مجوز توزیع هزار و 749 ُتن برنج 
و سه هزار و 211 ُتن شــکر در بازارهاى استان اصفهان 

را صادر کرد.
رضا نیک نداف اظهار داشــت: این میزان برنج و شکر 
به منظور تنظیم بازار در مــاه مبارك رمضان و از طریق 
فروشگاه هاى بزرگ زنجیره اى، اتحادیه هاى شرکت 
تعاونى مصرف و اشخاص حقیقى در این استان عرضه 
مى  شــود. وى با بیان اینکه شــکر با قیمت هر کیلو دو 
هزار و 520 تومان و برنج ســفید وارداتى به قیمت هر 
کیلو دوهزار و 400 تومــان در اختیار عاملین توزیع قرار

 مى گیــرد، افــزود: عاملین توزیع نیز موظف هســتند 
این کاال را بــا قیمت مصــوب تنظیم بــازار در اختیار 

مصرف کنندگان قرار دهند.
مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانى استان اصفهان 
همچنین از خرید 9 هزار ُتن گندم از کشاورزان این استان 
خبر داد و گفت: با آماده سازى 60مرکز خرید این شرکت 
تاکنون 9 هزار تن گندم بــه ارزش تقریبى 11میلیارد و 
700میلیون تومان از کشاورزان استان اصفهان خریدارى 
شده اســت. وى اضافه کرد: ســازمان جهاد کشاورزى 
اســتان اصفهان خرید 276 هزار ُتن گندم از کشاورزان 

استان در سال جارى را پیش  بینى کرده است.

افزایش 120 درصدى 
کود کان کار

توزیع 5000 ُتن برنج و شکر 
در بازار اصفهان

دبیراتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصوالت 
کشــاورزى اســتان اصفهان از طراحى سه زیرساخت 
صادراتى محصوالت کشاورزى شامل کارگو ترمینال، 
پایانه حمل ونقل و بســته بندى محصوالت کشاورزى 
خبر داد و گفت: کارگو ترمینال با همکارى اتاق بازرگانى 
سازمان هاى دولتى در فرودگاه اصفهان راه اندازى شده 

است.
احمدرضا همتى اظهار داشــت: ســاالنه 120 میلیون 
تن محصول کشــاورزى در ایران تولید مى شود که 20 

درصد آن به ضایعات تبدیل مى شــود. وى تأکید کرد: 
برخى از کشــورها با تکنولوژى نوین توانســته اند این 
میزان را به کمتر از 5 درصد کاهش دهندو از ضایعات نیز 

بهره بردارى کنند.
همتى با اشــاره به اینکه اســتان اصفهان در برخى از 
محصوالت کشاورزى رتبه نخســت را در کشور دارد، 
گفت: سیب، مرغ، شیر به  عنوان محصوالت اصلى استان 
است که انجمن ملى هیچ یک از آنها در استان تشکیل 

نشده است. 

به همت فرماندهی انتظامی و بهزیســتی استان براي 
اولین بار در کشور ســامانه پیامکی فوریت هاي پلیسی 
110 ویژه ناشنوایان راه اندازي شــد و به بهره برداري 

رسید. 
ناشنوایان استان که تا کنون هیچگونه راهی براي ارتباط 
با فوریت هاي پلیسی 110 نداشتند از این پس می توانند 
مشکالت و مشــاهدات خود در حوزه نظم و امنیت را از 

طریق پیامک به شماره 09011010110 ارسال نمایند.
فرمانده انتظامى اســتان اصفهان  با بیان اینکه اصفهان 

همیشه در کارهاي خیر پیش قدم بوده، یکی از کارهاي 
خیر را کمک به جامعه معلوالن عنوان کرد و اظهار داشت: 
در بررسی هاي صورت گرفته مشخص شد که جمعیت 
قابل توجهی از ناشنوایان در استان وجود دارند که به دلیل 
عدم قدرت تکلم نمی توانند با پلیس ارتباط برقرار کنند و 

نحوه ارتباط آنها با پلیس نیز تعریف نشده بود.
ســردار عبدالرضا آقاخانی افزود: در این زمینه یک کار 
علمی صورت گرفت و طی جلســات اندیشــه ورزي، 
مجموعه پلیس استان به این نتیجه رسید که یک سامانه 

پیامکی ویژه براي ارتباط ناشنوایان با مرکز فوریت هاي 
پلیس110 استان فراهم نماید. 

وى با بیان اینکه این ســامانه در حال حاضر در ســطح 
کالنشهر اصفهان قابل بهره برداري است از توسعه آن به 
کل استان در آینده اي نزدیک خبر داد و اظهار داشت: از 
این پس پلیس در کنار ناشنوایان خواهد بود و این عزیزان 
در صورتی که حادثه سرقتی یا تعرضی براي آنها رخ داد و 
یا اینکه با موارد مشکوك، توزیع مواد مخدر و دیگر جرائم 

روبه رو شدند می توانند به این سامانه پیامک بزنند.

اصفهان از توریســتى ترین شــهرهاى ایران است که 
مســافرت مجردى زنان به آن امرى بدیهى به شــمار 
مى آید، با این حــال برخى واحدهــاى اقامتى به ویژه 
مهمانســراها، مهمانپذیرها و هتل هاى کم ســتاره تر 
همچنان خود را مقید به بخشنامه اى مى دانند که نزدیک 
به دو دهه از ابطال آن مى گذرد کــه این گویاى نوعى 
برخورد سلیقه اى از جانب مراجع مربوطه است که اجازه 
نمى دهد واحدهاى اقامتى، با خیال آسوده پذیرش مسافر 
داشــته باشــند و با قانون و برخوردى نانوشته، عاملى 

بازدارنده شده اند.
هرچند که مهــدى نریمانى رئیس اتحادیــه هتلداران 
اصفهان منکر این قضیه مى شــود و به ایسنا مى گوید: 
اخیراً این موضوع به همه هتل هاى اصفهان ابالغ شده که 
اگر مسافر خانم، مدارك هویتى عکسدار و معتبر داشت، 
ممانعتى براى اسکان او ایجاد نکنند. او تأکید مى کند که 
زنان تنها یا مجرد براى اقامت در هتل هاى اصفهان منعى 
ندارند. با این حال اما او متذکر مى شود که اگر تا به حال 
ممانعتى صورت گرفته، در برابر افراد فاقد مدارك هویتى 

و عکسدار بوده است.
نریمانى به مواردى در بین مسافران هتل ها اشاره مى کند 
که خارج از سن بلوغ اجتماعى و مدنى بوده اند و مى گوید: 
گاهى مســافرانى به هتل ها مراجعه مى کنند که هنوز 
شناسنامه هایشان عکسدار هم نشده است. قطعًا ارجاع 
چنین افرادى به اداره اماکن ناشــى از مشــکوك بودن 

موردشان بوده است.  
وى درباره کوتاهى برخى واحدهاى اقامتى در اجراى این 
بخشنامه که ارجاع مسافران زن به اداره اماکن از آن حذف 
شده است، مى گوید: ممکن اســت مواردى پیش آمده 
باشد که حسب آن، اقدام کرده باشند و معموًال از مشترى 
مى خواهند که هماهنگ عمل کنند، اما به طور کل اگر 

مسافر مدارك معتبر داشته باشد، منعى وجود ندارد.
 نریمانى اضافــه مى کند:  این ابالغ بــه مهمانپذیرها و 
مسافرخانه ها نیز شده که اگر با مواردى از این دست روبه 

رو شدند، حتماً مسافر را بپذیرند.

عدم آگاهى و برخوردهاى سلیقه اى
پذیرش زنان تنها یــا مجرد در اقامتگاه هاى رســمى، 
درحالى همواره مطرح است که مدیرکل دفتر نظارت و 
ارزیابى خدمات گردشگرى یکسال پیش در زمان ابالغ 
شــیوه نامه اجرایى «ذخیره و ابطال اتاق در واحدهاى 
اقامتى ایران» تأکید کرده بود: سال هاســت بخشنامه 
نیــروى انتظامى در این باره باطل شــده اســت و این 
برخوردهاى ســلیقه اى در برخى اماکن اقامتى از «عدم 

آگاهى» ناشى مى شود.
ولى تیمورى گفته بود: هم اداره اماکن و هم ســازمان 
میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى در این باره 
هیچ محدودیتى ندارند و زنان تنهــا و مجرد مانند تمام 

شــهروندان مى توانند از حقوق کامل خود براى اقامت 
بهره مند شوند.

تیمورى این نکته را یادآور شد که مراکز اقامتى فقط باید 
مدارك هویتى این مراجعه کنندگان را مالحظه کنند و 
طبق شیوه نامه اخیر حتى الزم نیست این مدارك هویتى 

را نزد خود محفوظ نگه دارند.
رئیس وقت اماکن عمومى نیروى انتظامى سال 88 در 
اظهارنظرى در این باره گفته بود: هیچ هتل یا مرکز اقامتى 
حق ندارد براى پذیرش خانم ها درخواست نامه کتبى از 
اماکن کند و اصًال چنین چیــزى وجود ندارد که هتل ها 

زنان را بدون نامه از اماکن نپذیرند.
اســماعیل احمدى مقدم فرمانده وقت نیروى انتظامى 

نیز در همان سال ها اظهار کرده بود: تا جایى که من در 
جریان هستم، هیچ گونه ممنوعیتى براى پذیرش زنان در 
هتل ها وجود ندارد اما اگر چنین چیزى وجود داشته باشد، 

پیگیرى مى کنیم و با این موضوع برخورد خواهیم کرد.
با وجود چنیــن اظهاراتى و ابالغ بخشــنامه هاى مکرر 
دراین باره، اما برخــى اقامتگاه ها در بعضى شــهرها از 
جمله تهران، اصفهان، شــیراز، مناطق شمالى کشور و 
البته شــهرهاى کوچک تر همچنان با اعمال سلیقه اى 
این دستور روبه رو هســتند. برخى از واحدهاى اقامتى 
نیز بخشنامه هاى مکتوبى را در اختیار دارند که همچنان 
از آنها خواسته شده است حضور مســافران زن که تنها 

مراجعه کرده اند را به اداره اماکن اطالع دهند.

رئیس اتحادیه صنایع دستى اصفهان گفت: متأسفانه به 
دلیل عدم خدمات دهى به گردشگران داخلى و خارجى در 
محیط هاى توریستى اقتصاد در میدان امام(ره) در حوزه 

صنایع دستى فلج شده است.
عباس شــیردل پیرامون وضعیت فروش صنایع دستى 
اظهار داشــت: وضعیت فروش صنایع دستى تغییرى 
نسبت به گذشــته نداشــته و همچنان فروشگاه هاى 

عرضه  کننده صنایع دستى در رکود به سر مى برند.
وى ادامه داد: متأســفانه به دلیل عدم خدمات دهى به 
گردشــگران داخلى و خارجى در محیط هاى توریستى 
اقتصاد در میدان امام(ره) در حوزه صنایع دســتى عمًال 

فلج شده و شرایط نسبت به گذشته بدتر شده است.
رئیس اتحادیه صنایع دستى اصفهان پیرامون ساماندهى 
فروشگاه هاى میدان امام(ره) گفت: بر اساس مصوبه اى 
از سوى میراث فرهنگى مقرر شــد که  فروشگاه هایى 
که در حوزه غیر از صنایع دستى و سوغات اصفهان در 
محوطه هاى تاریخى از جمله میــدان امام(ره) فعالیت 

مى کنند، جمع آورى و تغییر کاربرى بدهند.
وى گفت: تاکنون بیش از ده کافى شاپ و رستوران به 
ظرفیت فروشگاه هاى میدان امام(ه) اضافه شده است 

اما به دلیل ماه مبارك رمضان در حال حاضر هیچ گونه 
خدماتى به گردشــگران خارجى و داخلى ارائه نمى کند 
که البته این مسئله مشکالتى را براى گردشگران ایجاد 

کرده است.
 شــیردل پیرامون برنامه هاى اتحادیــه در روز جهانى 
صنایع دســتى در اصفهان گفت: با توجه به تقارن روز 
جهانى صنایع دســتى با ماه مبــارك رمضان، اتحادیه 
ویژه برنامه ایــن روز را به بعد از مــاه رمضان موکول 

کرده است.

شهردار نجف آباد گفت: همزمان با اتمام 25کیلومتر 
از مجموع 35 کیلومتر شبکه انتقال پساب تصفیه 
خانه فاضالب نجف آباد، براى اولین بار از این منابع 
براى آبیارى فضاى سبز پارك 55هکتارى کوهسار 

استفاده شد.
مســعود منتظرى با اشــاره به اختصاص 120لیتر 
در ثانیه از پســاب به مدت 30ســال براى آبیارى 
فضاى ســبز نجف آباد گفت: با برآوردهاى اولیه، 
با خرید یک میلیارد و 300 میلیــون تومان لوله و 
دیگر تجهیزات مورد نیاز در کنار آموزش تعدادى از 
پرسنل شهردارى براى اجراى خط، به عالوه 2/5 
میلیارد تومان هزینه جهت هزینه هاى جانبى نظیر 
استخر، پمپ و... این پروژه با کمترین هزینه ممکن 
عملیاتى شــد.وى ادامه داد: براى انتقال پساب به 
این پارك، در حــدود 8 کیلومتر خــط انتقال اجرا
 شده است.منتظرى ســطح تحت پوشش شهر از 
نظر شبکه انتقال پساب را درحدود 60درصد برآورد 
کرد و بیان داشت: با اجراى 10کیلومتر باقیمانده از 
این طرح، امکان تزریق پساب در یک چرخه کامل 
براى آبیارى تمامى فضاى ســبز مناطق پنج گانه 

فراهم خواهد شد. 

 رئیس انجمــن صنفــى صنایع قیــر و بســته بندى 
فرآورده هاى نفتى استان اصفهان گفت: روند بازپرداخت 
مالیات استردادى به صادرکنندگان 15 روزه شده ولى 
در استان اصفهان ســالیانه و حتى دو ســال به طول 

مى انجامد.
محسن پورسینا اظهار داشت: یک تولیدکننده مصنوعات 
فلزى استان از  یک ســازمان دولتى طلبکار و به یک 
تولیدکننده فوالد بدهکار  بوده اســت، تولیدکننده دوم 
به همان سازمان دولتى بدهکار است. اتاق بازرگانى و 
هر دو تولیدکننده خواستار تهاتر بدهى بین این سازمان 
دولتى با دو تولیدکننده بودند ولى به دلیل بروکراســى 

پیچیده این مسئله حل نشــد و یکى از تولیدکنندگان تا 
مرز تعطیلى پیش رفت.

وى افزود: تهاتر بدهى، مالیاتى و بانکى مى تواند چرخه 
کسب  و کار واحدهاى تولیدى و بازرگانى را به حرکت 
درآورد ولى سازمان هاى دولتى همکارى چندانى در این 

راستا ندارند.
رئیس کمیسیون تشــکل هاى اتاق بازرگانى اصفهان 
تأکید کرد: براى حل مسائل واحدهاى تولیدى، حاکمیت 
استانى و ملى باید قاطعانه راهکارهاى اجرایى را دنبال 

کند و فقط به صدور بخشنامه اکتفا نکند و تالش کند.

مسئول دبیرخانه کانون هاي فرهنگی و هنري مساجد 
استان اصفهان گفت: امسال طرح ملى قرآنى 1451 با 
محوریت سوره هاى ملک و واقعه از ابتداى ماه مبارك 
رمضان به مدت سه ماه در سطح 300 مسجد منتخب 

استان اصفهان برگزار مى شود.
حجت االسالم والمســلمین رمضانعلى معتمدى افزود: 
این طرح در سطوح مختلف روخوانى، روان خوانى، حفظ 
و مفاهیم با حضور اســاتید قرآنى، نمازگزاران و عموم 
مردم در قالب کالس هاى 15 تا 20 نفره در کانون هاى 

فرهنگى و هنرى مساجد اجرا مى شود.
مسئول دبیرخانه کانون هاى فرهنگى و هنرى مساجد 
استان اصفهان تصریح کرد: در پایان این طرح سه ماهه 
از شرکت کنندگان آزمونى هم به صورت کشورى گرفته 

مى شود و از نفرات برگزیده تقدیر به عمل خواهد آمد.
معتمدى ادامه داد: این طرح تا شش تیرماه به آموزش 
ســوره ملک و تا 26 مردادماه به سوره واقعه اختصاص 

خواهد داشت.
معتمدى با اشــاره بــه دیگر برنامه هــاى کانون هاى 
فرهنگى و هنرى مساجد اضافه کرد: تواشیح و مسابقات 
قرآنى، محافــل مختلف قرائت قرآن، ســفره افطارى 
ساده در مساجد، تجلیل از اساتید و خانواده هاى قرآنى، 
شعرخوانى قرآنى، برگزارى تئاتر مسجدى و برگزارى 
نمایشــگاه دســتاوردها و تولیدات قرآنى کانون هاى 
فرهنگى و هنرى مساجد از جمله برنامه هاى کانون هاى 

مساجد در ایام ماه مبارك رمضان است.

وقتى یک مصوبه باطل شده هنوزبعد از 2 دهه اجرا مى شود

درباره منع اقامت مجردى زنان در هتل ها!

اقتصاد صنایع دستى در اصفهان
 فلج شده است

راه اندازي سامانه پیامکی فوریت هاي پلیسی  ویژه ناشنوایان روند 2 ساله بازپرداخت مالیات استردادى
 به صادرکنندگان

اجراى طرح قرآنى 1451 
در 300 مسجد اصفهان

استارت استفاده ازپساب 
در آبیارى فضاى سبز 

نجف آباد زده شد

طراحى 3 زیرساخت صادراتى
 براى محصوالت کشاورزى

شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان با رد شایعات 
آلودگى آب اصفهان، بر اطمینان از ســالمتى آب این 

شهر تأکید کرد.
در پى انتشــار شــایعه اى مبنى بر پیدا شدن سه الشه 
گوســفند در تصفیه خانه فوالد اصفهان، روابط عمومى 
شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان بر سالمت آب 

آشامیدنى اصفهان تأکید کرد.
شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در بیانیه اى با 
اشاره به تأمین آب آشامیدنى اصفهان از سد چم آسمان 
اعالم کرد: آب آشــامیدنى بعد از فرآیند چندمرحله اى 
تصفیه و اطمینان از سالمت آن به سمت شبکه خانگى 
هدایت مى شود و بیمارى تب کریمه کنگو اصًال از طریق 

آب منتقل نمى شــود. در پایان این بیانیه آمده اســت: 
شهروندان اصفهانى نگرانى از بابت آلودگى آب نداشته 

باشند و با خیال راحت از آب شرب شبکه استفاده کنند.

رد شایعات در رابطه با آلودگى آب

اصفهانى ها نگران سالمتى آب نباشند
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توزیع 1900 سبد غذایى
 در استان

به مناسبت ماه مبارك رمضان، با اجراى طرح «هماى 
رحمت» هزار و 900 سبد غذایى بین نیازمندان استان 

اصفهان توزیع شد.
معاون جمعیت هالل احمر استان اصفهان گفت: از 
ابتداى ماه مبارك رمضان بامشــارکت داوطلبان و 
خّیران این جمعیت، این تعداد سبد غذایى بین بیش از 
پنج هزار نفر از محرومان و نیازمندان و خانواده هاى 

زندانیان و بیماران توزیع شد.
علیرضا ســلیمى افزود: خّیران براى تهیه این تعداد 
سبد غذایى شامل برنج، روغن، حبوبات،خرما،گوشت، 
پنیر، کنســروجات، قند وشــکر یک میلیارد و 900 

میلیون ریال اهدا کردند.
وى با اشــاره به توزیع 120 پرس غذاى گرم نیز بین 
نیازمندان شهرســتان اصفهان گفــت: دراین طرح 
خداپسندانه که تا پایان ماه ضیافت الهى ادامه مى یابد 
عالوه برتوزیع اقالم خوراکى، سفره هاى افطارى در 
روستاها و مناطق محروم این استان نیز برپا مى شود.

فراخوان کنفرانس برق و 
کامپیوتر دانشگاه آزادمجلسى

فراخوان ارسال مقاله به کنفرانس ملى برق و کامپیوتر 
در دانشگاه آزاد اسالمى واحد مجلسى منتشر شد.

دبیر ایــن کنفرانــس گفت:الکترونیــک، قدرت، 
کنترل و مخابرات، مهندســى پزشکى،مکاترونیک 
و روباتیک،سیســتم هاى هوشــمند، انرژى هــاى 
تجدیدپذیر، اتوماسیون، فوتونیک و مخابرات نورى 
واقتصاد مقاومتى در مهندســى برق از موضوعات 

مرتبط با مهندسى برق است.
 فرهاد مصرى نژاد افزود: پژوهشگران و دانشجویان 
عالقه مند در حــوزه برق و کامپیوتر براى ارســال 
مقاله و کسب اطالعات بیشــتر به نشانى اینترنتى

 conf.iaumajlesi.ac.ir مراجعه کنند.

مرمت حمام خسرو آقا 
پس از 22 سال

عملیات اجرایى احیا و مرمت حمام تاریخى خسروآقا 
در اصفهان آغاز شد.

حمام تاریخى خسرو آقا در اصفهان متعلق به دوران 
صفویه است که در سال 1353 ثبت ملى شده است و 
در سال 1374 به دلیل احداث خیابان متأسفانه بخش 

زیادى از این حمام تخریب شد.
محمدحسن طالبیان معاون میراث  فرهنگى سازمان 
میراث  فرهنگى، صنایع  دســتى و گردشــگرى در 
خصوص احیاى ایــن حمام تاریخــى گفت: حمام 
تاریخى خســرو آقا 22 ســال پیش به  بهانه احداث 
خیابان تخریب شــد که در همان زمان با انتقادهاى 
فراوان دوســتداران میراث فرهنگى رو به  رو شــد و 
به  دلیل اهمیت این حمام تاریخــى، مرمت آن را با 

همکارى شهردارى اصفهان آغاز کرده ایم.
وى اضافه کرد: تنها بخش باقیمانــده از این حمام 
تاریخى، گرمخانه آن است که در زیر خیابان مدفون 
است و در حال حاضر نقشه هاى مرمت و احیاى این 
بناى تاریخى تهیه شــده اســت و به صورت رسمى 
خاکبردارى از این بناى تاریخى انجام و عملیات احیا 

و مرمت حمام خسروآقا شروع شده است.

تجهیزاصفهان به
2 آمبوالنس حوادث زیستى 

استان اصفهان به دو دستگاه آمبوالنس ویژه حوادث 
زیستى شامل حوادث میکروبى، شیمیایى و پرتویى 

مجهز شد.
قائم مقــام رئیس دانشــگاه اصفهان گفــت: این 
آمبوالنس ها به ســامانه و تجهیزات واکنش سریع 

در برابر حوادث زیستى مجهز شده اند. 
حمیــد صانعى افــزود: بســته هــاى تجهیزاتى و 
لباس هاى مخصوص براى حوادث زیســتى در این 
خودروها تعبیه شده است و آماده ارائه خدمات رسانى 

در استان اصفهان هستند. 

خبر

از ابتداى ســال تحصیلى 96-95تاکنون، بالغ بر 180 
هزار دانش آموز در اســتان اصفهــان در برنامه هاى 
آموزشــى طرح ملى دانش آموزى نجــات آب(داناب) 
شــرکت کردند.این دانش آموزان در مقطع متوســطه 
در هزار و 200 دبیرســتان استان اصفهان از طرح هاى 

آموزشى و فرهنگسازى آن برخوردار شدند. 
تدوین 930 هزار قلم آموزشــى بومى، 90 هزار پوستر 
آموزشى- اطالع رســانى، 40هزار جزوه آموزشى ویژه 
معلمان رابط، 110 هزار لوح فشرده، 690 هزار کتابچه 
ویژه ناجیان آب، معلمان و دانــش آموزان، 96میلیون 
دقیقه آمــوزش دانش آمــوزان و معلمــان، تعریف و 

اجراى بیش از 96 میلیون دقیقه کارگاه آموزشــى ویژه 
دانــش آمــوزان و معلمــان از اصلــى تریــن ریــز 
برنامــه هــاى ایــن طــرح بــه شــمار مــى رود.

اســتان هــاى اصفهان پــس از اســتان هــاى یزد، 
خراســان جنوبــى و سیســتان و بلوچســتان یکى از
 استان هایى است که با پدیده خشکسالى روبه رو است، 
شدت این پدیده در مرکز، شرق و جنوب شرقى اصفهان 
بیشتر از دیگر نقاط این استان است، به گونه اى که در 
حدود 64 درصد ازمساحت اســتان دچار خشکسالى و 
22/5 درصد گرفتار خشکسالى شــدید و بسیار شدید 

است.

معاون برنامه ریزى، ادارى و مالى فرماندارى کاشــان 
با بیان اینکه حجم باالى شــکایات مردمــى در مورد 
قیمت نان سنگک و بربرى با آرد یارانه اى رسیده است، 
گفت: طبق این شــکایات برخى نانوایان تحت عنوان

 نان ســنگک و بربرى بزرگ و پر کنجد، نان را با قیمت 
باالتر از قیمت مصوب عرضه مى کنند.

مسعود خاندایى افزود: نان سنگک پرکنجد به وزن 450 
گرم قرص نان و 25 گرم کنجد 9هزار ریال و نان بربرى 
پرکنجد به وزن 500 گرم چانــه خمیر و 25 گرم کنجد 

هفت هزار ریال تصویب شده است.
وى خاطرنشان کرد: طبخ نان مطابق با کیفیت و کمیت 

قبلى منــدرج در نرخ نامه به قوت خــود باقى و خارج از 
ضوابط و تحت عناوین دیگر به عنوان نان بزرگ و پشت 

و رو کنجد ممنوع است.
معاون فرماندار گفت: نانوایان موظف به نصب نرخنامه 
مصوب در معرض دید مشتریان هستند و مردم در صورت 
مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را به بازرسى اداره صنعت، 

معدن و تجارت با شماره 124 اعالم دهند.
وى با اشاره به میزان آرد توزیعى یارانه اى در شهرستان 
کاشان گفت: ماهانه در کاشــان 49 هزار و 898 کیسه 
آرد یارانه اى و بالغ بر 15 هزار کیسه آرد آزادپز در میان 

نانوایان سطح شهرستان توزیع مى شود.

ممنوعیت گران فروشى
نان بزرگ و کنجدى

شرکت 180هزار دانش آموز 
در طرح «داناب» 

مدیرکل دامپزشکى اســتان اصفهان با تأکید بر اینکه 
ویروس آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان هنوز هم در طبیعت 
وجود دارد اظهار داشت: براى مقابله با این ویروس باید 
همیشه یک گام جلوتر بود اما متأسفانه ما در حال حاضر 

صدگام عقب تر هستیم.
شهرام موحدى با اشاره با اقدامات گسترده انجام  شده 
براى کنترل این بیمــارى در اســتان اصفهان گفت: 
ســازمان دامپزشــکى تنها یک قطعه از پازل کنترل 
آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان بود و سایر قطعات توسط 
سازمان جهاد کشــاورزى، اتحادیه ها و تولیدکنندگان 

تکمیل شد.
وى با تأکید بر اینکــه ویروس آنفلوآنــزاى فوق حاد 
پرندگان هنوز هم در طبیعت وجود دارد اظهار داشــت: 
براى مقابله با این ویروس باید همیشه یک گام جلوتر 
بود اما متأسفانه ما در حال حاضر صدگام عقب تر هستیم.

وى ساختار نادرست و متراکم مرغدارى ها و مراکز تولید 
فاقد مجوز را از مهمترین عوامل گسترش این بیمارى 
دانست و ادامه داد: اصالح این ساختار و برخورد مناسب 
با متخلفان نیازمند مشارکت کمیسیون کشاورزى، آب و 
محیط زیست اتاق بازرگانى، اتحادیه ها و تولیدکنندگان 

است.

پیرمردهاى قدیمى و افــرادى که از کودکى در محالت 
اصفهان زندگى کرده اند تاریخچه دقیقى از آنچه امروز 
شهر اصفهان به آن تبدیل شده مى دانند. باغ هایى که به 
بهانه توسعه و پیشرفت یکى پس از دیگرى نابود و تبدیل 

به خیابان، کوچه ومیدان شده است.
باغ ارم، باغ اعتمادالدوله، باغ ایشــیک آقاســى باشى، 
باغ بادامســتان، باغ برج و باغ حاج صالح درضلع شرقى 
چهارباغ نو (مقصود چهارباغ خواجو اســت)، باغ بزرگ 
عباس آباد در ضلع غربى چهارباغ، باغ پهلوان حســین 
که مادى نیاصرم از وسط آن مى گذشته است، باغ تخت 
در ضلع غربى چهارباغ، بــاغ چرخاب، باغ چینى خانه در 
حوالى چهارباغ، باغ قورچى ها و باغ انارستان و سقاخانه 
که در حال حاضر به استثناى باغ چهلستون و باغ هشت 
بهشت و چهارباغ اثر دیگرى از باغ هاى مشهور آن زمان 
باقى نمانده است. باغ قوشخانه در محله قدیمى طوقچى 
که مرکز تربیت قوش هاى شــکارى و محل استقبال 
شاهان صفوى از مهمان هاى خود بوده است،باغ گلدسته، 
باغ شیرخانه در ضلع شــرقى چهارباغ، باغ ماما سلطان، 
باغ هزارجریب که از همه باغ هاى دیگر وسیع تر و زیباتر 
بوده و در دامنه شمالى کوه صفه و در محل فعلى دانشگاه 
اصفهان و شرق و شمال آن گسترده بوده است و سیاحان 
خارجى عصر صفویه این باغ را در ســفرنامه هاى خود 
«بهشت شاه عباس» و نیز باغ عباس آباد که به شخص 
شاه عباس اول انتساب دارد نام داده  اند. و بسیار باغ هاى 
دیگر،همه به مرور زمان تجزیه شــده انــد. ناژوان تنها

 باغ شهرى است که امروز باقى مانده و از گزند ساخت و 
ساز و تراکم فروشى شهردارى در امان مانده است.

امروز از آن باغ هاى سرسبز و پر میوه شهر اصفهان تنها 
میراثى که برجاى مانده انواع درختان توت، بعضًا برخى 
«چینه» هاى قدیمى باغ ها، درب هاى چوبى و چاه هاى 

آبى است که در سطح خیابان شهر پراکنده شده است.
چاه هاى آب در ســطح شــهر بال اســتفاده هستند و 
با تغییر کاربرى زمین ها از کشــاورزى به مســکونى و 
تبدیل آنها بــه خیابان و کوچــه هنوز این چــاه ها در 
کنار جــوى هــاى آب قــرار دارند و بخــش اعظمى 

از آب هــاى زیرزمینى در حال تلف شــدن هســتند.
یکى از خیابان هاى اصفهان که تعداد فراوانى چاه آب در 
آن وجود دارد خیابان فروغى است که از ابتداى آن تا بعد 
از چهار راه پنج رمضان وانتهاى آن و نرسیده به میدان، 
این چاه هاى آب به پراکندگى فراوان دیده مى شــوند. 
انباشت آب ها در جوى ها همراه با آشغال ها و دیگر مواد 
زاید به خصوص در شب ها باعث ســر ریز آب وآشغال 
به خیابان و کوچه هاى اطراف شــده است. که متأسفانه 
مأموران شــهردارى نیز در جمــع آورى زباله هاى کنار 
خیابان به روش «پرتابى» عمل مى کنند که در این روش

 بگیــر و نگیــر فــراوان دارد. ازآنطــرف کیســه 
آشــغال را بــه ســمت ماشــین زبالــه نشــانه

 مى گیــرد اما از طــرف دیگر یا ســوارخ مى شــود و 
یا داخــل جــوى آب پایین مــى آید.جمع شــدن این
 آب ها و بسته بودن بیشتر پل ها و تجمع زباله هاى خشک 
و تر از سوى دیگر سبب شده  است که بیش از پیش در این 
خیابان شاهد حضور و تردد موش هایى باشیم که بیشتر 

طعنه به گربه هاى این خیابان مى زنند تا موش!

نگاهى تاریخى به خیابان فروغى 
خیابان فروغــى از میــدان شــهدا آغاز و بــه میدان
 جمهورى  اســالمى ختم مى شــود. ازنظر جغرافیایى 
این خیابان در شــمال غربى اصفهان قرار گرفته است. 
کار آسفالت کشــى این خیابان به دهه 1320 شمسى بر
 مى گــردد و در دهــه 1330 یعنى پس از تأســیس و 
آزادســازى، آخرین خیابان شــهر اصفهان بود. پیش از 
آسفالت کشى، این خیابان در اصل جاده خاکى بوده است. 
خیابان فروغى شامل چند محله است که عبارتند از : پاچنار 
الوار، بهارستان، آسیاب، شهشــهان، دستگرده، علیقلى 

آقا،قبله دعا،تیران و آهنگران، بیدآباد، آب بخشگان و... 
فلکه شهدا در انتهاى شــمالى چهارباغ پایین قرار دارد، 
تا قبل از ســال 1314 قبرستان وســیعى بود به نام آب 
بخشان و قبور بسیارى از بزرگان اهل علم و دانش از علما 
و مجتهدین و ادبا و شعرا و نویسندگان در آنجا بود. هنگام 
احداث خیابان هاى چهارباغ پایین ، ابن ســینا، فروغى، 
کاوه و مدرس همه از بین رفت. وجه تسمیه این ناحیه که 

به مردبان شهرت داشته، آن است که: نهر بابا حسن که 
از بیدآباد به چهارسوق علیقلى آقا مى آید در اینجا به دو 
قسمت شده، قسمتى به سمت باغ کاعنایت و فلفلچى و 
سودان و قسمت دیگر به سمت استوارى باغ و شیرنان و 
سیف آباد و دودانگى مى رود. نهر باباحسن یک شعبه از 
مادى فدن مى باشد. به این مناسبت آنجا را آب بخشان 
( یعنى مرکز بخش آب) گفتند. از مؤسسات دولتى که در 
این قبرستان ایجاد شد دبستان تبریزى، مرکز بهداشت و 
درمان و هنرستان دخترانه را باید نام برد. بقیه گورستان 
غیر از خیابان ها و فلکه به صــورت خانه و مغازه درآمده 
است و اکنون از نقاط معمور و آباد شمال اصفهان به شمار 
مى رود.چارسو  و بازار علیقلى آقا در محله علیقلى آقاست 
و بانى این آثار خود علیقلى آقا از رجال معروف شاه سلطان 
حسین صفوى است. محله آســیاب محله اى بود که در 
آن آسیابى  وجود داشــت که با استفاده از نیروى آب نهر

 بید آباد ، به چرخش در مى آمد و گندم هایى را که  قاطران 
آورده بودند ، آســیاب مى کردند.  محله شهشــهان در 
نزدیکى فلکه شهدا و خیابان ابن سینا و محله بهارستان نیز 
در نزدیکى همین فلکه و ابتداى خیابان فروغى قرار دارد. 
در محله بیدآباد که در جنوب خیابان فروغى واقع است، 
بازارچه اى قرار دارد که بازارچه بیدآباد یا مسجد سید نام 
دارد. وجه تسمیه بیدآباد بدین دلیل بوده که  در این محل 
درختان عظیم و تنومند بید وجود داشته که بعد از ایجاد 
محله بیدآباد، همین نام به آن اطالق شده است. قدمت 
بازارچه بید آباد با تاریخ بناى مسجد سید همزمان است و 
ساخت آن در قرن سیزدهم شروع شد.حال با این تفاسیر 
و شناخت نسبى با تاریخچه این خیابان باید نسبت به آب 
هاى زیرزمینى، چاه ها و چشمه هایى که در این خیابان 
از سده هاى قبل به ارث رسیده و هنوز خشک نشده اند 

تجدید نظر کرد.
 سازمان هاى متولى چه شــهردارى و چه سازمان آب 
باید نســبت به این چاه ها اقداماتى را انجــام بدهند تا 
بتوان از آنهــا بهینه مصرف کــرد. با توجه بــه اینکه 
اصفهان در معرض خشکســالى و کمبود آب قرار دارد 
باید نســبت به منابع پنهان آبى به درســتى وبا آگاهى 

عمل کرد.

