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 چهار شنبه 10 خرداد  ماه 1396 / 31   مى   2017 /  5  رمضان 1438
سال چهاردهم / شماره 2952  /16 صفحه  / 1000 تومان

شهردار آینده اصفهان کیست؟

شهربانو منصوریان: برایم مشکل درست کرده اندسرقت 500میلیونى فروشنده سیار از حساب مشتریانسفر به سامرا به دلخواه انجام مى شودشواهد نزدیک شدن قطر به ایران 6 دایى و 3 خواهرزاده به جان هم افتادند ورزشاستاناجتماع حوادث
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گزارش لوموند درباره 
پیروزى روحانى

 ازدواج موقت زمینه
 گسترش ایدز است

زاینده رود
 19 خرداد ماه

 از جریان مى افتد

علت اصلى مرگ
 مرحوم کیارستمى اعالم شد

از خرید و فروش امالك 
قولنامه اى خوددارى کنید
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آیا فرزند شما دچار اعتیاد به 
کامپیوتر است؟

گدایانى که عاشق اصفهان شده اند

خون زنان اصفهانى « سپید»  است خون زنان اصفهانى « سپید»  است 
موانع یک حضور اجتماعى موانع یک حضور اجتماعى 

4

معضلى به نام متکدیان غیربومى در اصفهان

جهان نما

لزوم 
آسیب شناسى 
نقاط ضعف 
برگزارى 
انتخابات 

2

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه البته در برگزارى هر 
انتخابات نقاط ضعف و اشکاالتى نیز 
وجود دارد، گفت: باید نقاط ضعف را 
به صورت دقیق آسیب شناسى کنیم 
و براى اصالح آن راهکار و تدابیرى 

بیندیشیم.
 اسحاق جهانگیرى در 
گردهمایى سراسرى 

استانداران کشور 
اظهار داشت:  ...

غالمعلى حداد عادل این روزها از همیشه 
ساکت تر است؛ یک سکوت بسیار 
سنگین بعد از یک شکست بسیار 

پرهزینه. حاال کسى که نوید 
مى داد اصولگرایان مى توانند

 پیروز انتخابات اردیبهشت 
ماه باشند تالش 

مى کند تا در رسانه ها 
دیده نشود؛ ...

2

 آغاز 
خانه نشینى یا 
بازگشت
 بعد از سکوت؟

 تبریزى را در اصفهان 
گزارشل نگه داریـــــــــــد

پیروز

ج و ز
 گسترش

علت ا
 مرحوم کیار

از خرید و
قولنامه اى

آیا فرزند شم
کامپی

ان تبریزى را در اصفهان  ف ا د ا زى اصفهانبریزت در را نتبریزى ه ا ر را بریزى
ا نگه داریــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد درینگه داری داریـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدنگه نگه
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شرکت شهرکهاى صنعتى اســتان اصفهان در نظر دارد اجراى پروژه زیر را به پیمانکاران واجد 
شرایط واگذار نماید لذا از کلیه شــرکتهاى پیمانکارى که داراى شرایط ذکر شده در ذیل صفحه 
مى باشند دعوت مى شــود تا از تاریخ 1396/03/10 الى 1396/03/18 با واریز مبلغ 400/000 ریال 
براى هر پروژه به شماره 2175670203003 حساب سیبا (بانک ملى) و دریافت اسناد و مشخصات 
فنى پروژه و اسناد پیشنهاد قیمت به دبیرخانه شرکت واقع در اصفهان خ 22 بهمن، مجتمع ادارى 
امیرکبیر مراجعه یا براى کسب اطالعات بیشتر به سایت شــرکت شهرکهاى صنعتى اصفهان 
www.isfahaniec.ir مراجعه نمایید. مهلت تحویل یشنهاد قیمت به دبیرخانه شرکت شهرکهاى 
صنعتى استان اصفهان حداکثر تا پایان وقت ادارى روز شنبه مور خ 1396/03/27 مى باشد و هزینه 

درج آگهى روزنامه به عهده برنده مناقصه مى باشد. 
موضوع مناقصه: نگهدارى فضاى سبز و تأسیسات آبرسانى شهرکها و نواحى صنعتى تودشک، 

سپیددشت، رامشه، چادگان، دهاقان، خمینى شهر، اسفرجان و فناورى
مبلغ برآورد اولیه: 3/420/544/000 ریال از محل بودجه داخلى 

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 121/500/000 ریال 
رتبه مورد نظر: رتبه صالحیت از سازمان تعاون، کار و رفاه اجتماعى 

نوبت اول   «آگهى مناقصه عمومى»   «آگهى مناقصه عمومى»

امور پیمانهاى شرکت شهرکهاى صنعتى استان اصفهان 

 بدینوسیله اداره تصفیه امور ورشکستگى اصفهان به قائم مقامى از 
ورشکسته منصور ذوالفقارى در نظر دارد مالکیت شش دانگ پالك 
ثبتى به شماره 22/379 فرعى از اصلى 22 بخش 14 ثبت اصفهان 
واقع در خیابان آتشگاه- خیابان بهشت را از طریق مزایده به فروش 

برساند: 
الف) مشخصات ملک: 

1) مساحت ملک حدود 2280 مترمربع 
2) ملک به صورت باغ محصور نیمه مشجر مى باشد.  (با دیوار گلى 

چینه اى قدیمى) 
3) ملک داراى دو سند رســمى هر یک معادل سه دانگ به شماره 
پالکهاى 22/379 (به شــماره ثبت 108509) و پالك 22/379 به 

شماره ثبت 26997 
4) ملک مذکور فاقد آب زراعى مى باشد. 
ارزش پایه مزایده: 7/980/000/000 ریال 

زمان و مکان مزایده: روز شنبه مورخ 96/4/10 در محل: اصفهان- 
چهارباغ باال- ابتــداى خیابــان نیکبخــت- اداره تصفیه امور 

ورشکستگى قوه قضائیه ساعت 11 
شرایط مزایده: 

1- فروش نقدى و اقساطى مى باشد. (اقساط حداکثر ظرف مدت سه 

ماه از تاریخ مزایده خواهد بود.) 
2- کلیه شرکت کنندگان در مزایده مى بایست 5٪ از مبلغ مزایده 
را به حساب سپرده دادگسترى اصفهان به شماره 2171290210008 
نزد بانک ملى شعبه دادگسترى اصفهان واریز و اصل فیش واریزى را 
همراه با درخواست شرکت در مزایده تا قبل از جلسه مزایده به اداره 

تصفیه ارائه نمایند. 
3- پیشنهادات در ســاعت 11 صبح روز مقرر بررسى خواهد شد. 
حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه مزایده بالمانع است و در صورت 
لزوم در همان جلســه مزایده حضورى به عمل خواهد آمد و برنده 

کسى است که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد. 
4- اداره تصفیه در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. 

5- در صورتیکه برنده مزایده در انقضاء مهلت پرداخت از پرداخت 
ثمن مزایده خوددارى نماید، مسوؤل کسر احتمالى قیمت و خساراتى 
که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بود که بدواً از سپرده او استیفا 
و سپرده تا تعیین کسر قیمت و خسارات وارده مسترد نخواهد شد. 

6- هزینه هاى نشر آگهى مزایده بعهده برنده مزایده خواهد بود.
متقاضیان براى کسب اطالعات بیشتر مى توانند به اداره تصفیه امور 

ورشکستگى اصفهان مراجع ه نمایند. 
تلفن: 36611086- 031 

آگهى مزایدهآگهى مزایده

مستشار قضائى اداره تصفیه امور ورشکستگى اصفهان

شــهردارى تیران در نظر دارد به اســتناد موافقتنامه شماره 
95/100/924 مورخ 95/7/27 شوراى اسالمى شهر نسبت به 
واگذارى قسمتى از پارك کوهســتانى وجین جهت احداث و 
بهره بردارى مجموعه تفریحى گردشگرى با شرایط مندرج در 
آگهى فراخوان اقدام نماید. متقاضیان مى توانند جهت کسب 
اطالعات بیشتر و دریافت فرم شرکت در فراخوان تا پایان وقت 

ادارى 96/3/30 به شهردارى تیران مراجعه نمایند. 

آگهى فراخوان عمومى (مرحله سوم)آگهى فراخوان عمومى (مرحله سوم) نوبت اول

محمدرضا احتشام زاده- شهردار  تیران

مطالبه مردم و انتخاب سرنوشت ساز اصالح طلبان بعد از پیروزى در انتخابات شوراى شهر 

 باشگاه سپاهان 
در ادامه خریدهاى خود 

تمرکز ویژه اى را براى خرید مهاجم 
آغاز کرده و یکى از گزینه هاى مد نظر آنها 

مرتضى تبریزى مهاجم ذوب آهن است.
«زالتکو کرانچار» قبل از ترك ایران 

فهرست بازیکنان مد نظر خود براى خرید 
را به باشگاه ارائه داد که در این فهرست 

مربى کروات تمرکز ویژه اى روى ساختار 
تهاجمى داشت به نحوى که به دنبال یافتن 

گزینه اى مناسب براى جانشینى مسعود 
حسن زاده مصدوم بود.

تحرکات سپاهان براى خرید مهاجم ذوب آهن



جهان نماجهان نما 2952چهارشنبه 10خرداد ماه   1396 0202سال چهاردهم
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه البته در برگزارى 
هر انتخابات نقاط ضعف و اشکاالتى نیز وجود دارد، گفت: 
باید نقاط ضعف را به صورت دقیق آسیب شناسى کنیم و 

براى اصالح آن راهکار و تدابیرى بیندیشیم.
به گزارش فارس، اســحاق جهانگیرى در گردهمایى 
سراسرى استانداران کشور اظهار داشت: در ایام انتخابات 
و پس از آن، عــده اى که با تصورى غلــط وارد عرصه 
انتخابات شده بودند، اقدام به بداخالقى هایى کردند که 
البته اینگونه مسائل در فضاى انتخابات طبیعى است اما 
ما هم اکنون وارد دوره مهمى شده ایم و نباید وقت کشور 
را براى پاسخگویى به اینگونه شــبهه افکنى ها صرف 

کنیم و ذهن خود را به این حرف ها و مســائل مشغول 
سازیم. امروز دغدغه ما باید حل مسائل کشور باشد و به 

مشکالت مردم بپردازیم.
وى اضافه کرد: کســانى که برخورد نادرســتى با رأى 
ملت دارند، حتمــًا اثرات این رفتار خــود را خواهند دید 
چراکه مردم به یاد مى سپارند که چه کسانى با آنها رفتار 

توهین آمیز داشته است.
جهانگیرى با بیان اینکه البته در برگزارى هر انتخابات 
نقاط ضعف و اشکاالتى نیز وجود دارد تصریح کرد: باید 
نقاط ضعف را به صورت دقیق آسیب شناسى کنیم و براى 

اصالح آن راهکار و تدابیرى بیاندیشیم. 

لزوم آسیب شناسى نقاط 
ضعف برگزارى انتخابات 

پشت پرده «سکوت» حدادعادل بعد از شکست پرهزینه اصولگرایان 

 آغاز خانه نشینى یا 
بازگشت بعد از سکوت؟

روزنامه «رأى الیوم» نوشت:کلید واژه در اختالف روز افزون 
قطر با سه کشور دوست خود یعنى عربستان سعودى، امارات 
متحده عربى و بحرین در پنج حرف خالصه مى شود ایران 
و نزدیک شدن روز افزون به این کشور در زمانى که «دونالد 
ترامپ» رئیس جمهور آمریکا ائتالفى سنى را علیه تهران 
ایجاد مى کند و ریاض میزبانى ســه نشست سران براى 
افتتاح این ائتــالف به رهبرى خود را برعهــده مى گیرد. 
برجسته ترین اطالعات درز کرده درباره نقش ایران در شعله 
ور کردن اختالف قطر، عربستان سعودى و امارات در صفحه 
نخست روزنامه «عکاظ» آمده است. به گزارش انتخاب، 
این روزنامه عربى ادامه داد  شیخ«محمد بن عبد الرحمن 
آل ثانى» وزیر امور خارجه قطر بازدید ناگهانى از بغداد داشته 
است. این بازدید تنها چند روز پیش از نشست هاى ریاض 
انجام شده و با ژنرال «قاسم سلیمانى» فرمانده سپاه قدس 
و یکى از فرماندهان نظامى صاحب نفوذ و تعیین کننده در 
راهبرد ایران دیدار کرده است. نزدیک شدن قطر به ایران 
علنى بوده و هر کس پوشش خبرى شبکه «الجزیره» را از 
انتخابات ریاست جمهورى اخیر ایران (در تاریخ 19 ِمى ماه 
سال جارى میالدى) پیگیرى کرده باشد، انتخاباتى که حسن 

روحانى براى بار دوم پیروز آن شد؛ این حقیقت را به خوبى 
درك مى کند. در این راستا مقامات ایرانى 39 روادید براى 
نمایندگان مؤسسه هاى رسانه اى و تحقیقاتى قطر صادر 
کردند و شبکه «الجزیره» نیز گروهى را براى پوشش این 
رویداد به تهران اعزام کرد که دربردارنده گویندگان نخبه 
بود و در رأس آنها «محمد کریشمان» با تجربه قرار داشت. 
الزم است یادآورى شود مقامات ایرانى براى انتخابات مشابه 
در سال 2013 که اهمیت بیشترى داشت براى هیچ شبکه 

قطرى روادید صادر نکرد.
مسئله قابل توجه دیگر این است که رسانه هاى قطرى تغییر 
لحن خود را آغاز کرده اند و در این راستا زیر نویس خبرى در 
شبکه «الجزیره» و سایت الکترونیکى آن از اصطالح «ارتش 
عربى سوریه» استفاده مى کند و نه ارتش نظام. همچنین این 
سایت سخنرانى اخیر «سید حسن نصرا...» را پوشش داد که 
در آن نشست هاى سران در ریاض را به شدت و به صورت 
مفصل مورد انتقاد قرار داد. همچنین رســانه الکترونیکى 
قطر کلمه ها و توصیف هــاى دیگرى چون «مجوس» و 
«پرستش کنندگان آتش» را در اشاره به ایران و متحدانش 

حذف کرده است.

عضو هیئت رئیسه مجلس شوراى اسالمى گفت: مراسم تحلیف رئیس جمهور منتخب احتماًال در یکى از روزهاى 15 یا 
16 مرداد در مجلس برگزار مى شود.

اکبر رنجبر زاده در گفتگو با میزان درباره مراسم تحلیف رئیس جمهور منتخب  افزود: این مراسم مانند دوره هاى گذشته با 
حضور مسئوالن کشورى و لشکرى برگزار مى شود. وى ادامه داد: مراسم تحلیف ریاست جمهورمنتخب دوره دوازدهم 
احتماًال در یکى از روزهاى 15 یا 16 مرداد در مجلس شوراى اسالمى برگزار مى شود و  در این مراسم برخى مقامات خارجى 

و مسئوالن ارشد کشورهاى دیگر نیز حضور خواهند داشت. 
عضو هیئت رئیسه مجلس تأکید کرد: نمایندگان فعًال درگیر مباحث مربوط به انتخابات هیئت رئیسه در مجلس هستند و 

در اولین فرصت موجود درباره جزئیات و نیز مهمانان این مراسم تصمیم گیرى خواهند کرد.