انباشت آب در جوى هاى  یک خیابان

شب هاى خیابان فروغى «آبدار» است
خطر شیوع دوباره  

آنفلوآنزاى
جمال نوروزباقرى فوق حاد پرندگان

ساسان اکبرزاده

«برنامه جامع مدیریت زیست بومى حوضه آبریز زاینده رود و 
تاالب بین المللى گاوخونى تهیه شده و پیش بینى آن است که 
طى یک برنامه پنج ساله بخشى از مشکالت برطرف شده 
و طى یک برنامه 20 ساله این تاالب احیا شود که البته انجام 
این کار نیازمند مشارکت و همکارى همه بخش ها و ذینفعان 

استان هاى اصفهان و چهارمحال و بختیارى است.» 
مدیر کل حفاظت محیط زیســت اســتان اصفهان که به 
مناسبت هفته محیط زیست 16 تا 22 خردادماه که امسال 
با شعار «من با طبیعتم» برگزار شد به میان خبرنگاران آمده 
بود با بیان این مطلب گفت: ما مصوبه 9 ماده اى براى احیاى 
حوضه زاینده رود داشــتیم ولى برنامه اى براى دستیابى به 
آن نبود اما حاال این برنامه در قالب مدیریت زیست بومى با 
برگزارى سه هزار و760 نفر ساعت برنامه ریزى و مشارکتى 
و 11 کارگاه مدیریت زیست بومى آماده شده و تالش داریم 

با کمک همه بخش ها امسال آن را اجرایى کنیم. 
حمید ظهرابى با ارائه گزارشــى از فعالیت هــاى اداره کل 
حفاظت محیط زیست استان اصفهان در بخش هاى مختلف  
در دولت تدبیر و امید، اظهار داشت: استان اصفهان در حوزه 
کاهش آلودگى هوا موفق ترین کالنشهر کشور بوده و حذف 
مازوت از نیروگاه ها، بارزترین آنهاست. وى افزود: با حذف 
مازوت از نیروگاه ها، توانستیم در هر شبانه روز از بروز 1772 
تن آلودگى جلوگیرى کنیم. این در حالى است که اصالح 
سوخت، بنزین استاندارد، نوســازى ناوگان حمل و نقل، 

افزایش پایش ها و... از دیگر اقدامات مى باشد. 
مدیر کل حفاظت محیط زیست اســتان اصفهان در ادامه 
گفت: روزهاى ســالم اصفهان از 108 روز در سال 92، به 
294 روز در سال 95 رسید. همچنین شناسایى کانون هاى 
بحران فرسایش بادى، تدوین و تصویب برنامه مقابله با گرد 
و غبار، اجراى برنامه جامع مقابله با گرد و غبار در شعاع 50 
کیلومترى شهر اصفهان، شناسایى کانون هاى انسان ساخت 
مولد گرد و غبار، تعطیلى کارخانه هاى تولید گچ سنتى و... از 

دیگر فعالیت ها به شمار مى رود. 
ظهرابى خاطرنشــان کرد: ما در صدد ساماندهى وضعیت 

کارخانه هاى آجرپزى که تاکنون چندان در این راه موفق 
نبودیم، هستیم و میزان پایش و نظارت بر کیفیت آب هاى 
سطحى و زیرزمینى از 130 مورد در سال 92 را به 692 مورد 
در سال 95 رســاندیم. وى از افزایش حجم فعالیت هاى 
حفاظت محیط زیست استان اصفهان با تغییر رویکرد دولت 
خبر داد و گفت: پسماندهاى صنعتى از مشکالت جدى ما 
بود که با توافق شرکت شهرك هاى صنعتى تا امروز براى 
بازیافت پســماندهاى صنعتى 17 شهرك در حال تدوین 
برنامه است. این در حالى است که ما شاهد افتتاح بزرگ ترین 

مرکز امحاى پسماند در هرند بودیم. 
مدیر کل حفاظت محیط زیست اســتان اصفهان در ادامه 
افزود: تعداد شهرهاى داراى برنامه مدیریت پسماند از 38 

شهر در سال 92 امروز به 62 شهر رسید و پسماند حدود 93 
درصد جمعیت استان با بهره بردارى از کارخانه هاى پسماند 
در شهرستان هاى شهرضا، دهاقان و... تحت پوشش بازیافت 
قرار گرفته است. ظهرابى گفت: جمعیت حیات وحش استان 
اصفهان (پستانداران قابل شــمارش) شامل آهو، بز، قوچ، 
میش و... از 21 هزار و 977 رأس در سال 92، به 29 هزار و 
95 رأس در سال 95  ارتقایافت و این میزان یک سوم حیات 
وحش کشور است که ما در حفظ تنوع زیستى در کشور بسیار 
موفق بودیم. وى اذعان داشت: ما در شهرستان برخوار یک 
اثر طبیعى ملى ایجاد و مصوب کرده ایم و در موته یک پارك 
ملى ایجاد کردیم و یک پناهگاه حیــات وحش در آران و 
بیدگل تحت عنوان کوه یخ ها بنا نهاده شد و سطح مناطق 

حفاظت شده استان از یک میلیون هکتار به یک میلیون و 
270 هزار هکتار رسید. 

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: براى 
مقابله با آثار خشکسالى و بیمارى، علیرغم اینکه بسیارى از 
استان ها جمعیتى از حیات وحش خود را از دست دادند اما، 
با به کارگیرى برنامه هاى مراقبتى شیوع بیمارى در حیات 

وحش استان نداشتیم. 
ظهرابى اضافه کرد: مشارکت مردم در تأمین علوفه به عنوان 
نذر علوفه از اتفاقات خوبى بود که به عنوان الگو در استان 

شکل گرفت. 
وى با اشاره به فعالیت هاى پژوهشى در اداره کل حفاظت 
محیط زیست استان اصفهان، گفت: محیط زیست استان 

اصفهان در کشــور رتبه نخســت را در این راستا به خود 
اختصاص داد. 

وى با تأکید بر اینکه مردم براى مشــارکت در برنامه هاى 
زیست محیطى باید آموزش ببینند، افزود: در این راستا در 
سال 92، سى هزار دانش آموز تحت آموزش بودند که این 
میزان در ســال 95 به 90 هزار دانش آموز رسید. البته ما 5 
مدرسه طبیعت در استان اصفهان داریم که دانش آموزان در 

یک روز با اجزاى طبیعت آشنایى پیدا مى کنند. 
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان اظهار داشت: 
اعتقاد دارم استان اصفهان با توانمندى هایى که دارد باید در 
استفاده از سیستم هاى نوین، فعالیت هایى را تجربه کند و 
در کشور الگو باشد که هوشمند کردن مسیر محیط بانان، 
بهره گیرى از تکنولوژى هاى پیشرفته و... را مدنظر داریم و 
در سال هاى 96 و 97 سعى داریم اولین منطقه هوشمند را در 

پارك کاله قاضى ایجاد کنیم. 
ظهرابى گفت: مسئوالن استان، مسائل زیست محیطى را 
اولویت مى دانند بنابراین باید اعتبار بیشترى را مسئوالن به 
ویژه فرمانداران به امر مسائل زیست محیطى اختصاص 
دهند. این در حالى اســت که برخــى از فرماندارى ها ده 
میلیون تومان براى مســائل زیســت محیطــى در نظر 
گرفته و فقط چهار میلیــون آن را تخصیص مى دهند و از 
محیط زیســت توقع انجام فعالیت هــاى اثربخش دارند. 
این در حالى است که مســئوالن باید بدانند پل، جاده و... 
باقــى نمى ماند و تخریب مى شــود ولى محیط زیســت 
براى نســل هاى آینده مى ماند که ما امــروز کمتر به آن 

مى پردازیم. 
وى بر تقویت منابع مالى، تجهیزات و امکانات محیط زیست 
استان تأکید کرد و گفت: ما در استان اصفهان به شدت از 
نظر منابع مالى، تجهیزات و امکانات دچار چالش هستیم 
و ایستگاه هاى قدیمى سنجش هوا، هزینه هاى سنگینى 
به ما تحمی ل مى کنند که باید به روز شــوند و از مسئوالن 
اســتان اصفهان انتظار مى رود با اختصــاص منابع مالى، 
امکان به کارگیرى تکنولوژى هاى روز را براى ما بیش از 

پیش فراهم سازند. 

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان در گفتگو با خبرنگاران اعالم کرد

 احیاى تاالب گاوخونى با یک برنامه 20 ساله

سرپرســت مدیریت امور پردیس هاى دانشگاه 
فرهنگیان اســتان اصفهان گفت: افزایش 400 
دانشــجوى مقطع دکترا در برنامــه راهبردى 

دانشگاه فرهنگیان دیده شده است.
شهرام عروف زاد با اشاره به اینکه خبر پذیرش 
400 دانشــجو در مقطع دکترا در دانشگاه هاى 
پردیس دانشگاه فرهنگیان تکذیب شده است، 
اظهار داشــت: هنوز شوراى گســترش نظر و 

مجوزى در این خصوص ارائه نداده است. 
سرپرســت مدیریت امور پردیس هاى دانشگاه 
فرهنگیان استان اصفهان با بیان اینکه در حدود  
چهار هزار و 300 دانشــجو در دانشگاه پردیس 
اســتان اصفهان تحصیل مى کنند، اضافه کرد: 
افزایش 400 دانشــجوى مقطع دکترا در برنامه 
راهبردى دانشگاه فرهنگیان دیده شده است که 
در چند سال آینده مطرح مى شود و تا این لحظه 

هیچ مجوزى براي آن صادر نشده است.

عدم پذیرش 
دانشجو یان دکترا

 در  دانشگاه فرهنگیان
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى واراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر آراء هیاتهاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانها فاقد سند رسمى در واحد ثبتى 
منطقه شمال اصفهان تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضیان  محرز گردیده است. لذا مش خصات متقاضیان 
و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى میشود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سندمالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند  از تاریخ انتشار اولین آگهى به 
مدت دو ماه اعتراض خود را با 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 نماید. بدیهى است در صورت  انقضاى مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض نسبت به صدور سند مالکیت طبق مقررات اقدام خواهد شد.
1- راى شــماره  21017 1395603020260   مورخ  1395/11/27    خانــم فاطمه محمدصالحى دهنوى  به 
شناسنامه شــماره 3214  کدملی 1283101688  صادره اصفهان  فرزند رضا  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 346  مترمربع از پالك شماره 8 فرعى از 452 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه 

عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى رضا محمد صالحى دهنوى
2-  راى شــماره  139560302026019970   مورخ  1395/11/16 اقاى حســینعلى اله بخش دولت ابادى به 
شناسنامه شماره 6445  کدملی 6609134510  صادره دولت اباد  فرزند رمضان  نسبت به ششدانگ یکباب گاراژ 
به مساحت 298,74  مترمربع از پالك شماره 13 فرعى از 15182 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى رمضان اله بخش
3- راى شــماره  139560302026019971   مورخ  1395/11/16   اقاى حسینعلى اله بخش دولت ابادى به 
شناسنامه شماره 6445  کدملی 6609134510  صادره دولت اباد  فرزند رمضان  نسبت به ششدانگ یکباب مغازه 
به مساحت 27,90  مترمربع از پالك شماره 13 فرعى از 15182 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى رمضان اله بخش
4- راى شــماره  139560302026019972   مورخ   11/16/ 1395  آقاى حسینعلى اله بخش دولت ابادى به 
شناسنامه شماره 6445  کدملی 6609134510  صادره دولت اباد  فرزند رمضان  نسبت به ششدانگ یکباب مغازه 
به مساحت 21,44  مترمربع از پالك شماره 13 فرعى از 15182 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى رمضان اله بخش
5- راى شماره  1395460302026019023   مورخ  1395/10/28   خانم شهین مستاجران گورتانى  به شناسنامه 
شماره 38  کدملی 1290167087  صادره اصفهان  فرزند براتعلى  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 192,96  

مترمربع از پالك شماره 13998 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
6- راى شماره  139560302026013259   مورخ  10 /1395/8  خانم لیال بصیرى به شناسنامه شماره  70401  
کدملی  1281802840   صادره اصفهان  فرزند اسداله  ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 52,06  مترمربع از 
پالك شماره  83 فرعى از 14915  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از 

مالک رسمى آقاى امین اله پیکان پور
7- راى شــماره  139560302026014001 مورخ 1395/8/19  آقاى مهدى قائدى بارده  به شناسنامه شماره  
2794  کدملی 1287143970 صادره اصفهان  فرزند رمضانعلى  ششدانگ یکبابخانه به مساحت 105  مترمربع از 
پالك شماره 15178  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى 

آقاى ابوالقاسم امیدیان سوارباغى
8- راى شماره   139560302026019575مورخ   1395/11/12 خانم منیره نوري اسکندري به شناسنامه شماره 
1676 کدملی 1159320918 صادره فریدن فرزند بهرام آقا در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت   153 مترمربع 
پالك شماره  168 فرعی از 15177 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
9- راى شماره  21086 1395603020260   مورخ   1395/11/28   اقاى رسول پهلوانى خوابجانى  به شناسنامه 
شماره 2642  کدملی 1286674212  صادره اصفهان  فرزند ابوالقاسم  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان  به 
مساحت 112,35  مترمربع از پالك شماره 15173  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى 

مع الواسطه از مالک رسمى آقاى نعمت اله خان برومند
10- راى شماره  139560302026022995   مورخ   1395/12/26    آقاى رسول پهلوانى خوابجانى  به شناسنامه 
شماره 2642  کدملی 1286674212  صادره اصفهان  فرزند ابوالقاسم  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 147,65  مترمربع از پالك شماره 13886  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد     
11- راي شماره   139560302026021770   مورخ   1395/12/5   آقاي فرامرز عیدي به شناسنامه شماره 661 
کدملی 5558698901 صادره فریدونشهر فرزند ماندنی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به 
مساحت 100,79 مترمربع از پالك شماره 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى 

مع الواسطه از مالک رسمى آقاى على امین الرعایا
12- راى شماره    139560302026021771   مورخ   1395/12/5    خانم فاطمه اله یاري به شناسنامه شماره 
626 کدملی 1290471622 صادره خمینی شهر فرزند غفور  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به 
مساحت 100,79 مترمربع از پالك شماره 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى 

مع الواسطه از مالک رسمى آقاى على امین الرعایا
13- راى شماره  139560302026022086   مورخ   1395/12/11   اقاى محمد رضا شیاسى به شناسنامه شماره 
449 کدملی 1129150951 صادره فریدونشهر فرزند شکر خدا نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
220 مترمربع از پالك شماره 309 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه 

از مالک رسمى آقاى عباس زارع نریمانى
14- راى شماره    139560302026022769   مورخ   12/21/ 1395   آقاي حسین تقی زاده گوري به شناسنامه 
شماره 25 کدملی 4469805076 صادره مهریز فرزند تقی نســبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 202,63 مترمربع از پالك شماره 41 فرعی از15177 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد     
15- راى شــماره    139560302026022768   مورخ   12/21/ 1395  خانم شایسته دهقان پور به شناسنامه 
شماره 38 کدملی 4469826022 صادره مهریز فرزند عباس نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 202,63 مترمربع از پالك شماره 41 فرعی از15177 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد     
 16- راى شماره    139560302026023015   مورخ  12/26/ 1395   خانم فاطمه میرى جندانى  به شناسنامه 
شماره 3  کدملی 5659772935  صادره اصفهان  فرزند حسین  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان   به مساحت 
123,77  مترمربع از پالك شماره 203 فرعى از 14915  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه 

عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى على دهقانى
17- راى شماره    139560302026015989   مورخ  9/20/ 1395  خانم اکرم اکبري قلعه سرخی به شناسنامه 
شــماره 1100060405 کدملی 1100060405 صادره فالورجان فرزند منصور در ششدانگ  یک باب خانه  به 
مساحت  61,50  مترمربع پالك شماره  1 فرعی از 13992 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه 

نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى بمانعلى قدوسى
18- راى شماره  13950302026009304   مورخ  5/29/ 1395    خانم نفیسه دالور اصفهانی به شناسنامه شماره 
163 کدملی 1288140721 صادره  اصفهان فرزند حســین در  ششدانگ  یک باب   خانه به مساحت    143,90     
مترمربع پالك شماره     82    فرعی از     15187         اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که مالک رسمى حسن 
فنائى و نامبرده فوت و  صدیقه فنائى احد از وراث نامبرده مى باشد مورد تقاضا با قولنامه عادى از طرف صدیقه فنائى  

مع الواسطه به متقاضى واگذار شده است
19- راى شــماره    139560302026019795   مورخ  11/14/ 1395   آقاي  مرتضی حیدري ســودجانی به 
شناسنامه شماره 4414 کدملی 1293081302 صادره اصفهان فرزند عبداله بصورت ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 121,43 مترمربع از پالك شماره 13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد     
20- راى شماره   139560302026018447   مورخ  10/20/ 1395  آقاي ناصر پاك زاد به شناسنامه شماره 34 
کدملی 4459624400 صادره تفت فرزند قنبرعلی در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت 147   مترمربع پالك 
شماره  - فرعی از 13741 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکین 

رسمى آقایان سید مصطفى حسینى و سید مرتضى زارعى دو نفر از ورثه مرحوم سید محمود زارعى
21- راى شــماره   139560302026018820   مورخ   10/26/ 1395    آقــاي عبدالکریم احمدي قوهکى  به 
شناسنامه شماره 1351 کدملی 1091605718 صادره نجف آباد فرزند حسینعلی در سه دانگ مشاع از ششدانگ  
یک باب ساختمان باستثناى ثمنیه اعیانى آن به مساحت  148,90  مترمربع پالك شماره  274 فرعی از14915  

اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
22- راى شماره   139560302026018807    مورخ   1395/10/26  آقاي حسین فرح بخش به شناسنامه شماره 
55 کدملی 6219782976 صادره فریدن فرزند اسداله در سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب ساختمان باستثناى 
ثمنیه اعیانى آن به مساحت  148,90  مترمربع پالك شماره  274 فرعی از14915  اصلی واقع در بخش 5  ثبت 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
23- راى شماره   139560302026020936  مورخ   1395/11/26  آقاي ایمان یزدخواستی به شناسنامه شماره 
6531 کدملی 1287406645 صادره اصفهان فرزند مهدي بصورت سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان  
به مساحت 209,87 مترمربع از پالك شماره 433 فرعی از 14874 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد     
24- راى شماره    139560302026020938   مورخ  1395/11/26 آقاي مهدي یزدخواستی به شناسنامه شماره 
21156 کدملی 1970213876 صادره مسجد سلیمان فرزند رمضان بصورت سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
ساختمان  به مساحت 209,87 مترمربع از پالك شماره 433 فرعی از 14874 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
25- راى شــماره     139560302026004067   مورخ   1395/3/4 آقاي احمد مرادي به شناسنامه شماره 60 
کدملی 6609764921 صادره دولت آباد فرزند یداله در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت      115,75   مترمربع 
پالك شــماره    13900     اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک 

رسمى آقاى اسداله صادقى برزانى    
26- راى شماره   13946030202604831   مورخ  23 /1394/3  آقاي حبیب فاروقی به شناسنامه شماره 1822 
کدملی 2431236579 صادره حوزه 2 مرودشت  فرزند حسین در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 195,44 

مترمربع پالك شماره 15182 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
27- راى شــماره    139660302026001374   مورخ   29 /1396/01  خانم سمیه راستی به شناسنامه شماره 
3018 کدملی 1284970744 صادره اصفهان فرزند عباسعلی در سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب ساختمان  
به مساحت    234,66 مترمربع پالك شــماره -  فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد     
28- راى شماره    139660302026001375   مورخ   1396/1/29 آقاي علیرضا جابرزاده انصاري به شناسنامه 
شماره 1734 کدملی 1286904110 صادره اصفهان فرزند حسین در ســه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب 
ساختمان  به مساحت    234,66 مترمربع پالك شماره -  فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
29- راي شماره 0463 13966030202600   مورخ  1396/01/19  خانم منیرالسادات طباطبائى  به شناسنامه 
شــماره 978  کدملی 1287177425  صادره اصفهان  فرزند سیدعبداله نســبت به ششدانگ یکباب کارگاه به 
مساحت 211,35  مترمربع از پالك شماره 15189 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد     
30- راى شماره  00117 1396603020260   مورخ   1396/01/14     آقاي عبداله روزبهانی ماهورکی به شناسنامه 
شماره 488 کدملی 6219415698 صادره بوئین میاندشت فرزند رضا بصورت ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 
98,53 مترمربع از پالك شــماره 13900  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالک رسمى خانم فاطمه حسن شهریارى
31- راى شــماره  22724 1395603020260   مورخ  1395/12/21 اقاى مانده على فرقانى اسفیدواجانى  به 
شناسنامه شماره 44963  کدملی 1280875224  صادره اصفهان  فرزند ابوالقاسم  نسبت به ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 209,70  مترمربع از پالك شــماره 13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد     
32- راى شماره  22710 1395603020260  مورخ   1395/12/21   اقاى باقر زارعى  به شناسنامه شماره 4  کدملی 
1291270221  صادره اصفهان  فرزند ولى اله  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 387  مترمربع از 
پالك شماره 215 فرعى از 15179 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
33- راى شــماره  22184 1395603020260   مورخ   12/14/ 1395   اقاى ســیدمحمدرضا الهى دوست  به 
شناسنامه شماره 96  کدملی 1291127151  صادره اصفهان  فرزند ســیدمجتبى  نسبت به ششدانگ یکباب 
ساختمان  به مساحت 294,40  مترمربع از پالك شماره 698 فرعى از 99  اصلی واقع در بخش 16  ثبت اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
34- راى شــماره 22916 1395603020260  مورخ  12/24/ 1395 آقاي ایرج کیانی هرچگانی به شناسنامه 
شماره 43 کدملی 4623053296 صادره شهر کرد فرزند محمد بصورت ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 
220 مترمربع از پالك شماره 309 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از 

مالک رسمى آقاى اکبر شریفیان اصفهانى و خانم طاهره کرباسى باب الدشتى
35- راى شماره  23013 1395603020260  مورخ 1395/12/26   اقاى سیدمحسن رضوى زاده  به شناسنامه 
شــماره 34  کدملی 1199816981  صادره شهرضا  فرزند سیدحسن  نسبت به ســه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکبابخانه   به مساحت 168,91  مترمربع از پالك شماره 15180  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد     
36- راى شــماره  23014 1395603020260   مورخ   1395/12/26   خانم ســمیه رضوى زاده  به شناسنامه 
شــماره 204  کدملی 1291570888  صادره اصفهان  فرزند سیدولى اله  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکبابخانه   به مساحت 168,91  مترمربع از پالك شماره 15180  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد     
37- راى شماره 23012 1395603020260   مورخ   1395/12/26    اقاى سیدمحسن رضوى زاده  به شناسنامه 
شماره 34  کدملی 1199816981  صادره شهرضا  فرزند سیدحســن  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان  به 
مساحت 152,91  مترمربع از پالك شماره 136 فرعى از 14915  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد     
38- راى شماره  22329 1395603020260   مورخ  1395/12/15    آقاي اصغر حیدري سودجانی به شناسنامه 
شماره 56 کدملی 4621988662 صادره شهرکرد فرزند حسن در  ششدانگ  یک باب ساختمان تجارى ادارى  به 
مساحت  55,05  مترمربع پالك شماره 464  فرعی از 99 اصلی واقع در بخش 16  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد     
39- راى شماره  22879 1395603020260   مورخ   1395/12/23   خانم زهرا مالیحیی علویجه به شناسنامه 
شماره 42 کدملی 1091966745 صادره نجف اباد فرزند رضا بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 98,50 
مترمربع از پالك شماره فرعی از اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از 

مالک رسمى آقاى ابراهیم طال کوب
40- راى شماره 00037 1396603020260   مورخ   01/08/ 1396   آقاي صفرعلی ابراهیمی به شناسنامه شماره 
2 کدملی 5499639681 صادره تیران فرزند حسین اقا بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 196,50 مترمربع 
از پالك شماره 482 فرعی از 99 اصلی واقع در بخش 16  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
41- راى شماره 21159 1395603020260   مورخ   11/30/ 1395     آقاي  محمد قاضی نژاد به شناسنامه شماره 
1570 کدملی 1286524938 صادره اصفهان فرزند علی در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  90,34  مترمربع 
پالك شماره -  فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از 

مالک رسمى آقاى عزیزاله زراعتى شمس آبادى
42- راى شماره 00011 1396603020260   مورخ   01/07/ 1396      آقاي خدارحم کرمی دره ساري به شناسنامه 
شماره 10 کدملی 6219837169 صادره  بوئین میاندشت فرزند محمدحسین بصورت ششدانگ یکباب خانه  به 
مساحت 90,93 مترمربع از پالك شماره 437 فرعی از99  اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه 

نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى محمود دلیر پور
43- راى شــماره  18309 1395603020260   مورخ   10/20/ 1395     آقاي  محمدعلی سعیدي قهساره به 
شناسنامه شماره 52 کدملی 1189626772 صادره اردستان فرزند رضا در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  
139,10  مترمربع پالك شماره  1 فرعی از 14928 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد     
44- راى شماره  22420 1395603020260   مورخ  12/16/ 1395   آقاي حسین صادقی قهساره به شناسنامه 
شماره 23 کدملی 1189709503 صادره اردستان فرزند محمدحسن در  ششدانگ  یک باب ساختمان  به مساحت  
253  مترمربع پالك شماره  480 فرعی از 15177 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد     
45- راى شماره  23017 1395603020260   مورخ  12/26/ 1395   خانم زهره دوامى  به شناسنامه شماره 53414  
کدملی 1281631108  صادره اصفهان  فرزند حسن  نسبت به ششدانگ یکباب مغازه   به مساحت 32,03  مترمربع 
از پالك شماره 465 فرعى از 15177  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
46- راى شماره  23018 1395603020260   مورخ   12/26/ 1395  خانم زهره دوامى  به شناسنامه شماره 53414  
کدملی 1281631108  صادره اصفهان  فرزند حسن  نسبت به ششدانگ یکباب مغازه   به مساحت 30,90  مترمربع 
از پالك شماره 465 فرعى از 15177  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
47- راى شماره 23021 1395603020260   مورخ  26 /1395/12   خانم زهره دوامى  به شناسنامه شماره 53414  
کدملی 1281631108  صادره اصفهان  فرزند حسن  نسبت به ششدانگ یکباب مغازه   به مساحت 28,06  مترمربع 
از پالك شماره 465 فرعى از 15177  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
48- راى شماره 23020 1395603020260   مورخ   26 /1395/12 خانم زهره دوامى  به شناسنامه شماره 53414  
کدملی 1281631108  صادره اصفهان  فرزند حسن  نسبت به ششدانگ یکباب مغازه   به مساحت 41,91  مترمربع 
از پالك شماره 465 فرعى از 15177  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
49- راى شماره  23019 1395603020260   مورخ   26 /1395/12  خانم زهره دوامى  به شناسنامه شماره 53414  
کدملی 1281631108  صادره اصفهان  فرزند حسن  نسبت به ششدانگ یکباب مغازه   به مساحت 28,55  مترمربع 
از پالك شماره 465 فرعى از 15177  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
50- راى شماره 03353 1395603020260   مورخ   27 /1395/02 آقاي محمود علی بک به شناسنامه شماره 
29 کدملی 1285402316 صادره اصفهان فرزند احمد در ششدانگ یک باب ساختمان تجارى به مساحت 44,66 
مترمربع پالك شــماره - فرعی از 13992 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى 

مى باشد     
51- راى شماره   22735 1395603020260   مورخ   1395/12/21  اقاى احمد سلطانى  به شناسنامه شماره 43  
کدملی 1290463859  صادره اصفهان  فرزند  حیدر  نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 47,10  مترمربع 
از پالك شماره 61 فرعى از 14874 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
52- راى شماره  22718 1395603020260   مورخ   1395/12/21    اقاى غضنفر زینلى خویگانى  به شناسنامه 
شماره 18  کدملی 1159764832  صادره فریدن  فرزند امیر  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 106,70  

مترمربع از پالك شماره 13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
53- راى شماره  18412 1395603020260   مورخ   1395/10/20  خانم شهناز ذکراللهى  به شناسنامه شماره 
576  کدملی 1285457277  صادره اصفهان  فرزند باقر نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 354,16  
مترمربع از پالك شماره 47 فرعى از 14874 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى 

مى باشد     
54- راى شماره 22522 1395603020260   مورخ   1395/12/17 آقاي  مجتبی شفیعی علویجهء به شناسنامه 
شماره 12 کدملی 1092014357 صادره نجف آباد فرزند حسین در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  180  
مترمربع پالك شماره -  فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که مالک رسمى اسماعیل شهبازى  
بموجب ســند 20428 مورخ 1352/9/21  دفتر   92 اصفهان بوده بموجب گواهى حصر وراثت شماره 57 مورخ 
1359/1/19 دادگاه شهرستان اصفهان فوت نموده که مورد درخواســت مع الواسطه بموجب قولنامه از طرف 

حیدرعلى احد از ورثه اسماعیل  به متقاضى واگذار شده و تعدادى از شهود آن را تایید نموده اند
55- راى شماره  10827 1395603020260   مورخ   1395/08/29 خانم زهره انتشاسفند به شناسنامه شماره 
984 کدملی 1286007313 صادره اصفهان فرزند مصطفی در  ششــدانگ  یک باب  ســاختمان   به مساحت   
154,40   مترمربع پالك شماره   1   فرعی از  14874        اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد     
56- راى شماره 00065 1396603020260   مورخ 1396/01/10 آقاي حجت اله دهقان نرگانی به شناسنامه 
شماره 14 کدملی 1111435243 صادره فالورجان فرزند علی بصورت ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 175 
مترمربع از پالك شماره 448 فرعی از14874 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى 

مى باشد     
57- راى شماره  00020 1396603020260   مورخ 1396/01/08   آقاي یداله سیف اللهی مورنانی به شناسنامه 
شــماره 243 کدملی 1286068924 صادره اصفهان فرزند احمد بصورت ششــدانگ یکباب خانه  به مساحت 
245,05 مترمربع از پالك شــماره 13 فرعی از14874 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد     
58� راى شماره   00018 1396603020260   مورخ   1396/01/07  خانم مهري سیف الهی مورنانی به شناسنامه 
شماره 233 کدملی 1284015556 صادره اصفهان فرزند احمد بصورت ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 170 
مترمربع از پالك شماره 13 فرعی از14874 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى 

مى باشد     
59- راى شماره  00048 1396603020260   مورخ   1396/01/09  خانم فاطمه داعی حسن صباغ به شناسنامه 
شماره 821 کدملی 1285387600 صادره اصفهان فرزند کاظم در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  234,91  
مترمربع پالك شــماره -  فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى 

مى باشد     
60- راى شماره  00019 1396603020260   مورخ   1396/01/08  آقاي اصغر سیف اللهی سورانی به شناسنامه 
شماره 493 کدملی 1286020654 صادره اصفهان فرزند احمد بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 257,25 
مترمربع از پالك شماره 13 فرعی از14874 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى 

مى باشد     
61- راى شماره 00058 1396603020260   مورخ   1396/01/10  آقاي نعمت اله هونجانی به شناسنامه شماره 
18 کدملی 1199758906 صادره شهرضا فرزند رضاقلی در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  69,36  مترمربع 
پالك شماره 302 فرعی از 14915 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از 

مالک رسمى آقاى عباسعلى یسارى
62- راى شماره  22621 1395603020260   مورخ   1395/12/18 خانم بتول هراتیان به شناسنامه شماره 853 
کدملی 1288624824 صادره اصفهان فرزند حسین در یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب ساختمان به 
مساحت  89,77  مترمربع پالك شماره  - فرعی از 14017 اصلی که به شماره 14017,204 تغییر کرده واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى حسین بنکدارپور
63- راى شماره  22622 1395603020260   مورخ  1395/12/18 آقاي حسن یزدانی باغملکی به شناسنامه 
شــماره 4 کدملی 5419390205 صادره مبارکه فرزند عباس در یک و نیم دانگ مشــاع از ششدانگ  یک باب 
ساختمان به مساحت  89,77  مترمربع پالك شماره  - فرعی از 14017 اصلی که به شماره 14017,204 تغییر 
کرده واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى حسین بنکدارپور
64- راى شــماره   22623 1395603020260   مورخ 1395/12/18آقــاي عبدالمجید تیموري جروکانی به 
شناسنامه شماره 1297 کدملی 1289318751 صادره اصفهان فرزند عباس در یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ  
یک باب ساختمان به مساحت  89,77  مترمربع پالك شماره  - فرعی از 14017 اصلی که به شماره 14017,204 
تغییر کرده واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواســطه از مالک رسمى آقاى حسین 

بنکدارپور
65- راى شماره  22620 1395603020260   مورخ  1395/12/18 آقاي رضا جوانی جونی به شناسنامه شماره 
1379 کدملی 1283038056 صادره اصفهان فرزند علی در یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب ساختمان 
به مساحت  89,77  مترمربع پالك شماره  - فرعی از 14017 اصلی که به شماره 14017,204 تغییر کرده واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى حسین بنکدارپور
66- راى شماره  00068 1396603020260   مورخ  1396/01/10 آقاي حسین رستم زاده بید آبادي به شناسنامه 
و کدملی 1273337557 صادره اصفهان فرزند محمد بصورت سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان نیمه 
تمام  به مساحت 239,50 مترمربع از پالك شماره 14018  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد     

67- راى شماره  00066 1396603020260   مورخ  1396/01/10 خانم زهرا رستم زاده بیدآبادي به شناسنامه 
شماره و کدملی 1272487261 صادره اصفهان فرزند محمد بصورت سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان 
نیمه تمام  به مساحت 239,50 مترمربع از پالك شــماره 14018  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد     
68- راى شماره  00012 1396603020260   مورخ  1396/01/07   آقاي  محسن فرزانه فر به شناسنامه شماره 
3089 کدملی 1286124050 صادره اصفهان فرزند رضا در  سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت 
77,20   مترمربع پالك شماره  - فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى 

مع الواسطه از مالک رسمى آقاى رجبعلى جبارى باطانى
69-  راى شماره  00013 1396603020260   مورخ  1396/01/07   آقاي مسعود عبداله قاضی زفره به شناسنامه 
شماره 22062 کدملی 1292137908 صادره اصفهان فرزند محسن  در  سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب 
خانه  به مساحت 77,20   مترمربع پالك شماره  - فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى رجبعلى جبارى باطانى
70- راى شماره  22782 1395603020260   مورخ  1395/12/22  خانم پوران زارعی سفید دشتی به شناسنامه 
شــماره 104 کدملی 4650597803 صادره بروجن فرزند محمد زمان در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  
50  مترمربع پالك شماره -  فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالک رسمى آقاى مرتضى صدرى
71- راى شــماره  10013 1395603020260   مــورخ  1395/06/11 وراى اضالحــى شــماره 
139660302026001527 مورخ 96/1/31 آقاي سیف اله نجفی به شناسنامه شماره 4 کدملی 1129715779 
صادره  فریدونشهر فرزند صفرعلی در  ششدانگ  یک باب  ساختمان   به مساحت   88,40      مترمربع پالك شماره  

4. 14457   اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
72- راى شماره  22675 1395603020260   مورخ  1395/12/19 آقاي سید جواد مشتاقیان به شناسنامه شماره 
939 کدملی 1285698010 صادره اصفهان فرزند سید مرتضی بصورت ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 20,50 
مترمربع از پالك شماره 642 فرعی  ((که به پالك 3749 فرعى استاندارد سازى شده است )) از 452 اصلی واقع در 

بخش 16  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     

73- راى شماره  18713 1395603020260   مورخ  1395/10/25 آقاي محمد شفیعی نیک آبادي به شناسنامه 
شماره 9203 کدملی 1282876554 صادره اصفهان فرزند حسین در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت   71,02 
مترمربع پالك شماره  77 فرعی از14915  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالک رسمى آقاى رضا دهقانى احد از ورثه اسماعیل دهقانى
74- راى شماره  17864 1395603020260   مورخ  1395/10/14 آقاي مرید رحیمی پردنجانی به شناسنامه 
شماره 24 کدملی 4679553081 صادره فارسان فرزند علی رحم در ششدانگ  یک باب ساختمان  به مساحت 
326,15  مترمربع پالك شماره 110  فرعی از 14915 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه 

عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى محمد رحیم امین الرعایا
75- راى شماره  20026 1395603020260   مورخ  1395/11/16  اقاى نصیر طرف روا به شناسنامه شماره 966  
کدملی 1829047280  صادره خرمشهر  فرزند جابر نسبت به ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 122,60  مترمربع 
از پالك شماره 860 فرعى از 99 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از 

مالک رسمى آقاى على قاضى زاده
76- راى شماره  16481 1395603020260   مورخ  1395/09/28 آقاي  محسن کریمی به شناسنامه شماره 
145 کدملی 2411512406 صادره آباده فرزند غالمعلی در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت 180,95  مترمربع 
پالك شماره 66  فرعی از14915  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    

77- راى شــماره  22418 1395603020260   مورخ  1395/12/16  آقاي مهران حیدري به شناسنامه شماره 
129 کدملی 4622165732 صادره شهرکرد فرزند حشمت اله بصورت 106 سهم مشاع از 265 سهم ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 261,53 مترمربع ازپالك شماره  15182 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
78- راى شماره  22419 1395603020260   مورخ  1395/12/16 خانم طاهره مسیح نائینی به شناسنامه شماره 
44828 کدملی 1280873876 صادره اصفهان فرزند محمود بصورت 53 ســهم مشاع از 265 سهم ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 261,53 مترمربع ازپالك شماره  15182 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
79- راى شماره  22423 1395603020260   مورخ  1395/12/16خانم زهرا خاتون سمندگانی به شناسنامه 
شماره 52 کدملی 5759620800 صادره چادگان فرزند مسیب بصورت 26,50 سهم مشاع از 265 سهم ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 261,53 مترمربع ازپالك شماره  15182 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
80- راى شماره  22424 1395603020260   مورخ  1395/12/16 آقاي رمضان اسماعیلی به شناسنامه شماره 
39 کدملی 5759608878 صادره چادگان فرزند مرتضی قلی بصورت 26,50 سهم مشاع از 265 سهم ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 261,53 مترمربع ازپالك شماره  15182 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
81- راى شماره  22427 1395603020260   مورخ  1395/12/16 آقاي  صادق مقدم به شناسنامه شماره 16425 
کدملی 2909120058 صادره نقده فرزند حسن بصورت 53 سهم مشاع از 265 سهم ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت 261,53 مترمربع ازپالك شماره  15182 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد    
82- راى شماره  22437 1395603020260   مورخ  1395/12/16 آقاي مهدي اسدي به شناسنامه شماره 611 
کدملی 1288175515 صادره اصفهان فرزند حسین در  ششدانگ قسمتى از ساختمان تجارى ادارى که با پالك 
15100,65 بایستى تجمیع گردد به مساحت  38,35  مترمربع پالك شماره  2 فرعی از 15100 اصلی واقع در بخش 

5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
83- راى شــماره  22609 1395603020260   مورخ  1395/02/18  آقاي سهیل عاطفی افوسی به شناسنامه 
شماره 735 کدملی 1090990383 صادره نجف آباد فرزند حسین در  سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه  به 
مساحت  142,66  مترمربع پالك شماره  - فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه 

نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى رجبعلی جابري باطانی
84- راى شماره  22607 1395603020260   مورخ  1395/12/18 خانم ثریا حقیقی نجف آبادي به شناسنامه 
شماره 2 کدملی 4622937662 صادره شهرکرد فرزند عنایت اله در  سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه  به 
مساحت  142,66  مترمربع پالك شماره  - فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه 

نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى رجبعلی جابري باطانی
85- راى شماره  22534 1395603020260   مورخ  1395/12/17  آقاي مهدي اسدي اجگردي به شناسنامه 
شماره 15 کدملی 1111628084 صادره فالورجان فرزند عباس در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت 152,21   
مترمربع پالك شــماره -  فرعی از 14028 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالک رسمى آقاى تقى ناقه مورنانى
86- راى شماره  00052 1396603020260   مورخ  1396/01/09   آقاي علی انصاري اردلی به شناسنامه شماره 
2063 کدملی 4688970676 صادره اردل فرزند علی محمد در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  264,17  
مترمربع پالك شماره  - فرعی از 309 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه 

از مالک رسمى آقاى على اسدى جاجائى  
87- راى شماره  00412 1396603020260   مورخ  1396/01/17   آقاي  امیرحسین بیاتی به شناسنامه شماره 
10 کدملی 4623084043 صادره شهرکرد فرزند اسکندر در  ششدانگ  یک باب ساختمان مسکونى  به مساحت 
174,05 مترمربع پالك شماره 12898  فرعی از 14458 اصلی که سابقاً 14458,108 بوده واقع در بخش 5  ثبت 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
88- راى شماره  00040 1396603020260   مورخ  1396/01/09   آقاي مجید طالبی به شناسنامه شماره 1653 
کدملی 1286726093 صادره اصفهان فرزند غالمرضا در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  253  مترمربع 
پالك شماره 72  فرعی از 14039 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    

89- راى شماره  22175 1395603020260   مورخ  1395/12/14   اقاى على آتشى  به شناسنامه شماره 1477  
کدملی 5110180881  صادره شاهین شهرومیمه  فرزند حسن  نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 22,57  
مترمربع از پالك شــماره 62 فرعى از 99 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالک رسمى آقاى حسن آتشى دلیگانى
90- راى شماره  22174 1395603020260   مورخ  1395/12/14  اقاى على آتشى  به شناسنامه شماره 1477  
کدملی 5110180881  صادره شاهین شهرومیمه  فرزند حسن  نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 21,78  
مترمربع از پالك شــماره 62 فرعى از 99 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالک رسمى آقاى حسن آتشى دلیگانى
91- راى شماره  22344 1395603020260 مورخ  1395/12/15 آقاي یوسفعلی منصوریان به شناسنامه شماره 
31 کدملی 5129802438 صادره سمیرم سفلى فرزند نظرعلی در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت 97,15   
مترمربع پالك شــماره  4 فرعی از15182  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالک رسمى آقاى محمد پهلوانى خوابجانى  
92- راى شماره  22608 1395603020260   مورخ  1395/12/18   آقاي احمد سمیعی به شناسنامه شماره 145 
کدملی 6609764212 صادره دولت آباد فرزند حسن بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 264,80 مترمربع 
از پالك شماره 6 فرعی از14039 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    

93- راى شــماره  22331 1395603020260   مــورخ  1395/12/15   خانم پروین باقري مکاري تکلیمی به 
شناسنامه شماره 17 کدملی 2659512914 صادره رودبار فرزند قاسم در  ششدانگ  یک باب ساختمان تجارى 
ادارى  به مساحت  46  مترمربع پالك شماره1088   فرعی از 99 اصلی واقع در بخش 16  ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد    
94- راى شــماره  10274 1395603020260   مورخ  1395/06/15   آقاي تقی جانقربان به شناسنامه شماره 
3 کدملی 5129804457 صادره دهاقان فرزند علی در چهار دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  
197,50  مترمربع پالك شــماره  107 فرعی از 14458 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد    
95- راى شماره  10275 1395603020260   مورخ  1395/06/15  خانم رقیه جانقربان الریچه به شناسنامه 
شماره 13 کدملی 5129834984 صادره سمیرم سفلى فرزند باقر در دو دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه  
به مساحت  197,50  مترمربع پالك شماره  107 فرعی از 14458 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد    
96- راى شماره  20867 1395603020260   مورخ  1395/11/26  اقاى قدرت اله کرمى  به شناسنامه شماره 
47  کدملی 1249559391  صادره نائین  فرزند محمد  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
216,39  مترمربع از پالك شــماره 13882 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى 

مى باشد    
97 راى شــماره  20868 1395603020260   مورخ  1395/11/26  خانم صغرا ابراهیمى کجانى  به شناسنامه 
شــماره 8  کدملی 1249660981  صادره نائین  فرزند على  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 216,39  مترمربع از پالك شماره 13882 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد     
98- راى شماره  22906 1395603020260   مورخ  1395/12/24  خانم منیژه رضازاده به شناسنامه شماره 1341 
کدملی 1286957222 صادره اصفهان فرزند دریاقلی در دو دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  
288,79  مترمربع پالك شماره 82  فرعی از14039  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه 

عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى محمد بهروز
99- راى شماره  22911 1395603020260   مورخ  1395/12/24 طلعت خانم همایونی قهفرخی به شناسنامه 
شماره 254 کدملی 4622239779 صادره فرخ شهر فرزند محمد حسین در چهار دانگ مشاع از ششدانگ  یک 
باب خانه  به مساحت  288,79  مترمربع پالك شماره 82  فرعی از14039  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى محمد بهروز
100- راى شماره  22777 1395603020260   مورخ  1395/12/22   آقاي مجتبی جان نثاري به شناسنامه شماره 
1024 کدملی 1293134643 صادره خمینى شهر فرزند رحیم در  ششدانگ  یک باب مغازه  به مساحت  50  مترمربع 
پالك شماره 862  فرعی از 452 اصلی واقع در بخش 16  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
101- راى شماره  00007 1396603020260   مورخ  1396/01/07  آقاي اکبر عزیزي دستگردي به شناسنامه 
شماره 27 کدملی 1142193683 صادره خمینی شــهر فرزند ابوالقاسم بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 191,63 مترمربع از پالك شماره 62 فرعی از 14457 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه 

نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى حسین شکرانى
102- راى شماره  22731 1395603020260   مورخ  1395/12/21 خانم نسرین امینى نژاد  به شناسنامه شماره 
94  کدملی 1189588234  صادره اردستان  فرزند جلیل نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت 195,85  مترمربع از پالك شماره 80 فرعى از 14874 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد     
103- راى شماره  22732 1395603020260   مورخ  1395/12/21 خانم وجیهه امینى نژاد  به شناسنامه شماره 
19  کدملی 1189603535  صادره اردستان  فرزند جلیل نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت 195,85  مترمربع از پالك شماره 80 فرعى از 14874 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد     
104- راى شــماره  22581 1395603020260   مورخ  1395/12/18  آقاي سیدابراهیم قدیمی نهرخلجی به 
شناسنامه شماره 42 کدملی 1159665605 صادره فریدن فرزند سیداسمعیل نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت 166,53 مترمربع پالك شماره108 فرعی از14458 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى محمدبختیارى
105- راى شماره  19976 1395603020260   مورخ  1395/11/16  اقاى ستار بخشنده بابرصاد به شناسنامه 
شماره 266  کدملی 4620377422  صادره شهرکرد  فرزند چراغعلى  نســبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 200,80  مترمربع از پالك شــماره 13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد     
106- راى شماره  19977 1395603020260   مورخ  1395/11/16  اقاى بهمن درویشى به شناسنامه شماره 
672  کدملی 4171380189  صادره الیگودرز  فرزند صفقلى  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 200,80  مترمربع از پالك شماره 13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد     
107- راى شماره  23001 1395603020260   مورخ  1395/12/26  اقاى علیرضا ربیعى دولت ابادى  به شناسنامه 
شــماره 255  کدملی 6609546010  صادره اصفهان  فرزند على اکبر  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان  به 
مساحت 119  مترمربع از پالك شماره 15182  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالک رسمى آقاى حاج عباس صدیقى مورنانى
108- راى شــماره  22307 1395603020260   مورخ  1395/12/14  آقاي سیدمحمود جزائري نوکابادي به 
شناسنامه شماره 1352 کدملی 1289383111 صادره اصفهان فرزند رضا در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  
73,75  مترمربع پالك شماره  - فرعی از 15084 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد     
109- راى شماره  15269 1395603020260   مورخ  1395/09/09  خانم فاطمه نوري جزه به شناسنامه شماره 
1205 کدملی 5658972078 صادره کوهپایه فرزند رضا در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت   101,20 مترمربع 

پالك شماره  76 فرعی از 14915 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
110- راى شــماره  22371 1395603020260 مورخ  1395/12/15 اقاى ابوالقاســم سرجوقیان به شناسنامه 
شــماره 49133 کدملی 1281588393 صادره اصفهان فرزند احمد نســبت به ششــدانگ یکبــاب 389,80 

به مســاحت کارگاه  مترمربع از پالك شــماره 120 فرعــى از14915 اصلــی واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان 
خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواســطه از مالک رسمى سهم االرث ســید زین العابدین احد از وراث على محمد 

کرباسى
111- راى شماره  19997 1395603020260   مورخ  1395/11/16  آقاي غالم حسین شهبازى کیا به شناسنامه 
شماره 421 کدملی 6639861216 صادره مسجد سلیمان فرزند عبدالحسین در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  
109,40 مترمربع پالك شماره  34 فرعی از 14915 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد     
112- راى شماره  22894 1395603020260   مورخ  1395/12/24  آقاي یوسف ترکی هرچگانی به شناسنامه 
شماره 1158 کدملی 1288886756 صادره اصفهان فرزند رمضان در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  69,70  
مترمربع پالك شماره -  فرعی از13900  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه 

از مالک رسمى آقاى محمد صدرى
113- راى شــماره  15221 1395603020260   مورخ  1395/09/09  آقاي سیف اله عروجی رزوه به شناسنامه 
شماره 136 کدملی 5759725041 صادره چادگان فرزند محمد عیســی درششدانگ  یک باب خانه  به مساحت 
179,30   مترمربع پالك شماره  182 فرعی از15177  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد      
114-راى شــماره   139560302026020993    مورخ    1395/11/27     آقاى ابوالفضل ابدال محمودابادى  به 
شناسنامه شماره 40  کدملی 5110416486  صادره برخوار  فرزند على نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
381,18 مترمربع از پالك شماره 637 فرعى از 411 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى 

مع الواسته از مالکین رسمى آقایان عباس امیرى محمودابادى وعلى ابدال محموابادى
115-راى شماره   139560302026022347    مورخ    1395/12/15    آقاى حسن سلیمی افجانی به شناسنامه 
شــماره 185 کدملی 1283972654 صادره اصفهان فرزند اکبر در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  285,60  
مترمربع پالك شماره  60 فرعی از 14874 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که مالک رسمى امیر هوشنگ یزدان 
شاهمراد بوده که بموجب وکالتنامه 93508 مورخ  1373,11,19   دفتر 36 به آقاى مهدى کاویانى شمس آبادى و 
سپس بموجب وکالتنامه 94241 مورخ 1374/10/23 دفتر 36 اصفهان به محمد حسن پورعزیزیان واگذار شده  است

116-راى شــماره   139560302026021195    مورخ    1395/11/30    خانم طیبه سنمار  به شناسنامه شماره  
29405  کدملی 1282221582 صادره اصفهان فرزند احمد نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به 
مساحت 179,15 مترمربع از پالك شماره 481 فرعى از99 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد
117-راى شماره   139560302026021196    مورخ    1395/11/30    آقاى محمد خواجه  به شناسنامه شماره 738 
کدملی 1287555462 صادره اصفهان فرزند محمد حسین نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به 
مساحت 179,15مترمربع از پالك شماره 481 فرعى از99 اصلی واقع در  بخش 16 ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد
118-راى شماره   139560302026022745    مورخ    1395/12/21   آقاى ابوالقاسم منصورى جاجائى  به شناسنامه 
شماره 10  کدملی 5499560668  صادره تیران وکرون  فرزند  محمدباقر  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان  به 
مساحت 251,85  مترمربع از پالك شماره 309 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسته از مالک رسمى شهردارى اصفهان
119-راى شماره   139560302026022670    مورخ    1395/12/19     آقاى خسرو بصیري به شناسنامه شماره 935 
کدملی 1286435102 صادره اصفهان فرزند احمد بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 253 مترمربع 
از پالك شماره 309  اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسته از مالک رسمى 

آقاى نعمت اله کیانى قلعه سرد
120-راى شماره   139560302026014124    مورخ    1395/8/20    آقاى مهدیقلى قاسمى پیربلوطى به شناسنامه 
شماره  7  کدملی 4622758229  صادره شهرکرد  فرزند رمضانعلى  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 
74,22  مترمربع از پالك شماره 268  فرعى از 452  اصلی واقع در  بخش 16 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد
121-راى شماره   139660302026000448    مورخ    1396/1/19   خانم نرگس شمس  به شناسنامه شماره 43685  
کدملی 1750427990  صادره اهواز  فرزند جعفر نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 325,50  مترمربع از 

پالك شماره 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد
122-راى شماره   139560302026021140    مورخ    1395/11/28     آقاي مهدي بیات به شناسنامه شماره 103 
کدملی 5110603693 صادره حوزه 11 اصفهان فرزند عبدالکریم در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت 206,71   
مترمربع پالك شــماره 432  فرعی از 411 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسته از مالک رسمى آقاى رضا بیات
123-راى شماره   139560302026022370    مورخ    1395/12/15   اقاى مرتضى رضایى خوزانى  به شناسنامه 
شماره 59142 کدملی 1281688258 صادره اصفهان فرزند رضا نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 230 
مترمربع از پالك شماره 711 فرعى از99 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد
124-راى شماره   139660302026000060    مورخ    1396/1/10   آقاي غالم هاشمی به شناسنامه شماره 1181 
کدملی 1159545006 صادره فریدن فرزند علی در ششــدانگ  یک باب خانه  به مساحت  94,25 مترمربع پالك 
شماره 4  فرعی از15182  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسته از مالک رسمى 

آقاى ابوالقاسم امین الرعایا
125-راى شــماره   139560302026013099    مورخ    1395/08/08   آقاي  سیدحسین کریمی به شناسنامه 
شماره 977 کدملی 1283962071 صادره اصفهان فرزند سیدحسن در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  200  
مترمربع پالك شماره -  فرعی از13900  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد

126-راى شماره   139560302026022624    مورخ    1395/12/18   خانم افسانه حسینی چقائی به شناسنامه 
شماره 2101 کدملی 1755451490 صادره اهواز فرزند محمدظاهر بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
154,95 مترمربع از پالك شماره 171 فرعی از 15179 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد
127-راى شــماره   139660302026000033    مورخ    1396/01/08   آقاي صفدر اکبري به شناسنامه شماره 
12 کدملی 4621954679 صادره شهرکرد فرزند محمد علی در سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه و مغازه 
متصله  به مساحت 60   مترمربع پالك شماره -  فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد
128-راى شــماره   139660302026000032    مورخ    1396/01/08   خانم زهرا خالقی اصفهانی به شناسنامه 
شماره 1085 کدملی 1283966026 صادره اصفهان فرزند احمد در سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه و 
مغازه متصله  به مساحت 60   مترمربع پالك شماره -  فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد
129-راى شماره   139560302026022625    مورخ    1395/12/18   خانم ناهید مرادي آزاد به شناسنامه شماره 
89901 کدملی 1281894567 صادره اصفهان فرزند رسول بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 116,45 
مترمربع از پالك شــماره 37 فرعی از 14915 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى 

مى باشد
130-راى شماره   139560302026022647    مورخ    1395/12/19   آقاي مجید بهارلوقره بلطاقی به شناسنامه 
شــماره 1194 کدملی 6219503813 صادره فریدن فرزند اکبر بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
212,45 مترمربع از پالك شماره 15182 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد

131-راى شماره   139660302026000413    مورخ    1396/01/17   آقاي  محمد لطفی به شناسنامه شماره 235 
کدملی 1249491673 صادره نائین فرزند عبدالرضا در  ششــدانگ  یک باب خانه  به مساحت  231,50  مترمربع 

پالك شماره 127  فرعی از 14915 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد
132-راى شماره   139560302026022439    مورخ    1395/12/16   آقاي حسین نصیري دزکی به شناسنامه 
شماره 89934 کدملی 1281894230 صادره اصفهان فرزند ایرج بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 88,62 
مترمربع از پالك شماره 13900  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسته از مالک 

رسمى خانم عفت رنجبران
133-راى شماره   139660302026000023    مورخ   1396/01/08   آقاي هوشنگ ورپشتی به شناسنامه شماره 
150 کدملی 1816555460 صادره آبادان فرزند امان اله در  ششــدانگ  یک باب ساختمان به مساحت  193,50  
مترمربع پالك شــماره 448  فرعی از14874 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى 

مى باشد
134-راى شماره   139560302026022337    مورخ    1395/12/15   آقاي مسعود احمدي بنى به شناسنامه شماره 
87 کدملی 1170561004 صادره لنجان فرزند بهرامعلی در ششــدانگ  یک باب خانه  به مساحت  250  مترمربع 
پالك شماره 516  فرعی از 99 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان که مالک رسمى آقاى سید احمد سجادى بوده 
که نامبرده بموچب گواهى حصر وراثت 897 مورخ 1370/08/05 شعبه 10 دادگاه عمومى حقوقى اصفهان فوت 
نموده و ورثه عبارتند از همسر و دو دختر و یک پسر بنامهاى معصومه لندیان جزى و شهناز و فخرالسادات و سید احمد 

سجادى جزى که بموجب مورد درخواست از طرف اکبر سجادى بعنوان سهم االرث به متقاضى واگذار شده است 
135-راى شماره   139560302026022999    مورخ    1395/12/26   خانم رویا کرمى کتکى  به شناسنامه شماره 
57  کدملی 4622121328  صادره شهرکرد  فرزند محمدعلى  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 145  
مترمربع از پالك شماره 247 فرعى از 99  اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسته 

از مالک رسمى خانم فاطمه ناصرى اصفهانى
136-راى شــماره   139560302026022914    مورخ    1395/12/24   خانم زهرا دره گزنی دهقی به شناسنامه 
شماره 2458 کدملی 1287070612 صادره اصفهان فرزند پرویز بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 98,61 
مترمربع از پالك شماره  15178 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسته از مالک 

رسمى محمد حسن امیدیان
137-راى شماره   139560302026023008    مورخ    1395/12/26   اقاى عیسى محققى علویجه  به شناسنامه 
شماره 64328  کدملی 1281068861  صادره اصفهان  فرزند محمدمهدى  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
137,20  مترمربع از پالك شماره 33 فرعى از 15179  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى 

مع الواسته از مالک رسمى اکبر بهلول
138-راى شماره   139560302026023010    مورخ    1395/12/26   اقاى عبدالحسین اخترشناس  به شناسنامه 
شــماره 155  کدملی 4723095489  صادره بغداد  فرزند کاظم  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
155,93  مترمربع از پالك شماره 26 فرعى از 15179  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه 

عادى مع الواسته از مالک رسمى حمیدشیروانى
139-راى شــماره   139560302026022750    مورخ    1395/12/21   شرکت آهنگران وصنعتگران اتومبیل 
سنگین اصفهان  به شناسه ملى شماره 10260285042  نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین محصوربامستحدثات 
آن  به مساحت 1562,50  مترمربع از پالك شماره 627 فرعى از 452 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد
140-راى شــماره   139560302026022426    مورخ    1395/12/16   عبد الحمید میرزائی به شناسنامه شماره 
3695 کدملی 1817920561 صادره آبادان فرزند کرم در ششدانگ  یک باب مغازه  به مساحت  22,85  مترمربع 
پالك شماره 1492  فرعی از 15177 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد

141-راى شماره   139560302026023009    مورخ    1395/12/26    خانم اقدس جعفرى امام زاده ئى  به شناسنامه 
شماره 6994  کدملی 1282851349  صادره اصفهان  فرزند لطف اله  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
44,60  مترمربع از پالك شماره 15180  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسته 

از مالکین رسمى حیدرعلى وحسین وحسنعلى جندقیان
142-راى شــماره   139660302026000008    مورخ    1396/01/07   آقاي  ابراهیم محمدي کمال آبادي به 
شناسنامه شماره 855 کدملی 5649497567 صادره حوزه 2 اصفهان فرزند حسن در  ششدانگ  یک باب خانه  به 
مساحت   154,55 مترمربع پالك شماره   - فرعی از14903  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد
143-راى شماره   139560302026022614     مورخ    1395/12/18   آقاي  محمدعلی ترکان به شناسنامه شماره 
943 کدملی 1285445678 صادره اصفهان فرزند نعمت اله بصورت ششدانگ یکباب ساختمان تجارى ((باستثناء 
بها ثمنیه اعیانى ان ))  به مساحت 26,80 مترمربع از پالك شماره  13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى مى باشد                 
144-راى شــماره   139560302026015725    مورخ    1395/09/16    آقاي سیدحســن تربتیان به شناسنامه 
شماره 852 کدملی 1284464733 صادره اصفهان فرزند سیدحسین درششــدانگ  یک باب کارگاه به مساحت  
1000  مترمربع پالك شماره 34و139  فرعی از 412 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد
145-راى شماره   139560302026013342    مورخ    1395/08/10   احمد ستوده مقدم به شناسنامه شماره 1015 
کدملی 1283962454 صادره اصفهان فرزند محمد در سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  201  
مترمربع پالك شماره -  فرعی از  13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد

146-راى شماره   139560302026013340    مورخ    1395/08/10   خانم زهره زارعی شمس آبادي به شناسنامه 
شــماره 41 کدملی 1291376399 صادره اصفهان فرزند قربانعلی در  سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه  
به مساحت  201  مترمربع پالك شماره -  فرعی از  13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد

ادامه در صفحه 7
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ادامه از صفحه 6
147-راى شــماره   139660302026000069    مورخ    1396/01/10   آقاي ســید جمال فالحتی به شناسنامه 
شماره 1566 کدملی 1283565080 صادره اصفهان فرزند سیدمرتضی بصورت ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 

230 مترمربع از پالك شماره فرعی از اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد
148-راى شــماره   139560302026022442    مورخ    1395/12/16    آقاي امیدعلی دادور به شناسنامه شماره 
65 کدملی 5558679506 صادره فارسان فرزند فیض اهللا بصورت ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 110,75 
مترمربع از پالك شماره 274 فرعی از14915 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسته از مالکیت خدیجه احد از وراث عبدالخالق کشاورز
149-راى شــماره   139560302026022178    مورخ    1395/12/14     اقاى حجت اله صالحى اســکندرى  به 
شناسنامه شماره 47  کدملی 1159839778  صادره فریدن  فرزند یداله  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
ساختمان  به مساحت 190,28  مترمربع از پالك شماره 26و27 فرعى از 15177 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسته از مالک رسمى حسن قربانى
150-راى شماره   139560302026022180    مورخ    1395/12/14    اقاى شهرام صالحى اسکندرى  به شناسنامه 
شــماره 2165  کدملی 1159325790  صادره فریدن  فرزند ولى اله  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
ساختمان  به مساحت 190,28  مترمربع از پالك شماره 26و27 فرعى از 15177 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسته از مالک رسمى حسن قربانى
151-راى شماره   139560302026022937    مورخ    1395/12/25   آقاي ایوب مولوي پردنجانی به شناسنامه 
شماره 5 کدملی 4679617098 صادره فارسان فرزند همت علی در ششــدانگ  یک باب خانه و مغازه متصله  به 
مساحت  230 مترمربع پالك شماره  - فرعی از 309 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان مالک رسمى جواد نصر 
آزادانى بموجب سند 84991 مورخ 1376/7/27  دفتر 9 اصفهان بوده بموجب وکالتنامه 86302 مورخ 1376/12/4  
دفتر 9 اصفهان به محسن و مسعود همسیان اتفاق و وکالتنامه 16220 مورخ  1383/7/15  دفتر 114 اصفهان به ایوب 

مولوى پردنجانى واگذار شده است
152-راى شماره   139560302026022186    مورخ    1395/12/14   اقاى محمد بیگ  به شناسنامه شماره 221  
کدملی 1287343570  صادره اصفهان  فرزند عباس  نســبت به ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 200,50  

مترمربع از پالك شماره 15189  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد
153-راى شــماره   139560302026022987    مــورخ    1395/12/26    خانــم مهــرى اوقاتیــان  بــه 
شناســنامه شــماره 1063  کدملــی 1286689430  صــادره اصفهــان  فرزند احمد  نســبت به ششــدانگ 
یکباب ســاختمان   بــه مســاحت 108,21  مترمربع از پــالك شــماره 1 فرعــى از 15128  اصلــی واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان خریــدارى مبایعه نامه عادى مع الواســته از مالکین رســمى مرتضى ورضاوابوالقاســم 

پهلوانى نژاد
154-راى شماره   139660302026001604    مورخ    1396/01/31 آقاي احمد رضا دهخدایی به شناسنامه شماره 
28 کدملی 1159693838 صادره فریدن فرزند علیرضا نســبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 95,90 
مترمربع پالك شماره129 فرعی از14915 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسته 

از مالک رسمى على امین الرعایا
155-راى شماره   139560302026022540    مورخ    1395/12/17   آقاي  یوسف پورپیرعلی به شناسنامه شماره 
189 کدملی 5499095256 صادره تیران فرزند میرزا در سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب  ساختمان  به مساحت  
189 مترمربع پالك شماره -  فرعی از 13964-13965 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد
156-راى شماره   139560302026022543    مورخ    1395/12/17    آقاي  رسول پورپیرعلی به شناسنامه شماره 
3595 کدملی 1287045367 صادره  اصفهان فرزند یوسف در ســه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب  ساختمان  
به مساحت  189 مترمربع پالك شماره -  فرعی از 13964-13965 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد
157-راى شماره   139560302026016949    مورخ    1395/10/4    خانم زهرا حیدري باطانی به شناسنامه شماره 1 
کدملی 1291346953 صادره اصفهان فرزند علی در  ششدانگ  یک باب خانه و مغازه  به مساحت  186,45  مترمربع 
پالك شــماره -  فرعی از 15182 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان مالک رسمى غالمعلى پهلوانى خوابجانى  
بموجب سند 25336 مورخ  1354/2/6   دفتر 82  اصفهان بوده که بموجب وکالتنامه 30757 مورخ  1381/2/10  دفتر 
89 اصفهان به محمد خسروى و وکالتنامه 39552 مورخ  1383/6/26   دفتر 89 اصفهان به رحیم خسروى و وکالتنامه 
2077 مورخ  1389/10/23   دفتر 237 اصفهان مقدار 6,20 سهم مشاع از پالك مورد تقاضا به خانم زهرا حیدرى 
باطانى واگذار شده و بموجب سند 44143 مورخ 1384/12/28  دفتر 89 اصفهان نیز مقدار 181,45 سهم مشاع از 

پالك مذکور به متقاضى انتقال قطعى شده است
158-راى شماره   139560302026011857    مورخ    1395/7/12    آقاي  سید کریم زارعی به شناسنامه شماره 
931 کدملی 1283961644 صادره اصفهان فرزند سید مهدي در ششــدانگ  یک باب خانه  به مساحت  248,50  
مترمربع پالك شماره -  فرعی از13900  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد

159-راى شــماره   139560302026022314    مورخ    1395/12/14    خانم مهري شــیرانی شمس آبادي به 
شناسنامه شماره 47097 کدملی 1280896558 صادره اصفهان فرزند حسن در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت   
312,35 مترمربع پالك شماره -  فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى 

مى باشد
160-راى شــماره   139560302026022277    مورخ    1395/12/14   آقاي  حجت اله بهمنی شمس آبادي به 
شناسنامه شــماره 925 کدملی 1283961581 صادره اصفهان  فرزند محمد حسن در ششدانگ  یک باب خانه  به 
مساحت  143  مترمربع پالك شماره -  فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان مالک رسمى حسن 
شیرانى   بموجب ســند 32991  مورخ 1348/6/29  دفتر 65  اصفهان بوده بموجب گواهى حصر وراثت 538 مورخ  
1391/2/10  شعبه 10 شوراى حل اختالف اصفهان فوت نموده از طرف محمدعلى شیرانى احد از ورثه حسین مورد 

درخواست  بموجب قولنامه به متقاضى واگذار شده است 
161-راى شماره   139560302026022075    مورخ    1395/12/10    آقاي مرتضی اکرم زاده به شناسنامه شماره 
67222 کدملی 1281769363 صادره اصفهان فرزند تقی در ششدانگ  یک باب مغازه  به مساحت  106,50  مترمربع 
پالك شــماره 6  فرعی از  15181   اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان مالک رسمى عذرا مجلسى و رضا مالئى 
دستجردى  بوده که بموجب وکالتنامه 35833 مورخ  1357/11/28   دفتر 82 به آقاى مصطفى ارج و تفویض وکالت 

7721 مورخ  1381/9/24   دفتر 105 اصفهان به قدرت نورى دستجردى و قولنامه به متقاضى واگذار شده است 
162-راى شماره   139560302026000034    مورخ    1396/1/8   آقاي محمد جمالی زواره به شناسنامه شماره 67 
کدملی 1189496410 صادره اردستان فرزند اصغر در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  165,67  مترمربع پالك 

شماره  5  فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد
163-راى شماره   139560302026001600    مورخ    1396/1/31   آقاي امین اله اعالئی ورنوسفادرانی به شناسنامه 
شماره 459 کدملی 1141006138 صادره خمینی شهر فرزند حسینعلی نسبت به ششدانگ ساختمان به مساحت 
103,50 مترمربع پالك شماره 24 فرعی از15177 اصلی واقع دربخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى 

مع الواسته از مالک رسمى سیداسداله رنجبران
164-راى شــماره   139560302026020982    مورخ    1395/11/27      خانم حکیمه اسدي وانانی به شناسنامه 
شماره 408 کدملی 4620195332 صادره شهر کرد فرزند سید عبداله بصورت ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 
167,87 مترمربع از پالك شماره 2 فرعی از15177 اصلی ( بعلت باقیمانده بودن به شماره 10022/15177 فرعى تبدیل 
شده است ) واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسته از مالک رسمى عباسعلى عبد یزدان

165-راى شماره   139560302026022689    مورخ    1395/12/21     اقاى علیرضا ترابى زیارتگاهى  به شناسنامه 
شماره 5578  کدملی 1293278424  صادره اصفهان  فرزند مرتضى  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 
97,85  مترمربع از پالك شماره 674 فرعى از 15187 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد
166-راى شــماره   139660302026000471    مورخ    1396/1/19    اقاى حسن کاظمى  به شناسنامه شماره 3  
کدملی 1290221367  صادره اصفهان  فرزند على عسگر  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 117,72  مترمربع 

از پالك شماره 3 فرعى از 13542  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد
167-راى شماره   139660302026000047    مورخ    1396/1/9    آقاي قدرت اله ربیعی به شناسنامه شماره 172 
کدملی 4622256975 صادره شهرکرد فرزند على بصورت ســه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
80,20 مترمربع از پالك شماره  13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد

168- راى شماره   139660302026000046    مورخ    1396/1/9    خانم محترم ربیعی قهوه رخی به شناسنامه 
شماره 147 کدملی 1285405153 صادره اصفهان فرزند مرتضی بصورت سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 80,20 مترمربع از پالك شــماره  13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد
169-راى شــماره   139560302026022765    مورخ    1395/12/21     آقاي دانیال ســلیمی نبی به شناسنامه 
شماره 14086 کدملی 1292068991 صادره اصفهان  فرزند بهنام در ششدانگ  یک باب ساختمان مسکونى  به 
مساحت  293,92 مترمربع پالك شماره  - فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد
170-راى شماره   139560302026022245    مورخ    1395/12/14    اقاى حسن محمدعلیان عمادى  به شناسنامه 
شماره 120  کدملی 5110458901  صادره برخوار  فرزند رحمت اله  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 301,85  
مترمربع از پالك شماره 14021  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسته از مالک 

رسمى محمدبنکدار
171-راى شماره   139560302026019965    مورخ    1395/11/16   خانم صدیقه گلزار اصفهانى  به شناسنامه 
شماره 205  کدملی 1284411389  صادره اصفهان  فرزند على  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 136,49  
مترمربع از پالك شماره 2 فرعى از 13859 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد

172-راى شماره   139560302026012155    مورخ    1395/7/26    آقاي سیداسداله سجادى به شناسنامه شماره 
1672 کدملی 1286545201 صادره اصفهان فرزند سیدرضا در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت 98,06   مترمربع 
پالك شماره -  فرعی از14029  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسته از مالک 

رسمى سید حسن موسوى رنانى
173-راى شماره   139660302026001035    مورخ    1396/1/26    آقاي   مجید جان نثاري الدانى به شناسنامه 
شماره 82 کدملی 1293213160 صادره خمینى شهر فرزند اکبر نسبت به ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت 494,89 
مترمربع پالك شماره839 فرعی از452 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد

174-راى شماره   139660302026000049    مورخ    1396/01/09   خانم صغري عبدالهی هسنیجه به شناسنامه 
شماره 30 کدملی 1091923469 صادره نجف آباد فرزند قاسمعلی در  ششدانگ  یک باب ساختمان  به مساحت  152  
مترمربع پالك شماره -  فرعی از15182  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد

175-راى شــماره   182691395603020260    مــورخ    1395/10/19  آقــاي مهــدي نصرآزادانــی 
بــه شناســنامه شــماره 1271080516 کدملــی 1271080516 صــادره اصفهــان فرزنــد ابراهیــم در 
ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ  یک باب ســاختمان نیمه تمام  به مســاحت  140,68  مترمربع پالك شماره  
609 فرعــی از14458  اصلــی- کــه بعلــت تکــرارى بــودن بــه پــالك 14458,13130تغییــر یافتــه 
اســت-واقع در بخش 5 ثبت اصفهــان خریدارى مبایعــه نامه عادى مع الواســته از مالک رســمى خانم مریم 

رضائى برزانى
176-راى شماره   139560302026018268    مورخ    1395/10/19آقاي محمد امین هوشمند به شناسنامه شماره 
1270432257 کدملی 1270432257 صادره اصفهان فرزند نعمت اله در ســه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب 
ساختمان نیمه تمام  به مساحت  140,68  مترمربع پالك شماره  609 فرعی از14458  اصلی -که بعلت تکرارى بودن 
به 14458,13130 تغییر یافته است-واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسته از مالک 