15 یا 16 مرداد، زمان احتمالى مراسم تحلیف

رأس خانه ملت در انتظار ترکیب جدید؟

در همین روزهایى که زمزمه هاى اختالف بین پیرمردها 
و جوانان مؤتلفه باال گرفته است، اســدا... بادامچیان از 
جایگاه قائم مقام این حزب این موضوع را انکار مى کند و 
تأکید دارد این زمزمه ها جزو «گفته مى شود»هاست نه 
واقعیت ها. او که میرسلیم را نامزد اصلح تشکل متبوعش 
و ستاره مناظره ها مى داند در گفتگو با خبرآنالین از دلیل 
حمایت لحظه آخرى حزب مؤتلفه از رئیسى گفت. روایتى 

خالصه و کوتاه.
مؤتلفه در این انتخابات با یک نامزد 
وارد شد و تا لحظه آخر هم عنوان مى 
کرد پاى نامزد خود مى ماند، اما شب 
پایانى تبلیغات اتفاق عجیبى افتاد، 
ماجراى آن بیانیه حمایت از رئیسى و 

انصراف میرسلیم و تکذیبیه سریع آن 
توسط میرسلیم، چه بود؟ 

مؤتلفه اسالمی در این انتخابات، نامزدي حزبی معرفی 
کرد که به تعبیر موافق و مخالف، ســتاره مناظره بود. با 
مشورت علما و صاحب نظران در آخرین فرصت قانونی با 
تذکر اینکه جناب آقاي میرسلیم از نگاه مؤتلفه اسالمی 
نامزد اصلح بود لکن حزب بنا بر وظیفه، از آیت ا... رئیسی 

حمایت کرد.
گفته مى شــود بخشــى از جریان 
مؤتلفه با «جمنــا» توافق کردند که 
آقاى میرســلیم کنار برود و بخشى 
دیگر مخالف بودند. این موضوع چقدر 

صحت دارد؟
این موضوع جزو «همان گفته می شود»هاست، واقعیت 

چنین نیست.
رأى آقاى میرسلیم همان پیش بینى 
حزب مؤتلفه بود یا بیشتر یا کمتر از 
حد ظاهر شد؟ در کل مؤتلفه با معرفى 
نامزد به هدفى که از معرفى یک نامزد 
حزبى داشت دست یافت و مى توان 
شاهد تکرار آن در دوره هاى بعد بود؟

رأي نامزدها در انتخابات آزاد ایران قابل پیش بینی نیست. 
وظیفه هر نامزد این است که خود را به مردم عرضه بدارد 
و انتخاب با مردم است اما مؤتلفه اسالمی به بخش عمده 

و اساسی اهداف خود در این انتخابات دست یافت.

رایزنى ها براى انتخاب هیئت رئیسه سال دوم مجلس دهم از مدت ها قبل آغاز شده است و وکالى ملت بنا دارند امروز چهارشنبه 
در  دومین سال آغاز به کارشان، دومین هیئت رئیسه  مجلس دهم را انتخاب کنند؛ پیرامون ترکیب توافق شده براى هیئت رئیسه 
سال دوِم مجلس دهم نقل قول ها و سخنان مختلف و بعضاً متناقضى در راهروهاى بهارستان و محافل سیاسى و رسانه اى مطرح 

مى شود؛ برخى از حفظ وضع موجود مى گویند و برخى نیز سخن از تغییر ترکیب دارند.
فرمول هاى مختلفى هم در این باره مطرح مى شود؛ برخى از فرمول «6 بعالوه 6» سخن مى گویند که در نتیجه توافق میان 
فراکسیون«نمایندگان والیى» و فراکسیون«مستقلین والیى» حاصل شده است. برخى دیگر نیز معتقد به ترکیب« سه سه» 
هستند؛ بدین معنا که ترکیب رئیس و نواب ریاست مجلس بدون تغییر بماند و در مقابل، 9 کرسى دیگر هیئت رئیسه میان اعضاى 
سه فراکسیون «مستقلین والیى»، «نمایندگان والیى» و «امید» تقسیم شود. به نظر مى رسد چنین ترکیبى مطلوب اعضاى 
فراکسیون امید باشد، چرا که دو نایب رئیس مجلس که طبق فرمول فوق قرار است ثابت بمانند، از اعضاى این فراکسیون هستند 
و بدین ترتیب با احتساب سه سهم دیگر، وزن فراکسیون امید در هیئت رئیسه افزایش مى یابد. اما در اینصورت سهمى از هیئت 

رئیسه 12 نفره مجلس به فراکسیون امید تعلق نخواهد گرفت. 

«ستاره» چگونه کنار گذاشته شد
روایت بادامچیان از دلیل حمایت لحظه آخرى مؤتلفه از رئیسى 

نشریه فرانســوى «لوموند» در گزارشــى تحت عنوان 
«پیروزى اعتدال در ایران» درباره پیروزى اخیر حســن 
روحانــى رئیس جمهــورى کشــورمان در انتخابــات 
ریاست جمهورى مى نویسد: «در تاریخ 19 مى با کسب 
بیش از 57 درصد آراء با حمایت برخــى از اصولگرایان 
معتدل روحانى بار دیگر رئیس جمهورى ایران شد. او باید 
کارى کند تا صلح و ثبات اجتماعى و سیاسى در کشورش 
را تضمین کند.  این روزنامه مى افزاید: «نگاه جالب توجه در 
این انتخابات آن بود که عالوه بر استان ها و شهرستان ها 
در روستاها نیز روحانى رأى باالیى را کسب کرد. مخالفان 
روحانى کارنامه اقتصادى او را هدف قرار دادند و به او حمله 
کردند و گفتند که برجام بر اقتصاد اثرى نداشــته است. 
روحانى در نزدیکى هاى روز انتخابات بر شدت حمالت 

خود علیه محافظه کاران افزود.»
«لومونــد» در ادامــه اشــاره مى کند که بعید اســت 
اصالح طلبان از روحانى ناامید شوند  و در این باره مى افزاید: 
«در انتخابات 19 مى در انتخابات شوراى شهر و روستاها 
که همزمان با انتخابات ریاست جمهورى برگزار شد نیز 
اصالح طلبان دست باال را پیدا کردند این موضوع به انجام 
اقدامات اجتماعى و فرهنگى بر روى زمین مانده روحانى 
کمک مى کند.» لوموند در ادامه اشــاره مى کند که طرح 
روحانى در پس ذهنش براى ایران طى کردن مسیر مشابه 
چین است و در این باره مى افزاید: «اکثریت ایرانیان زیر 
30 سال سن دارند و جمعیت ایران در حال پیر شدن است. 
روحانى مى خواست درهاى اقتصاد ایران را باز کند و ایران 

به بازارهاى جهانى بپیوندد.»
«لوموند» در ادامه مى نویســد: «روحانى در مســیر گام 
برداشــتن مهم براى تجــارت با چین و هند اســت. او 
همچنین، به دنبال جذب سرمایه گذارى اروپایى هاست.»

گزارش لوموند درباره 
پیروزى روحانى

واکنش الریجانى به 
احتمال برکنارى مطهرى 

   خبر آنالین | غالمعلى جعفرزاده ایمن آبادى 
نایـب رئیـس فراکسـیون مسـتقلین  ضمـن اشـاره به 
جلسـه اى که بـا علـى الریجانى داشـته اسـت برخى 
صحبت هاى مطرح شده در این چند روز اخیر را تکذیب 
کرد. او گفت: برخى عنـوان کرده بودند کـه الریجانى، 
حاجى بابایى را به عنوان جایگزین مطهرى معرفى کرده 
و قول داده است تا او به عنوان نایب رئیس تعیین شود که 
الریجانى در این جلسه گفت این موضوع صحت ندارد و 
اساساً انتخاب افراد با صحن است و من چگونه مى توانم 

چنین قولى داده باشم.

چه کشورى به ایران حمله کرد؟
مدیر آزمایشگاه    خبرگزارى صدا و سیما |
تخصصـى آپـا گفـت: هـدف حملـه بـه سـایت هاى

 دولتـى و خصوصى کشـورمان از کار انداختـن آنها بود 
که خوشـبختانه نتوانسـتند آسـیبى بـه اطالعـات این 
سایت ها بزنند. محسن کاهانى  افزود: این حمله باعث شد 
برخى سایت هاى کشور از جمله وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعى، شرکت پست و ایرانسل به صورت موقت از کار 
بیافتند. استاد دانشگاه فردوسى مشهد گفت: پس از اینکه 
مرکز امنیتى ماهر این حمله را به اطالع همکاران ما در 
آزمایشگاه آپا در دانشگاه فردوسى اعالم کردند توانستیم 
با ارائه راهکارهاى مناسب این مشکل را برطرف کنیم و 
اکنون در حال بررسى این موضوع هسـتیم که دریابیم 
این حمـالت از جانـب چه کشـورى و چگونـه صورت 

گرفته است.

درخواست عجیب 
احمدى نژاد و بقایى 

احمـدى نـژاد و بقایـى در اقدامى    نامه نیوز |
عجیب درخواست متفاوتى از مردم داشتند. آنها به بهانه 
تخلیه ساختمان محافظان احمدى نژاد، با اعالم شماره 
حساب شخصى از مردم خواستند به آنها پول بدهند. این 
دو  نفر در توضیح کارشـان گفته اند پول را براي  تأمین 
هزینه فعالیت هاى فرهنگى و اجتماعى شان مى خواهند.

جهانگیرى معاون اول مى ماند
  ایلنا | محمـد شـریعتمدارى معـاون اجرایـى 
رئیس جمهور در واکنش به اینکه گفته مى شـود شما در 
دولت دوازدهم معـاون اول رئیس جمهـور خواهید بود، 
آیا صحبتى با شما دراین باره صورت گرفته است؟ گفت: 
بحث دولت دوازدهم را باید در دولت دوازدهم انجام داد. 
او ادامه داد: معـاون اول رئیس جمهور آقاى جهانگیرى 
هستند و ایشان ان شاءا... با اقتدار تشریف خواهند داشت.
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توتوئیتر رتوئیترئتوئ ی و

من اکنون به ملت هاى شریف ستمدیده و به ملت عزیز ایران توصیه مى کنم که از این راه مستقیم الهى که نه به 
شرق ملحد و نه به غرب ستمگر کافر وابسته است، بلکه به صراطى که خداوند به آنها نصیب فرموده است محکم و 
استوار ومتعهد و پایدار پایبند بوده،  و لحظه (اى) از شکر این نعمت غفلت نکرده و دست هاى ناپاك عمال ابرقدرت ها،
چه عمال خارجى و چه عمال داخلى بدتر ازخارجى، تزلزلى در نیت پاك و اراده آهنین آنان رخنه نکند؛ و بدانند که 
هرچه رسانه هاى گروهى عالم و قدرت هاى شیطانى غرب و شرق اشتلم مى زنند دلیل برقدرت الهى آنان است و 
خداوند بزرگ سزاى آنان را هم در این عالم و هم درعوالم دیگر خواهد داد. «انه ولى النعم و بیده ملکوت کل شى ء». 
و با کمال جد و عجز از ملت هاى مسلمان مى خواهم که از ائمه اطهار(ع) و فرهنگ سیاسى، اجتماعى، اقتصادى،

 نظامى این بزرگ راهنمایان عالم بشریت به طورشایسته و به جان و دل و جانفشانى و نثار عزیزان پیروى کنند. از آن 
جمله دست از فقه سنتى که بیانگر مکتب رسالت و امامت است و ضامن رشد و عظمت ملت هاست، چه احکام اولیه 

و چه ثانویه که هر دو مکتب فقه اسالمى است، ذره اى منحرف نشوند. اب
آفت

ضر 

ر مح
د

  نامه نیوز | غالمعلى حداد عــادل این روزها 
از همیشه ساکت تر است؛ یک سکوت بسیار سنگین 
بعد از یک شکست بسیار پرهزینه. حاال کسى که نوید 
مــى داد اصولگرایــان مى تواننــد پیــروز انتخابات 
اردیبهشت ماه باشند تالش مى کند تا در رسانه ها دیده 
نشود؛ مقابل پرسش خبرنگاران قرار نگیرد و از هرگونه 
تحلیل در این مورد پرهیز کند . او این روزها مشــغول 
رفت و آمد در دفاتر مشاغلى اســت که مسئولیتش را 
دارد.  نکته اما این است که این سکوت چیزى از سهم او 

در این شکست انتخاباتى کم نخواهد کرد.
او حاال در کارنامه اش بعد از ماجراى انتخابات مجلس 
دهم، داستان دراماتیک انتخابات ریاست جمهورى را 
هم دارد. حداد در این انتخابات چند ماه در پشت صحنه 
و چند هفته آخر را هم به صورت مشخص و نمایان به 

کارگردانى عملیات انتخاباتى اصولگرایان پرداخت . 
غالمعلى حدادعادل از افراد پشت پرده «جمنا» است.  
تشــکلى که در ظاهر براى وحدت اصولگرایان اما در 
باطن براى حذف برخى چهره هاى آنها که مى توانستند 
نامزد بالقوه انتخابات باشند شــکل گرفته بود. آنها از 
ماه ها پیش نامزد اصلى خود را انتخاب کرده بودند؛ حاال 
باید ساز و کارى پیدا مى کردند تا هر کسى غیر از او را 
کنار بزنند. بهترین راه ایجاد یک نمایه دموکراتیک و 
حذف افراد از طریق آن بود. باید کسانى مانند محسن 
رضایى، سعید جلیلى، عزت ا... ضرغامى، رستم قاسمى، 

نیکزاد و دیگران بى شمارى حذف مى شدند. 
آنها محســن رضایى را که احتمال مــى رفت نامزد 
انتخابات باشــد و البته با برنامه هــاى اقتصادى رأى 
مختص به خود را هم داشــته باشــد از طریق همین 
«جمنا» حذف کردند. رحیمیان رئیــس «جمنا» و از 
نزدیک ترین افــراد به غالمعلــى حدادعادل در یک 
غروب تاریخى به دفتر ســعید جلیلى در پاستور رفته 
و جلیلى را که از چهار ســال پیش تا امروز به سختى 
براى انتخابات کار کرده بود در تنگایى عجیب قرار داد. 
آنها کار را به ســمتى پیش بردند که جلیلى تصمیم به 
خداحافظى از انتخابات گرفت. جلیلى فهمیده بود که 
میدان بازى حدادعادل، رحیمیان و برخى افراد پشــت 
صحنه «جمنا» آنقدر مختصات پیچیده دارد که حتى او 
را هم در انتخابات با فشار سنگین سیاسى و رسانه اى 
مواجه خواهد ســاخت. مى دانست ممکن است سطح 

این بازى طراحى شده آنچنان باشد که بیش از روحانى 
از آنها ضربه بخورد. او انتخابات را به شکل دراماتیکى 
ترك کرد. رستم قاسمى، نیکزاد، ضرغامى و... هم دقیقًا 
از همین راه حذف شدند. حدادعادل و رحیمیان دلشان با 

رئیسى بود؛ پس قالیباف هم باید مى رفت.
محمد باقر قالیبــاف تالش فراوانى کرد تــا بماند. در 

مناظره ها همه کار کرد در سخنرانى ها هم همینطور، 
یک تنه به میدان آمده بود در حالى که چهره هاى جناح 
با یک مهندسى حساب شده از دور او کنار رفته بودند. 
کسانى مانند محمد رضا باهنر که متوجه این بازى شده 
بودند سکوت کردند و کســان دیگرى همچون سعید 
جلیلى و اطرافیان او به کناره گیرى قالیباف هشــدار 

مى دادند. 
اولین رسانه هم کانال تلگرامى نزدیک به جلیلى بود که 
ماجراى فشار به قالیباف براى کناره گیرى را رسانه اى 
کرد. جلیلى و حامیانش برخالف انتقادهایى که همیشه 
به قالیباف داشتند این بار به حمایت از او براى ماندن در 
عرصه انتخابات پرداختند؛ هشدارهاى آنها اما حاصلى 

نداشت؛ «جمنا»، رحیمیان و حدادعادل تصمیمشان را 
گرفته بودند.