رسمى خانم مریم رضائى برزانى
177- راى شماره  00929 1396603020260    مورخ    1396/01/24آقاي علی حسن آجیلی به شناسنامه شماره 
391 کدملی 1285396561 صادره اصفهان فرزند یحیی در یک و نیم دانگ مشاع (1,5 دانگ مشاع) از ششدانگ 
یک باب مغازه به مساحت 34,05 مترمربع پالك شماره 1117  فرعی از452 اصلی واقع دربخش 16 ثبت اصفهان  و 
راى شمار00928 1396603020260  مورخ 1396/01/24آقاي مهران رستم شیرازي به شناسنامه شماره 48058 
کدملی 1280906162 صادره اصفهان فرزند محمد در یک و نیم دانگ مشاع (1,5 دانگ مشاع) از ششدانگ یک 
باب مغازه به مساحت 34,05 مترمربع پالك شماره 1117  فرعی از452 اصلی واقع دربخش 16 ثبت اصفهان  و راى 
شماره  139660302026000926    مورخ    1396/01/24آقاي منصور صادقی ورنوسفادرانی به شناسنامه شماره 
67 کدملی 1140958585 صادره خمینى شهر فرزند عزیزاله در یک و نیم دانگ مشاع (1,5 دانگ مشاع) از ششدانگ 
یک باب مغازه به مساحت 34,05 مترمربع پالك شماره 1117  فرعی از452 اصلی واقع دربخش 16 ثبت اصفهان و 
راى شماره   139660302026000920  مورخ   1396/01/24  آقاي محمد سعید رستم شیرازي به شناسنامه شماره 
1292 کدملی 1285671546 صادره اصفهان فرزند علی در یک و نیم دانگ مشاع (1,5 دانگ مشاع) از ششدانگ  
یک باب مغازه به مساحت 34,05 مترمربع پالك شماره 1117  فرعی از452 اصلی واقع دربخش 16 ثبت اصفهان 
که همگى  به موجب سند 34733 – 1335/04/02 دفتر 9  اصفهان دو دانگ مشاع از پالك 452,1117 به نام اکبر 
و چهار دانگ مشاع به نام احمد – على – محمود و محمد شهرت همگى رستم شیرازى هر کدام یک دانگ مشاع 
انتقال قطعى شده سپس به موجب گواهى حصروراثت شماره 1430 –1386/04/02 شعبه اول حصروراثت اصفهان 
احمد فوت کرده وراث وى عبارتند از سه دختر به نامهاى سرور – شهناز و زهره شهرت همگى رستم شیرازى و یک 
همسر به نام سرور کریم زاده اصفهانى و به موجب گواهى 554 – 72/08/28  شعبه 4 دادگاه عمومى اصفهان محمود 
فوت کرده ورثه وى عبارتند از یک پســر به نام رحیم و دو دختر به نام  مینا و نسرین رستم شیرازى و یک همسر به 
نام رفعت پلنگى اصفهانى و یک مادر به نام رباب بیگم رستم شیرازى و به موجب گواهى 512 – 74/05/08 شعبه 
20 دادگاه عمومى اصفهان رباب فوت کرده ورثه وى عبارتند از احمد – حسن – میرزا ابوالقاسم – محمد – على و 

حسین فرزندان پسر و بیگم – اقدس و ملیحه سه فرزند دختر رستم شیرازى و طى سند 194700 – 77/11/08 دفتر 
77 اصفهان از طرف نامبردگان اخیر مقدار 2 حبه مشاع از 12 حبه مشاع به رحیم و مینا و نسرین رستم شیرازى و رفعت 
پلنگى اصفهانى نسبت به بهاء ثمنیه اعیانى طبق قانون ارث انتقال شده و با توجه به اختالف بین تقسیم گاراژ و مغازه 
ها نهایتا با راى داورى مورخ 1393/5/29 شعبه 8 دادگاه عمومى حقوقى اصفهان منضم به نقشه تایید شده و نامه 
شماره 00880 – 1393/11/07 شعبه 8 دادگاه عمومى حقوقى اصفهان مبنى بر عدم اعتراض نسبت به راى داورى 
تعدادى از مغازه ها از جمله ملک مورد درخواست در سهم مالکین چهاردانگ مشاع ( وراث احمد - وراث محمود – على 
و محمد شهرت همگى رستم شیرازى ) قرار گرفته سپس به موجب چهار قولنامه مورخ 93/12/25 وراث محمود سهم 
خود را به منصور صادقى ونوسفادرانى و وراث احمد سهم خود را به على حسن آجیلى و على رستم شیرازى سهم خود 
را به محمدسعید رستم شیرازى و محمد رستم شیرازى سهم خود را به مهران رستم شیرازى واگذار نموده اند و ایشان 
درخواست سند مالکیت مفروزى بالسویه هر کدام یک و نیم  دانگ(1,5 دانگ) مشاع از مغازه مورد نظر را نموده اند و 

تعدادى از شهود که امضاء آنها در دفترخانه 159 اصفهان گواهى شده آن را تایید نموده اند
178- راى شــماره  22688 1396603020260    مورخ   1395/12/21  اقاى کمال یوسفى  به شناسنامه شماره 
2993  کدملی 4689383431  صادره اردل  فرزند جبار  نسبت به ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 217,60  مترمربع 
از پالك شماره 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسته از مالک رسمى 

آقاى خلیل اله شاطریان 
179- راى شــماره   139660302026000931    مورخ 1396/01/24   آقاي محمد رضا جمشیدي به شناسنامه 
شماره 1243 کدملی 1283383993 صادره اصفهان فرزند رحیم بصورت چهار دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یکباب 
ساختمان ( کارواش و مغازه متصله ) به مساحت 546,60 مترمربع از پالك شماره 93/1فرعى از14457 اصلی واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسته از مالک رسمى آقاى حسین شکرانى
180- راى شماره   139660302026000932    مورخ 1396/01/24    خانم زهرا جمشیدي به شناسنامه شماره 3944 
کدملی 1282998668 صادره اصفهان فرزند عبداله بصورت یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان ( 
کارواش و مغازه متصله ) به مساحت 546,60 مترمربع از پالك شماره 93/1 فرعی از14457 اصلی واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسته از مالک رسمى آقاى حسین شکرانى 
181- راى شماره   139660302026001764    مورخ 1396/02/03    خانم احترام سیف اللهی مورنانی به شناسنامه 
شماره 38 کدملی 1284011607 صادره اصفهان فرزند نعمت اله در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت 137 مترمربع 

پالك شماره  13 فرعی از 14874 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد
182- راى شــماره  19527 1395603020260   مورخ  1395/11/11  آقاي  امیر خامسی پور به شناسنامه شماره 
363 کدملی 1285188561 صادره اصفهان فرزند ابوالقاســم در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه  به 
مساحت  110,50  مترمربع پالك شماره -  فرعی از 15182 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد
183- راى شــماره  19528 1395603020260   مورخ  1395/11/11  آقاي عبداله یادگار اصفهانی به شناسنامه 
شماره 8545 کدملی 1282870351 صادره اصفهان فرزند احمد در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه  به 
مساحت  110,50  مترمربع پالك شماره -  فرعی از 15182 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد
184- راى شماره  20052 1395603020260   مورخ  1395/11/16   اقاى رسول اله دادى به شناسنامه شماره 3992  
کدملی 1110039018  صادره فالورجان  فرزند احمد  نسبت به ششدانگ یکباب گاراژ ودودهنه مغازه به مساحت 
288,50  مترمربع از پالك شماره 13591 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد
185- راى شماره  23001 1395603020260   مورخ  1395/12/26   آقاي محسن بلیوند به شناسنامه شماره 1889 
کدملی 1170716997 صادره  لنجان فرزند خدامراد بصورت ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 120,44 مترمربع از 
پالك شماره 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسته از مالک رسمى آقاى 

غالمعلى و قربانعلى و حیدر على شیرانى
186- راى شــماره  00895 1396603020260   مورخ  1396/01/23   آقاي محمد ســعید رســتم شیرازي به 
شناسنامه شــماره 1292 کدملی 1285671546 صادره اصفهان فرزند علی در یک و نیم دانگ مشاع (1,5 دانگ 
مشاع) از ششدانگ  یک باب مغازه به مساحت 52,50 مترمربع پالك شــماره 1117  فرعی از452 اصلی واقع در 
بخش 16 ثبت اصفهان و راى شــماره 139660302026000896 مــورخ 1396/01/23  آقاي  منصور صادقی 
ورنوسفادرانی به شناسنامه شــماره 67 کدملی 1140958585 صادره خمینى شــهر فرزند عزیزاله در یک و نیم 
دانگ مشاع (1,5 دانگ مشاع) از ششدانگ  یک باب مغازه به مساحت 52,50 مترمربع پالك شماره 1117  فرعی 
از452 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان و راى شماره 139660302026000897 مورخ 1396/01/23 آقاي  
مهران رستم شیرازي به شناسنامه شــماره 48058 کدملی 1280906162 صادره اصفهان فرزند محمد در یک و 
نیم دانگ مشاع (1,5 دانگ مشاع) از ششدانگ  یک باب مغازه به مســاحت 52,50 مترمربع پالك شماره 1117  
فرعی از452 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان وراى شــماره 139660302026000898 مورخ 96/01/23 
آقاي علی حسن آجیلی به شناســنامه شــماره 391 کدملی 1285396561 صادره اصفهان فرزند یحیی در یک و 
نیم دانگ مشاع (1,5 دانگ مشاع) از ششدانگ  یک باب مغازه به مســاحت 52,50 مترمربع پالك شماره 1117  
فرعی از452 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان که همگى  به موجب ســند 34733 – 1335/04/02 دفتر 9  
اصفهان دو دانگ مشاع از پالك 452,1117 به نام اکبر و چهار دانگ مشاع به نام احمد – على – محمود و محمد 
شهرت همگى رستم شیرازى هر کدام یک دانگ مشاع انتقال قطعى شده ســپس به موجب گواهى حصروراثت 
شماره 1430 –1386/04/02 شــعبه اول حصروراثت اصفهان احمد فوت کرده وراث وى عبارتند از سه دختر به 
نامهاى سرور – شــهناز و زهره شهرت همگى رستم شیرازى و یک همسر به نام ســرور کریم زاده اصفهانى و به 
موجب گواهى 554 – 72/08/28  شــعبه 4 دادگاه عمومى اصفهان محمود فوت کــرده ورثه وى عبارتند از یک 
پســر به نام رحیم و دو دختر به نام  مینا و نسرین رستم شیرازى و یک همســر به نام رفعت پلنگى اصفهانى و یک 
مادر به نام رباب بیگم رستم شــیرازى و به موجب گواهى 512 – 74/05/08 شــعبه 20 دادگاه عمومى اصفهان 
رباب فوت کرده ورثه وى عبارتند از احمد – حســن – میرزا ابوالقاســم – محمد – على و حســین فرزندان پسر 
و بیگم – اقدس و ملیحه سه فرزند دختر رستم شــیرازى و طى ســند 194700 – 77/11/08 دفتر 77 اصفهان 
از طرف نامبردگان اخیر مقدار 2 حبه مشــاع از 12 حبه مشاع به رحیم و مینا و نسرین رستم شیرازى و رفعت پلنگى 
اصفهانى نسبت به بهاء ثمنیه اعیانى طبق قانون ارث انتقال شــده و با توجه به اختالف بین تقسیم گاراژ و مغازه ها 
نهایتا با راى داورى مورخ 1393/5/29 شعبه 8 دادگاه عمومى حقوقى اصفهان منضم به نقشه تایید شده و نامه شماره 
00880 – 1393/11/07 شعبه 8 دادگاه عمومى حقوقى اصفهان مبنى بر عدم اعتراض نسبت به راى داورى تعدادى 
از مغازه ها از جمله ملک مورد درخواست در سهم مالکین چهاردانگ مشاع ( وراث احمد- وراث محمود– على و محمد 
شهرت همگى رستم شیرازى ) قرار گرفته سپس به موجب چهار قولنامه مورخ 93/12/25 وراث محمود سهم خود 
را به منصور صادقى ونوسفادرانى و وراث احمد سهم خود را به على حسن آجیلى و على رستم شیرازى سهم خود را 
به محمدسعید رستم شیرازى و محمد رستم شیرازى سهم خود را به مهران رستم شیرازى واگذار نموده اند و ایشان 
درخواست سند مالکیت مفروزى بالسویه هر کدام یک و نیم  دانگ(1,5 دانگ) مشاع از مغازه مورد نظر را نموده اند و 

تعدادى از شهود که امضاء آنها در دفترخانه 159 اصفهان گواهى شده آن را تایید نموده اند
187- راى شماره  02627 1396603020260   مورخ  1396/02/17  آقاي احمد شریفیان اصفهانی به شناسنامه 
شماره 1389 کدملی 1286692695 صادره اصفهان فرزند محمد علی نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 171,30 مترمربع پالك شــماره123 فرعی از 14915اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسته از مالک رسمى ایران ورضوان وبتول همگى شهیداول
188- راى شماره  02628 1395603020260   مورخ  1395/12/26  آقاي مرتضی شریفیان اصفهانی به شناسنامه 
شماره 2703 کدملی 1286736595 صادره اصفهان فرزند محمد علی نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 171,30 مترمربع پالك شــماره123 فرعی از 14915اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسته از مالک رسمى ایران ورضوان وبتول همگى شهیداول
تاریخ انتشار نوبت  اول : 96/03/06  تاریخ انتشار نوبت  دوم : 96/03/21 م الف: 6877  ایروانى رئیس منطقه ثبت اسناد 

و امالك شمال اصفهان/3/189
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

و اراضی و ساختمانهاي فاقد سند رسمی
 برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان هاي فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی شهرضا تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضی و ملک مورد 
تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه هاى نسل فردا و نصف جهان چاپ 
اصفهان آگهی می شود تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی دارند میتوانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت و اسناد و امالك شهرضا تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند و گواهی طرح دعوا را به 
اداره ثبت اسناد و امالك شهرضا ارائه نمایند بدیهی است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
شماره 488 فرعى از 21 اصلى رشکنه

راي شماره 139660302008001122-96/02/27- مهرانگیز خان احمد فرزند عبدالعلى ششدانگ یک باب خانه 
مفروزي از پالك 488 فرعی از 21 اصلی رشکنه به مساحت 317 مترمربع.تاریخ انتشار نوبت اول: 96/03/06 تاریخ 

انتشار نوبت دوم: 96/03/21. م الف: 177 موسوى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرضا/3/172
مزایده

شماره آگهى: 139603902133000006 شماره پرونده: 9100400200400970 آگهى مزایده اموال غیرمنقول 
(اسناد رهنى) براساس پرونده اجرایى کالسه 9200059 تمامت ششدانگ عرصه و اعیان پالك ثبتى هفت هزار و 
چهارصد و پنجاه و هفت فرعى مجزى شده از پالك سیصد و نود و یک اصلى واقع در گلدشت بخش 9 ثبت اصفهان 
بانضمام کلیه توابع و لواحق عرفیه و انشعابات و اشتراکات منصوبه و غیرمنصوبه در آن ملکى آقاى غالمحسین قاسمى 
فرزند حسن که به موجب سند شماره 130894 مورخ 86/5/13 تنظمى در دفتر اسناد رسمى شماره یک اصفهان در 
رهن بانک قوامین شعبه مرکزى اصفهان قرار دارد و برابر نامه هاى شماره 103/92/2407/38 مورخه 92/9/30 و 
103/92/4600/38 مورخه 92/12/14  اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد در صفحه 449 دفتر جلد 302  امالك بخش 
مربوطه ذیل ثبت شماره 39923 بنامش سابقه ثبت و سند مالکیت دارد و ششدانگ آن به مساحت سیصد و شصت و 
پنج متر و هفده دسى مترمربع محدود است به: شماًال بطول 16/03 متر دیوار به دیوار باقیمانده پالك 5161 فرعى 
شرقا در دو قسمت به طول هاى 17/93 متر و 5/79 متر دیوار به دیوار به ترتیب به پالك 5150 فرعى و پالك 5143 
فرعى جنوبا اول بطول 11/21 متر به دیوار باقیمانده پالك 5151 فرعى دوم در دو قسمت که قسمت اول غربى است 
به طول هاى 1/41 متر و 3/77 متر درب و دیواریست به کوچه غربا بطول 22/04 متر دیوار به دیوار باقیمانده پالك 
5151 فرعى و حقوق ارتفاقى ندارد از ساعت 9 صبح تا 12 روز یک شنبه مورخه 96/4/11 در محل اجراى ثبت اسناد و 
امالك شهرستان نجف آباد واقع در خیابان منتظرى شمالى از طریق مزایده حضورى به فروش مى رسد و مورد مزایده 
از مبلغ نهصد و نود و نه میلیون و هشتصد و نود و یک هزار ریال قیمت ارزیابى شده توسط کارشناس رسمى شروع و به 
هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود و کلیه هزینه ها و بدهى هاى احتمالى و همچنین 
بدهى هاى مربوط به آب، برق وگاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و 
غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى یا غیرقطعى به عهده برنده مزایده میباشد. طبق گزارش کارشناس مربوطه 
مورد مزایده بصورت یکباب منزل مسکونى به مساحت  365/17 مترمربع با سقف هاى آجر و آهنى و دربهاى خارجى 
پروفیل و کف هاى موزائیکى و دیوارهاى حیاط آجر فشارى و کف حیاط موزائیکى و داراى اشتراکات آب، برق، گاز و 
تلفن میباشد. و طبق اعالم بستانکار مورد مزایده تا تاریخ 96/4/9 تحت پوشش بیمه پارسیان قرار دارد. کسانى که مایل 
به خرید و شرکت در مزایده مى باشند میتوانند از مورد مزایده به نشانى: کهریزسنگ جاده اصفهان به طرف کهریزسنگ 
فلکه کهریزسنگ بلوار ولیعصر به طرف اصغرآباد کوچه پانزدهم (کوچه شهداء) بن بست خجسته منزل روبروى کوچه 
پالك 56 و کدپستى 8586147197 دیدن نمایند. این آگهى در یک نوبت در تاریخ 96/3/21 در روزنامه نصف جهان 
درج و منتشر میگردد. در ضمن چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رسمى باشد روز بعد از تعطیلى روز برگزارى مزایده 

خواهد بود. م الف: 4631 فاتحى مسئول واحد اجراى اسناد رسمى نجف آباد/3/662
ابالغ وقت رسیدگى 

آگهى ابالغ وقت دادرسى خواهان عباس قنبرى ازان آخارى دادخواستى به خواسته الزام به انتقال سندرسمى و خسارت 
تاخیر در تادیه از زمان سررسید لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خســارات ناشى از دادرسى و حق الوکاله وکیل به 
طرفیت خانم طوبى کریم زاده به شوراى حل اختالف شعبه 5 امیرآباد شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از 
ارجاع به شماره 406/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/04/24 ساعت 10 تعیین گردیده. لذا چون خوانده 
مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون 
آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى 
گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
اقدام نماید و در جلسه تعیین شده حضور یابد. بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و 
تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف: 4633 

شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک) /3/731
ابالغ وقت رسیدگى 

ابالغ وقت دادرسى- خواهان محمدرضا صالحى دادخواستى به خواسته الزام خوانده به مطالبه مبلغ 36/000/000 
ریال به طرفیت خوانده محمدبهاءلوهوره به شوراى حل اختالف شعبه دوم شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس 
از ارجاع به شماره 1382/95 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/04/21 ساعت 9/30 تعیین گردیده. لذا چون 
خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 
قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده 
اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم اقدام نماید و در جلسه تعیین شده حضور یابد. بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده 
و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف: 

4637 شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/3/734

ابالغ رأى
شماره دادنامه: 9609973730200440 شماره پرونده: 9509983730201035 شماره بایگانى شعبه: 951041 خواهان: 
آقاى روح اله کبیرى ارانى فرزند مرتضى به نشانى اصفهان- نجف آباد خ شهدا کوى کتانى پ23 خواندگان:1.آقاى حبیب 
اسحاقیان فرزند براتعلى 2. آقاى على محمد کبیرى رنانى فرزند باقر 3.شرکت رایان سایپا به نشانى تهران خ میرداماد مابین 
شمس تبریزى و نفت شمالى خواسته ها: 1.مطالبه خسارت دادرسى 2.الزام به تنظیم سند خودرو. راى دادگاه درخصوص 
دادخواســت آقاى روح اله کبیرى ارانى فرزند مرتضى بطرفیت 1.آقاى على محمد کبیرى فرزند باقر 2. آقاى حبیب 
اسحاقیان فرزند براتعلى 3. شرکت رایان سایپا به خواسته الزام به تنظیم سندرسمى کامیون بارى بادسان بشماره انتظامى 
626ع25 ایران23، به انضمام خسارات دادرسى، دادگاه نسبت به مالکیت خواندگان نسبت به کامیون فوق از پلیس راهور 
که مبین مالکیت رسمى خوانده ردیف دوم مى باشد اما در رهن خوانده ردیف سوم مى باشد اما به استناد مدارك ابرازى 
ازسوى خواهان مالحظه مى گردد با خوانده ردیف سوم تسویه حساب صورت گرفته و خودرو مزبور از رهن شرکت رایان 
سایپا خارج شده است، دادگاه بااحراز رابطه معاملى بین متداعیین و استعالم مذکور دعواى مطروحه را ثابت و صحیح 
دانسته، ضمن رد دعوى خواهان به لحاظ عدم توجه دعوى نسبت به خوانده ردیف اول و سوم به استناد بند 4 ماده 84 و 89 
از قانون آئین دادرسى مدنى، به استناد مواد 219و220و221 قانون مدنى خوانده ردیف دوم را به تنظیم سندرسمى خودرو 
مذکور باحضور در یکى از دفاتر اسنادرسمى درحق خواهان محکوم مى نماید. و به استناد قاعده تسبیب و مواد 515 و 519 
ازقانون آئین دادرسى مدنى خواندگان ردیف اول و دوم رابه پرداخت هزینه دادرسى که محاسبه آن بااجراى احکام است 
درحق خواهان محکوم مى نماید. راى صادره نسبت به خواندگان ردیف اول و دوم غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ 
قابل اعتراض در این شعبه و بیست روز پس از انقضاى مهلت واخواهى قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاه محترم تجدیدنظر 

استان اصفهان مى باشد. م الف: 4636 قلى زاده رئیس شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد/3/736
اجراییه 

شماره: 684/95 به موجب راى شماره 911 تاریخ 95/12/21 حوزه هفتم شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد که 
قطعیت یافته است. محکوم علیه توحیدرزمى-شرکت فراگستر زنده رود به نشانى مجهول المکان محکوم است به 
پرداخت مبلغ یکصدوچهل میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و هفتصد و هفتاد هزارریال هزینه دادرسى 
و خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ تقدیم دادخواست 95/10/18 لغایت اجراى کامل دادنامه و پرداخت نیم عشر حق االجراء. 
مشخصات محکوم له: یاسر جعفرى نجف آبادى فرزند حسینعلى به نشانى: گلدشت بلوارم معلم کوچه فرهنگ پالك 
شمالى 8583173451 . به استناد ماده 19 آئین نامه اجرائى ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى، اجتماعى، 
فرهنگى محکوم علیه مکلف است: پس از ابالغ این اخطار اجرایى ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد و یا ترتیبى 
براى پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد راى بدهد در غیر اینصورت پرونده جهت اقدام قانونى براى اجراى احکام 
دادگاه یا دادگسترى محل تحویل خواهد شد. م الف: 4634 شعبه هفتم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 

(مجتمع شماره یک)/3/737
ابالغ وقت رسیدگى 

ابالغ وقت دادرسى- خواهان ... دادخواستى به خواسته الزام خوانده صندوق قرض الحسنه ابى طالب به طرفیت خوانده 
ابراهیم پارسائى به شوراى حل اختالف شعبه شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 32/96 ثبت 
گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/04/21 ساعت 4/45 تعیین گردیده. لذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس 
و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار 
در یکى از روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف 
مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه تعیین 
شده حضور یابد. بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. 
چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف: 4603 شعبه 8 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/3/738
حصر وراثت

طیبه سروش نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 22474 به شرح دادخواست به کالسه 214/96  از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سلیمان حقیقى نجف آبادى بشناسنامه 6 در تاریخ 96/01/04  
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-حمید حقیقى نجف آبادى ش ش 
1688، 2-راضیه حقیقى نجف آبادى ش ش 2294، 3-مرضیه حقیقى ش ش 4330 (فرزندان متوفى) 4-طیبه سروش 
نجف آبادى ش ش 22474 (همسر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 4586 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک) /3/739
حصر وراثت

محسن صالحى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 750 به شرح دادخواست به کالسه 226/96  از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان فاطمه سلطان عطوفى نجف آبادى بشناسنامه 262 در 
تاریخ 91/11/14  اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- بتول صالحى 
نجف آبادى ش ش 23319، 2- فاطمه صالحى نجف آبادى ش ش 1378، 3-حسین صالحى ش ش 133، 4-مهدى 
صالحى ش ش 814، 5-محسن صالحى نجف آبادى ش ش 750 (فرزندان متوفى) 6-محمدعلى صالحى نجف آبادى 
ش ش 103 (همسر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 4563 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

نجف آباد (مجتمع شماره یک)/3/740
حصر وراثت

محسن صالحى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 750 به شرح دادخواست به کالسه 225/96  از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدعلى صالحى نجف آبادى بشناسنامه 103 در تاریخ 
96/01/07 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1-مهدى صالحى 
ش ش 814، 2-محسن صالحى نجف آبادى ش ش 750، 3-حسین صالحى ش ش 133، 4-بتول صالحى نجف 
آبادى ش ش 23319، 5-فاطمه صالحى نجف آبادى ش ش 1378 (فرزندان متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه 
دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 

م الف: 4562 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/3/741
اجراییه 

شماره: 558/95-559/95 به موجب راى شماره 736-737 تاریخ 90/10/08 حوزه سوم شوراى حل اختالف شهرستان 
نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه: على برجى فرزند رحمت اله به نشانى مجهول المکان محکوم است به 
پرداخت مبلغ 41/982/500 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 650/000 ریال هزینه دادرسى و پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سررسید تقدیم دادخواست 95/06/21 لغایت زمان پرداخت محکوم به که در هنگام اجراى حکم محاسبه 
مى گردد و وصول و ایصال مى گردد درحق خواهان مجید عظیما صادر و اعالم مى گردد و نیم عشر دولتى. ماده 34 قانون 
اجراى احکام: همین که 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 استیفاء 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 
تســلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 4641 شعبه ســوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

نجف آباد/3/742
ابالغ راي

شماره دادنامه: 9609973623500282 شماره  پرونده: 9509983624700150 شماره بایگانى شعبه: 951254 شاکى: 
آقاى حسین جعفرى پور پیازآبادى فرزند رضا به نشانى اصفهان اردستان بلوار معلم کوچه بن بست على شاهى متهم: آقاى 
سیدعلى حسینى فرزند سیدحسن به نشانى مجهول المکان اتهام: سرقت یک دستگاه خودروى سوارى پراید دادگاه با 
عنایت به جمیع اوراق پرونده ختم رسیدگى را اعالم و با  استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان به شرح ذیل 
مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه: در خصوص اتهام آقاى سیدعلى حسینى فرزند سیدحسن متوارى دایر بر 
سرقت یک دستگاه خودروى سوارى پراید به شماره انتظامى ایران 23-172ق24 متعلق به شاکى در تاریخ 30/3/1395 
موضوع شکوائیه تقدیمى آقاى حسین جعفرى پور پیازآبادى فرزند رضا با عنایت به شکوائیه تقدیمى شاکى خصوصى، 
با توجه به مفاد صورتجلسه وقوع سرقت مورخ 30/3/1395 تنظیمى مرجع انتظامى شهرستان اردستان با لحاظ مفاد 
صورت جلسه کشف پراید مسروقه مورخ 13/4/1395 در پارکینگ میالد نور تحویلى از سوى متهم و با لحاظ عدم حضور 
متهم در دادسرا و جلسه دادرسى مورخ 8/3/1396 این دادگاه و بالنتیجه عدم ارائه دفاع موثرى از سوى ایشان در دفاع از 
اتهام انتسابى این دادگاه با لحاظ قرار جلسه به دادرسى و کیفرخواست واصله دادسراى عمومى و انقالب اردستان با عنایت 
به جمیع اوراق و محتویات پرونده، بزه  انتسابى محرز و مسلم مستنداً به اصول سى و ششم و یکصد و شصت و ششم قانون 
اساسى و مواد 2 و 12 و 13 و 18 و 19 و 160 و 162 و 176 و 211 و 212 از قانون مجازات اسالمى مصوب 1392 مواد 
345 و 365 و 374 و 375 و 378 و 379 و 380 و 406 و 407 و 426 و 431 از قانون آئین دادرسى کیفرى و ماده 661  از 
قانون مجازات اسالمى (تعزیرات) مصوب 1375 حکم بر محکومیت متهم به تحمل دو سال حبس تعزیرى و تحمل 
74 ضربه شالق تعزیرى و رد مال مسروقه در حق شاکى صادر و اعالم مى نماید راى صادره غیابى ظرف موعد بیست 
روز پس از ابالغ واقعى قابل اعتراض در این دادگاه و پس از آن ظرف موعد بیســت روز ابالغ قابل پژوهش در محاکم 
محترم تجدیدنظر استان اصفهان است. م الف: 104 بدریان رئیس شعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهرستان اردستان (101 

جزایى سابق)/3/745
حصر وراثت

رضاقلى صادقى قرق آقائى داراى شناسنامه شماره 7 به شرح دادخواست به کالسه 112/96 از این شورا درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ولى صادقى قرق آقائى بشناسنامه 96 در تاریخ 1396/2/26 اقامتگاه 
دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین القوت آن مرحوم منحصر است به: 1- طاهره صادقى قرق آقائى فرزند نبى اله 
ش.ش 1284 ت.ت 1326 صادره از اصفهان(همسر متوفى) 2- رضا قلى صادقى قرق آقائى فرزند ولى ش.ش 7 ت.ت 
1346 صادره از لنجان(پسر متوفى) 3- بیژن صادقى قرق آقائى فرزند ولى ش.ش 6 ت.ت 1348 صادره از لنجان(پسر 
متوفى) 4- مسعود صادقى فرزند ولى ش.ش 2 ت.ت 1349 صادره از لنجان(پسر متوفى) 5- خداداد صادقى فرزند ولى 
ش.ش 1 ت.ت 1349 صادره از لنجان(پسر متوفى) 6- زهرا صادقى قرق آقائى فرزند ولى ش.ش 2 ت.ت 1356 صادره 
از لنجان(دختر متوفى) 7- زهره صادقى قرق آقائى فرزند ولى ش.ش 608 ت.ت 1362 صادره از لنجان(دختر متوفى) 
و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت  آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 285 

توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان/3/749
حصر وراثت

نصراله ملکى داراي شـنـاسـنـامـه شـمـاره 708 بـه شـرح دادخواست به کالسه 107/96  از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدرضا ملکى ریزى بشناسنامه 8219 در تاریخ 95/12/28  اقامتگاه 
دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- مهناز ملکى ریزى فرزند محمدرضا 
ش.ش 789 ت.ت 1354 صادره از لنجان (دختر متوفى) 2- حسن ملکى فرزند محمدرضا ش.ش166 ت.ت 1343 
صادره از لنجان (پسر متوفى) 3- کبرى ملکى ریزى فرزند محمدرضا ش.ش223 ت.ت1351 صادره از لنجان (دختر 
متوفى) 4- مریم ملکى فرزند محمدرضا ش.ش10128 ت.ت1357 صادره از لنجان (دختر متوفى) 5- عذرا ملکى 
فرزند محمدرضا ش.ش242 ت.ت1349 صادره از لنجان (دختر متوفى) 6- نصراله ملکى فرزند محمدرضا ش.ش708 
ت.ت1359 صادره از لنجان (پسر متوفى) 7- منیژه ملکى ریزى فرزندمحمدرضا ش.ش141 ت.ت1346 صادره از 
لنجان (دختر متوفى) 8- فرحناز ملکى ریزى فرزندمحمدرضا ش.ش805 ت.ت1352 صادره از لنجان (دختر متوفى) 
9- محمد ملکى ریزى فرزندمحمدرضا ش.ش2058 ت.ت1364 صادره از لنجان (پسر متوفى) 10- شهناز ملکى ریزى 
فرزند محمدرضا ش.ش317 ت.ت1356 صادره از لنجان (دختر متوفى) 11- پروین بیات  ریزى فرزند فتح اله ش.ش107 
ت.ت1322 صادره از لنجان (همسر متوفى) اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت  آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد 
و اال گواهی صادر خواهد د. م الف: 286 رضایى رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان/3/750

احضار
شماره نامه: 9610113641800571 شماره پرونده: 9509983641800286 شماره بایگانی شعبه: 950319 آگهى 
احضار متهم آقاى احمدبازدار فرزند روح اله به شماراه ملى 4219655638 بدین وسیله به جنابعالى ابالغ مى گردد آقاى 
کاظم غالمیان فرزند مصطفى شکایتى علیه شما دایر بر ایراد ضرب و شتم عمدى و سرقت گوشى مطرح نموده که پس 
از ارجاع در شعبه دوم دادیارى دادسراى لنجان به کالسه 950319 ثبت و تحت رسیدگى است بنا به اعالم و درخواست 
شاکى به لحاظ مجهول المکان بودن شما با استناد ماده 115 قانون آئین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور 
کیفرى مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا جهت رسیدگى به اتهام و دفاع ظرف مهلت یکماه 
از تاریخ نشر آگهى در این شعبه حاضر شوید ضمن اعالن آدرس جدید خود از موضوع شکایت بطور کامل مطلع شده 
در صورت عدم حضور به موقع اقدام قانونى به عمل خواهد آمد. م الف: 284 هاشمى دادیار شعبه دوم دادیارى دادسراي 

عمومی و انقالب شهرستان لنجان (زرین شهر)/3/751
ابالغ وقت رسیدگى 

ابالغ وقت دادرسى- خواهان اکبر سرمدى دادخواستى به خواسته الزام خوانده الزام به انتقال سند اتومبیل به طرفیت 
خواندگان 1.مهدى غیور2.زهرا بهارلویى به شوراى حل اختالف شعبه 11 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس 
از ارجاع به شماره 264/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/04/21 ساعت 10 تعیین گردیده. لذا چون خوانده 
ردیف دوم مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 
قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده ردیف دوم 
اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم اقدام نماید و در جلسه تعیین شده حضور یابد. بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده 
و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج  خواهد شد. م الف: 4649 

شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/3/752

حصر وراثت
اصغر محمدکریمى داراى شناسنامه شماره 1959 به شرح دادخواست به کالسه 242/96  از این شورا درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان زهرا زمانیان نجف آبادى بشناسنامه 14006 در تاریخ 93/10/11  
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-اکبر محمدکریمى ش ش 819، 
2-اصغر محمدکریمى ش ش 1959، 3-طاهره محمدکریمى ش ش 356، 4-منیژه طراوت ش ش 121، 5-صدیقه 
محمدکریمى ش ش 388، 6-فاطمه محمدکریمى ش ش 82 (فرزنــدان متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه 
دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 

م الف: 4644 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/3/753
حصر وراثت

سهراب کاظمى نافچى داراى شناسنامه شماره 13 به شرح دادخواست به کالسه 243/96  از این شورا درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صاحب جان رئیسى نافچى بشناسنامه 1257 در تاریخ 95/10/28  
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-سهراب کاظمى نافچى ش ش 
13، 2-محمدعلى کاظمى نافچى ش ش 20، 3-بهرام کاظمى نافچى ش ش 42، 4-حسن کاظمى نافچى ش ش 
425، 5-حسین کاظمى نافچى ش ش 861، 6-عالیه خاتون کاظمى نافچى ش ش 55، 7-طیبه کاظمى نافچى ش 
ش 800 (فرزندان متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 4643 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

نجف آباد (مجتمع شماره یک)/3/758
حصر وراثت

اکبر خان احمدى فرزند محمود به شماره شناسنامه/ملى 255 به شرح دادخواست مطروحه به کالسه 96/214  این شورا، 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که مرحوم محمود خان احمدى فرزند على اکبر به شماره 
شناسنامه/ملى 218 در تاریخ 96/2/16 بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ردیف هاى 
جدول ذیل: 1- عشرت شــهنواز فرزند حبیب اهللا به شماره شناســنامه یا کدملى 10415 نسبت به متوفى (همسر) 
2- اکبرخان احمدى فرزند محمود به شماره شناسنامه یا کدملى 255 نسبت به متوفى (فرزند) 3- داوودخان احمدى 
فرزند محمود به شماره شناسنامه یا کدملى 1831 نسبت به متوفى (فرزند) 4- منیره خان احمدى فرزند محمود به 
شماره شناسنامه یا کدملى1131 نسبت به متوفى (فرزند) 5- نسیم خان احمدى فرزند محمود به شماره شناسنامه یا 
کدملى 590 نسبت به متوفى(فرزند) اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او مى باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شورا 
تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد. م الف: 96/156 علیرضائى رئیس شعبه اول حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک)/3/759
حصر وراثت