قالیباف رفت، حاال آنها مانده بودند و نامزد محبوبشان. 
غالمعلی حداد در توییتر خود نوشت:«آقاي قالیباف با 
انصراف خود به نفع آقاي رئیسی نشان داد که در میدان 
سیاست نیز همچون میدان جنگ، یک ایثارگر و یک 

راهگشاست.»
آنها بعد از این انصراف براى رئیســى همه کار کردند. 
کمپین پشت کمپین، سخنرانى پشــت سخنرانى. به 
بدنه مى گفتند کار تمام است؛ رئیسى انتخابات را برده 
است. مى گفتند ســونامى در پیش است و منتظر یک 
رخداد غیر منتظره باشید. رئیسى اما انتخابات را باخت؛ 
تمام طرح هــاى اصولگرایان کــه کارگردانى اش را 
افراد شاخص پشــت پرده جناح انجام داده بودند نقش 

بر آب شد. 
حاال حداد عادل یک بار دیگر صحنه شکست دیگرى 
را به نظاره نشسته اســت. او اخیراً در ارتباط با شکست 
ائتالف اصولگرایان در انتخابات سال 92 گفته است: 
«ائتالفى که بنده ایجاد کردم با عدم همکارى دوستان 
به اختالف کشــیده شــد، همه موضوعات باعث شد 
پیروزى غیر منتظره اى رقم بخورد.» او درباره انتخابات 
مجلس دهم هم که جلســات هماهنگى اش در خانه 
خودش برگزار مى شد و سرانجامش یک شکست دیگر 
بود هم گفته بود : «عده اى پیام داده و به گونه اى وانمود 
مى کنند که انگار در انتخابات هفتم اسفند اصالح طلبان 
پیروزى قاطعى داشــتند. ما باید تأکید کنیم که ایران 
فقط تهران نیست و در تهران نیز با یک تفاوتى جزئى 

به پیروزى رسیدند.»
حاال حداد عادل در شــرایط ویژه اى است؛ او شاید در 
چند سال گذشــته تالش کرده تا در مقام شیخوخیت 
اصولگرایان انجام وظیفه کند اما اکنون بدنه سیاسى و 
بخش اجتماعى جناح او، حداد را هم در این چند شکست 
متوالى سهیم مى داند. درباره تداوم سیاست ورزى این 
شخصیت اصولگرا حاال در کنار گزاره هاى دیگر شاید 

یکى از این دو گزاره عملى شود:
1-  دور شــدن حدادعادل از کاراکتر ریش ســفیدى 

اصولگرایان به خواست خودش.
2-  تصمیم جناح به انتخاب فرد دیگرى براى پوشیدن 

قباى بزرگ تر اصولگرایان شدن.
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 نشست بررسى ابعاد مادرى و مســائل آن توسط گروه 
جامعه شناسى جنسیت (مطالعات زنان) با حضور شیرین 
احمدى نیا، مدیرکل پیشگیرى از آسیب هاى اجتماعى 
سازمان بهزیستى کشور و زهرا غالمى نژاد، کارشناس 

ایدز دانشگاه علوم پزشکى ایران برگزار شد.
به گزارش ایلنا، در این نشســت احمدى نیا به بررسى 
ایدز و میزان آسیب پذیرى مضاعف زنان و غالمى نژاد 
به بررسى روند گسترش HIV مثبت با تأکید بر زنان 

پرداختند.

زنــان در مقابــل ایــدز 
آسیب پذیرترند

احمدى نیا با تأکید بر اینکه زنان مقابل 
ایدز بیش از مردان آسیب پذیرند گفت:  
ازدواج موقت زمینه گسترش ایدز است 

و در این راستا آمار موثقى وجود دارد. او با 
تأکید بر نبود عدالت جنسیتى در ایران اظهار 

داشت: اکثریت مردان حاضر به استفاده از وسایل 
پیشــگیرى در هنگام رابطه جنسى نیستند و همین امر 
زنان را آسیب پذیرتر مى کند و برخالف باورهاى موجود، 
زنان در چارچوب خانواده به واسطه شوهر خود در زمینه 

ابتال به ایدز آسیب پذیرى بیشترى دارند.
این عضو هیئت علمى دانشگاه عالمه طباطبایى با اشاره 
به عوامل فرهنگى مرتبط با ایدز به پدیده انگ تبعیض 
اشاره کرد و اظهار داشت: متأسفانه اکثریت افراد مبتال به 
HIV مثبت، قربانى انگ و تبعیض هستند، چراکه اکثراً 
آنها را به انحرافات اخالقى متهم مى کنند.احمدى نیا با 
تأکید بر اینکه این مبتالیان به HIV مثبت به خصوص 
زنان از ساده ترین حقوق اجتماعى خود محروم هستند، 
تصریح کرد: این افراد اکثراً امکان ازدواج، اشــتغال و 
موقعیت تحصیلى خود را از دست مى دهند و گاهى حتى 
پرسنل پزشکى و پرســتاران نیز آنها را رها مى کنند و 

حاضر نیستند به آنها خدمات رسانى کنند. 
وى افزود: زنان به دلیــل موقعیت اقتصادى و اجتماعى 
نابرابر بیش از مردان در معرض انگ و تبعیض در جامعه 

هســتند و جامعه همواره 
مداراى بیشترى با مردان 

دارد.
دانشگاه عالمه طباطبایى ایــن عضــو هیئت علمى 

راه حل را در آگاهسازى در این باره دانست و خاطرنشان 
کرد: آگاهســازى، حساس ســازى، بســیج نیروهاى 
اجتماعى و راه انــدازى انجمن هاى حمایتــى تنها راه 

پیشگیرى و کنترل HIV است.

هر کسى مى تواند مبتال بهHIV باشد
در ادامه غالمى نژاد، کارشناس ایدز با اشاره به اینکه به 
غلط از بیمارى HIV غول ســاخته شده، ابراز داشت: 

HIV مثبت، قابل کنترل است اما اگر کنترل نشود از 
گروه هاى پرخطر همچون معتادان و کارگران جنسى 
خارج شده و به طور کامل وارد جمعیت عمومى خواهد 

شد و هزینه هاى جبران ناپذیرى در پى خواهد داشت.
او با بیان اینکه در برخورد با این مســئله نباید فراموش 
کنیم که هر کسى مى تواند مبتال به HIV باشد، عنوان 
کرد: تایلند با وجود آنکه تجارت جنسى داشت توانست 
آمار HIV را کنترل کنند اما در ایران تا رسیدن به این 

ثبات راه زیادى باقى مانده است .
این کارشناس مســائل ایدز ابتالى زنان به HIV را 
زنگ خطرى براى جامعه دانست و یادآور شد: سال 81 
فقط 5 درصد مبتالیان زن بودند اما ســال 93 این آمار 
به 33 درصد رســید. ابتالى زنان به HIV به معناى 
آلوده شــدن کودکان به این ویروس است و زنگ خطر 

جدى براى دولت و جامعه به حساب مى آید.

 HIV غالمى نژاد با بیان اینکه باورهاى غلطى در زمینه
وجود دارد، عنــوان کرد: از آنجاکــه دولت ها متعهدند 
HIV را کنترل کنند، هزینه هاى درمان کامًال رایگان 
اســت و از صفر تا 100 آن را دولت پرداخت مى کند. در 
همین راســتا افراد نباید بخاطر ترس از زیر بار آزمایش 
دادن شانه خالى کنند.او در پاســخ به این سئوال که چرا 
آزمایش HIV مثبت قبل از ازدواج اجبارى نمى شــود، 
گفت: متأســفانه در نتیجه آزمایش HIV قطعیت الزم 
وجود ندارد چراکه این ویروس مى تواند براى مدت ها در 
بدن باقى بماند بدون آنکه خود را نشان دهد. از سوى دیگر 
هیچ جاى دنیا اجازه انجام تســت HIV مثبت اجبارى 
وجود ندارد با این حال ما در مرکز به همه زوج ها پیشنهاد 

مى کنیم بیش از ازدواج این آزمایش را انجام دهند.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعى مجلس، گفت: 
در شرایط کنونى طالق توافقى عالوه در کالنشهرها، در 

روستاها رواج چشمگیرى پیدا کرده است.
روح ا... بابایى بــا مثبت ارزیابى کردن اقدام ســازمان 
بهزیستى در راه اندازى ســامانه ثبت مداخالت طالق، 
افزود: واقعیت آن اســت که وضعیت طالق در کشــور 
نگران کننده اســت تــا جایى که طالق هــا عالوه بر 
کالنشهرها، به روستاها نیز کشیده شده است. وى ادامه 
داد: متأســفانه طالق توافقى نیز رواج زیادى پیدا کرده 
است که این موضوع مى تواند زنگ خطرى جدى براى 

جامعه به شمار رود که باید براى آن چاره اندیشى شود.

بابایى تصریح کرد: انجام مشاوره ها براى کاهش طالق 
در کشور از ضرورت هاى جامعه به شمار مى رود.

وى یادآور شــد: اگرچه انجام مشــاوره قبــل از ثبت 
طالق اقدام مثبتى اســت اما الزم اســت قبل از انجام

ازدواج ها مشــاوره هایى براى زوجین صورت گیرد که 
این اقدام مى تواند تأثیر چشــمگیرى در کاهش طالق 

داشته باشد.
بابایى تأکید کرد: این واقعیت که پیشگیرى بهتر از درمان 
است در موضوع معضل طالق نیز صدق مى کند به گونه اى 
که انجام مشــاوره پیش از طالق نوعى درمان است اما 

انجام مشاوره قبل از ازدواج نوعى پیشگیرى است.

رئیس اداره سرمایه انسانى سرباز ســتاد کل نیروهاى 
مسلح با تأکید بر اینکه مشموالن معتاد از خدمت سربازى 
معاف نمى شــوند، گفت: قانونى تحت عنوان معافیت 

مشموالن معتاد نداریم.
ســردار موســى کمالى در واکنش به اظهارات رئیس 
کمیســیون اجتماعى مجلس درباره معافیت سربازان 
معتاد و اینکه نیازمند مصوبه قانونى مجلس است، اظهار 
داشت: هیچ قانونى براى معافیت مشموالن و سربازان 
معتاد به انواع مواد مخــدر نداریم و به نظرم در آینده هم 
هیچ طرحى در این خصوص نخواهیم داشــت. وى در 
ادامه افزود: اخبارى در خصوص معافیت سربازان معتاد 

در رسانه ها منتشر شده که الزم است آن را شایعه بخوانم، 
چرا که ما قانونــى تحت عنوان معافیت مشــموالن یا 

سربازان معتاد نداریم.
سردار کمالى با اشاره به قانون 39 خدمت وظیفه عمومى 
گفت: طبق تبصره 3 از مــاده 39 قانون خدمت وظیفه 
عمومى افرادى که به انواع مخدر اعتیــاد دارند، قبل از 
اعزام به خدمت ســربازى در کمپ هاى تــرك اعتیاد 
نگهدارى و پــس از ترك مواد مخــدر به محل خدمت 
سربازى اعزام مى شوند.رئیس اداره سرمایه انسانى سرباز 
ستاد کل نیروهاى مسلح تأکید کرد: الزم به ذکر است که 

مدت ذکر شده جزو خدمت سربازى محسوب نمى شود.

مشموالن معتاد 
معاف نمى شوند

طالق توافقى در روستاها 
افزایش یافته است

با کفش پاشنه بلند، نرانید
سرهنگ داوود قاسـمیان، رئیس پلیس ترافیک شهرى 
پلیس راهور گفت:کفش هایى که بیشتر از 10 سانتیمتر 
پاشـنه داشته باشـند مناسـب رانندگى نیسـتند زیرا کف 
سخت این کفش ها باعث مى شـود تا پا عملکرد صحیح 
روى پدال ها نداشته باشد چون هردو پدال هاى ترمز و گاز 
با پاشنه کار مى کنند وبا وجود کفش پاشنه بلند اصطکاك 

کافى ایجاد نمى شود.  

شناسایى عامالن شکار بى رحمانه 
عصر روز شنبه تصاویرى از کشـتار دو رأس قوچ و میش 
در فضاهاى مجازى منتشر شـد که حاکى از بى توجهى 
عده اى به حفاظت از حیاط وحش است.  مدیر کل حفاظت 
محیط زیست سیستان و بلوچستان در رابطه با این تصاویر 
از شناسایى شکارچیان متخلف منطقه  سـرباز در جنوب 
سیستان و بلوچسـتان خبر داد. پور مالیى گفت: سازمان 
محیط زیست با همکارى پلیس فتا متخلفان را شناسایى 

کرده و حکم قضائى نیز گرفته است.

دماى هوا، 53 درجه باالى صفر 
دیروز دماى هوا در شهرسـتان سـرباز به 53 درجه باالى 
صفر رسید. کارشناس اداره کل هواشناسى استان سیستان 
و بلوچستان گفت: این شدت گرما در بیش از دو دهه اخیر 
که ایسـتگاه هواشناسى در شهرسـتان سـرباز دایر شده 
بى سابقه است.  آزادمنش افزود: در بیش از 50 سال اخیر 
هیچکدام از دیگر ایستگاه هاى هواشناسى استان، چنین 

گرمایى را ثبت نکرده است. 

خرزهره نکارید
احمدرضا محرابیان عضو هیئت علمى دانشـگاه شـهید 
بهشـتى گفـت: گیاهـى ماننـد خرزهـره کـه یـک گیاه 
گرمسـیرى و البته سـمى اسـت به هیچ وجـه در مناطق 
شهرى نباید کاشته شـود عالوه بر آن در مناطق شهرى 
بهتر اسـت درخت  میوه کشـت نشـود زیرا کـه در فصل 
میوه دهى باعث آلودگى شـهر مى شـود و حشـرات را به 

سمت خود جذب مى کند.

«اوین» هنوز مشترى دارد
 ناصـر امانى معاون شـهردارى تهران اظهار داشـت: بعد 
از اینکه شـهردارى تهران براى خرید زنـدان اوین اعالم 
آمادگى کرد سـازمان زندان ها اعالم کـرد که فعًال قصد 
فروش زنـدان اوین را ندارد و شـهردارى تهران هم بنا به 
اعالم سـازمان زنـدان ها موضوع فـروش و واگـذارى را 
متوقف کرد اما شهردارى تهران همچنان آمادگى دارد تا 

زندان اوین را از سازمان زندان ها خریدارى کند.

خطبه جنجالى
 سـید على قاضى عسـگر نماینده ولى فقیه در امور حج و 
زیارت گفت: مى گویند امام جمعه مکه خون شـیعیان را 
حالل اعالم کرده است؛ در حالى که پژوهشکده حج پس 
از شش ماه بررسى خطبه هاى نماز جمعه مکه، حتى یک 
جمله در این باره پیدا نکرد و در نهایت دریافتیم که این فتوا 
به شخصى اردنى منسوب مى شود که چهره اش شبیه یکى 

از خطباى مسجدالحرام است.

پیامک پرماجرا
سخنگوى شرکت مخابرات ایران گفت :تاکنون هیچ گونه 
پیام کوتاهى براى کاربران مودم هاى خانگى مبنى بر دادن 

هشدار درباره به روز رسانى سیستم صورت نگرفته است.
محمد رضا بیدخـام افـزود: متنى که در فضـاى مجازى 
ادعا مى شود شرکت مخابرات آن را به مشترکان خانگى 
مودم ها در قالب پیامک ارسال کرده است مربوط به این 

شرکت نیست.
به گزارش ایرنا، پیامکى در روزهاى اخیر در فضاى مجازى 
منتشر شده که در آن شرکت مخابرات ایران آورده است: 
با توجه انتشـار بدافزارهاى نفوذگر به مودم هاى خانگى 
در اسرع وقت نسـبت به بروز رسـانى firmware و تغییر 
رمز پیش فرض خود اقدام و براى آمـوزش موارد فوق به 
  /https://eportal.tci.ir بخش اینترنت خوب در آدرس

مراجعه کنید.

چرك نویس

رئیس ســازمان حج و زیارت با تأکید براینکه با پرشدن 
ظرفیت، روند ثبت نام درکاروان هاى حج تمتع 96 متوقف 
خواهد شد، اعالم کرد: ظرفیت ثبت نام در کاروان هاى 

شش استان کشور تکمیل شده است.
حمید محمدى با اشاره به اینکه دارندگان اسناد ثبت نامى 
حج تا پایان سال 85 مى توانند در صورت وجود ظرفیت 
خالى در کاروان هاى حج اســتان ها، براى ثبت نام اقدام 
کنند، افزود: طبیعى است افرادى که زودتر ثبت نام کنند 
امسال مشرف مى شوند و با پر شدن ظرفیت روند ثبت نام 

متوقف خواهد شد.

مدیرکل عتبات ســازمان حج و زیارت گفت: زائران به دلخواه مى توانند سامرا را در بســته سفر ماه رمضان خود 
بگنجانند.

محسن نظافتى با اشاره به سفرهاى زیارتى در ماه رمضان اظهار داشت: نیمى از سفرها به صورت زمینى و نیمى دیگر 
به صورت هوایى انجام مى شود.  وى در ادامه بیان کرد: معموًال تعداد بسیارى از افرادى که در استان هاى هم مرز و 

نزدیک به عراق مانند لرستان و همدان و... ساکن هستند بیشتر به صورت زمینى راهى کربال مى شوند.
نظافتى با اشاره به سفر زائران به سامرا گفت: زائران مى توانند در بســته سفر خود شهر سامرا را قرار دهند یا بدون 

آن ثبت نام کنند. 
مدیر کل عتبات سازمان حج و زیارت همچنین تصریح کرد: قیمت ها براى کسانى که بسته سامرا را براى سفر به 
عتبات گنجانده اند و کسانى که ثبت نام سامرا انجام نداده اند تغییر چندانى ندارد و معموًال سفر به سامرا به صورت 

عبورى و یک روزه انجام مى شود.