حسین بهرامى کرکوندى فرزند نادعلى به شماره شناسنامه 40 به شرح دادخواست مطروحه به کالسه96/215  این 
شورا، درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان هاجر بهرامى کرکوندى به شماره شناسنامه 
2021 در تاریخ 1388/10/30 بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به ردیف هاى جدول 
ذیل: 1- رسول صریر فرزند حیدرعلى به شماره شناسنامه یا کدملى 3699 نسبت به متوفى (همسر) 2- امیررضا صریر 
فرزند رسول به شماره شناسنامه یا کدملى5410339770 نسبت به متوفى (فرزند) 3- حسین بهرامى کرکوندى فرزند 
نادعلى به شماره شناسنامه یا کدملى 40 نسبت به متوفى (پدر) 4- مهین کاسه رود فرزند شیرعلى به شماره شناسنامه 
یا کدملى220 نسبت به متوفى (مادر) اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او مى باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شورا 
تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد. م الف: 96/157 علیرضائى رئیس شعبه اول حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک)/3/760
ابالغ وقت رسیدگى 

ابالغ وقت دادرسى- خواهان ستارصالحى دادخواستى به خواسته الزام خوانده .. به طرفیت خوانده غالمرضا زمانى به 
شوراى حل اختالف شعبه .. شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 255/95 ثبت گردیده و وقت 
دادرسى به تاریخ 96/04/21 ساعت 5 تعیین گردیده. لذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى 
نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى 
رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه 
شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه تعیین شده حضور یابد. بدیهى 
است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار 
مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف: 4645 شعبه هشتم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

نجف آباد (مجتمع شماره یک)/3/761
حصر وراثت

منصور کاظمى فرزند على داراي شناسنامه شماره 28 به شرح دادخواست مطروحه به کالسه...-96  این شورا، درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان عابدین کاظمى وینیچه به شناســنامه 947 در تاریخ 
1395/12/23 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ردیف هاى جدول 
ذیل: 1- فاطمه رجبى وینیچه فرزند محمد به شماره شناسنامه یا کدملى 131 نسبت به متوفى (همسر) 2- امیرعلى 
کاظمى وینیچه فرزند عابدین به شماره شناسنامه یا کدملى5410409183 نسبت به متوفى (فرزند) 3- یگانه کاظمى 
وینیچه فرزند عابدین به شماره شناسنامه یا کدملى 5410304748 نسبت به متوفى (فرزند) 4- منصورکاظمى وینیچه 
فرزند على به شماره شناسنامه یا کدملى 28 نسبت به متوفى (پدر) 5- فاطمه کاظمى وینیچه فرزند محمد به شماره 
شناسنامه یا کدملى 435 نسبت به متوفى (مادر) و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او مى باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت 
یک ماه به این شورا تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد. م الف: 96/158 علیرضائى رئیس شعبه اول 

حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک)/3/763
ابالغ وقت رسیدگی

مرجع رسیدگی: شعبه چهارم حقوقى شوراي حل اختالف خمینی شهر به نشانی: خمینى شهر- بلوار پاسداران- روبروى 
کوى مهستان- مجتمع شوراهاى حل اختالف اصفهان. کالسه پرونده: 405/96 حل 4 وقت رسیدگی: ساعت 8:30 
صبح  روز دو شنبه مورخه 1396/4/26 مشــخصات خواهان: تعاونى اعتبارى ثامن االئمه با وکالت مجتبى حقیقى 
مقیم نجف آباد خیابان امام کوى ارشاد مقابل حسینیه ارشاد کوچه شــهید احمد موحدى مجتمع ارشاد مشخصات 
خوانده: 1- عبداله عسگرى فروشانى فرزند یدا... 2- روح اله عسگرى فرزند عبدا... خواسته و بهاى آن: صدور حکم بر 
محکومیت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ یکصد و ده میلیون ریال معادل یازده میلیون تومان بابت ضمانت قرارداد 
پیوست به انضمام جمیع خسارات و هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور لغایت زمان 
پرداخت. دالیل خواهان:  1- تصویر مصدق قرارداد اسنادى 2- تصویر مصدق مدارك مثبت سمت 3- اصل وکالتنامه 
ملحق به تمبر مالیاتى 4- عنداللزوم ارجاع به کارشناسى 5- هرگونه تحقیق الزم دیگر. گردش کار: خواهان خوانده را 
مجهول المکان اعالم و تقاضاي ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وي از طریق نشرآگهی در یکی از روزنامه هاي 
کثیراالنتشار وفق ماده 73  قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجراي 
قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد. خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 4657 شعبه چهارم حقوقی 

شوراي حل اختالف خمینی شهر(مجتمع شماره یک)/3/769

ابالغ وقت رسیدگى 
شماره ابالغنامه 9610103731100873 شماره پرونده 9209983733000236 
در پرونده کالسه 9409983733000111 بشــماره بایگانى 960347 ك102 
آقاى على صالحى حسب شکایت خانم صبا شجاعى متهم است به سرقت نظر به 
مجهول المکان بودن متهم بدینوسیله به نامبرده ابالغ میگردد در جلسه رسیدگى 
96/05/31 ساعت 9:30 حاضر گردد. در غیر اینصورت مطابق قانون اقدام و راى 
صادر مى گردد. م الف: 4638 شعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهر نجف آباد (102 

جزایى سابق)/3/735

ابالغ وقت رسیدگی
شماره ابالغنامه: 9610103623501021 شماره پرونده: 900998324100287 
شماره بایگانی شعبه: 930272 جواد خســروى فرزند میرآقا به اتهام مشارکت 
در ســرقت و غیره و با توجه بــه واخواهى اقبــال باباخانى موضوع شــکایت 
ولى اله ســمیعى دائر بر مشارکت در سرقت مسلحانه در شــب نسبت به دادنامه 
9309973623501038 شــعبه 101 دادگاه کیفرى 2 اردســتان و به کالسه 
900998324100287 که وقت رسیدگى آن 96/04/31 و ساعت 10 صبح تعیین 
شده است. به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکى و به تجویز ماده 
344 قانون آئین دادرسی کیفرى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در روزنامه  نصف 
جهان آگهی می شود تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
م الف: 105 بدریان رئیس شعبه 101  دادگاه کیفرى دو شهر اردستان (101 جزایى 

سابق)/3/747

احضار 
پرونــده:  شــماره   9610103731201391 ابالغنامــه:  شــماره 
9409983733000729 در پرونده کالســه 941423 شعبه103 دادگاه کیفرى 
دو نجف آباد آقاى غالمعباس صادقى حســنوند فرزند میرزاقلى متهم است به 
نظر سرقت نظر به اینکه متهم در آدرس اعالمى شناخته نشده است لذا وفق ماده 
115 و 180 قانون آیین دادرسى کیفرى به متهم ابالغ مى گردد درجلسه مورخه 
96/06/14 ساعت 9 صبح در شعبه 103 دادگاه کیفرى دو نجف آباد حاضر شود. 
عدم حضور مانع اتخاذ تصمیم قانونى نمى باشد. م الف: 4639 شعبه 103 دادگاه 

کیفرى دو شهر نجف آباد (103 جزایى سابق)/3/733

ابالغ وقت رسیدگى 
شماره ابالغنامه 9610103731201378 شماره پرونده 9409983733000662 
در پرونده کالسه 950356 شــعبه103 دادگاه کیفرى دو نجف آباد آقاى میثم 
صالحى فرزند علیرضا و سعید ابراهیمى فرزند مهدى متهم است به سرقت نظر 
به اینکه متهمین در آدرس اعالمى شناخته نشــده اند لذا وفق ماده 115 و 180 
قانون آیین دادرسى کیفرى به متهمین ابالغ مى گردد درجلسه مورخه 96/05/25 
ساعت 10 صبح در شعبه 103 دادگاه کیفرى دو نجف آباد حاضر شود. عدم حضور 
مانع اتخاذ تصمیم قانونى نمى باشد. م الف: 4640 شعبه 103 دادگاه کیفرى دو 

شهر نجف آباد (103 جزایى سابق)/3/732



حمله داعش به فرانسه به روایت 
«فارس» و « تسنیم»

پرهیزکاران در روز، دانشمندانى بردبار، و نیکوکارانى باتقوا 
هســتند که ترس الهى آنان را چونــان تیر تراشــیده الغر کرده 
است، کســى که به آنها مى نگرد مى پندارد که بیمارند اما آنان را 
بیمارى نیســت، و مى گوید، مردم دراشــتباهند! در صورتى که 
آشفتگى ظاهرشان، نشــان از امرى بزرگ است. از اعمال اندك 

خود خشنود نیستند، و اعمال زیاد خود را بسیار نمى شمارند.
موال على (ع)

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان دعاى روز شانزدهم ماه مبارك رمضان:
اَللّـُهمَّ َوفِّْقنى فیِه لُِمواَفَقهِ اْالَْبراِر، َوَجنِّْبنى فیِه  ُمراَفَقَه اْالَْشراِر، َوآِونى فیِه 

بَِرْحَمتَِک اِلى داِرالَْقـراِر، بِاِلـِهیَّتَِک یا اِلـَه الْعالَمیَن.
خدایا موفقم دار در این ماه به همراهى کردن با نیــکان و دورم دار در آن از 
رفاقت با اشرار و جایم ده در آن بوسیله رحمت خود به خانه قرار و آرامش 

به معبودیّت خود اى معبود جهانیان.
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بابک جهانبخش نوشــت:«صداقت در 
مقابل سیاست دیگران سادگى است...»  

صداقت و سیاست

 فریــدون محرابى با انتشــار این عکس 
در اینســتاگرامش نوشــت: «نــام و 

نام خانوادگى ام ایران است.»

 بهــرام رادان در پى حمله بــه مجلس و 
مرقد مطهر امام(ره) عکــس فوق را در 

اینستاگرامش منتشر کرد.

این تصویر از تالش  مأمــوران ایرانى در 
واکنش به ماجراهاى تروریستى  تهران، 
با اشاره به فیلم تازه اکران شده «ماجراى 
نیمروز»، در فضاى مجازى پخش شــده 

است.

نام و نام خانوادگى ام 
ایران 

سوگند

ماجراى نیمروز

ظاهر بصرى کار اصغر 
تلویزیونى است

تلویزیونــى خوانده شــدن آثــار اصغر فرهادى از ســوى
 «ژان میشل فرودون» نویســنده و منتقد فرانسوى موجب 
آن شده است که سیدضیاءالدین درى کارگردانى که آثارى 
همچون «کیف انگلیســى» و «کاله پهلوى» را در کارنامه 
دارد در نوشتارى با تأیید نظر میشل فرودون از این بگوید که 
فرهادى براى ارتقاى جایگاهش باید تالش کند تا به لحاظ 

بصرى سینماى خود را ارتقا دهد تا تلویزیونى خوانده نشود.
متن نوشتار سیدضیاءالدین درى را بخوانید: «بعد از تلویزیونى 
خوانده شدن محصوالت فرهادى از سوى یک منتقد فرنگى 
حاال این احتمال وجود دارد اکثر ســینمایى نویسان ایران به 
خود جرأت بدهند تا در نقد فیلم هاى اصغر فرهادى که البته 
براى ما محترم است؛ بکوشند  و از آیتى که ساخته اند اندکى 

بکاهند و امیدوارم از ان طرف سقوط نکنند.
بــه جــز معــدود منتقــدان مســتقل و صاحــب 
اندیشــه و مجهــز بــه دانــش نقــد کــه در همــه 
دوره هــا حرفشــان را صادقانــه بیان کردنــد، همواره 
منتقــدان کــم مایــه و مدعى منتظــر دریافــت نظر 
غربى ها بودند و هستند تا پس از آن به تصمیم گیرى در این 

باره برسند که چه بنویسند. 
اگر آمپول راســتگویى به آنها تزریق شــود معلوم می شــود 
قلبًا درباره کیارســتمى و... چه نظرى داشــته و هنوز دارند اما 
از خــوف ابراز نداشــته انــد که هیــچ او را بــه عرش

رسانده اند. نقدهایشان را بخوانید جز تعریف و گزافه گویى 
کمترین اثرى از بحث اصولى مشاهده نمى کنید.

فرهادى زبان باز کرده اســت، چون براى ساخت 
فیلم به قول خودش زیاد با تنگناها مواجه نیست 
و همین او را به تفکر و تالش بیشتر بر موضوع 
کارش تشویق می کند اما او براى رسیدن به 
وجوه بصرى که در واقع ذات سینماست 

هنوز راهى طوالنى در پیش روى دارد.
کیارســتمى ادیــب نبــود، دیالوگ

 نمى نوشت، درام را از پیش تعیین 
نمى کــرد ولــى در عوض به 
تجربه و مطالعه بیشــتر 
متکى بــود و 

وجه همت خود را در کنکاش بصرى از جنس ناب و نه لزومًا 
دراماتیک قرار می داد و همین ســبب می شد گاه به کشف 
می رسید و کشــفى بود که یک تماشــاگر فیلم شناس می 

توانست براى آن حتى بحث فلسفى انجام دهد.
کیارستمى یک فلسفه دان هم نبود ... ولى[مى شد] موالنا و یا 
حافظ را در فیلم کیا کشف [کرد]. در واقع شما در کار فرهادى به 
میزانسن به مفهوم زیبایى شناسانه نمی رسید؛ همه تصاویرى 
قراردادى هستند و مفاهیم باید در البه الى کلمات دریافت 

شوند.
فرهادى در بهترین شرایط اگر بتواند به لحاظ بصرى اسلوبى 
چون بیضایى را – نه تقلیدى-بازیابد دچار تحول خواهد شد 
و آن وقت منتقد خالص غربى فیلــم او را یک کار تلویزیونى 

قلمداد نخواهد کرد.
اما در حال حاضر ظاهر بصرى کار اصغر تلویزیونى است. ما هم 

سال ها پیش همین را گفتیم و برخى برایمان چماق کشیدند.
من شک ندارم که او – فرهادى – در آینده به آن سمتى که باید 
خواهد رفت. در واقع او هنوز بهترین فیلمش یا سینمایى ترین 
اثرش را عرضه نکرده است ولى در سنین باالتر بدان خواهد 

رسید ان شاءا...»
گفتنى است پیش از این ژان میشل فرودون نویسنده و منتقد 
فرانسوى، سردبیر ســابق «کایه دو سینما» و مسئول سابق 
ستون سینمایى «لوموند» شناخته شده ترین مهمان حاضر 

در جشنواره جهانى فجربود.
وى در گفتگویى درباره اصغر فرهادى و سینماى او گفته بود: 
«به نظرم فرهادي فیلمنامه نویس بزرگی است. فیلمنامه هاي 
او واقعاً قوي هستند ولی کارگردانی اش را چندان نمی پسندم. 
ایرادي در کار او وجود ندارد. اما براي من مهمترین وجه یک 
فیلم، چیزهایی نیست که می بینم بلکه چیزهایی است که دیده 
نمی شود. در سینماي فرهادي، شما تقریباً همه چیز را می بینید 
و بیشــتر قصه از طریق دیالوگ ها روایت می شود و داستان 
وابســتگی زیادي به دیالوگ دارد. بازي ها هم بیشتر کالمی 
هستند. بنابراین، جاي زیادي براي شما به عنوان تماشاگري 
که سهمی در ســاختن روایت دارد باقی نمی ماند. به نظرم، 
سینماي فرهادي تا حد زیادي تلویزیونی است؛ بسیار شبیه 

درام هاي تلویزیونی.»

جمشید گرگین از پیشکسوتان دنیاى تصویر است که از دهه 
50 تاکنون فیلم ها و سریال هاى بسیارى را در کارنامه کارى 

خود دارد.
«جعبه موســیقى»، «جهان پهلوان تختى»، «ماهى سیاه 
کوچولو»، «هوش سیاه2»، «بى گناهان»، «به دنیا بگویید 
بایســتد» و... از جمله فیلم ها و سریال هایى  هستند که این 

بازیگر در آنها ایفاى نقش کرده است.
وى در سال گذشته با حضور در سریال «شهرزاد» در شبکه 
نمایش خانگى حاضر شد، اما کم و بیش غیبتش در تلویزیون 
و سینما ادامه یافت.گرگین در گفتگویى در خصوص کم کارى 
که مدتى است در حوزه ســینما و تلویزیون دارد، عنوان کرد: 
«این روزها کار خاصى در تلویزیون و ســینما ندارم. آنهایى 
که تصمیم مى گیرند، از برخى ها بیشتر خوششان مى آید و 
عده اى را بیشــتر دعوت مى کنند. از سوى دیگر در کشور ما 
عادت شده که به هر قیمت و طریقى جلو دوربین باشى، حال 
تلویزیون یا ســینما، دیگر فرقى ندارد و مهم نیست که شما 
چه پیشینه و کارنامه اى دارید یا اصًال چه معیارهایى برایتان 
اهمیت دارد، این روند موجب شده تا عده اى کنار بروند و به 
هر پیشنهادى تن ندهند.» گرگین که در فصل اول «شهرزاد» 
حضور داشت، درباره بازى در فصل دوم این مجموعه گفت: 
«نقش من در فصل اول کشته شد و قرار بود در سرى جدید 
روح و در اصل فالش بک هایى از من وجود داشته باشد، اما تا 
االن خبرى نشده است، به همین جهت خود من در این سرى 
حضور ندارم و تنها ممکن است پلى بک هایى از فصل اول از 

من پخش شود.»
بازیگر «ماهى سیاه کوچولو» در ادامه با اشاره به فاصله اش از 
تلویزیون و سینما و پیشنهاداتى که در این حوزه داشته، بیان 

کرد: «در این مدت همواره پیشنهاداتى را چه در تلویزیون و چه 
سینما داشتم اما اغلب آنها با معیارهاى من سازگار نبودند. من 
ترجیحاً هر کارى را بازى نمى کنم و کیفیت کار باید مطابق با 
معیارهایم باشد. مدتهاست که من کارى را تنها به دلیل اینکه 
جلوى دوربین باشــم چه در تلویزیون و چه در سینما نکردم 
و نمى کنم و همانطور که گفتم هر اثرى باید از لحاظ کیفى 
حرف هایى را براى گفتن داشته باشد. من همیشه در پاسخ به 
خبرنگارانى که مى پرسند چه مى کنى؟ مى گویم بهتر است 

بگویید که چه کارى را نمى کنى و آن را نمى پذیرى؟!»
گرگین در خصوص حوزه تئاتر نیز عنوان کرد: «پیشنهاداتى 
را در این حوزه داشــتم و در چند کار دعوت شده بودم، اما این 
روزها به جهت اینکه آدم به شکلى دلزده مى شود، دیگر تئاتر، 
تلویزیون و سینما فرقى نمى کند. به همین دلیل فعًال در کارى 
حضور ندارم. اما به طور کلى در تئاتر اتفاقات خوبى در حال رخ 
دادن است، جوانان مستعدى وارد آن شده اند و خوشبختانه روز 
به روز عالقه مندان به تئاتر و تماشاگران آن بیشتر مى شوند.»

جمشید گرگین در پایان یادآور شد: «گاهى بعضى ها کارهاى 
مختلفى مى کنند که از بین آنها یکى خوب از آب در بیاید اما 
ممکن است که من دیگر شرایط حضور در کارهاى مختلف و 
یا انتظار براى یک کار خوب را نداشته باشم، به همین جهت 
ترجیح مى دهم کارهایى که تولید مى شــود را تنها تماشا و 
ارزیابى کنم، تا اینکه در مجموعه اى حاضر شوم که کیفیت 
نامطلوبى دارد و بعد با دیدن آن به عنوان کسى که در این کار 
حضور داشته، احساس پشیمانى کنم. در هر حال اگر کارى  
پیشنهاد شود که درخور باشد و شرایط مناسبى داشته باشد، 
قطعاً آن را مى پذیرم، اما فعًال چنین پیشنهادى وجود نداشته 

است.»

پرویز پرستویى خواستار اکران فیلم سینمایى «صد سال به این سال ها» به کارگردانى سامان مقدم بعد 
از گذشت ده سال شد.

در درخواست پرستویى آمده است: «قابل توجه مسئولین 
وقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى، این روزها در رسانه 

اخبارى درج مى شــود که قرار است فیلم هاى توقیفى 
به اکران عمومى در بیاید و تبریک به صاحبان اثر که 

اگرچه دیر ولى آثارشان دیده مى شود. اما در این میان ظاهراً 
فیلم" صدسال به این ســال ها" به کارگردانى دوست عزیزم سامان مقدم 

از قلم افتاده آنهم درحالى که این فیلم، سال 86 ساخته شــده و پس از دو سال توقیف، در 
سال 88مجوز نمایشش صادر و در جشنواره بیست و هشتم در بخش خارج از مسابقه به نمایش در آمد. 
ولى بعد از آن مثل خیلى از فیلم هاى دیگر بدون هیچ دلیلى اجازه نمایش عمومى به آن داده نشد. الزم 
به ذکر است که مسئولین وقت بازنگرى نسبت به این فیلم داشته باشند چرا که هنوز این فیلم مى تواند 
تأثیرگذار باشد. فیلم ماجراى زنى است به نام ایران و داستان زندگى او از سال هاى قبل از انقالب تا زمان 

حال روایت مى شود.»
«صد سال به این سال ها» به کارگردانى و نویسندگى سامان مقدم و تهیه کنندگى مرتضى شایسته ساخته 

سال 1386 است. این فیلم در بیست و ششمین دوره جشنواره فیلم فجر (1386) حضور داشته  است.
همچنین در دوازدهمین دوره جشن خانه سینما (1387) در بهترین چهره پردازى (مهین نویدى) برنده 

تندیس زرین مسابقات شده  است.
در «صد سال به این ســال ها» پرویز پرســتویى، رضا کیانیان، فاطمه معتمدآریا، محمدعلى شادمان، 
على قربان زاده، پوریا پرســتویى، امیرحسین آرمان، نگار جواهریان، بهاره افشــارى، کامیار شادیان و 

ابراهیم آبادى ایفاى نقش مى کنند.

امیرعلى دانایى بازیگر سینما و تلویزیون به جمع راویان برنامه «هزار داستان» شبکه نسیم 
پیوست.این برنامه با حضور وى به تازگى ضبط شده و قرار است که در شب هاى آتى این 

برنامه روى آنتن برود. برنامه «هزار داستان» از روز اول ماه رمضان آغاز 
شده است که هر شب ســاعت 18و 30 دقیقه از شبکه نسیم پخش 
مى شود.«هزارداستان» به تهیه کنندگى جواد فرحانى و کارگردانى 
محمد فواد صفاریان براى پخش از شبکه نســیم در ماه مبارك 
رمضان تولید شده است.این برنامه از دو بخش اصلى شامل بخش 
مستند و بخش استودیویى تشکیل شده است و شکل متفاوتى از 
پرداخت به ســوژه هاى اجتماعى را نمایش مى دهد که عالوه بر 
جذابیت موضوع و سوژه، هر شــب با میزبانى و اجراى یک چهره 

سرشناس که نقطه مشترکى با سوژه مطرح شده دارد، 
تولید مى شود. تا به امروز گیتى خامنه، بیژن بیرنگ، 
بهناز جعفرى، بهنام تشکر، بهرام عظیمى و محسن 
کیایى راوى این برنامه بوده اند.گروه پالت نیز تیتراژ 

این برنامه را اجرا کرده است.
این برنامه سرگرم کننده در پاسخ به نیاز مخاطبان 

براى شــنیدن داســتان هاى واقعى، 
نیاز به آگاهــى و افزایش دانش مردم 
نسبت به مســائل مختلف اجتماعى 
طراحى شده تا با تغییر نگرش مردم 

نســبت به اتفاقات اجتماعــى، آمال، 
ترس ها و رؤیاهاى بى ریشه اى که به آنها 

دل بســته اند بتواند تعریف درستى نسبت به 
موضوعات اجتماعى مختلف به مخاطبان ارائه کند.

تئاتر، تلویزیون و سینما دیگر فرقى نمى کند

رستویى
ت پرویز پ

درخواس

 پس از صد سال 

غزالى به دار و دسته 
«آشوب» پیوست

تصویربردارى سریال «آشوب» در بوستان والیت پیگیرى مى شود و تا کنون 
تصویربردارى به 25 درصد رسیده است. این در حالى است که عباس غزالى، 
سیاوش طهمورث، سلمان فرخنده، محمود پاك نیت، پروانه معصومى و مالک 
سراج بازیگرانى هســتند که این روزها در این 

لوکیشن مقابل دوربین هستند.
داستان مجموعه تلویزیونى «آشوب» قصه اى 
عاشقانه را بعد از انقالب و همزمان با آغاز جنگ 
تحمیلى روایت مى کند. قصه عاشقانه اى بین 
یک جاســوس عراقى و یک پرستار که در 
فصل اول تا زمان جنگ و سقوط خرمشهر 
روایت مى شــود و در فصل دوم تا آزادى 
خرمشهر ادامه دارد.تصویربردارى سریال 
آشوب از یک ماه پیش در تهران آغاز 
شده و در ادامه تصویربردارى گروه تولید 
به شهرك ســینمایى غزالى، شهرك 
ســینمایى دفاع 
مقدس، خرمشهر، 
آبادان و... خواهند 

رفت.
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بهترین جایگزین ها براى شیر گاو

محققان ایتالیایى دانشگاه پلى تکنیم مارکه متوجه شدند که سلول هاى تمیز کننده مغز موش هاى آزمایشگاهى در 
زمانى که کمبود خواب داشتند بیشتر از همیشه فعالیت مى کنند. سلول هایى که به نام استروسیت شناخته مى شوند 

در زمان کمبود خواب، سلول هایى را که وظیفه اتصاالت مغزى دارند به کلى مختل و از هم گسیخته مى کنند.
«میشل بلیس»، نویسنده این تحقیق گفت: این براى نخستین بار است که فهمیدیم بخش هایى از سیناپس هاى 

مغز توسط استروسیت ها خورده مى شوند. این هشدار به ظاهر نگران کننده در واقع کشف مثبتى است؛ چرا که 
مغز براى تمیز کردن سیناپس ها به عملکرد استروسیت ها نیاز دارد ولى محرومیت طوالنى از خواب ازجمله 

فعالیت هایى است که منجر به آلزایمر مى شود.
به گفته وى، در موش هاى محروم از خواب سلول هاى میکرو گلیا فعا ل تر هستند. دانشمندان هم اکنون 
براساس تحقیقات پیشین مى دانند که فعالیت پایدار این ســلول ها در مغز از عالئم بیمارى آلزایمر و 
اشکال دیگر تخریب عصبى است. پیش از این تحقیقاتى رابطه کم خوابى و بروز بیمارى هاى قلبى 
را به اثبات رسانده است. همچنین مطالعه اى دیگر نشان داده است که با داشتن خواب کمتر از شش 
ساعت در شب، خطر مرگ هاى ناگهانى و ابتال به سندروم متابولیک (ترکیبى از دیابت، فشار خون 

و چاقى) افزایش مى یابد. 
براساس تحقیقى که در مجله انجمن قلب آمریکا منتشر شده است میزان مرگ ومیر افرادى که به 

مجموعه اى از عوامل خطرساز سندروم متابولیک مبتال باشــند و در عین حال خواب کمترى 
داشته باشند، تا دوبرابر بیشتر اســت از افرادى که همین ویژگى ها را داشته ولى خواب کافى 
دارند. محققان به صورت تصادفى هزارو344نفر با متوسط سن 49سال را در آزمایشگاه خواب 

بررسى کردند. 39/2درصد شرکت کنندگان داراى حداقل سه ریسک فاکتور از سندروم متابولیک 
بودند. بررسى ها پس از 16/6سال نشــان داد که 22درصد از شرکت کنندگان در این آزمایش 

مرده اند و آنها که خواب کمترى داشتند 2/1برابر بیشتر بر اثر سکته قلبى جان خود را 
از دست داده اند.

کاهش 42دقیقه اى خواب در جهان
تحقیقات جدید دیگرى که در ســان دیگو انجام شده نشان مى دهد 

تا ســال 2050به دلیل اینکه تابســتان ها به طور متوسط تا 2درجه 
گرم تر مى شود، خواب مردم جهان هم کمتر خواهد شد. کسانى که 
تغییرات اقلیمى باعث گرم تر شدن منطقه شان شده است، در هفته تا 
42دقیقه کمتر خواهند خوابید. این تغییر به گفته محققان بر سالمت 
سالمندان و سالمت روانى افراد تأثیر مضاعف خواهد داشت. بدن 
براى خوابیدن نیاز به کاهش دما دارد؛ به طور طبیعى بدن با گشــاد 

کردن عروق روى پوست، عمل خنک کردن بدن را انجام مى دهد. 
اما با گرم شدن هوا این سیگنال عصبى بسیار مهم کار نمى کند. افراد 

میانسال و زنان یائسه به طور معمول با این اختالل مواجه هستند و نسبت 
به تغییرات اقلیمى آسیب پذیر تر از بقیه هستند. به گفته دکتر نیک از محققان 

دانشــگاه کالیفرنیا خواب یکى از مهمترین فاکتورهاى سالمت انسان است و 
کمبود بیش از حد آن مى تواند بیمارى هاى مزمن و 

مؤثر در سالمت روان را بیشتر کند. پیش 
از این در مورد تأثیرات اقلیمى 

و افزایــش میزان 
گى  د فسر ا

یــج  نتا

نگران کننده اى 
منتشر شده است.

براى داشتن خواب عمیق و 
راحت باید براى خوابیدن 

به تختخــواب بروید 
و با خــود موبایل، 
لپ تــاپ، کتاب 
و خوراکى نبرید. 

تلویزیــون هنگام 
خــواب بایــد خاموش 

باشد. پیش از خواب نوشیدنى به خصوص نوشیدنى هاى کافئین دار ننوشید. محل استراحت تان باید بدون صدا و نور 
باشد. ورزش منظم روزانه تان را به شب هنگام منتقل نکنید. هر شب در ساعتى مقرر و منظم بخوابید. به بهانه کمبود 

خواب شبانه، آن را در روز بعد جبران نکنید. هر وقت بى خوابى به ســرتان زد، محل خواب را ترك کنید و خودتان 
را مشــغول کارى دیگر در محیطى دیگر کنید. بین غذا خوردن و خوابیدن تان حداقل دو ساعت و به طور معمول 

چهارساعت فاصله بیاندازید.

اگربه اندازه 
نخوابید 
مغزتان 
خودش را 
مى خورد

 بدن براى 
خوابیدن نیاز

 به کاهش دما دارد؛ 
به طور طبیعى بدن با گشاد کردن 

عروق روى پوست، عمل خنک کردن 
بدن را انجام مى دهد. اما با گرم شدن 

هوا این سیگنال عصبى
 بسیار مهم کار نمى کند

ه کمبود خواب داشتند بیشتر از همیشه فعالیت مى کنند. سلول هایى که به نام استروسیت شناخته مى شوند 
کمبود خواب، سلول هایى را که وظیفه اتصاالت مغزى دارند به کلىمختل و از هم گسیخته مى کنند.

بلیس»، نویسنده این تحقیق گفت: این براى نخستین بار است که فهمیدیم بخش هایى از سیناپس هاى 
ط استروسیت ها خورده مى شوند. این هشدار به ظاهر نگران کننده در واقع کشف مثبتى است؛ چرا که 

 تمیز کردن سیناپس ها به عملکرد استروسیت ها نیاز دارد ولى محرومیت طوالنى از خواب ازجمله 
ایى است که منجر به آلزایمر مى شود.

ى، در موش هاى محروم از خواب سلول هاى میکرو گلیا فعا ل تر هستند. دانشمندان هم اکنون 
 تحقیقات پیشین مى دانند که فعالیت پایدار این ســلول ها در مغز از عالئم بیمارى آلزایمر و 
یگر تخریب عصبى است. پیش از این تحقیقاتى رابطه کم خوابى و بروز بیمارى هاى قلبى 
ت رسانده است. همچنین مطالعه اى دیگر نشان داده است که با داشتن خواب کمتر از شش 
ر شب، خطر مرگ هاى ناگهانى و ابتال به سندروم متابولیک (ترکیبى از دیابت، فشار خون 

فزایش مى یابد. 
 تحقیقى که در مجله انجمن قلب آمریکا منتشر شده است میزان مرگ ومیر افرادى که به 

 اى از عوامل خطرساز سندروم متابولیک مبتال باشــند و در عین حال خواب کمترى 
شند، تا دوبرابر بیشتر اســت از افرادى که همین ویژگى ها را داشته ولى خواب کافى 
9نفر با متوسط سن 49سال را در آزمایشگاه خواب  حققان به صورت تصادفى هزارو344

2ردند. 39/2درصد شرکت کنندگان داراى حداقل سه ریسک فاکتور از سندروم متابولیک 
2سال نشــان داد که 22درصد از شرکت کنندگان در این آزمایش  6رسى ها پس از 16/6

بر اثر سکته قلبى جان خود را  1و آنها که خواب کمترى داشتند 2/1برابر بیشتر
داده اند.

2 42دقیقه اى خواب در جهان
ت جدید دیگرى که در ســان دیگو انجام شده نشان مى دهد 

2به دلیل اینکه تابســتان ها به طور متوسط تا 2درجه  2050 0
ى شود، خواب مردم جهان هم کمتر خواهد شد. کسانى که 
قلیمى باعث گرم تر شدن منطقه شان شده است، در هفته تا 
 کمتر خواهند خوابید. این تغییر به گفته محققان بر سالمت 
ن و سالمت روانى افراد تأثیر مضاعف خواهد داشت. بدن 
بیدن نیاز به کاهش دما دارد؛ به طور طبیعى بدن با گشــاد

روق روى پوست، عمل خنک کردن بدن را انجام مى دهد. 
م شدن هوا این سیگنال عصبى بسیار مهم کار نمى کند. افراد

 و زنان یائسه به طور معمول با این اختالل مواجه هستند و نسبت 
ت اقلیمى آسیب پذیر تر از بقیه هستند. به گفته دکتر نیک از محققان 

اه کالیفرنیا خواب یکى از مهمترین فاکتورهاى سالمت انسان است و 
ش از حد آن مى تواند بیمارى هاى مزمن و 

سالمت روان را بیشتر کند. پیش 
 مورد تأثیرات اقلیمى 

ـش میزان 
گى 

 

ننده اى 
ده است.

تن خواب عمیق و
ننیدن د براى خواب
ییددددیدیدیدیدیدوید ــواب بر
ود موبایلیلیللل،یل،یلیلیل،ل،یلیلیلیلیل،یل،یل،یل،ل،ل،

کککپ، ککتابتابتابتابتابتابتابتابتابتابتابتابتابتابتابا
ى نبرید. 

ون هنگام 
 بایــد خاموش

ش از خواب نوشیدنى به خصوص نوشیدنى هاى کافئین دار ننوشید. محل استراحت تان باید بدون صدا و نور 
ش منظم روزانه تان را به شب هنگام منتقل نکنید. هر شب در ساعتى مقرر و منظم بخوابید. به بهانه کمبود 

را مشــغول کارى دیگر در محیطى دیگر کنید. بین غذا خوردن و خوابیدن تان حداقل دو ساعت و به طور معم
چهارساعت فاصله بیاندازید.

اگربه اندازه
نخوابید
مغزتان
خودش ر
مى خورد

 بدن براى 
خوابیدن نیاز

دما دارد؛   به کاهش
بهطور طبیعى بدن با گشاد کردن

پوست، عمل خنک کردن  عروق روى
شدن بدن را انجام مى دهد. اما با گرم

عصبى هوا این سیگنال
مهم کار نمى کند بسسیار

رئیس مرکز مدیریت بیمارى هاى واگیر وزارت بهداشت، 
درباره بیمارى تب کریمه کنگو که اخیراً در برخى نقاط 
کشور مشاهده شده است، گفت: بیمارى تب کریمه کنگو 

یک عفونت ویروسى است که جزو 
دســته تب هاى خونریزى دهنده 

ویروسى محسوب مى شود.
محمدمهدى گویا بــا بیان اینکه 
بیمارى تب کریمه کنگو بیمارى 
مهمى اســت، چراکه مرگ و میر 
باالیى دارد، گفــت: عفونت تب 
کریمه کنگو از طریــق تماس با 
حیوان آلوده به صورت مستقیم و 

غیر مستقیم، به انسان منتقل مى شود.
وى با توصیه به زنان خانه دار اضافه کرد: چنانچه گوشت از 

منبع نامطمئن تهیه شود، احتمال ابتال به بیمارى افزایش 
پیدا مى کند. ذبح کنار خیابانى و خرید آن؛ خطرناك است. 
این گوشت ها مورد تأیید ســازمان دامپزشکى نیست و 
ممکن است آلوده باشد و گوشت 
مورد تأیید سازمان دامپزشکى و 
مراکز معتبر مشکلى ندارد. وى با 
اشاره به اینکه بیمارى تب کریمه 
کنگو با گرماى هوا رابطه مستقیم 
دارد، فصل تابستان و بهار را مولد 
بیشترین مبتالیان معرفى کرد و 
گفت: بیمارى از طریق گوشــت 
پخته شــده انتقال پیدا نمى کند. 
خوردن راه انتقال بیمارى نیست.ضمن اینکه بعید است 

که در کشور ما کسى گوشت خام بخورد.

تب کریمه کنگو از راه گوشت پخته منتقل نمى شود

ســردردهاى روزه داران، دالیل مختلفى دارد که معموًال 
بعد از افطار اتفاق مى افتد. اما این موضوع آزار دهنده گاهى 
اوقات باعث مى شــود که بعد از افطار نتوانیم به کارهاى 

دیگر خود برسیم. 
آزاده نجارزاده، متخصص تغذیــه دراین باره توضیحات 

خوبى را ارائه کرده است که در مطلب زیر مى خوانید.
آزاده نجارزاده با اشاره به ضرورت مدیریت صحیح مصرف 
انواع مواد غذایى در فصول مختلف به ویژه در ماه مبارك 
رمضان، تأکید کرد: روزه دارى در فصول گرم سال، مستلزم 

رعایت شرایط ویژه در مصرف موادغذایى است.
وى در این رابطه مصرف سحرى را از جمله ضروریات روزه 
دارى دانست و بیان کرد: استفاده از موادغذایى پروتئینى 

مانند گوشت، تخم مرغ و حبوبات، نقش مهمى در به 
تعویق انداختن حس گرســنگى در فرد روزه دار ایفا 

مى کند.
نجارزاده با بیان اینکه اندوخته مواد غذایى براى 

تحمل گرســنگى از ویژگى هاى مصرف مواد 
پروتئینى در وعده ســحرى است، عنوان 

کرد:روزه داران مــى توانند به منظور 
مدیریت مصرف مواد غذایى در 

ایام ماه رمضان، نسبت به 
مصرف انــواع غذاهاى 
حاضرى و مواد غذایى 
داراى پروتئیــن بــه 
صــورت گردشــى در

 وعده هاى ســحرى و شام اقدام 
کنند. 

سردردهاى بعد از افطار نتیجه چیست؟
این متخصص تغذیه در همین ارتباط تأکید کرد:روزه 
داران باید از خوردن غــذاى اصلى بالفاصله پس از 
افطار خوددارى کنند و روزه خــود را با آب جوش، 
شیر گرم، خرما، عســل و مواد غذایى مشابه، افطار 
کرده و حداقل نیم ساعت بعد از آن، غذاى اصلى 

را میل کنند.
وى با تأکید بر اینکه در وعده افطار غذاهایى که 
سریع هضم مى شوند، مصرف شوند، خاطرنشان 
کرد:سردردهاى بعد از افطار، نتیجه مصرف مواد 

غذایى حجیم نظیر برنج، گوشت، مرغ، نان و سیب زمینى 
بالفاصله بعد از افطار است.

نجارزاده در مورد راه هاى جلوگیرى از تشنگى نیز اظهار 
کرد:روزه داران مى توانند با مصرف میوه و سبزیجاتى از 
قبیل کاهو، کلم و هویج و... که حاوى مقادیر قابل توجهى 
آب هستند، در هنگام صرف وعده هاى سحر و افطار، آب 

مورد نیاز بدن را در طول مدت روزه دارى تأمین کنند.
سرپرست مرکز تحقیقات تغذیه و امنیت غذایى دانشگاه 
علوم پزشکى یزد در پایان نیز تصریح کرد:مدیریت صحیح 
مصرف لبنیات، کربوهیــدرات ها و 
ســبزیجات در ماه رمضان مى 
تواند موجب تعویق گرسنگى، 
تشــنگى و هضم مناسب 

مواد غذایى شود.

د: روزه دارىدر فصولگرمسال، مستلزم
ه در مصرف موادغذایى است.

صرف سحرى را از جمله ضروریات روزه 
ن کرد: استفاده از موادغذایى پروتئینى 

م مرغ و حبوبات، نقش مهمى در به 
س گرســنگى در فرد روزه دار ایفا 

ینکه اندوخته مواد غذایى براى 
ى از ویژگى هاى مصرف مواد 

ه ســحرى است، عنوان
رظور ــى توانند به من

 مواد غذایى در 
نسبت به 

ذاهاى 
غذایى 
ن بــه 
ــى در

حرى و شام اقدام 

د از افطار نتیجه چیست؟
هوزههههه ذیه در همین ارتباط تأکید کرد:ر
ن غــذاى اصلى بالفاصله پس ازز
آب جوش،، خــود را با نند و روزه
رررطار ســل و مواد غذایى مشابه، اف
م ساعت بعد از آن، غذاى اصلى

که در وعده افطار غذاهایى که 
وند، مصرف شوند، خاطرنشان 
عد از افطار، نتیجه مصرف مواد 

علوم پزشکى یزد در پایان نیز تصریح کرد:مدیریت صحیح 
مصرف لبنیات، کربوهیــدرات ها و 
ســبزیجات در ماه رمضان مى 
تواند موجب تعویق گرسنگى، 
تشــنگى و هضم مناسب 

مواد غذایىشود.

علت سردرد روزه داران چیست؟
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ا محققان
ک

دتان 
ل

گاگاگاهىگا در  شااا مایشا اااااى آزآآآآآ اش  ایتالیایى دانشگاه پلى تکنیم مارکه متوجه شدند که سلول هاى تمیز کننده مغز موش هاش
ا ا ا ک ا ل ل ک ال ا ا ا ک

خواب شبانه، آن را در روز بعد جبران نکنید. هر وقت بى خوابى به ســرتان زد، محل خواب را ترك کنید و خود
ط ا ل ا ا ا ذا ک گ ط گ لکا علت سردا

بگذارید از همیــن اول بگوییم، اگر به راحتى مى توانید شــیر گاو 
مصرف کنید و مشکلى برایتان 

به وجــود نمى آید، پس 
همین کار را بکنید. 

شــیر گاو 

سرشار از پروتئین، 
ویتامین و مواد معدنى است 
و نوع بدون چربــى آن فاقد چربى هاى 
اشباع است. اما شیر گاو براى همه مناسب نیست و افراد به دالیل 

مختلف از آن اجتناب مى کنند. پس اگر شما هم یکى از آن افرادى هستید 
که به دنبال یک جایگزین مناسب براى آن مى گردید، بهتر است بدانید 
گزینه هاى بسیارى پیش رو دارید که هر کدام به نوعى به سالمت هر چه 

بیشتر شما کمک مى کنند. 
کافى است بدانید کدام یک از آنها براى شــما مناسب تر است و در حال 
حاضر چه هدفى را دنبال مى کنید. آیا به دنبال پروتئین بیشتر مى گردید 
یا مى خواهید وزن تان را کم یا زیاد کنید، شــاید هم تنها به شیر آلرژى 
دارید. به هر حــال ما بهترین 
گزینه هاى جایگزین را به شما 

معرفى مى کنیم.

شیر سویا
شیر ســویا یکى از محبوب ترین شــیرهاى غیر لبنى است که در سطح 
وسیعى مورد اســتفاده قرار مى گیرد. خواص این شــیر مشابه شیر گاو 
اســت و به همان انــدازه پروتئین، کلســیم و ویتامیــن A و D دارد. 
شیر ســویا فاقد الکتوز اســت؛ از این رو، براى کســانى که از عارضه 
عدم تحمل الکتوز (نارســایى الکتــوز) رنج مى برند، بى خطر اســت. 
از آنجایى که این شــیر فاقد کلســترول بوده و چربى کــم و پروتئین 
زیــادى دارد، براى قلــب هم مفید اســت. به عالوه، مطالعات نشــان 
مى دهند که مصرف شیر سویا از ابتال به سرطان پیشگیرى مى کند. اگر 
اولین بار است که شیر ســویا مصرف مى کنید، به عالئم آلرژیک توجه 

کنید.

شیر بادام
شیر بادام نخستین بار در سال 1990 توسعه یافت. این شیر از مخلوط بادام 
و آب تهیه مى شود. شیر بادام مانند شیر سویا فاقد کلسترول، چربى هاى 
اشباع و الکتوز است اما بر خالف آن، پروتئین کمى دارد. بنابراین، بهتر 
است از شیر بادام غنى شده استفاده کنید تا به ویتامین ها و مواد آلى الزم 
براى بدن دست یابید. شــیر بادام براى کســانى که از عارضه نارسایى 

الکتوز رنج مى برند، مناسب است. اما به کسانى که آلرژى دارند، توصیه 
نمى شود.

شیر برنج
شیر برنج مانند شیر بادام، فاقد کلسترول، چربى و الکتوز است و پروتئین 
کمى دارد. با این حال، دو خاصیت عمده دارد کــه آن را به یک انتخاب 
مطلوب تبدیل مى کنند: شــیر برنجى ماهیتى شــیرین دارد و شما را از 
مصرف شکر بى نیاز مى کند. از سوى دیگر، واکنش هاى آلرژیک به برنج 
بسیار نادر هستند. از این رو، براى کســانى که به برنج حساسیت دارند، 

گزینه مناسبى خواهد بود.

شیر کنف
کسانى که به سویا، شیر، آجیل و غالت حساسیت دارند، مى توانند از شیر 
کنف استفاده کنند. شیر کنف پروتئین مناسبى دارد و از اسیدهاى چرب، 

ویتامین و کلسیم برخوردار است و طعم و بافت منحصر به فردى دارد.

شیر نارگیل
شــیر نارگیل از گوشــت نارگیل تهیه مى شــود و به طور کلى در دسته 
جایگزین هــاى منحصر به فرد شــیر قرار مى گیرد. اگر دوســت ندارید 
پوره یــا آب نارگیل را بــه همراه غذایتــان مصرف کنیــد، مى توانید از 
نارگیل در تهیه ســس و ادویه جات مورد عالقه خود استفاده کنید. شیر 
نارگیل پروتئیــن کمى دارد، اما سرشــار از فیبر و مواد آلــى مانند آهن 

است.

شیر بدون شکر
بسیارى از جایگزین هاى شیر که در بازار به فروش مى رسند، با استفاده از 
مواد افزودنى ناسالم یا مضر مانند شکر خوشطعم مى شوند. بنابراین، حتمًا 
به برچسب این محصوالت توجه کنید و حتى االمکان محصوالتى بخرید 

که فاقد مواد شیرین کننده هستند.

کافى است 
بدانید کدام یک از آنها 

براى شما مناسب تر است و در حال 
حاضر چه هدفى را دنبال مى کنید. آیا 
به دنبال پروتئین بیشتر مى گردید یا 

مى خواهید وزن تان را کم یا زیاد کنید، 
شاید هم تنها به شیر 

آلرژى دارید
ش
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رفتار بازیکنان تیم ملى عربستان در بازى مقابل استرالیا، 
بازتابى جهانى داشته است. اتفاقى که براى عربستانى ها 
اصًال تازگى ندارد، اما تصــور نمى کردند این بار با حجمى 
از انتقادات روبه رو شوند. این بار شبکه هایى که به صورت 
گسترده خبر بى احترامى بازیکنان عربستان به یک دقیقه 
سکوت در استرالیا را انعکاس دادند، رسانه هاى انگلیسى زبان 

بودند.
قرار بود روز پنج شنبه هفته گذشته، در جریان دیدار تیم هاى 
ملى عربســتان و اســترالیا، به احترام جانباختگان حادثه 
تروریستى در لندن، بازیکنان، مربیان و حاضران در ورزشگاه 
یک دقیقه سکوت کنند. فدراســیون فوتبال استرالیا این 
تصمیم را پس از وقوع حمله تروریســتى به  پل «وســت 
مینیستر» و مرکز خرید «بورو» در لندن اتخاذ کرد و البته 
در نامه نگارى رسمى با کنفدراسیون فوتبال آسیا، موافقت 

رسمى AFC براى این اداى احترام را کسب کرد.
13 خردادماه، در حادثه لندن، هفت نفر کشته شدند که دو 
نفر از آنها شهروندان استرالیایى به نام هاى «کریستى بادن» 
و «سارا زلناك» بودند. فدراسیون فوتبال استرالیا یک روز 
پیش از بازى در بیانیه اى اعالم کرد: «فدراســیون فوتبال 
استرالیا با کنفدراسیون فوتبال آسیا و تیم ملى عربستان بر سر 
یک دقیقه سکوت براى قربانیان حمالت تروریستى لندن 
که دو زن استرالیایى هم در بین آنها بودند، به توافق رسید.»

در جلســه پیش از بازى، سرپرست عربستان با یک دقیقه 
ســکوت موافقت مى کند، اما در روز مســابقه، بازیکنان 
عربستان بى اعتنا به این اتفاق، در حال گرم کردن خودشان 
هستند. رفتار عربستانى ها، واکنش هواداران در ورزشگاه را 

هم به همراه داشت. 
 پس از بازى فدراسیون فوتبال عربستان مدعى مى شود که 
پیش از مسابقه به فدراسیون فوتبال استرالیا اعالم کرده بود 
که یک دقیقه سکوت در فرهنگ آنها جایى ندارد و آنها در 
هنگام این یک دقیقه، به زمین خودشان برمى گردند و در 
پست هاى موردنظر خودشان مى ایستند. مسئله اى که البته 
از سوى ناظر کنفدراسیون فوتبال آسیا، نماینده فدراسیون 

عربستان و داوران بازى مورد تأیید قرار نگرفته است.
یک بى احترامى عربســتانى ها در  قبال 

دقیقه سکوت به احترام جانباختگان، براى نخستین بار در 
کشور استرالیا کلید نخورد. سال 1390 بازیکنان و مربیان 
النصر عربستان در مرحله حذفى لیگ قهرمانان آسیا حاضر 
به اداى احترام به «ناصر حجازى» که تازه فوت کرده بود 
نشدند. رفتارى که نمونه اش تقریباً در تاریخ ورزش جهان 

کم سابقه یا شاید بى سابقه بود.
درحالى که کنفدراسیون فوتبال آســیا تصویب کرد تمام 
تیم هاى حاضر در مرحله یک هشتم نهایى لیگ قهرمانان 
آسیا باید یک دقیقه به احترام ناصر حجازى سکوت کنند، 
بازیکنان النصر عربستان، نسبت به این دستور بى تفاوت 
بودند. هرچند که ذوب آهن خیلــى زود و در ثانیه 35 بازى 
به گل رسید و درنهایت 4 بر 1 حریف را شکست داد. شاید 
مهمترین تصویرى که از آن بازى به جامانده، اشــک هاى 

دروازه بان عربستان است پس از دریافت گل چهارم.
آن روز، براى ناصر حجازى، تمام فوتبال آسیا سکوت کرد. 
جالب اینکه سال 90 خورشیدى، این کنفدراسیون فوتبال 
آسیا بود که ابتدا پیشنهاد یک دقیقه سکوت را مطرح کرد، 

تمام آسیایى ها هم تن دادند.
عربستانى ها در قبال بى احترامى به ناصر حجازى واکنشى 
نشان ندادند. اما وقتى در استرالیا اعتراض ها وجهه رسانه اى 
در سراسر جهان گرفت، ابتدا گفتند «یک دقیقه سکوت» 
در فرهنگ آنها نیست. اما تاریخ خالف این مسئله را نشان 

مى دهد. 
 ســال 2015 پس ازآنکه «ملک عبدا...»، پادشــاه سابق 
عربستان چشم از دنیا بست، ســران ورزش عربستان در 
نامه نگارى با فدراسیون جهانى هندبال درخواست یک دقیقه 
سکوت در رقابت هاى جهانى هندبال را دادند. همچنین در 
رقابت هاى جهانى «ســیلور کاپ» چوگان هم به احترام 
پادشاه عربستان یک دقیقه سکوت برقرار شد. از سویى دیگر 
در بازى دوستانه میان تیم هاى فوتبال االهلى عربستان و 
بارسلونا که در دوحه برگزار شــد هم بازیکنان دو تیم یک 

دقیقه سکوت کردند.
نکته تاریخى اینجاست که عربستانى ها در هر دو بازى که 
سکوت به احترام جانباختگان را شکسته اند (در اصفهان و 
ملبورن) شکست خوردند. فدراسیون فوتبال عربستان روز 

جمعه در قبال شکست ســکوت یک دقیقه اى به صورت 
رسمى عذرخواهى کرد.

شدت انتقادات در سراسر جهان نسبت به رفتار عربستانى ها 
در استرالیا به حدى بود که فدراســیون فوتبال این کشور 
مجبور شد در بیانیه اى رســمى چنین بنویسد: «بازیکنان 
تیم ملى فوتبال عربســتان قصد هیچگونــه بى احترامى 
به قربانیان و بازماندگان حمالت تروریســتى و خانواده و 
بستگان آنها را نداشتند.  فدراسیون فوتبال عربستان هرگونه 
اقدام تروریستى و افراطیگرى را به شدت محکوم مى کند و 
بار دیگر به دولت بریتانیا و قربانیان این حادثه تروریستى 

تسلیت مى گوید.» 

منوچهرىبزرگ ترین اشتباه

حدود دو ماه پیش، از مذاکرات پنهان مدیران ارشد کارخانه و باشــگاه ذوب آهن با امیر قلعه نویى 
نوشتیم و  بعد از آن نیز اعالم کردیم که شمارش معکوس براى حضور دوباره ژنرال در اصفهان آغاز 

شده است.
حاال همه این پیش بینى ها محقق شده است و قلعه نویى از دیروز رسماً با قراردادى سه ساله هدایت 

سبزپوشان اصفهانى را بر عهده گرفت.

  همه در انتظار جدال ایران و ازبکســتان هستند. جدالى که 
مى تواند نتیجه آن کشورمان را مملو از شادى کند.

از آخرین بازى رســمى تیــم ملى در رقابت هــاى انتخابى 
جام جهانى 2018 روســیه، بیــش از 72 روز مى گذرد و تیم 
ملى ایران، دو روز دیگر باید با تیم ملى ازبکستان بازى کند؛ 
در هشتمین بازى و در ورزشگاه آزادى. بعد از گذشت این مدت 
نسبتاً زیاد، شاید بد نباشد نگاهى به وضعیت تیم ملى ایران و 
حریفانش در جدول مسابقات بیاندازیم. این مسابقه از این جهت 
که مى تواند صعود ایران به جام جهانى را (براى دومین بار پیاپى) 
قطعى کند داراى اهمیت زیادى اســت. شاگردان «کارلوس 
کى روش» با عملکردى خیره کننده در این مرحله از مسابقات با 
اقتدار در صدر جدول قرار گرفته اند و فاصله اى تا روسیه ندارند. 

یک پیروزى در مقابل ازبکســتان، صعود ایران را در فاصله 
دو هفته تا پایان رقابت هاى انتخابى قطعى خواهد کرد. بعد 
از ایران، تیم ملى کره جنوبى است که با 4 امتیاز کمتر در رده 
دوم است و ازبکســتان هم با یک امتیاز کمتر از کره جنوبى 
در جاى سوم ایستاده است. نکته مهم و تحسین برانگیز براى 
تیم ایران در این مسابقات، عدد صفر در مقابل گل هاى خورده 
است.ایران در رکوردى اعجاب انگیز در هفت بازى این مرحله، 
گلى نخورده و همین مسئله یکى از عوامل مهم نتیجه گیرى 
مقتدرانه این تیم است. ایران بعد از بازى با ازبکستان، دو مسابقه 
دیگر در روزهاى 9 و 14 شهریور در مقابل کره جنوبى و سوریه 
خواهد داشت. وضعیت جدول مسابقات طورى است که همین 
سه تیم، شانس اصلى صعود به جام جهانى از این گروه هستند. 

از گروه هاى دوگانه آسیا، تیم هاى اول و دوم به طور مستقیم به 
جام جهانى مى رود و تیم سوم راهى مسابقه پلى آف خواهد شد. 
تیم هاى سوریه و قطر و چین با فاصله امتیازى زیادى نسبت به 
سه تیم باالنشین، شانسى براى صعود ندارند. ایران امروز در 
صورت پیروزى بر ازبکستان به امتیاز 20 مى رسد. در صورتى که 
این اتفاق بیافتد، سقف امتیازاتى که ازبک ها مى توانند بگیرند 
به 18 کاهش پیدا مى کند. کره جنوبى هم در صورتى که در سه 
مسابقه باقیمانده پیروز شود، بیشتر از 22 امتیاز نمى تواند بگیرد 
و این یعنى صعود ایران به عنوان تیم دوم قطعى مى شود؛ البته 
ایران 6 امتیاز دیگر هم در دسترس دارد ولى حتى اگر در آن دو 
بازى هم شکست بخورد به سقف امتیازاتى که براى صعود الزم 

است، دست پیدا کرده است.

مهاجم اسبق سپاهان معتقد است که حضور 
در لیگ دســته اول بزرگ ترین اشــتباه او 

بوده است. 
امین منوچهرى در مورد فصلى که در نساجى 
پشت سر گذاشــت  اظهار داشــت: «من در ده 
سال اخیر در لیگ برتر بازى کرده بودم، ولى 
شــرایطى ایجاد شد که به لیگ 
دســته اول رفتــم و ایــن

بزرگ ترین اشــتباه من 
بود. بازى در لیگ یک با 
روحیات من سازگار نبود 
و انگیزه اى نداشتم. با این 
حال فصل گذشته را 
فراموش کرده ام 
و از زمانى که 

در شمال ساکن 
تمرینــات  شــدم 

خوبى را زیر نظر مربى 
اختصاصى خودم انجام مى دهم. در 

حال حاضر شرایط خوبى دارم.»
منوچهرى در پاســخ بــه این 
پرســش که از تیم هاى لیگ 
برتر هــم پیشــنهادى دارد، 
عنوان کرد: «در حال حاضر 
بازیکنانــى که روى بورس 
هستند با پیشــنهادهاى 
مختلفى مواجه مى شوند، 
چون این موضوع طبیعى 
اســت و آنهــا عملکرد 
خوبــى داشــته اند. من 
هم صبــر مى کنــم تا 
تیم هاى لیــگ برترى 
به من پیشــنهاد بدهند 
و بتوانم شــانس خود را 
براى رفتن به لیگ برتر 
امتحان کنم. اگر به لیگ 
برتر برگردم بدون شک 
مى توانم خودم را ثابت 
کنــم، چــون انگیزه 

بسیار زیادى دارم.»

سالم دوباره بر یوزپلنگان

کاپیتان تیم ملى فوتبال ایران براى جبران روزهاى سخت خود در فصل گذشته انگیزه زیادى 
دارد.اشکان دژآگه فصل سختى را در عرصه باشگاهى سپرى کرد؛ او که بعد از خط خوردن 
آندرانیک تیموریان از تیم ملى، بازوبند کاپیتانى را نیز بر دست بست، اوایل فصل با مسئوالن 
باشگاه العربى قطر به مشکل خورد و مجبور شد نیم فصل بیرون بنشیند. در نیم فصل و با 
تغییر سرمربى تیم العربى زمزمه هایى درباره بازگشت دژآگه مطرح بود اما محرومیت 
باشگاه قطرى مانع این امر شد. اشکان در چنین شرایطى به وولفسبورگ تیم سابق 
خود در بوندسلیگا برگشت ولى در این تیم نیز توفیق چندانى به دست نیاورد و اکثراً 
نیمکت نشین بود. او حاال با پایان رقابت هاى باشگاه به اردوى تیم ملى اضافه شده 

است و پابه پاى سایر نفرات تمرین مى کند.
کى روش که روى دژآگه حساب ویژه اى باز کرده احتماًال مقابل ازبکستان نیز 
او را به عنوان یار ثابت به زمین مى فرستد و کاپیتان تیم ملى نیز این فرصت را 
خواهد داشت تا روزهاى تلخ گذشته را جبران کند و براى تیم ملى مفید واقع شود.

ازبک ها نام  23 بازیکن خود را براى رویارویى با تیم 
ملى ایران اعالم کردند، در این میان نام چند بازیکن 
آشنا که پیش از این در لیگ برتر به میدان رفتند به 

چشم مى خورد. 
«ساموئل بابایان» ســرمربى ازبکستانى ها نام 23 
بازیکن این تیم را بــراى رویارویى با تیم ملى ایران 
اعالم کرد، بازیکنانى که به درخواست این مربى با 
پرواز چارتر وارد ایران شدند و پس از پایان بازى نیز 
بالفاصله تهران را به مقصد تاشکند ترك مى کنند. 

نکته جالــب در میان اســامى بازیکنــان تیم ملى 
ازبکستان نام چند بازیکن آشنا براى فوتبالدوستان 
ایرانى اســت که پیش از این در لیگ برتر به میدان 
رفتند، «لوبانــوف»، «جپاروف» و «موســایف» 
بازیکنانى هستند که با پیراهن تیم هاى پرسپولیس و 
سپاهان بازى کردند و این روزها نیز صحبت هایى از 
حضور «ماشاریپوف» و «جپاروف» در تیم استقالل 

به گوش مى رسد. 
اسامى بازیکنان تیم ملى ازبکستان پس از خط زدن 

پنج بازیکن به این ترتیب است:
دروازه بان ها: آلکساندر لوبانوف، نستروف و نائیگلین.
مدافعان: استانیسالو آندریف، فارو سایفیف، یاتاى 
اســماعیلف، کریمتس، رستم آشــورماتوف، تارا 
شوکوروف، مراد اولماحامدوف، دابرون آشیموف و 

شوراکمدوف.
هافبک ها: عادل احمدوف، ســرور جپــاروف، الدا 
شوموردوف، جالل ماشــاریپوف، سردار رشیدوف، 

عزیز عزیزبیگ، فوزیل موسایف و وادین آفونین.
مهاجمان: ایگور سردیف، تیمور خوجا، عبدالخولیف 

و آلکساندر گینریخ.

جپاروف و یارانش 
در ایران

ژنرال در اصفهان
پیش بینى  نصف جهان محقق شد

از فوالدشهر تا آدالیداز فوالدشهر تا آدالید

درحالى که 
کنفدراسیون فوتبال 

آسیا تصویب کرد 
تمام تیم هاى حاضر 
در مرحله یک هشتم 
نهایى لیگ قهرمانان 
آسیا باید یک دقیقه 

به احترام ناصر 
حجازى سکوت کنند، 

بازیکنان النصر 
عربستان، نسبت به 
این دستور بى تفاوت 

بودند

رهرى هچ وونو ننم
مهاجم اسبق سپاهان معتقد است که حضور 
در لیگ دســته اول بزرگ ترین اشــتباه او 

بوده است. 
امین منوچهرى در مورد فصلى که در نساجى 
پشت سر گذاشــت  اظهار داشــت: «من در ده 
سال اخیر در لیگ برتر بازى کرده بودم، ولى 
شــرایطى ایجاد شد که به لیگ 
دســته اول رفتــم و ایــن
بزرگ ترین اشــتباه من 
بود. بازى در لیگ یک با 
روحیات من سازگار نبود 
و انگیزه اى نداشتم. با این 
حال فصل گذشته را 
فراموش کرده ام 
از زمانى که  و

در شمال ساکن 
تمرینــات  شــدم 

خوبى را زیر نظر مربى 
اختصاصى خودم انجام مى دهم. در 

حال حاضر شرایط خوبى دارم.»
منوچهرى در پاســخ بــه این 
پرســش که از تیم هاى لیگ 
برتر هــم پیشــنهادى دارد، 
عنوان کرد: «در حال حاضر 
بازیکنانــىکه روى بورس

هستند با پیشــنهادهاى 
مختلفى مواجه مى شوند، 
چوناینموضوع طبیعى

اســت و آنهــا عملکرد 
خوبــى داشــته اند. من 
هم صبــر مى کنــم تا 
تیم هاى لیــگ برترى 
به من پیشــنهاد بدهند 
و بتوانم شــانس خود را 
به لیگ برتر  براى رفتن
امتحان کنم. اگر به لیگ 
برتر برگردم بدون شک 
مى توانم خودم را ثابت 
کنــم، چــون انگیزه 

بسیار زیادى دارم.»

  انگیزه هاى جبران 

ر رر یی ور زى ورنب نو رب
ر در در یک بى احترامى عربســتانى ها قبال 

نو ه ر ) نر ب مج ر ب و
ملبورن) شکست خوردند. فدراسیون فوتبال عربستان روز 

کاپیتان تیم ملى فوتبال ایران براى جبران ر
در عرص دارد.اشکان دژآگه فصلسختى را
آندرانیک تیموریان از تیم ملى، بازوبند کاپیت
باشگاه العربى قطر به مشکل خورد و مج
تغییر سرمربى تیم العربى زمزمه هایى
باشگاه قطرى مانع این امر شد. اش
خود در بوندسلیگا برگشت ولى د
نیمکت نشین بود. او حاال با پایان
است و پابهپاىسایر نفرات تمر
کى روش که روى دژآگه حسا
او را به عنوان یار ثابت به زمین
خواهد داشت تا روزهاى تلخ گذش

ه   انگیزه

 اگر خاطرتان باشــد بعد از سقوط صباى قم به لیگ 
یک مسئوالن این باشگاه مدعى شدند که تیمشان 
به لیگ برتر برخواهد گشت و آنها راهکارى براى این 
موضوع پیدا کرده اند. صبا از سه باشگاه سیاه جامگان، 
ماشین سازى و پرسپولیس در گزارشى به مسئوالن 
ســازمان لیگ برتر بخاطر اتفاقات مشــکوك در 
هفته هاى آخر لیگ شکایت کرده  و خواهان رسیدگى 
به ابهامات بازى سیاه جامگان - ماشین سازى و خراب 
شدن پنالتى در دقیقه 97 توسط بازیکن تیم تبریزى 
و همچنین حوادث بازى سیاه جامگان با پرسپولیس 
شده بود. شکایتى که نتیجه اى نداشته و آنطور که 
میزان نوشته است با بررسى هاى صورت گرفته توسط 
مسئوالن فدراسیون، سازمان لیگ و کمیته اخالق، 
هیچ ابهام بزرگى در مسابقات هفته پایانى لیگ برتر 
وجود نداشته و به این ترتیب قطعاً صباى قم به لیگ 

برتر باز نخواهد گشت.

صبا به لیگ برتر 
برنمى گردد
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تیم فوتبال پرسپولیس با راهیابى به مرحله نیمه 
نهایى مسابقات لیگ قهرمانان آسیا 2017 در بازى 

برگشت، 25 مهر ماه میزبان حریف خود خواهد بود و در 
بازى رفت این مرحله میهمان است.

با توجه به قرعه کشى صورت گرفته از سوى کنفدراسیون 
فوتبال آسیا در مرحله نیمه نهایى لیگ قهرمانان آسیا 2017، دو 

تیم غرب آسیا با هم و دو تیم شرق آسیا نیز با یکدیگر رقابت خواهند 
داشت.  بر همین اساس، تیم هاى راهیافته به این مرحله، از بازى هاى 
شماره یک و 3، مرحله یک چهارم پایانى، در بازى رفت نیمه نهایى 

میزبان خواهند بود و طبق قرعه کشى، بازى شماره یک مرحله 
یک چهارم بین الهالل و العین و بازى شماره 3 مربوط به 

شرق آسیا بین شانگهاى و گوانگجو از چین برگزار 
خواهد شد.

عربستان  به ایــن ترتیب؛ پرســپولیس و االهلى 
نیمــه پایانى هر یک در صورت راهیابى به مرحله 

اعــالم بازى برگشت را میزبانى مى کنند.   طبــق 
بازى رفت و برگشت کنفدراســیون فوتبال آسیا، دو 

آبان و 4 آذر ماه برگزار فینال هم در تاریخ هاى 27 
این رقابت ها، نماینده خواهد شد. در فینال 
بازى شماره یک نیمه غرب آسیا که برنده 

تلقى  خواهد شــد، میزبان نهایى 
و نماینده شرق آسیا بازى رفت 
ن  بــا میز

بازى برگشت خواهد بود. 

انتشــار خبر تمدید قــرارداد مهدى شــریفى با 
تراکتورسازى باعث تعجب هواداران سپاهان شد.

  اواخر هفته گذشــته خبرى درباره تمدید قرارداد 
مهــدى شــریفى بــا تراکتورســازى در یکى از 
خبرگزارى هاى رسمى کشور منتشر شد. این خبر 
به این علت عجیب بود که وضعیت همکارى این 
مهاجم اصفهانى با تراکتورسازى به گونه اى است که 
اصًال تمدید قرارداد او بر اساس یک توافق دوجانبه 
معنى ندارد زیرا شــریفى بازیکن سپاهان است و 
براى سپرى کردن خدمت ســربازى خود به تبریز 
رفته است. از آنجا که خدمت این مهاجم 24 ساله، 
آبان ماه آینده به پایان مى رسد شریفى تا پایان دور 
رفت لیگ هفدهم باید در تراکتورسازى بماند و پس 
از آن طبق قرارداد به سپاهان بازگردد. با این اوصاف، 

این بازیکن بدون هماهنگى 
سپاهان اجازه ندارد تا 
به مدت حضور خود 

در تبریز اضافه کند.
البته هفته گذشته 
شایعاتى هم درباره 

تالش تراکتورســازى 

براى گرفتــن رضایتنامه 
شــریفى و حفظ این بازیکن 
تا پایــان فصــل 97-96 نقل 
محافل رسانه اى شــد اما در خبر 
مربوط به تمدید قرارداد اشــاره اى 
به صدور رضایتنامه از جانب سپاهان 
نشده و بسیار هم بعید است که باشگاه 
اصفهانى چنین مجوزى صادر کرده باشد.

احسان پهلوان در دیدار برابر ازبکستان این شانس 
را دارد که براى اولین بار در رقابت هاى جام جهانى 

حاضر شود.
احسان پهلوان در مسیر رسیدن به جام جهانى 2018 
روسیه یکى از گزینه هاى مورد نظر کى روش بوده 
است اما ترافیک بازیکنان در خط دفاعى تاکنون مانع 

از حضور این بازیکن در ترکیب تیم ملى شده است.
 پهلوان در دیدار دوستانه برابر مونته نگرو براى اولین 
بار موفق به حضور در یک بازى با پیراهن تیم ملى 
شد و حاال امیدوار است سرمربى پرتغالى تیم ملى 
براى اولین بار در یک دیدار رســمى نیز او را راهى 

میدان کند. 

بازیکن ملى پوش سابق تیم ملى عراق و سپاهان اصفهان براى بازى مقابل ستارگان فوتبال جهان در بصره دعوت شد. 
ن ورزشگاه بین المللى بصره میزبان بازى نمادین تیم اساطیر فوتبال جهان با تیم منتخب  گا ر ستا

عراق در تاریخ اول آگوست شد.
در این راستا «عبدالحسین عبطان»، وزیر ورزش و جوانان عراق از «عماد رضا»، ستاره 
سابق تیم ملى عراق و سپاهان اصفهان براى حضور در تیم منتخب ستارگان عراق مقابل 

اساطیر فوتبال جهان دعوت کرد.
این بازى در راستاى حمایت از رفع تعلیق دایمى از ورزشگاه هاى عراق برگزار مى شود. فیفا ماه گذشته 

به مدت سه ماه سه ورزشگاه عراق را به صورت موقت رفع تعلیق کرد.
عماد رضا در کارنامه خود سابقه حضور دو دوره در سپاهان را در سال هاى 2006 تا 2010 و 2011 تا 2012 را دارد البته 

این بازیکن عراقى پیش از پیوستن به سپاهان یک فصل براى فوالد خوزستان بازى کرده بود.

سرمربى فصل پیش ســپاهان پس از یکسال به 
تیم سابقش بازگشت تا فلســفه مربیگرى خود را 
در همانجایى دنبال کند که به نظر مى رسد با آن 

تناسب بیشترى دارد.
عبدا... ویسى که در مقطع پایانى لیگ شانزدهم از 
سپاهان کنار گذاشته شد و در پایان فصل، نامش 
به عنوان گزینه هدایت تیم هاى تراکتورسازى و 
نفت تهران بر سر زبان ها افتاد در نهایت سرمربى 
استقالل خوزستان شد تا پس از یکسال دوباره به 
همانجایى بازگشته باشــد که مهمترین دستاورد 
ســرمربیگرى خود را با قهرمانى در لیگ برتر به 

دست آورده بود.

ویسى که سال گذشــته تقریبًا در چنین روزهایى 
با تصاحب نیمکت ســپاهان به یکى از آرزوهاى 
بزرگ حرفه اى خود رسیده بود امید زیادى داشت تا 
پس از شگفتى سازى به همراه یک تیم نه چندان 
مطرح ایده مربیگرى خــود را در این تیم مدعى 
و ُپرافتخار نیز با موفقیت به ســرانجام برســاند. 
فلسفه ویســى درباره کار با جوان ترها و بازیکنان 
کمتر ســتاره اما در تیم به طور معمول ُپرســتاره 
ســپاهان جواب نداد و به شکســت منجر شد تا 
فرضیه ناکارآمد بودن استراتژى ویسى در تیم هاى 
بزرگ دستکم تا اطالع ثانوى درست از آب در آمده

 باشد.