اللجین عنوان پایتخت و شهر جهانى سفال را یدك 
مى کشد اما این روزها با مشکلى آشنا به نام واردات 
محصوالت چینى مواجه است که در صورت تداوم، 
منجر به خروج این شهر از فهرست جهانى یونسکو 

خواهد شد.
اللجین که به شهر گل و ســفال معروف است با 
جمعیتى افزون بر 15 هزار نفــر در 23 کیلومترى 
مرکز استان همدان واقع شده و بیش از 900  واحد 
خرد، کوچک و متوســط تولید، تکمیل و فروش 
سفال و سرامیک را با اشــتغالى افزون بر پنج هزار 
نفر در خود جاى داده اســت به گونــه اى که بیش 
از 60 درصد مردم این شــهر با صنعت ســفال و 
سرامیک اعم از تولید، تکمیل، فروش، صادرات، 
حمل ونقل مرتبط  هستند. اللجین داراى پیشینه 
سفال ســازى نزدیک به 700 سال است و در حال 
حاضر ســفالگرى به عنــوان یکــى از مهمترین 
رشــته هاى صنایع دستى اســتان همدان شهرت 
جهانى دارد. ســاختار منحصربه فرد تولید سفالینه 
در این شهر به گونه اى توسط دست توانمند طبیعت 
رقم خورده است که از تهیه انواع مختلف مواد اولیه 
تا تولید، تکمیل، توزیع و درنهایت صادرات سفال 
و سرامیک همگى یا در اللجین انجام مى شود یا 

قابلیت انجام آن در این شهر وجود دارد.
همین ویژگى ها سبب شد تا از نیمه دوم سال 94 
زمزمه هایى مبنى بر ثبت شدن اللجین به عنوان 
شهر جهانى سفال به گوش برسد تا اینکه داوران 
یونسکو اردیبهشت ماه 95 در شهر اللجین حضور 
یافتند و از نزدیک تمام جوانب و هنر سفال سازى در 
این شهر را مورد بررسى قرار دادند و در نهایت این 
شهر به عنوان شهر جهانى سفال به ثبت سازمان 

جهانى یونسکو رسید.
اما حاال احسان امین پور کارشناس صنایع دستى 
استان همدان با اشــاره به اینکه در مواردى شاهد 
فروش سفال هاى چینى در اللجین هستیم، افزود: 
چین بسیارى از بازارهاى دنیا را به خود اختصاص 
داده که سفال و ســرامیک نیز شامل این موضوع 
مى شود و باید با باال بردن کیفیت سفال اللجین از 
ورود سفال هاى چینى به بازارهاى کشور جلوگیرى 
و به تدریج سفال و ســرامیک چینى پس زده شود. 
وى در این زمینه از دولت خواســت با جلوگیرى از 
ورود بى رویه محصوالت چینى ارزان قیمت اجازه 

ندهد تا هنر سفالگرى در ایران نابود شود.

واقعیت هاى بیمارى قرن از نگاه 2 کارشناس

 ازدواج موقت زمینه گسترش ایدز است

معاون رفاهى وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعى گفت: 
کارت یارانه افراد کم برخوردار براى تهیه اقالم بســته 
امنیت غذایى از دیروز سه شــنبه شارژ شده و افراد براى 

دریافت بسته هاى خود چهار ماه فرصت خواهند داشت.
احمد میدرى در خصوص نحوه توزیع بسته هاى امنیت 
غذایى در بین اقشار نیازمند خاطرنشان کرد: مبلغى که 
براى افراد یا خانواده هاى نیازمند در نظر گرفته شده به 
حساب یارانه آنها واریز شده است و این مبلغ تنها براى 
تهیه اقالم پروتئینى پیش بینى شــده و خانواده ها قادر 
نخواهند بود از طریق دســتگاه هاى خود پرداز این مبلغ 

را دریافت کنند. 
وى با اشــاره به رقم در نظر گرفته شده براى بسته هاى 

امنیت غذایى خانوارهاى کم برخوردار اذعان کرد: براى 
افراد یک نفره، رقمى معادل 30 هزار تومان در نظر گرفته 
شده است. خانواده هاى دو نفره، 60 هزار تومان دریافت 
مى کنند. براى خانواده هاى سه نفره به باال نیز به ازاى هر 
نفر ده هزار تومان به مبلغ 60 هزار تومان افزوده مى شود. 
معاون رفاهى وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى با اشــاره 
به فروشــگاه هاى طرف قرارداد براى توزیع بسته هاى 
امنیت غذایى تصریح کرد: فروشگاه هاى تعاونى مصرف 
کارکنــان دولت (اســکاد)، فروشــگاه تعاونى مصرف 
روستاییان، فروشگاه فرهنگیان، سپه، اتکا، رفاه و شهروند 
از جمله فروشگاه هایى هستند که براى توزیع این اقالم 

در نظر گرفته شده اند. 

معاون تربیت بدنى و ســالمت وزیر آموزش و پرورش 
استعدادیابى و ارتقاى ضریب ســالمت دانش آموزان 
در حوزه ورزش مدارس کشــور را دو رویکرد مهم این 

وزارتخانه عنوان کرد.
مهرزاد حمیدى  با اشاره به اینکه 21 درصد جمعیت دانش 
آموزى کشــور درگیر چاقى و آســیب هاى ناشى از آن 
هستند، خاطر نشان کرد: براى پیشگیرى از بیمارى هاى 
غیرواگیردار در بین جامعه هدف باید دامنه فعالیت هاى 

ورزشى را افزایش دهیم.
معاون تربیت بدنى و ســالمت وزیرآموزش و پرورش با 
اشــاره به اینکه باید به تحرك دانش آموزان در خانه و 
مدرسه توجه ویژه شود، یادآورشد: ساعت درس تربیت 

بدنى باید در مدارس افزایش یابــد و کمبود چهار هزار 
نیروى انسانى در این حوزه برطرف شود.

معاون انتظامى سازمان نظام پزشکى ایران، گفت: سال گذشته بیش از 910 
میلیون بار مراجعه به مراکز درمانى صورت گرفته که در حدود 16 هزار پرونده 

تخلفات پزشکى براى این تعداد مراجعه تشکیل شده بود.
على فتاحى در مورد آمار بروز خطاهاى پزشــکى و پرونده هاى شــکایت از 
پزشکان اظهار کرد: شــکایت از اقدامات درمانى در تمام دنیا وجود دارد زیرا 
برخى عوارض درمانى نیز از ســوى بیماران به عنوان قصور پزشــکى تلقى 
مى شود در حالى که ســه درصد اقدامات درمانى در دنیا منجر به شکایت و 

تشکیل پرونده مى شود.
وى افزود: در 10 سال گذشته این آمار در ایران 6 هزارم درصد بوده است که 
البته این آمار استان به استان با یکدیگر متفاوت است، همچنین در سال 95 
هر ایرانى 11,3 بار مراجعه بسترى و سرپایى به مراکز درمانى و بیمارستانى 
داشته است، به طور کلى در سال گذشــته 910 میلیون بار مراجعه به مراکز 
درمانى داشته ایم که براى این تعداد خدمات، در حدود 16 هزار پرونده پزشکى 

تشکیل شده است.

معــاون انتظامــى ســازمان نظــام پزشــکى بــا بیــان اینکــه میزان 
شــکایات در ســال 95 نســبت بــه 94، 12 درصــد کاهــش داشــته 
اســت، افزود: در ســال 95 به طورکلــى 10 هــزار پرونــده در تعزیرات 
حکومتــى مربــوط بــه شــکایت هاى موادغذایــى، دارویــى، درمانى
 و وجود داشته که که نسبت به سال 94، رشد 33 درصدى را نشان مى دهد اما 
رشد شکایت از مراکز درمانى صفر درصد بوده است. زیرا، بیش از 90 درصد 

شکایت ها در تعزیرات استان تهران مربوط به مواد غذایى است.

تشکیل 16 هزار پرونده تخلف پزشکى

پایتخت جهانى سفال 
ترك برداشت!

سفر به سامرا به دلخواه انجام مى شودشارژ کارت یارانه افراد کم برخوردار

پرشدن ظرفیت 
کاروان هاى حج 6 استان

21 درصد جمعیت دانش آموزى درگیر چاقى هستند

پرداختند.

زنــان در مقابــل ایــدز 
آسیب پذیرترند

احمدى نیا با تأکید بر اینکه زنان مقابل 
مردان آسیب پذیرند گفت:   ایدز بیش از
ازدواج موقت زمینه گسترش ایدز است 

و در این راستا آمار موثقى وجود دارد. او با 
تأکید بر نبود عدالت جنسیتى در ایران اظهار 

داشت: اکثریت مردان حاضر به استفاده از وسایل 
پیشــگیرى در هنگام رابطه جنسى نیستند و همین امر 
زنان را آسیب پذیرتر مى کند و برخالف باورهاى موجود، 
زنان در چارچوب خانواده به واسطه شوهر خود در زمینه 

ابتال به ایدز آسیب پذیرى بیشترى دارند.
این عضو هیئت علمى دانشگاه عالمه طباطبایى با اشاره 
به عوامل فرهنگى مرتبط با ایدز به پدیده انگ تبعیض 
اشاره کرد و اظهار داشت: متأسفانه اکثریت افراد مبتال به 
HIV مثبت، قربانى انگ و تبعیض هستند، چراکه اکثراً 
ىىآنها را به انحرافات اخالقى متهم مى کنند.احمدى نیا با 

هســتند و جامعه همواره 
مداراى بیشترى با مردان 

دارد.
دانشگاه عالمه طباطبایى ایــن عضــو هیئت علمى 

HIV مثبت، قابل
گروه هاى پرخطر ه
خارج شده و به طور
شد و هزینه هاى جبر
او با بیان اینکه در بر

کنیم که هر کسى مى
وجود با تایلند کرد:

 اکثریت مردان حاضر 
به استفاده از وسایل 
پیشگیرى در هنگام 
رابطه جنسى نیستند 
و همین امر زنان را 

آسیب پذیرتر مى کند 
و برخالف باورهاى 
موجود، زنان در 

چارچوب خانواده به 
واسطه شوهر خود در 

زمینه ابتال به ایدز 
آسیب پذیرى
 بیشترى دارند
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خبر

صادرات قزل آال 
از اصفهان به امارات

17 ُتن ماهــى قزل آال بــه ارزش 85 هــزار دالر 
بــراى اولیــن بــار از اصفهــان به مقصد کشــور 

امارات متحده عربى صادر شد.
رئیــس اداره قرنطینــه و امنیت زیســتى اداره کل 
دامپزشکى اســتان اصفهان با اعالم این خبر، اظهار 
داشــت: صادرات ماهى قزل آال از اصفهان به کشور 

امارات از این پس هفته اى دو بار انجام مى شود.
منصور کیمیایى اضافه کرد: این محصول در یکى از 
شرکت هاى بسته بندى آبزیان زیر نظارت اداره کل 
دامپزشکى استان، بســته بندى و از طریق فرودگاه 
شهید بهشتى اصفهان صادر مى شــود.وى گفت: 
افزایش ظرفیت اصفهان در تولید انواع فرآورده هاى 
خام دامى و آبزیان سبب شــده است تا صادرات این 

فرآورده ها از این استان افزایش یابد.

راه اندازى رشته مکاترونیک 
در نصف جهان

رشــته مهندســى مکاترونیک اولین بار در استان 
در هنرســتان فنى مهاجر راه اندازى شد. مهندسى 
مکاترونیک تلفیق ســه رشــته مهندسى مکانیک، 
مهندسى الکترونیک و مهندسى کامپیوتر است. این 
رشته نگاهى یکپارچه به سیستم هاى تشکیل شده از 
اجزاى مکانیکى، الکترونیکى، کنترلى و نرم افزار دارد.

فراخوان داورى 
جشنواره کودك و نوجوان 

فراخوان جذب داور کودك و نوجوان سى امین دوره 
جشــنواره بین المللى فیلم هاى کودکان و نوجوانان 
اصفهان منتشر شــد.در این دوره از جشنواره داوران 
گروه ســنى 9تا 15ســال از طریق آزمون ورودى و 
مصاحبه در دو بخش ســینمایى ایران و بین الملل 

پذیرش مى شوند.
عالقه مندان مى توانندبراى ثبت نام تا 18 خرداد در 
ساعت هاى 10 تا 13 و 16 تا 19 به حوزه هنرى استان 
اصفهان واقع در خیابان آبشار اول ، خانه هنرمندان 
مراجعه کنند.سى امین جشنواره بین المللى فیلم هاى 
کودکان و نوجوانان از 9 تا 15 تیرماه سال جارى در 

اصفهان برگزار مى شود.

اطعام 
نیازمندان بهزیستى استان 

همزمان با ماه مبارك رمضان با کمک خّیران استان 
بیش از 13هزارسبد غذایى بین نیازمندان بهزیستى 

استان اصفهان توزیع شد.
کارشناس مســئول حوزه مشــارکت هاى مردمى 
سازمان بهزیستى اســتان اصفهان گفت: با کمک 
خّیران اســتان این تعداد ســبد غذایى شامل مواد 
پروتئینى، حبوبات و برنج به ارزش شــش میلیارد و 
700میلیون ریال بین خانوارهاى نیازمند تحت پوشش 
بهزیستى توزیع شــد. جواد سلمانى افزود: همچنین 
با مشارکت نیک اندیشان اســتان، به منظور اطعام 
نیازمندان در شب هاى پرفضیلت ماه مبارك رمضان، 
بیش از 45هزار پرس غذاى گــرم بین خانوارهاى 

تحت پوشش این سازمان توزیع مى شود .

77هزار دادخواست در دفاتر 
خدمات الکترونیک قضائى 

معاون آمار و فناورى اطالعات دادگســترى استان 
اصفهان اظهار داشت: در سال 95 در حدود 77 هزار 
فقره دادخواست اعم از اظهارنامه، تجدیدنظرخواهى 
و واخواهى در این دفاتر به ثبت رســیده است که با 
این اقدام از ورود حجم باالیى از مراجعات مردمى به 
ساختمان دادگسترى جلوگیرى شد و افزایش میزان 

رضایتمندى عمومى را به دنبال داشته است.
محسن لسانى،  افزود: در ســال جدید با برنامه هاى 
در دست اقدام و هماهنگى و مشــاوره الزم با دفاتر 
خدمات الکترونیک قضائــى، گام هاى مؤثر دیگرى 
در راســتاى گســترش خدمات الکترونیک قضائى 

برداشته خواهد شد.

معــاون شهرســازى و معمــارى شــهردارى اصفهان 
از شــهروندان خواســت کــه از خریــد و فــروش 

امالك قولنامه اى خوددارى کنند.
جمال الدین صمصام شریعت اظهارداشت: خرید و فروش 
امالك قولنامه عــادى و متعاقب آن درخواســت صدور 
پروانه ساختمانى از شهردارى تبعاتى در بر دارد. وى ادامه 
داد: با توجه به اینکه براى امالك قولنامه اى استعالمى از 
شهردارى ها  نمى شود و معموًال افراد سودجو امالك خارج 
از محدوده قانونى شهر و یا فاقد کاربرى مسکونى را به افراد 
ناوارد و ساده لوح مى فروشند که در پى آن، هم کاربرى هاى 
تعریف شده براى شهر دچار خدشه مى شود و هم شهردارى 

امکان صدور پروانه را ندارد.
معاون شهرسازى و معمارى شهردارى اصفهان تأکید کرد: 
در برخى از خرید و فروش امالك قولنامه اى مصداق زمین 
خوارى وجود دارد. وى به شهروندان هشدار داد که از خرید 
و فروش امالك قولنامه اى خوددارى کنند و چنانچه قصد 
خرید هر  ملکى  را دارند، قبل از آن از شــهردارى استعالم 

بگیرند و از کاربرى مسکونى بودن آن مطمئن شوند.
صمصام شریعت ادامه داد: دیگر نقطه ضعف امالك قولنامه 
عادى این اســت که معموًال تفکیک هایــى که صورت 
مى گیرد کمتر از حد 200 مترمربع تعیین شــده است که 

تفکیک غیر مجاز است.