عماد رضا در دیدار اساطیر جهان

پدرام محمدزاده 
تمام تیم  هاى لیگ برتــرى از قوانین دســت و پاگیر و 
محدودکننده ســازمان لیگ ناراضى هستند، اما با وجود 
این، هیچ اقدامى از سوى سازمان لیگ در جهت اصالح این 
قوانین انجام نشده است و قوانین یک شبه سازمان لیگ 
همچنان استوارند. قوانینى که از نظر مسئوالن سازمان 
لیگ در جوان سازى لیگ مؤثر بوده و پیرو آن، هیچ بعید 
نیست طى فصول آتى بندها و تبصره هاى عجیب ترى نیز 

به آن اضافه شود.
  سهمیه زیر 23 سال به عنوان رابطى بین تیم هاى پایه و 
بزرگسال تعریف شده و امتیازى است براى بازیکنانى که 
از تیم هاى پایه خارج شده اند تا بتوانند مدت بیشترى در 
تیم هاى بزرگسال به میدان بروند و تجربه الزم را کسب 
کنند. در فصول اولیه برگزارى لیگ برتر، هر تیم مجاز به 
جذب 22 بازیکن بزرگسال، پنج بازیکن زیر 23 سال و پنج 
بازیکن امید (زیر 21 سال) بود و تنها 16درصد از ظرفیت 
بازیکنان یک تیم در اختیار این رده سنى قرار مى گرفت. 
تغییرات در این زمینه از تابستان 91 آغاز شد و در مرحله 
اول، یک بازیکن از سهمیه بزرگسال کم شد و به سهمیه 
زیر 23 ســال اضافه شــد تا ترکیب 21+6 شکل بگیرد. 
یکســال بعد و در تابســتان 92، ابتدا ترکیب 20 بازیکن 
بزرگسال و هفت بازیکن زیر 23 سال مطرح شد که با فشار 
برخى باشگاه ها تبدیل به 21 بازیکن بزرگسال و 9 بازیکن 
زیر 23 سال شد. یکسال بعد و در سیر این تغییرات، 
ســازمان لیگ تصمیم به 

کسر 
سه بازیکن از لیست بزرگسال 

گرفت تا ترکیب جدید 18 بازیکن بزرگسال و 9 بازیکن 
زیر 23 سال شکل بگیرد. ترکیبى که سه سال از اجراى آن 
گذشته و در حال حاضر مشکالت بسیارى را براى تیم هاى 

لیگ برترى فراهم آورده است.
9 نفر از 37 بازیکنى که تیم هاى لیگ برترى مجاز به ثبت 
نام آنها هستند در رده ســنى زیر 23 سال قرار مى گیرند، 
چیزى حدود یک چهارم ظرفیــت یک تیم لیگ برترى؛ 
سئوال اینجاســت که چه زمانى در اختیار این بازیکنان 
قرار گرفته است؟ پاســخ در لیگ پانزدهم 14/5درصد و 
در لیگ شــانزدهم 10/3درصد زمان بــازى، که بخش 
عظیمى از زمان بازى در اختیار این گروه ســنى در لیگ 
پانزدهم در اختیار دو تیم سقوط کرده راه آهن و استقالل 
اهواز بوده که به دالیلى با مشکالت مواجه شدند و ناچار 
به استفاده از بازیکنان زیر 23 ســال شدند. همچنین در 
پایان لیگ پانزدهــم، 101 بازیکن زیر 23 ســال عضو 
تیم هاى لیگ برتــرى بودند، این در حالى اســت که در 
پایان لیگ شانزدهم این تعداد به 90 رسیده بود، 
کاهش بیــش از 4درصــدى زمان بازى 
و حدود 10درصدى تعــداد بازیکنان 

این رده سنى نشان دهنده عدم 
عالقه مندى تیم هاى لیگ 
برترى به این سهمیه 
اســت. با وجود 
 ، ین ا

سازمان لیگ کماکان بر ترکیب 18+9 تأکید دارد، تأکید 
که چه عرض کنیم، از نظر ســازمان لیگ برتر این طرح 

موفق بوده و در راستاى جوانگرایى نیز بوده است!
 این طرح سازمان لیگ مشکالت فراوانى را براى تیم هاى 
ایرانى حاضر در لیگ قهرمانان آسیا نیز به وجود آورده است. 
در لیگ برتر این قانون براى تمام تیم ها اجرایى است، در 
حالى که در رقابت هاى آسیایى سهمیه زیر 23 سال معنایى 
ندارد و تیم ها مجاز به ثبت 30 بازیکن با شرایط آزاد هستند. 
به عبارتى تیم هاى ایرانى با قوانین داخلى ایران، با 12 یار 
بزرگســال کمتر به مصاف رقباى آسیایى مى روند. البته 
فدراسیون و سازمان لیگ منعى براى خرید بازیکن بیشتر 
از محدوده تعیین شده براى رقابت هاى آسیایى ندارد، ولى 
از آنجا که بازیکنان مذکور فقط اجازه بازى در رقابت هاى 
آسیایى را خواهند داشت نه تیم ها به جذب بازیکن براى 
شش تا هشت بازى اقبال داشته اند و نه بازیکنان. قوانین 
داخلى در این زمینه باعث آسیب دیدن تیم هاى ایرانى در 

رقابت هاى بین المللى شده است.
 تنها 18 بازیکن با رده سنى آزاد، قانونى است که فقط در 
ایران مى توان آن را مشــاهده کرد. در نقاط مختلف دنیا 
سهمیه زیر 23 ســال معنایى ندارد و به جاى سه بخش 
کردن بازیکنان (بزرگسال، زیر 23 سال و زیر 21 سال)، 
تیم ها در نقاط مختلف دنیا به دو بخش بزرگسال و زیر 21 
سال تقسیم شده اند. در انگلستان به عنوان مهد فوتبال 
دنیا، تیم ها مجاز به جذب 25 بازیکن بزرگسال هستند و به 
طور نامحدودى مى توانند از بازیکنان زیر 21 سال خود که 
در تیم دوم و آکادمى ثبت شده اند بهره ببرند. البته اتحادیه 
فوتبال انگلیس قوانین محدود کننده اى 
نیــز دارد، بــه 

طور مثال هشت 
بازیکن از 25 نفر بایستى در فوتبال انگلیس 

رشد کرده باشند. قوانینى که بعد از سال ها بحث و جدل 
در فوتبال ایتالیا نیز اجرا شد. در فوتبال اسپانیا نیز هر تیم 
مجاز به ثبت 25 بازیکن با شرایط آزاد است و تا سقف 15 
نفر از نفرات زیر 21 سال خود که در تیم دوم ثبت شده است 
را مى تواند در تیم اصلى به کار بگیرد. سئوال اینجاست که 
در تعیین سهمیه ها، الگوى ما کدام کشور صاحب فوتبال 

بوده است؟
از میان تمام بازیکنانى که در لیســت زیر 23 سال تمام 
تیم هاى لیگ برترى قرار داشتند، 37 بازیکن کمتر از پنج 
بار در لیست بازى (و نه الزامًا در زمین) حضور داشتند، به 
عبارتى حدود 40 درصد این بازیکنان تنها پنج بار یا کمتر 
در لیست 18 ( و بعدها 20) نفره قرار گرفتند. 9 بازیکن حتى 
یک بار هم در لیست بازیکنان نبودند و هشت بازیکن تنها 
یک بار روى نیمکت نشستند. سئوال آن است که این روند 

به جوانگرایى کمک مى کند؟
در حالى که سازمان لیگ بر جوان تر شدن لیگ پس از این 
کاهش سهمیه بزرگسال ادعا داشته، آمار برخالف 
این ادعاست. اصرار سازمان لیگ 
به محدودیت 18 بازیکن سبب 
شده اســت تا باشگاه ها 

در رده ســنى آزاد از 
با  بازیکنانى 
تجربــه 

باالتر استفاده کنند که نتیجه آن افزایش میانگین سنى 
بازیکنان بزرگسال تیم هاست. تا جایى که این میانگین 
سنى بازیکنان بزرگسال تیم هاى لیگ برترى در دو فصل 
اخیر به حدود 28/7سال رســیده است. بررسى بازیکنان 
لیگ برتر در لیگ شانزدهم نشــان داد که 105 بازیکن 
از 268 بازیکن بزرگســال لیگ برتر، 30 سال و یا بیشتر 
داشته اند (نزدیک به 40درصد) و کمتر از نیمى از بازیکنان 

بزرگسال، 27 سال و یا کمتر داشته اند.
سازمان لیگ در ارائه آمارهاى مرتبط به سن، به سن کل 
بازیکنان استناد مى کند و بدین صورت میانگین سنى برخى 
تیم ها را 24 سال هم اعالم کرده، در حالى که اگر میانگین 
سنى بازیکنانى که بازى کرده اند را محاسبه کنیم افزایشى تا 
سه سال را هم مشاهده مى کنیم، ارقامى که شاید خوشایند 
فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ که به دنبال ارائه آمارهایى 
زیبا به جامعه فوتبال و کنفدراسیون فوتبال آسیاست نباشد!  
 یک بار با هم مرور کنیم، ســقف قرارداد، سقف بودجه، 
ممنوعیت جذب دروازه بان خارجــى، محدودیت جذب 
بازیکن سهمیه آزاد و...  این لیست ممکن است طوالنى تر 
نیز شود، چرا که قانونگذاران ابایى از پیاده کردن تصمیمات 
خلق الساعه ندارند. تصمیماتى که تقریباً هیچکدام بازخورد 
مناسبى در فوتبال نداشــته، زیرا هیچ برنامه اى در طرح 
پیاده ســازى آن نبوده و اغلب آنى گرفته شده اند. سقف 
قراردادى که قرار بود دریافتى بازیکنان را محدود کند به 
روش هاى مختلف دور زده شد. سقف بودجه اى که قرار 
بود هزینه تیم هــا را محدود کند به طور علنــى و در روز 
روشن دور زده شد. ممنوعیت جذب دروازه بان خارجى نیز 
تنها نرخ دروازه بانان ایرانى را باال برد یا مجوز فسخ یک 
طرفه قرارداد در نیم فصل که تنها یک فصل عمر داشت. 
کسر سهمیه بازیکنان بزرگسال و به 9 رساندن سهمیه 
زیر 23 ســال نیز کمکى به 

جوانگرایــى در فوتبال ایران 
نکرده است. همانطور که باالتر نیز اشاره شد، در حالى 

که یک چهارم ظرفیت بازیکنان هر تیم به بازیکنان زیر 
23 سال اختصاص دارد، تنها حدود 10 درصد زمان بازى 
لیگ به این دسته رسیده و این رقم هر سال رو به کاهش 
است. رقمى که با سهمیه 22+5 سابق نیز قابل دستیابى 
بود و در حال حاضر تنها منجر به فرســایش 18 بازیکن 
بزرگســال تیم ها و ضعف نمایندگان ایران در بازى هاى 
آسیایى شده است. به نظر مى رسد افزایش سهمیه بزرگسال 
تیم هاى لیگ برترى و اعمال این سهمیه ها در لیگ یک 
و یا لیگ هاى پایین تر، نه تنها میانگین ســنى تیم ها را 
افزایش نخواهد داد، بلکه این اجــازه را به تیم ها خواهد 
داد که از بازیکنان جوان ترى در در لیست بزرگسال بهره 
ببرند و در میادین بین المللى نیز 
قوى تر ظاهر شــوند. اقدامى 
که منجر بــه جوانگرایى به 
صورت واقعى و در راستاى 
خدمت به فوتبال و نه براى 
ظاهرسازى و نمایش 

خواهد شد.
 

مجتبى حســینى قطعًا دیگر سرمربى ذوب آهن 
نخواهد بود. علیرغــم حمایت ســعید آذرى از 
ســرمربى جوان تیمش، گویا هیئت مدیره ذوب 
آهن بــا ادامه همــکارى با این مربــى مخالف 
بودند و به همین دلیل دســتیار سابق یحیى گل 
محمدى، از ذوب آهن جدا شــد. گفته مى شود 
او با باشــگاه خونه به خونه بابل به توافق رسیده 
است و همانطور که یحیى فصل قبل در لیگ یک 

مربیگرى کرد، حاال نوبت 
به دستیار سابق او رسیده 
که مربیگــرى در لیگ 

یک را تجربه کند.

مجتبى حسینى در 
خونه به خونه؟

وزهایى
زوهاى 
اشت تا 
 چندان 
 مدعى 
ســاند. 
زیکنان 
ســتاره 
ر شد تا 
یم هاى 
در آمده

 فصل قبل در لیگ یک
ت

تمدید قرارداد   
بى معنى است

تالش «پهلوان» 
براى اولین حضور  

ییر ین یر ر و لب ی ل زیر
ســازمان لیگ تصمیم به 

کسر
از لیست بزرگسال سه بازیکن

9 بازیکن بزرگسال و 9 بازیکن  8گرفت تا ترکیب جدید 18
3زیر23 سال شکل بگیرد. ترکیبى که سه سال از اجراى آن

گذشته و در حال حاضر مشکالت بسیارى را براى تیم هاى 
لیگ برترى فراهم آورده است.

7 نفر از 37 بازیکنى که تیم هاى لیگ برترى مجاز به ثبت  9
آنها هستند در رده ســنى زیر 23 سال قرار مى گیرند،  3نام

و ل ز ن م
1طور نامحدودى مى توانند از بازیکنان زیر21 سال خود که 
در تیم دوم و آکادمى ثبت شده اند بهره ببرند. البته اتحادیه 
فوتبال انگلیس قوانین محدود کننده اى 
نیــز دارد، بــه 

طور مثال هشت 
5بازیکن از 25 نفر بایستى در فوتبال انگلیس 

رشد کرده باشند. قوانینى که بعد از سال ها بحث و جدل 
در فوتبال ایتالیا نیز اجرا شد. در فوتبال اسپانیا نیز هر تیم 
5 بازیکن با شرایط آزاد است و تا سقف 15 5مجاز به ثبت 25

ر و و وش
بود هزینه تیم هــا را محدود کند به طور علنــى و در روز 
روشن دور زده شد. ممنوعیت جذب دروازه بان خارجى نیز 
تنها نرخ دروازه بانان ایرانى را باال برد یا مجوز فسخ یک 
قرارداد در نیم فصل که تنها یک فصل عمر داشت.  طرفه
9کسر سهمیه بازیکنان بزرگسال و به9 رساندن سهمیه 
3زیر 23 ســال نیز کمکى به 

جوانگرایــى در فوتبال ایران 
نکرده است. همانطور که باالتر نیز اشاره شد، در حالى

همه ناراضى از قوانین خلق الساعه
همه ناراضى از قوانین خلق الساعه

پیوند دوباره  

مجتبى حســینى قطعًا دیگ
نخواهد بود. علیرغــم حم
ســرمربى جوان تیمش، گ
آهن بــا ادامه همــکارى
بودند و به همین دلیل دسـ
محمدى، از ذوب آهن جد
او با باشــگاه خونه به خونه

مجتبى حس
خونه به

است و همانطور که یحیىف
مربیگرى کرد، حاال نوبت
به دستیار سابق او رسیده 
که مربیگــرى در لیگ 

یک را تجربه کند.

اابارره دو ددند ووییو یییپپ

دى شــریفى با 
ن سپاهان شد.

ره تمدید قرارداد 
ــازى در یکى از 
شد. اینخبر شر

ت همکارى این 
 گونه اى است که 
ک توافق دوجانبه 
 سپاهان است و 
زى خود به تبریز

4مهاجم24 ساله، 
یفى تا پایان دور 
ازى بماند و پس 
اف ا اا

ملى پیراهنتیم
رتغالى تیم ملى 
را راهى ى نیز او

3 بازیکنزیر23 ســالعضو 1پایان لیگ پانزدهــم، 101
تیم هاى لیگ برتــرى بودند، این در حالى اســت که در 
0پایان لیگ شانزدهم این تعداد به 90 رسیده بود، 
4کاهش بیــش از 4درصــدى زمان بازى 
0و حدود 10درصدى تعــداد بازیکنان 

دعدم این رده سنى نشان دهنده 
عالقه مندى تیم هاى لیگ 
برترى به این سهمیه 
اســت. با وجود 
 ، ین ا

9) نفره قرار گرفتند. 9 بازیکن حتى  0 ( و بعدها 20 8در لیست 18
یک بار هم در لیست بازیکنان نبودند و هشت بازیکن تنها

یک بار روى نیمکت نشستند. سئوال آن است که این روند 
به جوانگرایى کمک مى کند؟

در حالى که سازمان لیگ بر جوان تر شدن لیگ پس از این 
کاهش سهمیه بزرگسال ادعا داشته، آمار برخالف 
این ادعاست. اصرار سازمان لیگ 
8به محدودیت 18 بازیکن سبب 
شده اســت تا باشگاه ها 

در رده ســنى آزاد از 
با  بازیکنانى 
تجربــه 

و یا لیگ هاى پایین تر، نه تنها میانگین ســنى تیم ها را 
به تیم ها خواهد  افزایشنخواهد داد، بلکه این اجــازه را
داد که از بازیکنان جوان ترى در در لیست بزرگسال بهره 
ببرند و در میادین بین المللى نیز 
قوى تر ظاهر شــوند. اقدامى 
که منجر بــه جوانگرایى به 
صورت واقعى و در راستاى 
خدمت به فوتبال و نه براى 
ظاهرسازى و نمایش 

خواهد شد.

رداد   
ست

 البته 

جهان در بصره دعوتش
ن گا ر ستا

ذشته 

شد. 
ن 

ته

ل پرسپولیس با راهیابى به مرحله نیمه 
7سابقات لیگ قهرمانان آسیا 2017 در بازى 

255 مهر ماه میزبان حریف خود خواهد بود و در 
ت این مرحله میهمان است.

ه قرعه کشى صورتگرفته از سوى کنفدراسیون
7سیا در مرحله نیمه نهایى لیگ قهرمانان آسیا 2017، دو 

 آسیا با هم و دو تیم شرق آسیا نیز با یکدیگر رقابت خواهند 
ر همین اساس، تیم هاى راهیافته به این مرحله، از بازى هاى 
3ک و 3، مرحله یک چهارم پایانى، در بازى رفت نیمه نهایى 

خواهند بود و طبق قرعه کشى، بازى شماره یک مرحله 
3رم بین الهالل و العین و بازى شماره 3 مربوط به

یا بین شانگهاى و گوانگجو از چین برگزار 
د.

عربستان  ترتیب؛ پرســپولیس و االهلى 
نیمــه پایانى در صورت راهیابى به مرحله 

اعــالم گشت را میزبانى مى کنند.   طبــق 
بازى رفت و برگشت ــیون فوتبال آسیا، دو 

4آبان و 4 آذر ماه برگزار 7م در تاریخ هاى 27
این رقابت ها، نماینده د. در فینال 
بازى شماره یک نیمه یا که برنده 

خواهد شــد، میزبان تلقى 
و نماینده شرق آسیا ت 
ن 

شت خواهد بود. 

ازآن طبق قرارداد به سپاهان بازگردد
بازیکن بدون این
سپاهان اجاز
به مدت حض
در تبریز اضاف
البته هفته گ
شایعاتى هم
تالش تراکتور

براى گرفتــن رضایتنامه 
شــریفى و حفظ این بازیکن 
7تا پایــان فصــل 97-96 نقل

محافل رسانه اى شــد اما در خبر 
مربوط به تمدید قرارداد اشــاره اى 
به صدور رضایتنامه از جانب سپاهان 
نشده و بسیار هم بعید است که باشگاه 
اصفهانى چنین مجوزى صادر کرده باشد.

بازیکن ملى پوش سابقت
ورزشگاه بین المللى بصر
عراق در تاریخ اول آگوس
در این راستا «عبدالحسی
سابق تیم ملى عراق و سپ
اساطیر فوتبال جهان دع
این بازى در راستاى حما
به مدت سه ماه سه ورزش
عماد رضا در کارنامه خود
اینبازیکن عراقى پیش

عماد

د. با این اوصاف، 
نهماهنگى 

ه ندارد تا 
خود  ضور

فهکند.
گذشته 
م درباره 
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مدافع ســابق پرســپولیس براى پوشیدن 
پیراهــن اســتقالل بــا تردیــدى جدى 
روبــه رو اســت ولى بــه نظر مى رســد از 
پیشــنهاد این تیم تا حدى اســتقبال کرده 

است.
استقاللى ها براى راضى کردن هوادارانشان 
و البته آرام کردن آنها بعد از شکست سنگین 
برابر العین  قصد دارند رامیــن رضاییان که 

در اواسط فصل گذشــته از لیست 
پرســپولیس کنــار گذاشــته 
شــده بــود را آبــى پــوش
 کنند، اتفاقــى که اگر عملى 
شــود مى تواند بــه یکى از 
جنجالى ترین نقل و انتقاالت 
تاریخ فوتبال ایــران تبدیل

 شود.
اما نکتــه جالب این اســت که 

رضاییان تا این لحظه هیچ 

واکنشى نسبت به پیوستن به استقالل انجام 
نداده است ولى گفته مى شود اگر شرایط براى 
پیوســتنش به فوتبال خارج از کشور فراهم 
نشــود، قصد دارد با اســتقالل قرارداد امضا

 کند.
در ایــن بین گفته مى شــود هــدف اصلى 
رضاییان حضور در خارج از کشــور اســت و 
براى اینکه فوتبالــش را در اروپا ادامه بدهد، 
هیچ شرط مالى ندارد اما اگر پیشنهادى 
به دستش نرســد، احتمال اینکه با 
اســتقالل قرارداد امضا کند بسیار 

زیاد است.
البته طبــق قرار قبلــى مذاکرات 
اســتقالل با رامین رضاییــان بعد 
از بــازى با ازبکســتان رســمًا آغاز 
مى شود و باید دید طرفین براى عقد 
این قرارداد خبرســاز به توافق

 مى رسند یا نه. 

در انتظار انتقال بزرگ

استقاللى ها
و البته آرام کردن آنها بعد از شکس

برابر العین  قصد دارند رامیــن رضاییان که
در اواسط فصل گذشــته از لیست

پرســپولیس کنــار گذاشــته
شــده بــود را آبــى پــوش
ىملى  کنند، اتفاقــى که اگر ع
شــود مى تواند بــه یکى از

جنجالى ترین نقل و انتقاالت 
تاریخ فوتبال ایــران تبدیل

 شود.
اما نکتــه جالب این اســت که 

رضاییان تا این لحظه هیچ

براى
هیچ شرط مالى ندارد ا

به دستش نرســد، احتمال اینکه با
اســتقالل قرارداد امضا کند بسیار 

زیاد است.
البته طبــق قرار قبلــى مذاکرات 
اســتقالل با رامین رضاییــان بعد 
از بــازى با ازبکســتان رســمًا آغاز 
مى شود و باید دید طرفین براى عقد 
اییییین قرارداد خبرســاز به توافق

ى مىرسند یا نه. 
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چهل تکه

پلیس اعالم کرد، اخیراً در منطقه «میالنژ» در مرکز موزامبیک 
سه مرد طاس توســط افرادى که گمان مى کنند سر مردان 
طاس حاوى طالست به قتل رسیده اند. سر دو نفر از این مردان 

بریده و برخى از اعضاى بدن آنها نیز برداشته شده است.
بازداشت شدگان به پلیس گفته اند که قتل و قطع اعضاى بدن 
این افراد جنبه جادویى داشته و به سفارش افرادى در تانزانیا و 
ماالوى انجام شده است. ظاهراً انگیزه این قتل ها هم فروختن 
اعضاى بدن این مردان به «جادوگران» محلى بوده تا از آنها در 
مراسم جادوگرى با هدف رفع مشکالت مالى و افزایش ثروت 

متقاضیان استفاده کنند.

یک نوزاد تازه متولد شــده در حالى که در یک پالســتیک 
قرار داده شده بود در ســواحل « لوزون» در استان الگوناى 

فیلیپین پیدا شد.
گریه هاى شدید این نوزاد توجه عده اى را جلب کرد و وى 
در حالى که به شدت مریض شــده بود پیدا شد. در یکى از 
تصاویر، پالستیکى که این کودك در آن قرار داده شده بود 
دیده مى شود. در این عکس لکه هاى خون این نوزاد روى 

این پالستیک مشاهده مى شود.
این کودك بالفاصله به بیمارســتان شــهر « سانتا روسا» 
منتقل شد و توسط پزشکان تحت درمان فورى قرار گرفت. 
پزشکان با تجویز مقدارى آنتى بیوتیک توانستند جان این 
کودك بیچاره را نجات دهند و گفته مى شــود حال وى رو 

به بهبودى است.

فیلمى از یک صحنــه دلخراش تصــادف در «کانکتیکات»، 
ایالت هاى نیو انگلند آمریکا منتشــر شده اســت که در آن زن 
قهرمان با سپر بال کردن خودش جان یک پسربچه را نجات داد.

زن قهرمان هنگامى که متوجه حرکت با شتاب ماشین به سمت 
پسربچه مى شود خود را سپر بالى وى مى کند اما با وجود این، 
به دلیل سرعت بیش از حد ماشین هر دو بین دیوار یک رستوران 
و ماشین گرفتار مى شوند. در این صحنه دو نفر دیگر نیز حضور 
داشتند که خوشبختانه آنها در این سانحه رانندگى آسیبى ندیدند. 
پلیس بر این باور اســت اگر این زن فداکار جــان خود را براى 
نجات جان پسربچه به خطر نمى انداخت مرگ وى حتمى بود 
چراکه این زن با این اقدامش منجر شد اثرات این تصادف روى 

پسربچه کمتر شود.

زن فداکار، سپر بالى پسربچه شدپیدا شدن یک نوزاد در پالستیک قتل سریالى مردان طاس 030201

ساعت 10 صبح 16 بهمن سال گذشته مردى با پلیس تماس گرفت و از قتل دختر 30 ساله اش در آپارتمانش 
در منطقه مرزداران خبر داد. مأموران و بازپرس سجاد منافى آذر، کشیک قتل دادسراى جنایى تهران در طبقه 

اول آپارتمان حاضر و با جسد زن 30 ساله اى در اتاق خواب رو به رو شدندکه با چهار ضربه چاقو کشته شده بود.
همزمان با تشکیل پرونده قضائى در شعبه سوم بازپرسى دادسراى جنایى تهران تحقیق پلیس از خانواده مقتول 
آغاز شد. ابتدا پدر مقتول به افسر تحقیق گفت: «دخترم متأهل بوده و دخترى ده ساله دارد. نوه ام را دامادمان به 
مدرسه مى برد. من و دخترم با هم کار مى کردیم. صبح ها با هم به محل کارمان مى رفتیم. امروز آمدم اما در را باز 
نکرد. تلفن خانه و گوشى همراهش نیز خاموش بود. به مدرسه نوه ام رفتم، کلید یدك را گرفتم و با آن در آپارتمان 

را بازکردم و با جسد دخترم رو به رو شدم.»
جستجوها ادامه داشت تا اینکه معلوم شد شوهر مقتول ناپدید شده است. او به عنوان تنها مظنون پرونده تحت 
تعقیب پلیس قرار گرفت تا اینکه با گذشــت چهار ماه از این جنایت، چند روز پیش مردى با حضوردر اداره دهم 

پلیس آگاهى تهران اعالم کرد قاتل با کمک برادرش فرار کرده است.
وى به افسر تحقیق گفت: «من راننده یک کارخانه بتن در سعیدآباد شهریار هستم. "ابوالفضل" -متهم به قتل 
فرارى- را ساعت 8 و 30 دقیقه دیدم که سراسیمه به کارخانه آمد. سابقه نداشت او اینگونه وارد آنجا شود همیشه 
با هماهنگى برادرش مى آمد. وى خیلى هراسان و دستپاچه بود. روى لباسش لکه هاى خون بود. دست و پایش 

مى لرزید.»
این شاهد ادامه داد: «ابوالفضل در جستجوى برادرش بود که او را پیدا نکرد. گوشى یکى از کارگران افغان را گرفت 
و با آن به تلفن همراه برادرش که صاحب کارخانه بود، زنگ زد. او نیم ساعت بعد آمد. آنها با هم حرف مى زدند. 
حرف هاى نامفهومى درباره مرگ یک زن میان آنها رد و بدل شــد. بعد با هم دعوا کردند. در ادامه کارفرمایم 
برادرش را سوار خودرویى کرد و رفتند. مدتى بعد که متوجه شدم عروس خانواده کارفرمایم به قتل رسیده است، 

تصمیم گرفتم به اداره پلیس بیایم و آنچه دیده بودم بازگو کنم تا قاتل بازداشت شود.»
مأموران با جمع بندى این اطالعات، مطمئن شــدند که صاحب کارخانه در فــرارى دادن برادرش -متهم به 
قتل- نقش داشته است و وى با دستور قضائى بازداشت و براى تحقیقات به شعبه سوم بازپرسى دادسراى جنایى 

تهران منتقل شد.
وى به قاضى پرونده گفت: «من با برادرم اختالف هاى زیادى داشتم. او باعث بروز مشکالتى در زندگى ام شده 
بود. با او و حتى خانواده اش قطع رابطه کرده بودم. حتى نشانى خانه اش را نداشتم. روزى که جنایت را انجام داده 
بود، من و خانواده ام به همراه چند خانواده دیگر به شمال کشور سفر کرده بودیم. درتماس تلفنى پدرم متوجه شدم 
برادرم همسرش را کشته و فرار کرده است. من نمى دانم مخفیگاهش کجاست. من او را فرارى نداده ام و گفته هاى 

کارگرم دروغ است و شهادت او را قبول ندارم.»
براى این مرد به اتهام فرارى دادن برادرش که عامل جنایت است، قرار قانونى صادر شد. تحقیقات از او در اداره 

دهم پلیس آگاهى تهران در حالى ادامه دارد که پلیس همچنان در تعقیب مرد همسرکش است.

ســاعت 24و 15 دقیقه نیمه شــب چهارشــنبه 
17 خردادمــاه رهگــذران در حال عبــور از پارك 
فدائیان اسالم حوالى خاوران در جنوب تهران متوجه 
فریادهاى دلخراش تعداد زیادى از شهروندان شدند 
که فریاد مى زدند:  «آخ سوختم.» رهگذران مشاهده 
کردند مرد موتورســوارى مایعــى را از داخل دبه 
پالستیکى به هوا پاشید به طورى که مایع به تعداد 
زیادى از شــهروندان که زن و مرد و بچه در حال 
استراحت در پارك بودند، پاشیده شد. مرد موتورسوار 
پس از حادثه از محل فرار کرد. رهگذران همزمان 
با کمک به آسیب دیدگان موضوع را به اورژانس و 

مأموران پلیس خبر دادند.
لحظاتى بعد تیمــى از مأموران کالنترى 132 نبرد 
در محل حادثه حاضر شــدند. تحقیقات، نشان داد 
در جریان حادثه 16 نفر به صورت ســطحى دچار 
سوختگى ناشــى از اسید شــده و براى درمان به 
بیمارستان هاى شــهداى هفتم تیر، فیروزآبادى و 

مطهرى منتقل شده اند. 
همزمان با ادامه تحقیقات، مأموران در بررسى هاى 

میدانى دریافتند عامل اسیدپاش مرد 40 ساله اى به 
نام «ارسالن» است که ساعتى قبل با اعضاى دو 
خانواده که در پارك در حــال بازى والیبال بوده اند 
درگیر شــده و از ســوى آنها مورد ضــرب و جرح 
قرار گرفته اســت. بدین ترتیب مأموران خیلى زود 
مخفیگاه وى را شناســایى و متهم را بازداشــت

 کردند. 
متهم در بازجویى ها ابتدا منکر اسیدپاشــى شد اما 
وقتى از سوى شــاهدان و نگهبان پارك شناسایى 
شــد، چاره اى جز اعتراف نداشت. نگهبان پارك با 
شناسایى متهم گفت: «من دیدم که این مرد ساعتى 
قبل از حادثه با اعضاى دو خانواده داخل پارك دعوا 
کرد. او بعد از مشاجره پارك را ترك کرد اما دوباره 
برگشــت. این بار به روى خانواده هایى که با آنها 
درگیر شده بود اسید پاشید و فرار کرد.» متهم با اقرار 
به اسیدپاشى گفت: «ساعت حدود 22 شب بود که 
به داخل پارك آمدم و روى نیمکت نشستم. همانجا 
عده اى در حال بازى والیبال بودند. لحظاتى نگذشته 
بود که آنها بازى شان را رها کردند و به سراغم آمدند 

و خواستند از پارك بروم. آنها مدعى بودند که همراه 
زن و بچه شــان در حال بازى هستند و من نامحرم 
هستم و باید از آنجا دور شوم که به آنها گفتم پارك 
مکان عمومى است و به فرد یا خانواده خاصى تعلق 
ندارد و بهتر است اگر فکر مى کنند من مزاحم هستم 
در مکان دیگرى والیبال بازى کنند . کم کم مشاجره 
لفظى ما باال گرفت و با هم درگیر شدیم. آنها مرا به 
شدت کتک زدند به طورى که ابرویم شکافته شد. 
خیلى عصبانى شــدم و تصمیم به انتقام گرفتم به 
خاطر همین به رویشان اسید پاشیدم.» اقرار متهم 
به اسیدپاشى در حالى است که قربانیان این حادثه 
در تحقیقات مدعى هستند عامل اسیدپاشى، آنها را 
با اعضاى خانواده دیگرى اشتباه گرفته است و آنها 

اصًال با وى درگیر نشده اند.
قاضى محمد شهریارى، سرپرست دادسراى امور 
جنایى تهران درباره این خبر گفت: «پس از حادثه 
بازپرس جنایى در محل حادثه حاضر شد و تحقیقات 
خود را آغاز کرد که خوشــبختانه خیلى زود متهم 
شناسایى و دستگیر شد.» وى با بیان اینکه انگیزه 
حادثه اسیدپاشى شــخصى بوده و هیچ ربطى به 
حادثه تروریســتى اخیر ندارد، گفت: «خوشبختانه 
جراحت ها در این حادثه سطحى بوده به طورى که 
مصدومان پس از مداوا همگى از بیمارستان مرخص 
شده اند.» وى در پایان گفت: «متهم براى بازجویى 
در اختیار کارآگاهان پلیس آگاهــى قرار گرفت و 

تحقیقات درباره این حادثه ادامه دارد.»  

درگیرى در یکى از شعب بانک صادرات در شهرستان کاشمر یک زخمى برجاى گذاشت.
فرمانده انتظامى شهرستان کاشمر در این رابطه اظهار داشت: ساعت 12و59 دقیقه روز چهارشنبه  هفته گذشته 

یک مورد نــزاع در داخل 
شــعبه مرکــزى یکى از 
بانک هاى کاشمر به مرکز

فوریــت هاى پلیســى 
110 اعالم کــه با توجه 
بــه حساســیت موضوع 
بالفاصلــه اکیــپ یگان 
امداد ایــن فرماندهى در 

محل حاضر شدند.
سرهنگ ابوالقاسم باقرى 
افــزود: بررســى هــاى 

مأموران اعزامى حاکى از آن بود که دو نفر از مشتریان بانک به علت اختالف حساب با یکى از کارمندهاى این 
بانک درگیر مى شوند و وى را به وسیله چاقو مجروح مى کنند که بالفاصله فرد آسیب دیده توسط اورژانس115 
به بیمارستان حضرت ابوالفضل(ع) کاشمر اعزام شد. وى افزود: ضاربیِن این کارمند بانک، دو برادر 24 و 28 ساله 

بودند که با حضور به موقع پلیس در محل، این افراد که در حال فرار بودند دستگیر و به مقر پلیس منتقل شدند.
فرمانده انتظامى کاشمر با اشاره به رضایت بخش بودن وضعیت عمومى کارمند بانک خاطر نشان کرد: تحقیقات 

در خصوص علت وقوع این حادثه  ادامه دارد.

دستگیرى برادر قاتل 

پلیس همچنان در تعقیب مرد همسرکش

دعواى خونین در یکى از 
شعب بانک صادرات کاشمر

اعترافات عامل اسیدپاشى
 به 16 تهرانى

مردى که درقتل خانم مدیر گناهکار شناخته شده است با 
اعتراف تکان دهنده اى پرده از دومین جنایت برداشت.

این مردجنایتکار فاش کرد که پسر جوان خانم مدیر را نیز 
بخاطر دفاع از ناموس خود و دختر 14 ساله اش در سقز به 

قتل رسانده است.
وقتى راز قتل «مریم» مدیر یک شرکت خدماتى در میدان 
انقالب در تجسس هاى پلیسى فاش شد و مرد آشنا اقرار 
کرد بخاطر شنیدن جواب منفى در خواستگارى از این زن 
وى را درآخرین مالقات کشته و گریخته است.همزمان 
با این اقرار هولناك مأموران اداره 10 پلیس آگاهى تهران 
پى بردند که پسر خانم مدیر نیز از مدتى پیش ناپدید شده 

و قاتل با وى رابطه نزدیکى داشته است.
این شاخه تجسسى نشان داد «میالد» 20 ساله در سال 
94 و پس از مسافرت به شهر قاتل در بوکان، دیگر تماسى 
با اعضاى خانواده اش نداشته است و این در حالى بود که 
در این مدت قاتل ادعا مى کرد که میــالد را به صورت 

غیرقانونى به کشور عراق فرستاده است.
در ادامه رســیدگى به پرونده قتل مریم و احتمال وقوع 
دومین جنایت توســط مردجنایتکار، تحقیقات پلیسى از 
«بهروز . س» 37 ســاله در خصوص گمشدن میالد در 
دستور کار قرار گرفت و سرانجام وى روز یکم خردادماه 
در اداره دهم پلیس آگاهى تهران لب به اعتراف گشود و به 
جنایت دوم و قتل میالد در اواخر سال 1394 اعتراف کرد.