رئیس اتاق بازرگانى اصفهان گفت: شورایعالى برند شهرى 
به منظور تعریف برند شهرى به ریاست استاندار اصفهان در 
اتاق بازرگانى تشکیل جلسه داده و پس از ماه ها تالش، این 

نام و نشان به  زودى رونمایى خواهد شد.
عبدالوهاب ســهل آبادى با اشــاره با افزایش قابل  توجه 
گردشگران خارجى در استان اصفهان در سال جدید اظهار 
داشت: باور بخش خصوصى کمک به توسعه گردشگرى در 
استان اصفهان است، اما این توسعه نیازمند فراهم ساختن 

زیرساخت هاى مناسب است.
وى افزود: در اصفهان دســتگاه هاى متولى گردشــگرى 
نظیر شهردارى، شوراى شهر، استاندارى و سازمان میراث 

فرهنگى همکارى مناسبى با اتاق بازرگانى داشته و این اتفاق 
مبارکى است.

رئیس اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى اصفهان 
تصریح کرد: اجراى طرح بزرگ قطار سریع السیر اصفهان، 
قم و تهران یکى از مهمترین خواسته هاى بخش خصوصى 

استان اصفهان به  منظور توسعه گردشگرى است.
وى بیان کرد: اصفهان براى جذب گردشگر بیشتر نیاز به 
هتل هاى مناســب دارد و ما با اعتقاد به اینکه هتل سازى 
وظیفه دولت نیست، معتقدیم با سودهاى باالى تسهیالت، 
ساختن هتل صرفه نداشته و این فعالیت با توجیه اقتصادى 

همراه نیست.

از خرید و فروش امالك 
قولنامه اى خوددارى کنید

برند شهرى اصفهان
 آماده رونمایى است

رئیس انجمن خبرگان کشــاورزى اصفهان گفت: مطابق 
تصمیم کمیته 15 نفره آب و کشاورزى استان اصفهان، مقرر 

شد سد زاینده رود 19 خرداد ماه بسته شود.
اسفندیار امینى در خصوص جلســه کمیته 15 نفره آب و 
کشاورزى استان که با حضور فرمانداران و نمایندگان اصناف 
کشاورزى شرق و غرب اصفهان، جهاد کشاورزى و مدیریت 
به هم پیوسته حوضه آبریز زاینده رود درباره نحوه ادامه توزیع 
آب کشــاورزى حوضه آبریز زاینده رود در محدوده استان 
اصفهان (تا پایان سال آبى جارى)، برگزار شد، اظهار داشت: 
در این جلســه آخرین زمان جریان زاینده رود براى کشت 

پاییزه کشاورزان شرق اصفهان اعالم شد.
وى تأکید کرد: مطابق تصمیم اعضاى این جلسه در نهایت 
قرار شد سد زاینده رود 19 خرداد ماه بسته شود و تقریباً دو روز 

آبراهه رودخانه در شهر اصفهان جریان خواهد داشت.
به گفته امینى، خوشبختانه بارش هاى بهاره امسال جبران 

کشت دیر هنگام را براى کشاورزان کرد.
وى تأکید کرد: با توجه به اینکه کشــت پاییزه کشاورزان 
شــرق اصفهان به موقع نبود، درخواست یک نوبت آبدهى 
بیشتر براى کشت را داشــتیم که مقرر شد تا 19 خرداد ماه 

آب به مزارع برسد.
رئیس انجمن خبرگان کشــاورزى اصفهان با بیان اینکه 
متأسفانه کشاورزان شرق اصفهان به دلیل تحویل مقطعى و 
نوبتى آب در سال، شرایط مطلوبى ندراند، گفت: به دلیل عدم 
تغییر کشت، امروز نوع آبدهى آنها تنها براى کشت گندم و جو 
است و این موجب شده عملکرد گندم پایین و آفات گیاهى 
و جانورى در محصول افزایش یابد.امینى درخصوص توزیع 
دوباره آب براى سال آبى 96، بیان داشت: کشاورزان شرق 
اصفهان خواهان حقابه خود هستند و مسئوالن آب منطقه اى 
نیز اعالم کرده اند به گونه اى آب را مدیریت کنند که براى 

نوبت بعدى کشت کشاورزان آبدهى انجام دهند. 

رئیس پلیس فتاى اســتان اصفهان از دستگیرى 
فروشنده سیارى که با ترفندى خاص توانسته بود با 
کپى کردن اطالعات کارت هاى بانکى مشتریانش، 
از حساب آنها بالغ بر پنج میلیارد ریال سرقت نماید، 

خبر داد.
ســرهنگ مصطفى مرتضوى اظهار داشت: در پى 
شکایت تعدادى از شهروندان مبنى بر برداشت غیر 
مجاز از حساب بانکى آنان موضوع به صورت ویژه 

در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت.
وى افزود: در بررسى ها و تحقیقات صورت گرفته 
از مالباختگان مشخص شــد  که آنان در یک روز 
مشخص از یک نفر فروشــنده دوره گرد که داراى 
دســتگاه پوز بى ســیم بوده اقدام بــه خریدارى 

کرده اند.
ســرهنگ مرتضوى تصریح کرد: این شخص نوع 
کوچکى از دستگاه اســکیمر را در دستگاه پوز خود 
نصب کرده بود به طورى که قابل مشاهده توسط 
مشتریان نبود و به این طریق اطالعات کارت هاى 
بانکى را کپى کرده و در فرصت مناســب اقدام به 

سرقت وجوه آنان مى کرد.
این مقام مسئول عنوان کرد: با انجام اقدامات ویژه و 
تخصصى کارشناسان پلیس سرانجام هویت اصلى 
این سارق شناسایى و مشخص شد که وى در شهر 
تهران ســکونت دارد و با شناسایى محل سکونت 
متهم، مأموران با اخذ دستور قضائى طى عملیاتى 

ویژه، وى را در مخفیگاهش دستگیر کردند.
ســرهنگ مرتضوى با بیان اینکه در بازرســى از 
مخفیگاه متهم بیــش از صــد کارت بانکى کپى 
شده کشف شد، گفت: وى تنها از حساب ده نفر از 
مشتریان توانسته بود مبلغ پنج میلیارد ریال سرقت 
نماید که با اقدام به موقع کارشناسان پلیس فتاى 
استان فرصت ســرقت از حساب هاى بانکى دیگر 

مشتریان خود را به دست نیاورد.
رئیس پلیس فتاى استان با اشاره به مسدود شدن 
حساب متهم و استرداد وجوه مسروقه به مالباختگان 
خاطر نشان کرد: متهم که جوانى 32 ساله است با 
اعتراف صریح به بزه انتســابى خود همراه پرونده 
تشکیل شــده جهت ســیر مراحل قانونى تحویل 

مراجع قضائى شد. 

رئیس دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان گفت: 
مورد جدید مشــکوك به تب کنگو در اصفهان 
گزارش نشده اســت و تمامى موارد پیش از این 

اعالم شده بود.
غالمرضا اصغرى در پاســخ بــه اینکه معاون 
بهداشتى شبکه بهداشت و درمان شاهین شهر 
و میمه خبر مشــکوك بودن ابتالى یک نفر به 
بیمارى تب کنگو را اعالم کرده،اظهار داشــت: 
صحت ندارد و مورد جدیدى مشاهده نشده است.
وى بیان کرد: افرادى که مبتال بودند بسترى و 
تحت درمان هستند و وضعیت جسمانى شان رو 

به بهبودى است.

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
استان اصفهان گفت: در طول دو سال گذشته بیش از 200 
پروژه در قالب تغییرکاربرى خانه هاى تاریخى ستاره دار به 
زیرساخت هاى تأسیسات گردشگرى شهر اصفهان اضافه 

شده است.
فریدون اللهیــارى پیرامون تبدیــل خانه هاى قدیمى و 
تاریخى در بافت  سنتى اصفهان به کافه ها و اقامتگاه هاى 
سنتى اظهار داشت: هر سال در حدود 250 خانه تاریخى به 
صورت مشارکتى مورد مرمت قرار مى گیرند که عمدتاً این 

خانه ها ثبت ملى و داراى مالکان خصوصى هستند.
وى اضافه کــرد: میراث فرهنگى در راســتاى حفظ این 
خانه هاى تاریخى در اصفهان که اکثراً داراى سکنه هستند، 
با اعطاى تسهیالت به حفظ و نگهدارى آنان توسط مالکان 

کمک مى کند.
مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى استان 
اصفهان با اشاره به تغییرکاربرى خانه هاى تاریخى در شهر 
اصفهان تصریح کرد: یکى از راه هایى که به حفظ خانه هاى 

تاریخى در شهر اصفهان کمک مى کند، تبدیل این خانه ها 
به تأسیسات گردشگرى است.

وى با بیان اینکه با توجه به تعداد باالى خانه هاى تاریخى در 
شهر اصفهان، دولت امکان رسیدگى به این خانه ها را ندارد، 
گفت: دولت در این راستا به حمایت از سرمایه گذاران بخش 
خصوصى به حفظ این خانه هاى تاریخــى داراى ارزش 
کمک مى کند که این مهم در قانون پیش بینى شده است.

اللهیارى ادامه داد: تغییر کاربرى در خانه هاى تاریخى در 
مرحله نخست باید موافقت اصولى میراث فرهنگى را به 
همراه داشته باشد و طرح مرمتى آن و نوع تغییر کاربرى باید 

مجوزهاى الزم را از میراث فرهنگى اخذ کند.
وى خاطرنشــان کرد: در طول دو ســال گذشته بیش از 
200 پروژه در قالب تغییرکاربــرى خانه هاى تاریخى به 
زیرساخت هاى تأسیسات گردشگرى شهر اصفهان اضافه 
شده که البته تمام این خانه ها ثبت ملى نیستند و بخشى از 
این ابنیه، خانه هایى هستند که در طرح تفصیلى شهر به 

عنوان خانه هاى ستاره دار و واجد ارزش شناخته شده اند.

موانع یک حضور اجتماعى

خون زنان اصفهانى « سپید» است
حضور بانــوان در عرصه هــاى مختلــف اجتماعى 
نســبت به گذشــته افزایــش پیــدا کرده اســت اما 
هنــوز برخى رفتارهــا در جامعه وجود دارد که ســعى 
مى کند زنان را منزوى تر کرده و براى آنها یک محدوده 

مشخص تعریف کند.
مدیر کل انتقال خون استان اصفهان مى گوید با وجود 
حضور پر رنگ بانوان در عرصه هاى مختلف اجتماعى، 
متأسفانه مشارکت آنها در امر اهداى خون بسیار کم و 
ضعیف اســت به طورى که زنان تنها 3 درصد جمعیت 
اهداکننــدگان خون در اســتان اصفهان را تشــکیل 

مى دهند.
حال سئوال اینجاست چه دالیلى سبب مى شود زنان 

استان اصفهان از حضور در مراکز خون امتناع  ورزند؟
این اعتقاد هنوز در میــان مردم وجــود دارد که زنان 
موجودات ضعیفى هستند و نمى توانند از پس یک کار 
سنگین بربیایند و ریشه این اعتقاد در شهرهاى سنتى 
بیش از بقیه شهرهاست.به کاربردن اصطالح «ضعیفه» 
چه به شــوخى و چه جدى، هنوز در نیمــى از مردان 
اصفهان رواج و گســتردگى دارد. این باور رفته رفته در 
برخى از زنان نهادینه شده و آنها را نسبت به هرعملى که 

مى خواهند انجام بدهند، سست کرده است.
امــا و اگرهــا در زمینه اهــداى خون زنــان از جمله 
چالش هایى است که بیش از یک دهه است گریبانگیر 
کشورشده، به طورى که از ســال 82 به بعد شاهد سیر 
نزولى اهداى خون زنان در کشور بوده ایم. این درحالى 
اســت که به گفته مســئوالن،  خون اهدایى از سوى 
زنان در زمره ســالم ترین منابع خونى به شمار مى آید. 
البته عالوه بر دالیل فیزیکى، جســمى و اجتماعى که 
مى توانند از علــل تأثیرگذار در کاهــش اهداى خون 
زنان باشند، شاید نبود زیرساخت  و فضاى مناسب براى 
اهداى خون زنان،  روند کاهشى اهداى خون در آنها را

 تشدید کند.  
بر این اساس، مسئوالن ســازمان انتقال خون کشور 
اعالم کرده اند که در ســال 95 میزان بانوان اهداکننده 
خون در کشور کمتر از 5 درصد بوده که البته نسبت به 
سال قبل آن جهشى یک درصدى داشته است، اما این 
آمار درحالى است که در ســال 82 میزان اهداى خون 
زنان در کشــور 12/75 درصد بوده و حال جاى تأمل 
است که چرا طى این سال ها با وجود افزایش آگاهى هاى 
مردم در حوزه ســالمت، تمایل زنان بــه اهداى خون  

کاهش یافته است؟
على اکبر پورفتح ا...، مدیرعامل ســازمان انتقال خون، 
سال گذشــته به صراحت اعالم کرد که در کنار همه 

عواملى که ممکن اســت در کاهش تمایــل زنان به 
اهداى خون مؤثر باشد، در خود ســازمان انتقال خون 
نیز مشکالتى وجود دارد. به این معنى که چون مراجعه 
بانوان بــراى اهداى خون کمتر بــوده، در انتقال خون 
نیز به ایجاد فضا و امکانات بــراى اهداى خون بانوان 
کمتر توجه شــده اســت به طورى که حتى تیم هاى 
سیار ویژه انتقال خون براى بانوان وجود ندارد. بنابراین 
این چرخه  در شــاخص اهداى خون بانــوان اثرگذار 

بوده است.
استان اصفهان نیز از این قاعده مســتثنى نیست و در 
مراجعه به این مراکز به خوبى مى توانیم شــواهدى بر 
این گفته پیدا کنیم. به گفته یکى از کارشناسان سازمان 
انتقال خون اســتان اصفهان، تالش بر این است که از 
مردها خون بگیریم چراکه آنهامــورد بارورى ندارند و 
در هر زمان که نیاز به اهداى خون آنها باشد، امکانپذیر 

است.
وى بیان داشــت: هزینه اى که براى سنجش سالمتى 
خون اهداکنندگان بــراى بانک مغز و اســتخوان در 

اصفهان پرداخت مى شود، بســیار گران است بنابراین 
مردها را در اولویت قراردادیــم و در این مقوله دختران 
مجردى که در ســن ازدواج نیســتند، در اولویت دوم 
قرار دارند زیرا این امکان وجــود دارد که در هرزمانى 
ازدواج انجام شود؛ بنابراین، با این توجیه سازمان انتقال 
خون، مورد مناسبى براى اهداى خون نیستند. از طرفى 
زنان هم مشــمول اهداى خون نمى شــوند چون یک 
باردارى را پشت سر گذاشــته اند. دختران کمتر از سن 
16 سالگى هم در ردیف نوجوانان قرار مى گیرند و چون 
در سنین رشــد و بلوغ قرار دارند به طورقطع نه والدین 
و نه ســازمان انتقال خون زیر بار گرفتــن خون از آنها 

نمى رود.
اما درصد پایینى از خود زنان هم در این کاهش مشارکت 
اجتماعى دخیل هســتند. باور غلطى که در بیشتر زنان 
رایج است و باعث مى شــود اقبالى براى اهداى خون 
نشــان ندهند، ترس از کم خونى است. اما ترس از ابتال 
به بیمارى هاى عفونى ماننــد ایدز و هپاتیت، همچنین 
مخالفت همسر، ضعف قواى جسمى، ترس از سوزن و 

دیدن خون، از جمله مسائلى است که به سهم ناچیز زنان 
در اهداى خون دامن زده است. 

افزایش شــاخص اهداى خون زنان عــالوه برکمک 
و ارتقاى ســالمت جامعــه و رفــع نیاز بــه خون و

 فرآورده هــاى خونى مــى تواند گامى در راســتاى 
توســعه اجتماعــى و تغییــر نگــرش هــاى کاذب 
جنســیتى درجامعه باشــد . اغلب موانع اهداى خون 
زنــان جامعه فقــط بــا آمــوزش و آگاهــى، قابل

 رفع هستند.
براى رســیدن به اهداف یادشــده ارتباط مؤثر زنان با 
مراکز انتقال خون ضرورتى انکارناپذیر اســت وزنان 
با یک بــار تجربه اهــداى خون مى تواننــد باورهاى 
نادرست دراین مورد راحداقل درمحیط خانواده کمرنگ 

کنند .
نیاز اســت نه فقط در اصفهان که در تمام شــهرهاى 
ایران در این باره فرهنگســازى صورت بگیرد تا موانع 
آن برطرف گردد و حضور زنــان در تمام عرصه هاى 

اجتماعى فراهم شود.

سرقت 500میلیونى 
فروشنده سیار

 از حساب مشتریان

زمان دقیق بستن سد زاینده رود مشخص شد؛

زاینده رود 19 خرداد ماه از جریان مى افتد
تغییر کاربرى  بیش از 200 خانه تاریخى در اصفهان مورد جدید مشکوك به 

تب کنگو 
 گزارش نشده است
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100 میلیارد تومان، براى 
آزادى زندانیان جرائم غیرعمد 
مدیرکل زندان هاى اســتان اصفهان گفت: در حال 
حاضر تعــداد 850 زندانى با جرائم غیرعمد شــامل 
مهریه، نفقه، تصادف و چک بالمحل در زندان هاى 
اســتان تحمل کیفر مى کنند که بــراى آزادى آنها 

درحدود صد میلیارد تومان نیاز است.
اسد ا... گرجى زاده افزود: شاکیان با گذشت از بسیارى 
از مبالــغ و مطالبات خود یکى از خّیران محســوب 
مى شوند و در سال گذشته در بسیارى از پرونده هاى 
مالى ، با گذشت از بخشى از مطالبات خود زمینه آزادى 

زندانیان را فراهم کردند.

آغاز برداشت گیالس 
از باغ هاى استان

برداشــت گیالس از 996 هکتار باغ هاى اســتان 
اصفهان آغاز شد.

رئیس امور باغبانى ســازمان جهادکشاورزى استان 
اصفهان ،861 هکتار از وســعت این باغ ها را بارور 
برشــمرد و گفــت: 135 هکتار دیگر وســعت این

 باغ ها نهال است.احمدرضا رئیس زاده عملکرد این 
محصول باغى را در هرهکتاردر حدود 8/5تن بیان و 
پیش بینى کرد تا پایان تابستان هفت هزار و 300 تن 

گیالس از باغ هاى بارور این استان برداشت شود.

نصب سرعتگیر 
در معابر بویین میاندشت

شــهردار بویین میاندشــت گفت:اجراى عملیات 
جداسازى شبکه آب و فضاى ســبز و آبیارى بارانى، 
ادامه عملیات اصالح کانال انتقال آب واقع در خیابان 
شهدا، نقشه بردارى و پیاده سازى نقشه تفکیکى بلوار 
امام على (ع) وعملیات گلکارى در فضاى سبز شهر به 
منظور ایجاد نشاط و شادابى در شهروندان از اقدامات 

این شهردارى در سال جارى بوده است. 
عبدالرضا سپیانى افزود: نصب ســرعتگیر در معابر 
شهرى و ادامه عملیات لکه گیرى آسفالت در سطح 
شهر از دیگر اقدامات شهردارى بویین میاندشت در 

سال 96 مى باشد.

توزیع عادالنه پروژه ها، 
رویکرد شهردارى مبارکه است

شهردار مبارکه گفت: رویکرد شــهردارى بر مبناى 
توزیع عادالنه پروژه هاى عمرانى و خدماتى در سطح 

محله هاى مختلف و توسعه همه جانبه شهر است.
 محمد شرفا افزود: پروژه هاى عمرانى در کلیه نقاط 
شــهر و در ســطح همه محله ها به صورت پراکنده 
اجرا شده و سعى شــده که در هر محله بر حسب نیاز 

وانتظارات مردم کار انجام شود.

ظرفیت مساجد 
براى ترویج کارآفرینى

رئیس اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمى شهرســتان 
نطنــز گفــت: کانون هــاى مســاجد داراى ظرفیت 
بســیار خوبى درزمینه کارآفرینى و توجــه به اقتصاد 
مقاومتــى و ترویــج و توســعه فرهنــگ کارآفرینى

 هستند.
على مشربى اظهار داشت: یکى از مباحثى که مى طلبد 
کانون ها در ماه مبارك رمضان به آن بپردازند توجه به 
گفتمان اقتصاد مقاومتى است و کانون هاى مساجد داراى 
ظرفیت بسیار خوبى در زمینه کارآفرینى و توجه به اقتصاد 

مقاومتى و ترویج و توسعه فرهنگ کارآفرینى هستند. 

قطعى گاز 
در خیابان چهارباغ باال

مدیر روابط عمومى شــرکت گاز استان اصفهان گفت: 
جریان گاز در خیابان چهارباغ باال، کوچه حضرت یحیى 
شامل بن بست هاى حامى، پارسا، پرنیان و منشعبات آن 

امروز به دلیل تعمیرات قطع مى شود.
حسن موسوى افزود: گاز خیابان چهارباغ باال، مورخ 10 

خردادماه از ساعت 8 تا 16 قطع خواهد شد.

خبر

مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان گفت: با 
اجراى طرح ملى «خادم» در استان اصفهان میزان آمادگى 
خانواده ها هنگام بروز هر نوع خطــر و حادثه اى احتمالى 

افزایش مى یابد.
محسن مؤمنى با اشاره به اینکه خانواده هاى ایرانى باید 15 
شاخص امداد رسانى را آموزش ببینند، افزود: به همین منظور 
و براى آموزش خانواده ها طرح ملــى «خادم» ماه مبارك 
رمضان امسال در بین اهالى استان اصفهان اجرایى مى شود.
وى خاطرنشان کرد: در این طرح هر خانواده با شاخص هاى 
آمادگى در برابر مخاطرات آشنا و آموزش هاى الزم به آنها 
ارائه مى شــود و پس از آمادگى سنجش خواهند شد.وى با 
بیان اینکه خادم به معنى «خانــواده آماده در مخاطرات» 

است، گفت: در طرح «خادم» آموزش ها به افراد وخانواده ها 
به صورت مستقیم ارائه مى شــود تا شاخص هاى 15 گانه 
با فراگیرى بیشترى انجام شــود. مؤمنى افزود: اطالع از 
نقشه اضطرار خانواده، داشتن برنامه براى رسیدگى به افراد 
کم توان، وجود گروه اســتقرارى در خانواده ها، حضور یک 
فرد آموزش دیده در خانواده، میزان آگاهى نسبت به اجزاى 
ایمنى و سازه هاى ساختمانى و مشخص کردن نقاط خطر 
ساختمان از مهمترین شاخص هاى اجراى این طرح است.

وى بیان کرد: طرح ملى «خادم» تا پایان ماه مبارك رمضان 
امسال در هشت شهرستان کاشــان، خمینى شهر، نایین، 
سمیرم، فریدونشهر، نجف آباد، چادگان و خوانسار در مرحله 

نخست به صورت آزمایشى اجرا مى شود.

معاون توســعه، مدیریت و پشــتیبانى اداره کل آموزش و 
پرورش استان اصفهان با اعالم اینکه ثبت سفارش و توزیع 
کتاب هاى درســى ســال تحصیلى 97 - 96 در اصفهان 
همزمان با سراسر کشور از طریق سامانه اینترنتى آغاز شده 
اســت، گفت: مهلت ثبت نام اینترنتى کتب درسى تمدید 

نمى شود.
محمد میرپور اظهارداشــت: با توجه به اجراى موفق طرح 
فروش اینترنتى کتاب هاى درســى دانش آموزان در سال 
گذشته، براى نخستین بار در دوره ابتدایى و پیش دانشگاهى 
از طریق ســامانه ثبت سفارش مى شــود. وى تأکید کرد: 
دانش آموزان یا اولیــاى آنها مى تواننــد از طریق مراجعه 
www. و www.irtextbook.ir به ســامانه هاى

irtextbook.com نســبت به ثبت نــام الکترونیکى 
کتاب هاى درسى اقدام کنند. 

میرپور به تاریخ هاى پیش بینى شده براى ثبت نام کتب درسى 
اشاره و تصریح کرد: ثبت سفارش کتاب هاى دانش آموزان 
پایه دوم تا ششــم ابتدایى از 19 فروردین تا 15 خرداد 96 و 
دانش آموزان پایه اول دوره ابتدایى از 15 تیرماه تا 17 شهریور 
ماه 96 انجام مى شــود. وى با بیان اینکــه در دوره فنى و 
حرفه اى، ثبت نام براى کتاب هاى درسى دانش آموزان پایه 
یازدهم از 19 فروردین آغاز شده است و تا 15 خرداد 96 ادامه 
دارد، گفت: دانش آموزان پایه دهم شاخه فنى و حرفه اى نیز 
از 15 تیرماه تا 17 شــهریور ماه 96 براى ثبت نام اینترنتى 

فرصت دارند.

مهلت ثبت نام اینترنتى
 کتب درسى تمدید نمى شود

اجراى طرح «خادم» 
در 8 شهر استان 

اصفهان شهرى پرجاذبه و مهمانپذیر است که همه ساله 
بر تعداد گردشــگران و میهمانانى که براى بازدید از آثار 
تاریخى و طبیعى این شهر مى آیند افزوده مى شود اما از 
طرفى دیگر شاهد افزایش تعداد متکدیان هم در این شهر 
هستیم و این موضوع باعث نگرانى مسئوالن و حتى مردم 
شده است، متکدیانى که شاید در بیشتر موارد نیاز مالى 

ندارند و تکدیگرى شغل آنان به حساب مى آید.
حضور متکدیان، زیبایى چهره شهر اصفهان را تحت تأثیر 
قرار داده و برخى نقاط پرتردد شهر را که مى نگریم هستند 
افرادى که به اصطالح به گدایى مشغول هستند، به ویژه 
در برخى وســایل نقلیه عمومى که براى آنان هم محل 

استراحت است و هم کسب وکار سیار!
به گفته معاون خدمات شهرى شهردارى اصفهان بیش 
از 70 درصد متکدیان در اصفهان غیربومى هستند و ما در 
روز دستکم پنج نفر از این متکدیان را از شهر جمع آورى 
مى کنیم اما در ایام عید و بهار و تابستان  تعداد متکدیان 

بیشتر مى شود.
احمدرضا مصــور گفت: متکدیان به دو دســته نیازمند 
واقعى و افراد سودجو تقسیم مى شــوند که سودجویان 
راه نامناسبى براى درآمد برگزیده اند و هیچ ابایى از اینکه 

ایجاد این معضل به حرفه آنان تبدیل شده است ندارند.
وى بیان داشــت: تنها وظیفه شــهرداى این است که 
متکدیان را از سطح شــهر جمع آورى کند و پس از آن 
بسیارى از آنان در مرکز فضیلت پذیرفته شده و برایشان 
شغل ایجاد و براى سودجویان هم جلسات ارشادى انجام 

مى شود.

تکدیگرى به امنیت اجتماعى آسیب مى زند
رئیس انجمن آسیب شناســى اجتماعى ایران مى گوید: 
تکدیگرى امنیت و روابط اجتماعى را دچار آسیب مى کند، 
چون متکدیان افرادى هستند که با مردم عادى جامعه 
تفاوت دارند و همیــن امر باعث ایجــاد ناهنجارى در 

جامعه مى شود.
کورش محمدى افزود: مردم ما بسیار با عاطفه هستند اما 
با کمک هاى خود به متکدیان باعث پرورش و افزایش 
بیشتر آنان مى شــوند و این افراد را به ادامه کار تشویق 
مى کنند؛ راه درست این است که به این عده کمک نکنیم 
و آنها را به مراجع مربوطه معرفى کنیم تا از آن طریق به 

آنان یارى رسانیم.
وى ادامه داد: تکدیگرى در استان اصفهان رو به افزایش 
اســت و به معضلى بزرگ براى استان و همچنین براى 

مردم تبدیل شده و به نوعى تهدید محسوب مى شود.

زندگى در حاشیه، اشتغال در مرکز شهر
یک کارشــناس علوم اجتماعى هم در ایــن باره گفت: 
شــاید یکى از علل ایجاد تکدیگرى را بتوان حاشــیه 
نشــینى عنوان کرد، چون بیشتر کســانى که این کار 
را انجام مى دهند در حاشــیه شــهرها و مناطق محروم 
زندگى مى کنند، چه نیازمندان و چه سودجویان عمومًا 
در حاشیه ها زندگى مى کنند و این باعث رشد و گسترش 

تکدیگرى در این مناطق مى شود.
اکرم باورصاد افزود: متولى جمع آورى متکدیان باید به این 
حواشى برود و از نزدیک و به صورت حرفه اى و ریشه اى 

با این معضل برخورد و تصمیمات الزم را براى کاهش 
این معضل اتخاذ کند.

آن عده اى کــه در خیابان ها بــه راه مى افتند و گدایى 
مى کنند از همان حاشــیه ها آمده اند و مشتى از خروار 
هســتند، از میان برداشــتن این معضل و یــا حداقل 
کاهش آن، هــم به زمــان و هم به اقدامات اساســى 
نیاز دارد و در کوتاه مــدت و ظاهرى نمى تــوان با آن 

برخورد کرد.

تکدیگرى آسیبى اجتماعى است
تکدیگرى یکى از انواع آســیب هاى اجتماعى است که 
اگر اصولى و مداوم با آن مقابله نشود آنچنان در کشور و 
در میان مردم و جامعه رخنه مى کند که دیگر نمى توان 

کارى از پیش برد.
از یک طرف دلســوزى ها و عواطف مــردم مانع از این 

مى شــود که مســئوالن مربوطه اقدامات اساسى را در 
این مــورد انجام دهنــد و از طرف دیگر ایــن اقدامات 
تاکنون آنقــدر مؤثــر نبوده کــه شــاهد کاهش آن

باشیم.
تشخیص متکدیان نیازمند از سودجویان و کمک به ایجاد 
اشتغال براى آنها، شناسایى مکان هایى که متکدیان در 
آن سکونت دارند مانند حاشیه شهرها، فرهنگسازى بیشتر 
براى مردم به منظور مقابله بــا عواطف بیجا و همچنین 
آموزش هاى الزم به مأموران شهردارى در مورد برخورد 
مناسب با متکدیان در هنگام دســتگیرى آنان چند راه 
حلى اســت که در کاهش این آســیب اجتماعى مؤثر 

خواهد بود.
یادمان باشد با کمک به متکدیان به افزایش این آسیب و 
خدشه دار شدن چهره جامعه و شهرمان کمک کرده ایم و 

شهر زیباى خدا را نازیبا خواهیم کرد.

از حاشیه نشینى همیشه به عنوان یک معضل یاد مى شود؛ 
وصله اى ناجور براى کالنشهرها، معضلى که همواره از آن 
یاد مى شود اما با توسعه شهرها و حل شدن روستاها در آن، 

این مشکل هرروز بزرگ تر مى شود.
مدیران اجرایى، حاشیه نشینان را فرصت طلبان و نوعى 
زمین خوار مى دانند، امــا در اغلب موارد آنها نیازمندانى 
هســتند که فقر اقتصادى، آنها را به این ورطه کشانده 
است. در واقع چون به حاشیه نشینان هیچ خدمات شهرى 
تعلق نمى گیرد، آنها نیازهاى خود از جمله آب و برق و گاز 

را به شیوه غیرقانونى تأمین مى کنند.
در این باره مدیر امور اجتماعى و مشارکت هاى مردمى 
شهردارى اصفهان مى گوید: حاشیه نشینى در مناطق 
حاشیه اى و آسیب خیز، مشــکل اصلى کالنشهرها به 

حساب مى آید.
مسعود مهدویان فر با اشــاره به اینکه توجه به مناطق 
حاشیه اى و آسیب خیز از مسائل کالنى است که توجه به 
آن مى تواند آسیب هاى ُخرد را نیز به طور جدى درمان 

کند، اظهار داشت: در یافتن ریشه ها و علل حاشیه نشینى 
دیدگاه هاى مختلفى وجود دارد امــا اینکه چه عواملى 
باعث حاشیه نشینى مى شــود باید گفت که مهمترین 

آنها عدم توزیع متوازن امکانات و خدمات شهرى است.
وى مى گوید: در نقاط مختلف شــهر اصفهان متأسفانه 

زیرساخت ها به صورت متوازن توزیع نشده است.
مهدویان فــر از دیگر دالیل علل حاشــیه نشــینى را 
وجود خرده فرهنگ هاى خاص دانســته و تصریح مى 
کند: در مناطق حاشــیه اى تجمیع خــرده فرهنگ ها 
را شــاهد هســتیم، البته وجود بافت هاى ریزدانه و یا 
خالف سازى ها در محیط هاى شهرى نیز زمینه ساز به 
وجود آمدن حلبى آبادها و مناطق حاشیه نشینى مى شود.