بهروز  در اعترافاتش به کارآگاهان گفت: «حدوداً ســال 
87 ، از طریق آگهى روزنامه با شرکت خدماتى که مریم 
و پسرش آن را تأسیس کرده بودند آشنا شده و به عنوان 
نیروى خدماتى در آنجا مشغول به کار شدم ؛ آشنایى اولیه 
من ابتدا با میالد شروع شد تا اینکه اواخر سال 93 یا اوایل 
94، میالد اعتیاد شــدیدى به مصرف شیشه پیدا کرد؛ 
همزمان، میالد قصد ازدواج با دختر 30 ساله اى را داشت 
که از همســرش متارکه کرده بود؛ مریم با ازدواج میالد 
بسیار مخالف بود و همین موضوع زمینه آشنایى بیشتر 

من و مریم شد.»
وى افزود: «به پیشنهاد من و خانم مدیر، میالد را به کمپ 
ترك اعتیاد فرستادیم و میالد دو هفته آنجا بسترى شد؛ 
پس از آن، میالد باز در شرکت مشغول به کار شد و در مدت 
کوتاهى توانست مقدارى پول پس انداز کند. به پیشنهاد 
میالد قرار شــد تا او یک وانت بخرد و آن را در اختیار من 
بگذارد تا من در زمینه خریــد و فروش ضایعات آهن کار 
کنم؛ پس از گذشت مدت کوتاهى، میالد پیشنهاد خرید 
کاال از غرب کشور و فروش در تهران را مطرح کرد و به 
این ترتیب من براى خرید کاال به استان هاى غربى کشور 
مسافرت مى کردم و کاالها را در تهران مى فروختیم و سود 
حاصل بین من و میالد، به صورت مساوى تقسیم مى شد 
تا اینکه در یک نوبت، محموله قاچاقى که من قصد آوردن 
آن را به تهران داشتم، در اســتان کردستان، شهرستان 
بیجار توقیف شد؛ در زمان توقیف بار، میالد دوباره در کمپ 
بسترى شده بود و به همین علت موضوع توقیف ماشین و 

بار قاچاق را با مادر میالد در میان گذاشتم و او نیز قبول کرد 
تا جریمه توقیف خودرو را پرداخت کند تا حداقل ماشین از 
توقیف خارج شود. از این زمان به بعد و به پیشنهادمریم، 
قرار شد تا بدون آنکه میالد متوجه شود، من تمامى حساب 

و کتاب کارى خودم با میالد را با مادرش انجام دهم.»
بهروز در ادامه اعترافاتــش به کارآگاهان گفت: « بهمن 
ماه سال 94 میالد در داخل شرکت با چند تن از نیروهاى 
خدماتى درگیر شد که طى آن جراحت شدیدى به صورت 
یکى از آنها وارد شــد به گونه که استخوان گونه یکى از 
کارگران دچار شکستگى شدید شد؛ این شخص از میالد 
شــکایت کرد و در ادامه دســتور جلب میالد را از دادگاه 
گرفت، میالد از تهران متوارى شد و به محل زندگى من 
و خانواده ام در بوکان آمد و مدتى آنجا ماند. در این مدت 
میالد عنوان مى کرد که قصد دارد تا به صورت غیرقانونى 
از کشور خارج شود تا اینکه شب قبل از جنایت و بدون آنکه 
میالد مرا ببیند، شاهد صحنه و رفتارى از میالد شدم که 

انگیزه اصلى من براى کشتن وى شد.»
بهروز  در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: « شب 16بهمن 
ماه ، میالد در داخل حیاط خانه در حال کشیدن سیگار بود 

و من نیز در داخل راه پله داخل ساختمان که کامًال مشرف 
به حیاط است در حال صحبت با گوشى تلفن همراه خود 
بودم. همزمان، دخترم که 14 سال سن دارد، براى گذاشتن 
زباله به در خانه رفته بود؛ دخترم در حال بازگشت به داخل 
خانه بود که ناگهان متوجه شــدم میالد رفتار و حرکتى 
غیر اخالقى را در قبال دخترم انجام داد؛ خون جلو چشمانم 
را گرفته بود اما چون میالد از لحاظ بدنى بسیار قوى تر بود، 
به ناچار آن شب سکوت کردم تا فرداى آن روز میالد را به 

بهانه اى از خانه خارج کنم.»
بهروز در خصوص روز جنایت به کارآگاهان گفت: « روز 
بعد و به بهانه شکار ، با میالد از خانه خارج شدیم و به سمت 
دشت هاى اطراف شهرستان ســقز حرکت کردیم پس 
از پیاده شدن از ماشــین، مدتى در داخل دشت حرکت 
کردیم تا اینکه در مکانى خلوت از میالد ســئوال کردم: 
"اگر کسى به اعضاى خانواده ات نظر سوء داشته باشد، 
با او چکار مى کنى ؟" که او در پاســخ جــواب داد: "او را 
خواهم کشت" ؛ پس از شنیدن پاسخ از سوى میالد بود که 
گلوله اى را به سمتش شلیک کردم؛ قصد داشتم تا دستش 
را از کار بیاندازم اما از آنجایى که گلوله از نوع ساچمه اى 

بود تعدادى از ساچمه ها از فاصله اى نزدیک به صورت 
میالد برخورد کرد؛ در حالى که میالد از ناحیه صورت دچار 
جراحات شدیدى شده و به شدت خونریزى مى کرد، روى 
زمین افتاد. از دیدن این صحنه، بســیار ترسیده بودم؛ به 
سرعت از محل خارج شده و با ماشین از محل دور شدم؛ 
چند کیلومتر جلوتر، تفنگ را داخل رودخانه انداختم و پس 
از مدتى، مجدداً به تهران آمدم و به خانواده میالد عنوان 
کردم که او را به صورت غیرقانونى از کشور خارج کردم و 

به عراق فرستادم.»
با توجه بــه اعتراف صریح بهروز به ارتــکاب جنایت در 
شهرستان سقز، بالفاصله هماهنگى هاى الزم با پلیس 
آگاهى سقز انجام و در ادامه تحقیقات مشخص شد که 
جسد مرد ناشناســى روز هفتم اسفند ماه، در دشت هاى 

اطراف شهر سقز کشف شده است .
با توجه به اعترافات متهم در خصوص پوشش لباس میالد 
که شلوار شش جیب، لباس ورزشى و کتانى سفید به تن 
داشــت، کارآگاهان اطالع پیدا کردند که جسد ناشناس 
کشف شده در شهرستان سقز متعلق به میالد است که بر 

اثر اصابت گوله به سر، به قتل رسیده بود.
سرهنگ کارآگاه آریا حاجى زاده، معاون مبارزه با جرائم 
جنایى پلیس آگاهــى تهران، با اعالم ایــن خبر گفت: 
«با توجه به اعتراف صریح بهروز بــه دو جنایت وى به 
شعبه هفتم بازپرسى دادسراى ناحیه 27 تهران اعزام و نزد 
بازپرس پرونده صراحتًا به ارتکاب دومین جنایت و قتل 

دومین عضو از اعضاى یک خانواده اعتراف کرد.» 

راز پرده دوم 
قتل خانوادگى

 در مراسم شکار 
«اگر کسى به اعضاى 
خانواده ات نظر سوء 

داشته باشد، 
با او چکار مى کنى؟»

 که او در پاسخ 
جواب داد: «او را 

خواهم کشت»؛ پس 
از شنیدن پاسخ از 
سوى میالد بود که 

گلوله اى
 را به سمتش 
شلیک کردم
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 هوآوى در کنفرانس خبرى که به 
تازگى در شهر برلین آلمان برگزار 
کرد، جدیدترین لپ تاپ هایش را 

در معرض نمایش قرار داد. این سه 
محصول، میت بوك ایکس 
 Huawei MateBook)

 Huawei)میت بوك دى ، (X
  (MateBook D

و میت بوك اى
(Huawei MateBook E) نام دارند. 

دو محصول نخست در واقع 
لپ تاپ هایى 13 و 15 اینچى هستند 
اما میت بوك اى را مى توان یک تبلت 
هیبریدى به شمار آورد، اما از آنجایى 
که هوآوى آن را به همراه دو نوت بوك 
دیگرش رونمایى کرده است، ما هم 

این محصول را به عنوان یک لپ تاپ 
معرفى مى کنیم. 

در ادامه مرورى بر مشخصات فنى و 
ویژگى هاى سه لپ تاپ نام برده شده 

مى اندازیم.

با میت بوك X، میت بوك D و میت بوك E آشنا شوید!
اما لپ تاپ میت بوك دى هوآوى در واقع نســخه به روزرسانى شده تبلت هاى دو منظوره رامین مشکاه

این شرکت محسوب مى شود. این محصول قطرى برابر با 6/9  میلیمتر دارد و از تراشه هاى 
کبى لیک اینتل بهره مى برد. از نظر پردازنده دستگاه شامل نسخه هاى مختلفى مى شود 
که نسخه برتر آن از پردازنده Core i7 سرى کبى لیک اینتل بهره مند است. هوآوى براى 
نصب اکسسورى ها یا لوازم جانبى اختصاصى به این محصول از سه پین جدید استفاده کرده 

است که ساختار متفاوتى را نسبت به محصوالت پیشین هوآوى به همراه دارند.
کیبورد میت بوك دى بر خالف نسخه قبلى به یک پایه مجهز شده و به کاربر اجازه مى دهد 
تا در حالت هاى مختلفى از آن استفاده کند. صفحه نمایش دستگاه 12 اینچى بوده و وضوح 
تصویر  p1440 را ارائه مى کند. در حال حاضر اطالعات بیشــترى در مورد جزئیات فنى، 

قیمت و زمان عرضه این محصول از سوى هوآوى منتشر نشده است.

لپ تاپ  
میت بوك دى هوآوى

میت بوك ایکس هوآوى

لپ تاپ هیبریدى 
میت بوك دى هوآوى

میت بوك ایکس هوآوى بسیار شبیه به مک بوك هاى اپل است! این محصول از نظر ظاهرى زبانى نزدیک به طراحى ســرى مک بوك هاى اپل را ارائه مى کند، اما از 
سیستم عامل ویندوزى مایکروسافت بهره مى برد. هوآوى صفحه نمایش میت بوك ایکس را 13 اینچى در نظر گرفته و حاشیه هاى آن را بسیار باریک طراحى کرده است. 

این موضوع سبب شده که صفحه نمایش دستگاه چیزى در حدود 78 درصد از پنل جلویى آن را تشکیل دهد.نمایشگر 13 اینچى میت بوك ایکس از نوع IPS بوده و وضوح 
 sRBG تصویر 2160 در 1440 پیکسل را ارائه مى کند. هوآوى اشاره کرده که نمایشگر لپ تاپ مذکور نسبت تصویر 3:2 دارد و پشتیبانى 100 درصد از طبق رنگ هاى

را ارائه خواهد کرد. حداکثر روشنایى 350 نیت و ضریب کنتراست 1000:1 هم از دیگر ویژگى هاى نمایشگر میت بوك ایکس هوآوى محسوب مى شوند. دستگاه از نظر 
پردازنده شامل دو نسخه مختلف مى شود که هر دوى آنها از پردازنده هاى سرى کبى لیک اینتل بهره مند هستند. نسخه اى پایه اى به پردازنده 7200U-Core i5 مجهز 

است و نسخه برتر میت بوك ایکس از پردازنده 7500U-Core i7 بهره مى برد. گفته شده که هوآوى فرکانس کارى این پردازنده ها را تا حدى کاهش داده و به این صورت 
مصرف انرژى آنها را به میزان 7,5 وات کم کرده است.پردازنده گرافیکى لپ تاپ میت بوك ایکس، پردازنده Intel GH Graphics 620 در نظر گرفته شده و دستگاه 
از نظر رم شامل دو نسخه با ظرفیت هاى 4 و 8 گیگابایتى مى شود. رم هر دو نسخه از نوع LPDDR3 است. همچنین هریک از نسخه هاى نام برده شده به ترتیب از 

حافظه هاى 256 گیگابایتى PCIe و 512 گیگابایتى PCIe بهره مى برند. میت بوك ایکس 1,05 کیلوگرم وزن دارد و ابعاد بدنه آن معادل  286 در 211 در 12,5 میلیمتر 
عنوان شده است. باترى این محصول هم ظرفیت 41,4 وات ساعتى را ارائه مى کند. هوآوى مدعى است که باترى دستگاه با یک بار شارژ مى تواند از پخش آفالین 10 

 Space)ساعت ویدئوى با وضوح فول اچ دى در روشنایى نمایشگر 50 درصد پشتیبانى کند.هوآوى اشاره داشته که لپ تاپ میت بوك ایکس رنگ هاى خاکسترى فضایى
Gray)، طالیى پرستیژ (Prestige Gold) و رزگلد (Rose Gold) روانه بازار مى شود. در مورد قیمت تمام نسخه هاى این محصول اطالعات دقیقى ارائه نشده 

است اما هوآوى اشاره کرده که نسخه مجهز به رم 8 گیگابایتى و Core i7 و حافظه 512 گیگابایتى آن (نسخه برتر) را با قیمت 1699 یورو عرضه مى نماید.

لپ تاپ دومى که هوآوى معرفى کرد، میت بوك دى نام دارد. طراحى میت بوك دى هم به شیوه دقیقى صورت گرفته و هوآوى اشاره داشته که این محصول میان رده 
براى مصارف ادارى و آموزشى طراحى شده است. صفحه نمایش این لپ تاپ 15,6 اینچى و از نوع IPS بوده و وضوح تصویر 1920 در 1080 پیکسل یا اصطالحًا 

فول اچ دى را ارائه مى کند. زاویه دید خوب 187 درجه اى، نسبت کنتراست 800:1 و روشنایى 350 نیت هم از دیگر ویژگى هاى نمایشگر میت بوك دى هوآوى 
محسوب مى شوند.لپ تاپ میت بوك دى از نظر پردازنده شامل دو نسخه Core i5 و Core i7 مى شود، اما هیچ اشاره دقیقى به مدل این پردازنده ها نشده است. 

پیش بینى مى کنیم که در این محصول هم از پردازنده هاى کبى لیک سرى U استفاده شود. دستگاه از نظر پردازنده گرافیکى هم شامل دو نسخه مختلف مى شود و  
پردازنده هاى گرافیکى Intel HD Graphics 620 و 940MX NVIDIA GeForce را ارائه مى کند.هوآوى لپ تاپ میت بوك دى را با رم هاى 4، 8 

و 16 گیگابایتى نوع DDR4 عرضه خواهد کرد و از نظر حافظه ذخیره سازى هم آپشن هاى بسیار متنوعى را براى محصول در نظر گرفته است. نسخه پایه اى آن 
مى تواند از یک حافظه HDD 500 گیگابایتى بهره مند شده یا 128 گیگابایت حافظه SSD را در کنار 500 گیگابایت حافظه HDD ارائه کند. نسخه میانى آن 

مى تواند چهار آپشن ذخیره سازى گوناگون را در بر بگیرد. آپشن اول شامل یک ترابتى حافظه HDD مى شود. آپشن دوم 256 گیگابایت حافظه SDD مى شود. 
آپشن سوم 128 گیگابایتى SSD و 500 گیگابایت HDD را ارائه مى کند. آپشن چهارم هم شامل 128 گیگابایت SSD و یک ترابایت HDD مى شود. اما 

نسخه برتر لپ تاپ میت بوك دى از نظر فضاى ذخیره سازى فقط یک حالت را به همراه دارد و از 128 گیگابایت حافظه SSD و یک ترابایت HDD بهره مند 
است.وزن میت بوك دى 1,9 کیلوگرم بوده و ابعاد آن 286 در 211 در 12,5 میلیمتر است. باترى دستگاه هم توان 64,3 وات ساعتى را ارائه مى کند. دستگاه از نظر 

تنوع رنگ در نسخه هاى خاکسترى فضایى (Space Gray)، طالیى (Champagne Gold) و آبى (Aurora Blue) عرضه مى شود. قیمت نسخه 
برتر میت بوك دى هوآوى هم معادل با 999 یورو در نظر گرفته شده است.

مزایده 
در پرونده کالسه 960013 و غیره اجرایى و به موجب دادنامه هاى صادره از شعب حقوقى نجف آباد محکوم علیه 
اجرایى شرکت صنایع کاشى اصفهان محکوم است به پرداخت مطالبات کارگرى ریال بابت محکوم به هزینه هاى 
دادرسى و غیره در حق محکوم له و مبلغ.... ریال بابت نیم عشر دولتى درحق صندوق دولت که از طریق اجراى 
احکام مدنى دادگسترى شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمى دادگسترى منتخب آقاى 
مهندس صابرى به شرح ذیل ارزیابى گردیده است: 1.دوعددالکتروموتورگیربکس 380V-AC با قطر خروجى 
گیربکس 18mm و نســبت انتقال دور: TYPE:M-G:ILA70734AB2,1,1370:rmp/14 و توان 
0,37kw 2.یک عدد گیربکس حلزونى پایه دار با قطر خروجى گیربکس -25mm ورودى -19mm نسبت 
انتقال دور TYPE-NRT-10/1 3.یک عدد الکتروموتور 380V-AC با مگنت 400/230 ولت، شفت 
خروجى TYPEBA80B419mm,1400:rmp و توان 0,75kw 4. دوعدد الکتروموتور سوکت دار مربوط 
به سیلندر تور کالر: TYPE-ACT1550215SC,1415:rmp و توان 0,29kw 5.دو عدد الکتروموتور 
 TYPEMBV1053004519165:19mm با قطر شفت خروجى  AGV سوکت دار مخصوص مارك
rmp ,:314 6.یک عــدد الکتروموتور گیربکس 380V-AC با قطر خروجــى گیربکس 14mm مربوط 
 0,29kw نسبت انتقال دور 8/61 توان TYPE:M-G:PA260M2T2,45:rmp :به ســیلندر تورکالر
-TYPE,3000:rmp با قطر شــفت خروجــى AGV 7.یک عدد الکتروموتــور مخصوص مــارك

19mm:115DSB300CAAAA و تــوان 1,6nm TYPE-NMRV:KT جمعــا بــه مبلغ 
100/000/000 ریال (ده میلیون تومان) و اقالم ذیل تجهیزات توقیف شده برحسب نو(آکبند) 1. دوعدد گیربکس 
 30/1-TYPE NRV 35 نسبت انتقال دورmm:Do,24:Din حلزونى پایه دار بشماره سریال 5203554 و
2.یک عدد گیربکس حلزونى فلنج دار بشماره سریال 5389717 و 25mm:Do,19:Din نسبت انتقال دور 
TYPE NMRV-30/1  3.یک عدد گیربکس حلزونى فلنج دار، بوش واســطه بشماره سریال 4063 و 
25mm:Do,19:Din نسبت انتقال دور TYPE NMRV-20/1  4.یک عدد گیربکس حلزونى فلنج دار 
 20/1-TYPE NMRV 25 نسبت انتقال دورmm:Do,19:Din و N557712 و پایه دار، بشماره سریال
5. یک عددگیربکس حلزونى فلنج دار بشماره سریال N230032237 و 25mm:Do,19:Din نسبت انتقال 
دور  TYPE NMRV-206/1.دوعدد الکتروموتور ســوکت دار بشماره سریال 063120030001 با قطر 
شفت خروجى TYPEMBV1053004519165:19mm,314:rmp جمعا به مبلغ 85/000/000 ریال 
(هشت میلیون و پانصدهزارتومان) ارزیابى و تعیین گردید. که باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت 
به نظریه کارشناسى اموال توقیف شده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 1396/04/03 ساعت 
10 صبح ودرمحل اجراى احکام به فروش میرسد. برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین 
قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى المجلس به حساب شماره 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف 
مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده 
مجدداً تکرار مى گردد. ضمناً خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از اموال موردنظر بازدید به عمل آورد. 

م الف: 4650 مدیر اجراى احکام شعبه اول حقوقى دادگسترى نجف آباد/3/770
مزایده 

در پرونده کالسه 950293 اجرایى و به موجب دادنامه 9500029 صادره از شعبه سوم عمومى نجف آباد محکوم 
علیه اجرایى آقاى حیدرپور محکوم است به پرداخت 13مثقال طال و 5میلیون ریال بابت محکوم به و هزینه هاى 
دادرسى و غیره در حق محکوم له و مبلغ.... ریال وجه نقد طبق شاخص بانک ملى مرکزى بابت محکوم به و هزینه 

هاى دادرسى و غیره در حق محکوم له و مبلغ 775/000 ریال نیم عشر دولتى درحق صندوق دولت که از طریق 
اجراى احکام مدنى دادگسترى شهرســتان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمى دادگسترى 
منتخب آقاى منوچهرجمشیدیان به شرح ذیل ارزیابى گردیده است: یک قطعه ملک زمین واقع در اراضى نجف 
آباد قطعه 2 بخش 11 ثبتى اصفهان به مالکیت مرحوم قاسمعلى حیدرپور و داراى سوابق ثبتى پالك 488 که با 
پالك 489 بصورت یک قطعه محصور درآمده و مساحت دو پالك که محصور مى باشد. 930مترمربع مى باشد 
که واقع در انتهاى خ محمدرسول اله کوچه باغ دالکها و کوچه حاج على مومن و ملک بصورت باغ داراى اشجار 
مثمر در زمان بازدید بوده است. لذا ارزش 930مترمربع باتوجه به موقعیت ملک و راههاى دسترسى و کاربردى و 
کشاورزى و کاربرى کشاورزى باارزش 2/325/000/000 ریال ارزیابى و تعیین گردید. که باتوجه به مراتب فوق و 
عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 
1396/04/04 ساعت 10 صبح ودرمحل اجراى احکام به فروش میرسد. برنده مزایده شخصى است که از قیمت 
کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى المجلس به حساب شماره 2171290354001 
واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نســبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ ســپرده با کســر هزینه به نفع 
صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گــردد. ضمناً خریدار مى تواند ظرف پنــج روز قبل از مزایده از 
اموال موردنظــر بازدید به عمــل آورد. م الف: 4557 مدیر اجراى احکام حقوقى شــعبه ســوم دادگســترى 

نجف آباد/3/771
حصر وراثت

عباس کریمى داراى شناسنامه شماره 5573 به شرح دادخواست به کالسه 50/96  از این شورا درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ماه بى بى عزیزى علویجه بشناسنامه 684 در تاریخ 74/08/05 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-باقرکریمى علویجه ش ش 
32، 2-عباس کریمى علویجه ش ش 5573، 3-فاطمه صغرا کریمى علویجه ش ش 18، 4-فرنگیس کریمى 
علویجه ش ش 4865، 5-صغرى کریمى علویجه ش ش 53، 6-حسین کریمى علویجه ش ش 176 (فرزندان 
متوفى) 5-محمدهاشم کریمى علویجه ش ش 327 (همسر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى 
ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد 
یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 

م الف: 4651 شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف بخش مهردشت (مجتمع شماره یک)/3/772
حصر وراثت

عباس کریمى داراى شناسنامه شماره 5573 به شرح دادخواست به کالسه 49/96  از این شورا درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان محمدهاشــم کریمى علویجه بشناسنامه 337 در تاریخ 
1302/03/01 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- باقرکریمى 
علویجه ش ش 32، 2-عباس کریمى علویجه ش ش 5573، 3-فاطمه صغــرا کریمى علویجه ش ش 18، 
4-فرنگیس کریمى ش ش 4865، 5-صغرى کریمى علویجه ش ش 53، 6-حسین کریمى علویجه ش ش 
176 (فرزندان متوفى) 5-محمدهاشم کریمى علویجه ش ش 327 (همسر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان 
ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر 
کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 
گواهى صادر خواهد شد. م الف: 4652 شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف بخش مهردشت (مجتمع شماره 

یک)/3/773

ابالغ رأى
کالسه پرونده: 807/95 ش ح1 شماره دادنامه: .. تاریخ رسیدگى: 96/01/30 مرجع رسیدگى: شعبه اول شوراى حل اختالف 
نجف آباد خواهان: فاطمه مغزى به نشانى: نجف آباد-ویالشهر-اول خیابان گلزار22-پالك 828 کدپ8581646581 
خوانده: سیدحسن روزپیکر به نشانى مجهول المکان –ابالغ ازطریق جراید به دادرسى. خواسته: نفقه معوقه گردشکار: پس 
از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء قاضى شورا ختم 
رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا درخصوص دادخواست خانم فاطمه مغزى 
فرزند جعفر بطرفیت آقاى سیدحسن روزپیکر فرزند على بخواسته مطالبه نفقه معوقه ازتاریخ 1392/11/01 لغایت صدورحکم 
و احتساب تمبرهاى ابطال شده و هزینه دادرسى و کارشناسى. باعنایت به رونوشت سندنکاحیه علت زوجیت دائم فى مابین 
خواهان و خوانده محرز مى باشد. لذا شورا باتوجه به اظهارات خواهان مبنى بر مجهول المکان بودن خوانده و عدم پرداخت 
نفقه توسط ایشان، همچنین عدم حضور و دفاع خوانده علیرغم انتشار روزنامه و استناد به تحقیقات محلى و استعالمات و 
مدارك موجود درپرونده خواسته خواهان را محمول بر صحت دانسته و مستنداً به مواد 519 و 515 ق ا د م و مواد 1106 و 
1107 و 1111 ق م حکم به محکومیت خوانده به پرداخت ماهیانه مبلغ دویست و چهل هزارتومان درسال 92، دویست و 
هفتاد هزارتومان درسال93، سیصدهزارتومان درسال94، سیصد و سى هزارتومان درسال 95 و 96 ازتاریخ 92/11/01 لغایت 
96/01/30 بعنوان اصل خواسته به انضمام هزینه دادرسى وفق تعرفه قانونى صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و 
ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى دراین شعبه و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى شهرستان 
نجف آباد مى باشد. م الف: 4656 گرامى قاضى شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد (مجتمع شماره یک)/3/774

اجراییه 
شماره: 9610423730200129 شماره پرونده: 9509983730200494 شماره بایگانى شعبه: 950495 بسمه تعالى 
بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شــماره دادنامه 9509973730201412 محکوم علیهم: 1.احمد قیدرلو 
فرزند قربانعلى به نشانى اصفهان- خ امام خ همدانیان نبش فلکه همدانیان سوپرگوشت طال گوشت جنب بازار روز میوه. 
2.ابوالفضل ایکدر باصیرى فرزند رمضان به نشانى: اصفهان 4 راه آبشار روستاى بران جنوبى محکوم اند به نحو تضامنى به 
پرداخت مبلغ چهارصدوچهل و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیرتادیه برابر تورم شاخص بانک 
مرکزى از تاریخ چک (95/04/20-95/04/15) مذکور تا زمان وصول آنکه محاسبه آن با اجراى احکام است محکوم علیه 
ردیف اول (ابوالفضل ایکدر باصیرى) را به پرداخت هزینه  دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق محکوم له: علیرضا 
حیدرى زفره فرزند اکبر به نشانى: اصفهان- فالورجان زفره خ مولوى ك مولوى 11 پ 91 با وکالت مجتبى حقیقى نجف 
آبادى فرزند محمدعلى نشانى: نجف آباد- خیابان امام کوى ارشاد مقابل حسینیه ارشاد کوچه شهید احمد موحدى- مجتمع 
ارشاد طبقه سوم واحد 6 به انضمام پرداخت مبلغ 22/250/000 ریال بعنوان نیم عشر دولتى در حق صندوق دولت. محکوم 
علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1-ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 
2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء 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 بانکها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا 
خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحونزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات 
او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هرنوع تغییر دیگر دراموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید واال 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 هرنحو با 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: 4659 شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد/3/775

حصر وراثت
سیدحسن موسوى داراى شناسنامه شماره 191 به شرح دادخواست مطروحه به کالسه 37/96  از این شورا، درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سیدیوسف موسوى به شناسنامه 358 در تاریخ 96/2/20 اقامتگاه دائمى 
خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- سیدمحسن موسوى هاردنگى فرزند سیدیوسف 
به شماره شناسنامه 191 فرزند متوفى 2- سیدموسوى به ش ش 161 فرزند متوفى 3- زهرا سادات موسوى به ش ش 10 
فرزند متوفى 4- سیداحسان موسوى به ش ش 2 فرزند متوفى 5- ستاره موسوى به ش ش 36 فرزند متوفى 6- سیدفاطمه 
موسوى به ش ش 253 فرزند متوفى 7- سیدمجتبى موسوى به ش ش 223 فرزند متوفى 8- خدیجه صادقى هاردنگى 
فرزند نجفقلى به ش ش 3 همسر متوفى. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او مى باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شورا تقدیم 
دارد در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد. م الف: 287 هدایتى رئیس شعبه دوم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

باغبادران (مجتمع شماره یک)/3/780
معرفى داور  

آگهى ابالغ معرفى داور به آقاى على حیدرى فرزند على بخش کالسه پرونده: 951539 خواهان: مهنوش حیدرى فرزند 
خان باز خوانده: على حیدرى فرزند على بخش خواسته: طالق غیابى وفق ماده 73 ق.آ.د.م. خواهان دادخواستى تسلیم 
دادگاه عمومى باغبهادران نموده و حسب ماده 27 قانون حمایت خانواده قرار ارجاع امر به داورى صادر گردیده است و به 
علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در روزنامه هاى کثیراالنتشار ایران 
آگهى مى شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهى ظرف مدت 7 روز به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل 
خود نسبت به معرفى داور واجد شرایط خود اقدام نماید، در صورت عدم حضور تصمیم مقتضى اتخاذ مى گردد. م الف: 307 

دادگاه عمومى بخش باغبهادران/3/872
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9610103630100954 شــماره پرونده: 9509983630101099 شماره بایگانی شعبه: 951175 
خواهان حبیب اله شهریارى کله مسیحى فرزند غالمرضا با وکالت ساناز فتحى به طرفیت خواندگان سید غالمرضا موسوى 
با وکالت رضا رضائى فرزند سیف اله و علیرضا کالنتر هرمزى و حسین سلیمانى درچه فرزند ابراهیم و حمید محمدى 
فالورجانى فرزند صادق به خواسته 1- اعتراض به عملیات اجرائى و 2- دستور موقت دادخواستى تقدیم دادگاه  عمومی 
شهرستان تیران و کرون نموده که جهت رسیدگی به شعبه دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تیران واقع در استان اصفهان 
ارجاع به کالســه 9509983630101099 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 96/04/21 ساعت 10 صبح تعیین شده 
است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههاي 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد. م الف: 231 شعبه دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

تیران /3/896

 محققان یک سیستم هوش مصنوعی ساخته اند 
که می تواند از تصاویر افراد یک ویدئو بسازد.

این سیستم تصویر فرد را همراه یک کلیپ صوتی 
ترکیب می کند و ویدئویی می سازد که در آن فرد 
مشغول صحبت کردن است. هرچند این سیستم 
هنوز در مراحل ابتدایی اســت و چندان واقعی به 
نظر نمی رسد اما محققان معتقدند این نرم افزار به 
زودي قابلیت ساخت ویدئوهایی کامًال طبیعی را 
خواهد داشت.این سیستم توسط محققان دانشگاه 
آکسفورد ساخته شده و قادر است با کمک الگوریتم 
هایی مخصوص ویژگی هاي صورت را در تصویر 
شناسایی کند. ســپس کلیپ صوتی انتخابی نیز 
پخش می شود و هوش مصنوعی دهان فرد را در 
تصویر طوري دستکاري می کند که به نظر می رسد 

او مشغول صحبت است.
محققان معتقدند با این فناوري می توان ویدئو را به 

زبان هاي دیگر دوبله کرد.

 Photo Studio قدرتمندترین، محبوب ترین 
و بهترین اپلیکیشن ویرایش عکس براي سیستم 
عامل اندروید می باشد که آن را به همه عکاسان 
آماتور و حرفه اي پیشنهاد می کنیم. اگر به دنبال 
کامل ترین برنامه افکت گذاري عکس هســتید 
برنامه فوق را از دســت ندهید! این اپلیکیشن با 
امکانات زیاد خود به شــما این اجازه را می دهد 
که انواع افکت ها را روي تصاویرتان اعمال کنید 
و آنها را از حالت بی روحی و خشکی خارج کرده و 
جذابیت را به آنها هدیه دهید! با نصب این نرم افزار 
روي اســمارتفون خود، یک استودیوي قدرتمند 
عکس را در گوشیتان به ارمغان بیاورید و با اعمال 
تنظیمات مختلف روي عکس ها آنها را زیبا کنید! 
 Photo Studio برخــی از امکانات برنامــه

PRO اندروید :
در اختیار قرار دادن 150 فیلتر متفاوت براي اعمال 
روي تصاویر، در دســترس بودن +200 افکت 
شگفت انگیز براي زیبا کردن تصاویر، در اختیار 
قرار دادن بیش از هزار اســتیکر مختلف، امکان 
حذف قرمزي چشم، افزودن قاب هاي دیجیتالی 
منحصر بــه فرد بــه تصاویر، تغییر روشــنایی، 
کنتراست، رنگ و اشــباع تصاویر، امکان تغییر 
انــدازه تصاویر و چرخش آنهــا و امکان افزودن 

تصاویر به برنامه از طریق گالري و یا دوربین. 

کاربران تازه وارد اینستاگرام به درستی از قابلیت 
استوري اســتفاده نکرده و با انتشــار بیش از حد 
اســتوري هایی که جالب و جذاب نیستند شما را 
آزرده خاطر کرده و باعث هدر رفتن وقت آزاد شما 

می شوند.
اینســتاگرام به شــما این امکان را مــی دهد تا 
نمایش استوري اینگونه کاربران را غیرفعال کنید. 
با انجام این ترفند، اســتوري کاربــران مزاحم به 

رنگ خاکســتري در آمده و با وجود اینکه استوري 
جدید منتشر می کنند، همیشــه در انتهاي لیست 
استوري ها قرار می گیرند. مراحل زیر را دنبال نمایید:

  مرحله اول: برنامه Instagram را اجرا کنید.
مرحله دوم: اکنون استوري کاربري که قصد دارید 

دیگر نمایش داده نشود را چند لحظه لمس کنید.
 مرحله سوم: سپس یک پنجره پاپ آپ براي شما 
 mute Instagram»باز خواهد شد. روي گزینه

user’s story » ضربه بزنید.
نکته: منظور از user نام کاربري شخص مورد نظر 

است.
کار تمام اســت! اکنون آیکون استوري کاربر مورد 
نظر به رنگ خاکستري درآمده و در انتهاي لیست 
استوري ها قرار می گیرد. حتی اگر کاربر Mute شده 
استوري جدیدي نیز منتشــر کند باز هم در انتهاي 

لیست استوري ها قرار خواهد گرفت!

آموزش جلوگیري 
از نمایش اِستوري 
برخی از کاربران 
در اینستاگرام

اپلیکیشن افکت گذاري و 
ویرایش عکس اندروید

تبدیل عکس به ویدئو 
ممکن می شود
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با ارسال تصاویر، مطالب و نظرات خود به باشگاه خبرنگاران روزنامه نصف جهان  
شما هم مى توانید خبرنگار شوید

       09132008640      :شماره تلگرام
Id admin:               @nesfejahanadmin   
join channel:       @nesfejahanclub          

افطار با طعم 
خاك هاى 
پس لرزه

با گذشت بیش از سه هفته از زلزله 5/7ریشترى در بجنورد، برخى از روستاها همچون روستاى 
«لنگر» همچنان در تکاپوى آواربردارى هستند، مردمى که به سختى زندگى را مى گذرانند و به 
دلیل تخریب دامدارى ها و نبود فضا مجبور به فروش دام ها و علوفه ها شده اند و شب ها را در 

چادر به سر مى برند.
آى آدم ها که روى ساحل آرام ، در کار تماشایید !

موج مى کوبد به روى ساحل خاموش
پخش مى گردد چنان مستى به جاى افتاده ، بس مدهوش

مى رود نعره زنان، وین بانگ باز از دور مى آید :
آى آدم ها!

و صداى باد هر دم دلگزاتر
در صداى باد بانگ او رهاتر

از میان آب هاى دور و نزدیک
باز در گوش این نداها:                     

 آى آدم ها...

دریچـه
منبع : جام جم آنالین 

@nesfejahanclub