مدیر امور اجتماعى و مشارکت هاى مردمى شهردارى 
اصفهان اضافه کرد: به طور معمول عدم تطابق اجتماعى 
بین گروه هاى مهاجر به شــهر اصفهان شکاف هویتى 
ایجاد مى کند و افراد نمى توانند خود را متعلق به اصفهان 
بدانند زیرا تفاوت آداب و رسوم و گرایش ها وجود دارد از 

این رو شکاف اجتماعى به وجود مى آید و باعث مى شود 
فرد احساس عدم تعلق کند و به همین دلیل گوشه نشین 

و حاشیه نشین مى شود.
مدیر امور اجتماعى و مشارکت هاى مردمى شهردارى 
اصفهان  تأکید کرد: تجربه نشــان داده که اگر مدیریت 
شهرى به مناطق حاشیه اى و آســیب خیز کم توجهى 
کند، باعث گسترش جرم، فساد، اعتیاد، نزاع و درگیرى، 

سرقت، کارتن خوابى و... مى شود.
وى با اعالم اینکه در شهر اصفهان حداقل ده تا 15 نقطه 
مشخص وجود دارد که در زمره بافت هاى حاشیه اى و 
آسیب خیز به شمار مى رود، گفت:در حال حاضر در این 

نقاط حاشیه اى بین 50 تا 70 هزار نفر ساکن هستند.
مهدویان فر اضافه مى کند: اگردر شهر اصفهان به دنبال 
شــهرى عارى از نقاط حاشیه اى هســتیم باید در چند 
مرحله اقدامات اساسى انجام شــود؛ اول انجام اقدامات 
زیباسازى، شهرسازى و عمرانى است تامباحث زیباسازى، 
توسعه شهرها، توسعه فضاى سبز، خیابان ها، جدولکشى، 

آســفالت خیابان ها و نور در این مناطق به خوبى انجام 
شــود؛ دوم افزایش دسترســى به خدمات فرهنگى  و 
اجتماعى است زیرا تجربه نشان داده که هرجا فرهنگسرا، 
باغ هاى بانوان، سالن هاى مطالعه، مراکز تفریحى و یا 
سالن هاى ورزشى احداث شــده  باعث ارتقاى فرهنگ 

مردم شده است.

معاون ادارى مالى شهردارى کاشان گفت: بدهى هاى 
قطعى شهردارى کاشان کمتر از 20درصد بودجه است 

که در طى یک دوره 14 ماهه قابل پرداخت است.
حسینعلى ابریشم با توجه به گمانه زنى هاى انجام شده 
در روزهاى اخیرمبنى بر میزان بدهى هاى شــهردارى 
کاشــان که بعضًا در محافل و فضاهاى مجازى بالغ بر 
هزار میلیارد تومان مطرح شده است، اظهار داشت: بودجه 
و تحقق منابع مالى در شهردارى ها کامًال مرتبط با اوضاع 
و احوال اقتصادى کشور بوده و با نوسانات اقتصادى تأثیر 

مى پذیرد.
وى تصریح کرد: میزان و کنترل بدهى در شهردارى ها با 
توجه به نوع و ماهیت آنها متناسب با بودجه سالیانه آنها، 
پایش مى شود که این موضوع در شهردارى کاشان نیز به 

صورت مستمر انجام مى پذیرد.
 ابریشــم گفت: از نظر صاحب نظــران مدیریت مالى و 
اقتصادى در شهردارى ها مادامى که میزان بدهى هاى

قطعــى شــهردارى از 30 درصــد بودجه شــهردارى 
تجاوز نکند وضعیت دیون قابــل مدیریت بوده و نگران 
کننده نیست کما اینکه در دســتور العمل بودجه نقدى 
شــهردارى ها تا ســقف 10 درصد از منابع بودجه قابل 

تخصیص به دیون سال قبل است.

معاون عمران شهرى شــهردارى اصفهان گفت: اگر شهردارى اصفهان را 
با سایر کالنشهرها مقایســه کنیم، مى بینیم 30 تا 40 درصد نسبت به سایر 

کالنشهرها پروژه هاى عمرانى را به صورت ارزان تر اجرا مى کند.
ایرج مظفر تصریح کرد: پروژه هاى در حال اجرا در اصفهان با بهترین کیفیت در 
سطح کشور در حال اجرا هستند؛ این در حالى است که اگر شهردارى اصفهان را 
با سایر کالنشهرها مقایسه کنیم، مى بینیم 30 تا 40 درصد پروژه هاى عمرانى 

را به صورت ارزان تر اجرا مى کند.
وى ادامه داد: دو هزار و 650 میلیارد تومان بودجه شهردارى اصفهان در سال 
گذشته بود که دو هزار و ده میلیارد تومان از آن به پروژه هاى عمرانى شهردارى 
اصفهان اختصاص یافت؛ که 400 میلیارد تومان آن هم براى قطار شــهرى 

اصفهان در نظر گرفته شد.
مظفر تأکید کرد: پروژه تعریض پل فلزى، خیابان و پارکینگ زیرســطحى 
آیت ا... خراسانى و بســیارى از دیگر پروژه هایى است که به طور نقدى اجرا 

نشده اند و 90 درصد هزینه آن از ملک هاى اطراف به دست آمده است.

اجراى 44 پروژه شاخص در کالنشهر اصفهان طى دو سال 
اخیر

وى افزود: 44 پروژه شاخص در کالنشــهر اصفهان طى دو سال اخیر اجرا 
شــده اند که هر کدام از این پروژه ها مانند ابر پروژه میدان استقالل متشکل 
از چند پروژه کوچک تــر بوده اند که این آمــار فقط، تعداد ابــر پروژه ها در 
کالنشــهر اصفهان بوده است؛ براى نمونه ســالن همایش هاى بین المللى 
امام خامنه اى یک پروژه اســت امــا 16 پروژه عمرانى در ذیــل آن در حال

 اجراست.
وى با اشاره به ابر پروژه میدان استقالل اصفهان اظهار داشت: معاونت عمران 

شهردارى اصفهان هشت پل از این پروژه را در ده ماه به اجراى کامل رساند.
معاون عمران شــهرى شــهردارى اصفهان تصریح کرد: براى میدان امام 
على(ع) امسال 45 میلیارد هزینه شــده است که افزایش فضاى سبز، مرمت 
بافت تاریخى، نورپردازى ها و آزادسازى نواحى از این پروژه اقداماتى است که 

قرار است در سال جارى انجام شوند.

 آسفالت ریزى معابر 2/5 برابر شده است
وى ادامه داد: نمایشگاه هاى بین المللى اصفهان یکى از پروژه هاى شاخص 
اصفهان اســت چرا که از نظر طراحى این نمایشــگاه بــا معمارى خاصى 
در حال اجراســت و فاز اول آن تا پایان شهریورماه امســال به بهره بردارى 

مى رسد.
مظفر اظهارداشت: پروژه پل شهید واالیى در اشــکاوند از دیگر پروژه هاى 
شاخص معاونت عمران شــهرى شــهردارى اصفهان طى دو سال گذشته 
بوده است که این پروژه با مشکل اساســى آزادسازى روبه رو بود اما براى آن 
تالش شد و ســرانجام این پروژه در اواخر تیرماه سال جارى به بهره بردارى 

خواهد رسید.
وى با بیان اینکه در دو سال اخیر معاونت عمران شهردارى اصفهان نسبت به 
مدت مشابه مدیریت شهرى قبلى در نهضت آسفالت 2/5 برابر پیشرفت داشته 
است، ادامه داد: همچنین پیاده روسازى در شهر اصفهان نسبت به دو سال قبل 

پیشرفت 20 درصدى داشته است.

ویژه برنامه «انس با قرآن» در ماه مبارك رمضان 
با حضور شــهروندان ارشد شــهر اصفهان برگزار 

مى شود.
این برنامه با هدف ترویج و اشاعه فرهنگ مذهبى 
و قرآنى و همچنین ترغیب و تشــویق به قرائت و 
روخوانى قرآن کریم و بهره گیرى هر چه بیشتر از 

تعالیم قرآنى برگزار مى شود.
عموم عالقه مندان به قرائت قــرآن تا چهارم تیر 
به جز روزهاى تعطیل از ســاعت 8 و 30 دقیقه تا 
10 صبح به محــل پارکینگ شــماره 5 باغ غدیر

 مراجعه کنند.

معضلى به نام متکدیان غیربومى در اصفهان

گدایانى که عاشق اصفهان شده اند

 سکونت 70 هزار نفر در 15 نقطه حاشیه اى و آسیب خیز اصفهان

پروژه هاى عمرانى در اصفهان ارزان تر از دیگر شهرها 

بدهى هاى 
شهردارى کاشان، کمتر از 
20درصد بودجه است

سامانه هشدار سریع «مسافریار» رونمایى شد.  
دبیر اتــاق تعــاون اســتان اصفهان با اشــاره به 
قابلیت هاى باالى «مســافریار» در ارائه خدمات 
به گردشــگران گفت: این ســامانه و افزونه هایى 
که جدیداً به آن الحاق شــده مى توانــد به تمامى 
گردشگران ســرویس دهى کرده و خدمات شایان 
توجهى به گردشگران به ویژه گردشگران خارجى

 ارائه کند.
محمد طاهرى، با اشــاره به ابتکار عمل اتاق تعاون 
استان در راه اندازى کمیســیون گردشگرى اتاق با 
حضور نخبگان و اساتید دانشگاهى و صاحبنظران 
اظهــار داشــت: ظرفیت ســازى مناســبى براى 
شکل گیرى تعاونى هاى گردشگرى در استان صورت 
گرفته است و اتاق تعاون به لطف حضور متخصصان 

مربوطه از این مجموعه ها حمایت خواهد کرد.

رونمایى از سامانه 
هشدار سریع «مسافریار» 

باغ تجربه
میزبان برنامه «انس با قرآن» 
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دیدگاه

نقش حمایت هاى مالیاتى در 
توسعه تولید داخلى

سنگ بناى اقتصاد هر کشـورى با تکیه بر امکانات 
و ذخایـر طبیعـى آن، پـى ریـزى و چیده مى شـود 
و بدیهـى اسـت کـه بـراى اسـتحکام ایـن بنـا، 
سـتون هایـى اسـتوار و محکـم الزم اسـت کـه 
بـر اثـر نامالیمـات روزگار دسـتخوش تزلـزل و 
دگرگونى نگشـته و همواره ضامن اعتبـار و ارتقاى 

این بنا باشند.
بهره مندى از این امکانات و راه اندازى تولید و رونق 
بخشیدن به کسب وکار، ضامن سرافرازى و افتخار 
آفرینى براى کشـور محسـوب مـى شـود و تقویت 
خطـوط تولیـد و گسـترش آن، نیازمنـد سـرمایه و 

بودجه اى کافى و مستمر خواهد بود.
از دیرباز، در کشـور ما ذخایـر نفتـى مهمترین منبع 
در آمـد دولت بـوده و با توجه بـه اینکـه روزى نفت 
به پایـان خواهـد رسـید و مى بایسـت سـهمى هم 
براى نسـل آینـده در نظـر گرفته شـود چند سـالى 
اسـت که درآمدهاى مالیاتى کانون توجه مسئولین 
و دولتمـردان قـرار گرفتـه و تـالش بـر این اسـت 
کـه بودجـه جـارى کشـور از همیـن محـل تأمین 

شود.
لذا بازنگرى و ایجـاد تغییراتى در قانون مالیات هاى
مسـتقیم بـراى تسـهیل در انجـام امـور مالیاتـى و 
نیـز تعییـن مالیـات عادالنه بـراى اقشـار و اصناف 
مشـمول پرداخت مالیات، سـرلوحه سیاسـت هاى 
نظام مالیاتى قرار گرفت و بر همین اسـاس، الیحه 
تغییـرات قانـون مالیات هـاى مسـتقیم تهیـه و به 
مجلـس شـوراى اسـالمى ارائه شـد کـه در تاریخ 
94/4/31 تصویب شد و از ابتداى سال 95 به مرحله 

اجرا در آمد. 
تعیین معافیت هاى مالیاتى براى بخش تولید، یکى 
از اقداماتـى اسـت که طى چند سـال اخیر از سـوى 
دسـتگاه مالیاتى صـورت گرفته اسـت.در اصالحیه 
جدید قانون، معافیت هـاى مالیاتى مورد توجه ویژه 
قرار گرفته و در ماده 132 قانون مالیات ها مفصًال به 

آن پرداخته شده است.
در نظر گرفتن مالیات با نرخ صفر به مدت پنج سـال 
و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ده سال براى 
فعالیـت هـاى تولیـدى و معدنى اشـخاص حقوقى 
غیر دولتـى کـه داراى پروانه بهره بـردارى از طرف 
وزارتخانه هاى ذیربط مى باشـند یکـى از مفاد ماده 

132 قانون مالیات ها مى باشد.
در بنـد «ب» همیـن مـاده قانونـى آمـده اسـت: 
مالیـات با نـرخ صفـر بـراى واحدهـاى تولیـدى و 
خدماتى وسـایر مراکـز موضوع این مـاده که داراى 
بیش از 50 نفر نیروى کار شـاغل باشـند چنانچه در 
دوره معافیت، هر سـال نسبت به سـال قبل نیروى 
کار شـاغل خود را حداقل 50 درصـد افزایش دهند 
به ازاى هر سـال افزایـش کارکنان یکسـال اضافه 

مى شود.
مـوارد فـوق، برخـى از حمایـت هـا و مشـوق هاى

مالیاتـى اسـت کـه در اصالحیه قانـون مالیـات هاى 
مسـتقیم گنجانده شـده اسـت و این امر  در راستاى 
تقویـت تولیـد ملـى و گسـترش کار و کسـب و 
جلوگیـرى از واردات بـى رویـه کاالها انجام شـده 
اسـت و رهایى از وابسـتگى به کاالهـاى خارجى و
تشـویق تولیدکننـدگان داخلـى از اهـداف ویژه آن 

مى باشد.
باید گفت که توسعه تولید ملى و جلوگیرى از واردات 
کاالهـاى خارجى مخصوصـًا کاالهایى که مشـابه 
ایرانى آن موجود مى باشد اهتمام و همبستگى کلیه 
دسـتگاه هاى اقتصـادى را مى طلبد. امـا از آنجایى 
که دسـتگاه مالیاتى در این عرصـه وظیفه خطیرى 
را به عهده داشته و نقش بسـزایى در تقویت و رونق 
بخشیدن به چرخ تولید دارد لذا ایجاد تمهیدات الزم 
و کافى براى این امر، توجه و امعـان نظر ویژه اى را 

طلب مى کند.
در نظر گرفتـن معافیت هـاى مالیاتى بـراى بخش 
تولیـد و صـادرات از جملـه اقداماتـى اسـت کـه 
مى تواند تولیـد ملى را حمایـت کند و بیـکارى را از 
میان بـردارد. تولید که رونق داشـته باشـد در نتیجه 
مالیات بیشترى نیز وصول مى شود و اقتصاد کشور 

جان مى گیرد. 
و  اقتصـادى  اسـتقالل  ضامـن  چرخـه،  ایـن 
سـرفرازى و سـربلندى کشـور اسـت و بـى شـک 
راه هاى رسیدن به قله هاى موفقیت را هموار خواهد 

ساخت. 

مدیر حوزه علمیه اصفهان گفت: براى اســتفاده بهتر از 
ظرفیت هاى مدارس علمیه، طرح تجمیع این مدارس 
و کالس هاى درس آنها از سال تحصیلى آینده در این 

استان اجرا مى شود.
آیت ا...سید یوسف طباطبائى نژاد اظهار داشت: این طرح، 
در راستاى ارتقاى کیفیت آموزشى مدارس علمیه اجرا 
مى شود و براساس آن برخى از مدارس علمیه اصفهان 
نیز به خوابگاه طالب تبدیل مى شوند. وى افزود: طرح 
تجمیع برخى مدارس علمیه اســتان از دو سال قبل در 
دست بررسى قرار گرفته و براى آن مطالعات کارشناسى 

انجام شده است.

مدیر حوزه علمیــه اصفهان گفت: یکــى از تصمیمات 
صنفى که در زمینه حوزه علمیه و مدارس علمیه استان 
اصفهان اتخاذ شده، اجراى طرح تجمیع مدارس، طالب و

کالس هاى درس حوزوى در شهرستان هاى این استان 
اســت. وى ادامه داد: با توجه به کاهش جمعیت جوان و 
کاهش ورودى هاى حوزه علمیه و طلبه، شایســته بود 
براى تجمیع کالس هاى درس و مدارس علمیه در سطح 

شهرستان ها و شهر اصفهان برنامه ریزى شود. 
وى افزود: ما هرگز مدرسه علمیه اى را منحل یا تعطیل 
نمى کنیم بلکه آنها را در یکدیگر ادغام و تبدیل وضعیت 

مى کنیم.

شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى استان اصفهان با صدور 
بیانیه اى فرارســیدن سالروز پنجم رمضـــان که یکى از 
افتخارات مردم انقالبى و شهیدپرور اصفهان است را گرامى 
داشت.این نهاد با صدور بیانیه اى فرا رسیدن سالروز پنجم 
رمضان که یکى از افتخارات مردم انقالبى و شــهید پرور 

اصفهان است را گرامى داشت.
در بخشى از این بیانیه آمده اســت: پنجم رمضان یادآور 
حماسه مردم اصفهان در مصاف با استکبار جهانى و رژیم 
منحوس پهلوى است.در ادامه این بیانیه آمده است: پنجم 
رمضان یکى از روزهاى پرشــکوه انقالب اسالمى که در 
شتاب بخشیدن به جریان نهضت اســالمى در اصفهان، 

نقش برجسته اى را داراست. پنجم رمضان سال 1357، مردم 
مؤمن و مجاهد اصفهان در اعتراض به اقدامات ننگین و روند 
ظالمانه دستگاه طاغوت، حق طلبى و آزادى خواهى خود را 
با گستردگى و صراحت هر چه تمام تر، فریاد کردند.در پایان 
این بیانیه گفته شده: اینک در یاد روز آن حماسه جاوید ثمره 
جهاد شهیدان ارزشمند و مقاومت مبارزان طریق الى ا... به 
روان شهداى واالمقام این روز و نیز مرحوم حضرت آیت ا...
خادمى که در آن حادثه بیت و خانه ایشان مأواى انقالبیون 
و مبارزان بود، درود فرستاده و از مقام عزیزانى که در حمایت 
از والیت و روحانیت تالش نموده و پیروزى انقالب خونبار 

اسالمى را به ارمغان آورده اند، تجلیل مى کند .

تجمیع مدارس علمیه اصفهان 
از سال تحصیلى آینده 

پنجم رمضان
 یادآور حماسه مردم اصفهان 

بعد از مشــخص شــدن نتیجه پنجمین دوره انتخابات 
شوراى شهر اصفهان، حاال یک ســئوال مهم حول این 
انتخاب مردم مطرح است؛ اعضاى جدید شورا قرار است 
چه کسى را به عنوان شهردار اصفهان انتخاب کنند؟ براى 
پاسخ به این سئوال باید ابتدا گریزى به دو سال قبل بزنیم.

روزى که شهردار رفت
شنبه 9 خرداد 1394، یک اتفاق بى سابقه در حوزه مدیریتى 
شهر اصفهان افتاد. در این روز،اعضاى شوراى شهر طبق 
همه شنبه هاى دیگر به محل برگزارى جلسات شورا رفتند 
در حالى که خوب مى دانستند این شنبه شباهتى به دیگر 
روزهاى کارى آنها ندارد. ساعت از 10 صبح گذشته بود که 
سید مرتضى سقائیان نژاد شهردار وقت اصفهان به منظور 
شرکت در جلسه استیضاحش وارد صحن علنى شورا شد 
و ساعت از 12 گذشته بود که ســاختمان شوراى شهر را 
ترك کرد در حالى که رضا امینى رئیس شورا با اعالم نتایج 

استیضاح، اعالم کرد که او دیگر شهردار اصفهان نیست.
در موضوع استیضاح شهردار وقت اصفهان و برکنارى او، 
یک ائتالف عجیب در شوراى شهر شکل گرفت. در این 
ائتالف، نمایندگانى از دو طیــف کامًال مخالف -اصالح 
طلبان و جبهه پایــدارى- حضور داشــتند که همگام با 
یکدیگر، موافق استیضاح و برکنارى سقائیان نژاد بودند. 
اصالح طلبان که از نشستن 12 ســاله یک اصولگرا بر 
کرسى شهردارى اصفهان خسته شــده بودند، با هدف 
پایان بخشــیدن به استیالى بخشــى از اصولگرایان بر 
مدیریت شــهر و روى کار آوردن فــردى نزدیک تر به 
سیاست هایشان، دست همکارى به سوى نو اصولگرایانى 
دراز کردند که خودشــان به شدت مخالف سیاست هاى
 اصولگرایان ســنتى در شــهردارى اصفهــان بودند. 
همکارى ایــن دو طیف بــا یکدیگر باعث اســتیضاح 
مرتضى سقائیان نژاد شد و مجموعاً 14 رأى مهیا کرد تا در 
مقابل هفت رأى یاران شهردار سابق، سقائیان نژاد را بعد از 
بیش از یک دهه حکومت بر اصفهان از کرسى قدرت به 

زیر بکشد. اما آیا این، همه چیز بود؟
آنچه تا امروز در ماجراى کنار گذاشته شدن سقائیان نژاد 
از شــهردارى اصفهان به آن پرداخته نشده است، نقش 
مردم در این برکنارى پرسر وصداست. اینکه مردم کجاى 
پروسه استیضاح بودند و آیا مى توان رد نارضایتى آنها را در 
شیوه اداره اصولگرایانه شهر در آن روزها دنبال کرد؟ براى 
پاسخ دادن به سئواالتى از این دست باید باز هم کمى به 

عقب برگردیم؛ به خرداد ماه سال 1392.

رأى به تنوع دیدگاه ها
 چهارمین دوره انتخابات شوراى شهر همزمان با یازدهمین 
دوره انتخابات ریاست جمهورى در 24 خرداد 1392 برگزار 
شد. در این دوره، اکثریت مردم اصفهان با رأى قاطع خود 
به حسن روحانى، نقش مهمى در موفقیت این نماد اعتدال 
به عنوان رئیس آینده دولت یازدهم ایفا کردند و از طرف 
دیگر با انتخاب نمایندگانى از طیف هاى مختلف، شوراى 
شــهر چهارم اصفهان را متفاوت از شــوراى سوم شکل 
دادند. در شوراى ســوم و همچنین شوراى دوم، اکثریت 
مطلق با اصولگرایان ســنتى یعنى همفکــران نزدیک 
ســید مرتضى ســقائیان نژاد بود که همــواره در تمدید 
دوره شــهردارى وى کوشــا بودند. امــا رأى هدفمند 
مردم در انتخابات شــوراى چهارم، یکدســتى شوراى 
قبلى را بر هــم زد تا اصولگرایان ســنتى عالوه بر اینکه 
ریاســت شــورا را بعد از دو ســال خــارج از اختیار خود 
ببینند، ازیک طــرف با نمایندگانى مواجه شــوند که به 
لحاظ وجه اصولگرایى، از گفتمانى متضــاد با آنها بهره 
مى گرفتند (آنها که نزدیک به جبهه پایــدارى بودند) و 
از طرف دیگر قــدرت اجرایى شــان (و از جمله انتصاب 
شهردار) را در چالش با گرایشات اصالح طلبانه یا نزدیک 
به اصالحات دسته اى دیگر از نمایندگان که آنها هم تازه 

وارد شورا شده بودند  احساس کنند.
 در انتخابات شــوراى شــهر اصفهان در سال 92 (یعنى 
دو سال پیش از استیضاح ســقائیان نژاد) مردم ترکیبى از 
اصالح طلب، اصولگراى ســنتى، اصولگراى نزدیک به 
جبهه پایدارى و مستقل را انتخاب کردند تا با ورودکسانى 
مثل مهدى باقربیگى(هنرپیشــه ســینما و تلویزیون)، 
ندا واشیانى پور (مجرى برنامه هاى تلویزیونى) و رسول 
جزینى(کشتى گیر) هر سه از نامزدهاى مستقل اما نزدیک 
به طیف اصــالح طلبان و همچنین ســید احمد عاملى 
منتســب به گروه هاى اصالح طلب و عدنان زادهوش 
و رضا امینى هــردو نزدیک به جبهه پایــدارى به همراه 

فتح ا... معین و علیرضا نصراصفهانى که از اصالح طلباِن 
دوباره انتخاب شــده بودند، عمًال وزنه سنگینى در برابر 
سنتى هاى اصولگرا تشکیل شــده و معادالت قبلى بر 
هم بخورد. یکى از متغیرهاى این معادله، ســقائیان نژاد 
بود که شوراى جدید بعد از دو سال کار کردن با او، رأى به
 برکنارى اش داد تا تغییر خواست مردم در اداره اصفهان 
با سیاست هاى اصولگرایان سنتى به سمت وسویى جدید 

کامًال به چشم بیاید.

یک خانه تکانى بزرگ
2 سال بعد از استیضاح و برکنارى شهردار اصفهان و چهار 
ســال بعد از رأى ترکیبى مردم به اعضاى شوراى چهارم 
شهر، نتیجه انتخابات پنجمین دوره شوراى شهراصفهان 
در 29 اردیبهشــت 96، پاالیش پارلمان محلى اصفهان 
از تمام اصولگرایان ســنتى و نزدیک به جبهه پایدارى و 
همچنین نمایندگان مستقل بود. این مردم که بار قبل در 
کنار انتخاب چند نماینده اصالح طلــب، با رأى دادن به 
نو اصولگرایان و مستقل ها عمًال به یکه تازى اصولگرایان 
سنتى پایان داده بودند، در انتخابات شوراى شهر پنجم به 
هیچ کدام از سه طیف مزبور رحم نکردند و کل 13 صندلى 
شــوراى شــهر اصفهان را در اختیار اصالح طلبان قرار 
دادند (در این دوره و  بر اســاس قانون جمعیتى، 21عضو 
شــوراى شــهر در اصفهان به 13 عضو تقلیل پیدا کرد) 
تا نشــان دهند که شــهردار آینده شهرشــان باید چه 
سیاست هایى را در اصفهان پیاده کند. اما آیا اعضاى جدید 
شورا، در بحث انتخاب شهردار براى اصفهان همراستا با 

خواست مردم پیش خواهند رفت؟

پیش فرض هاى موجود
در شوراى شهر پنجم نه از آن سلبریتى هاى مستقل که 
همواره بین اصالح طلبان و پایدارى ها در حال چرخش 
بودند خبرى هســت و نه از اصولگرایانى که در دو ورژن 
سنتى و غیرسنتى علیه یکدیگر شاخ و شانه مى کشیدند. 
شوراى پنجم 100درصد اصالح طلب است و در نتیجه، 
تصمیماتش هم با زاویه آشــکار نســبت به تصمیمات 
شوراهاى دوم تا چهارم به تصویب منتخبین جدید مردم 
خواهد رسید. یکى از این تصمیمات و بلکه مهمترین آن، 
انتخاب شهردار آینده اصفهان اســت. 13 عضو شوراى 
شهر باید تا چند هفته دیگر دور میز بزرگ صحن پارلمان 
بنشــینند و درباره اینکه مدیریت اصفهان را به چه کسى 
واگذار کنند تصمیم بگیرند. مهم اما آن است که از 13 نفر 
انتخاب شده، 11 نفر هیچ تجربه اینچنینى ندارند و تنها 
علیرضا نصر و فتح ا... معین هستند که تجربه حضور در 
شوراى شهر و انتخاب شــهردار را یدك مى کشند و در 
نتیجه،  خواســته ها و جهت دهى هاى این دو نفر، نقش 
بسیار مهمى در تصمیم 11 عضو تازه کار شورا براى تعیین 

شهردار جدید خواهد داشت. 
در این مسیر دو پیش فرض مطرح است. اول اینکه شهردار 
آینده اصفهان یکى از 13 منتخب شوراى شهر باشد و دوم، 
کسى غیر از این 13 نفر. حاال اگر فرض کنیم رایزنى ها به 
جایى برسد که قرار شود یکى از 13 منتخب شوراى شهر 

با رأى 12 نفر دیگر به کرسى شهردار برسد، آن وقت باید 
بیشترین شــانس را براى دو منتخبى در نظر بگیریم که 
هم بیشترین تعداد آراء را از مردم گرفته اند و هم بیشترین 
سابقه حضور در شوراى شهر اصفهان را دارند؛ یعنى علیرضا
نصر اصفهانى و فتح ا...معین. از میان این دو نفر هم معین 
چه به لحاظ تجربه هاى اجرایى در حوزه هاى مختلف و 
چه به لحاظ نزدیکى به الیه هاى اصالح طلبى بیرون از 
شورا، از برترى هاى بیشترى نسبت به نصر برخوردار است. 
در صورت چنین انتخابى، شــهردار آینده اصفهان قطعًا 
اصالح طلب خواهد بود و این همان چیزى است که رأى 
مردم در 29 اردیبهشت آن را خواسته بود اما از طرفى اگر 
معین شهردار شود آنگاه اراده رأى دهندگان در یکدست 
انتخاب کردن شوراى پنجم شهر اصفهان مخدوش خواهد 
شد و ماجرایى را به وجود خواهد آورد عیناً مانند آنچه این 

روزها حول شوراى شهر تهران در جریان است. 
در تهران هم مثل اصفهان، لیست امید با رأى مردم همه 
کرسى هاى شوراى شــهر را فتح کرد و اصولگرایانى که 
پیش از این در شورا کیا بیایى داشــتند، حاال باید زیر نام 
«على البدل» پشت در شورا بنشینند بلکه یکى یا بیشتر 
از «امیدى ها» به دلیلى ا ز شورا خارج شود تا به جاى او، 
على البدل ها وارد صحن شوند. مشکل هم دقیقاً از همینجا 
آغاز شــده که ظاهراً عده اى به طور جدى در صددند تا 
یکى از 21 منتخب مردم در شوراى پایتخت را به کرسى 
شهردارى تهران برسانند و به جاى او، اولین اصولگراى 
على البدل (مهــدى چمران) را وارد شــورا کنند که این 
موضوع باعث اعتراضات زیادى شــده است؛ اتفاقى که 

مى تواند در اصفهان هم تکرار شود.
در لیســت نامزدهاى حاضر در انتخابات شــوراى شهر 
اصفهان، بعد از اســامى 13 اصالح طلب انتخاب شــده 
به عنوان نماینــدگان مردم اصفهان در پارلمان شــهر، 
اســامى هشــت عضو على البدل (به ترتیب آراء شامل 
عباس مقتدایى، رضا امینى، عباس حاج رسولیها، رسول 
میرباقرى، کریم نصر اصفهانى، غالمحسین صادقیان، 
وحید فوالدگر و رسول جهانگیرى) قرار دارد که همگى از 
اصولگرایان هستند. از این هشت نفر، نفرات اول و دوم و 
هشتم از ائتالف «نُجبا» که نزدیک به جبهه پایدارى است 
انتخاب شده اند و پنج نفر مابقى متعلق به ائتالف مجمع 
اصولگرایان اصفهان یا همان اصولگرایان سنتى هستند. 
در واقع مردم اصفهان بعد از اعتماد کامل به اصالح طلبان، 
ترجیح داده اند ترکیبى از دو طیف اصولگرایان را در نقش 
هشت عضو على البدل (و از جمله رضا امینى رئیس شوراى 
چهارم و عباس حاج رسولیها رئیس شوراهاى سوم و دوم) 
پشت در شوراى پنجم شهر اصفهان معطل نگه دارند و 
سرنوشت آنها را به بودن یا نبودن یکى یا چند نفر از آن 13 

منتخب اصلى گره بزنند.
در صورتى که معین شهردار اصفهان شود، عباس مقتدایى 
به عنوان على البدل اول وارد شورا خواهد شد و با استفاده 
از تجربیاتش در چهار ســال نمایندگى مردم اصفهان در 
مجلس شوراى اسالمى، سعى مى کند اقلیتى در شوراى 
شهر تشکیل دهد تا بتواند از طریق این یارگیرى، به هیئت 
رئیسه شــوراى پنجم راه یابد. البته با فرض تحقق ورود 

مقتدایى به شوارى شهر، بعید اســت از دل تالش هاى 
این نماینــده اصولگرا نتیجه قابل توجهــى بیرون بیاید 
چون هرچه باشد غلبه مطلق با اصالح طلبانى است که 
بعد از 12 سال موفق به خارج کردن پست هاى مدیریتى 
شهر از دست اصولگرایان شده اند و حاضر نیستند دوباره 
به راحتى به نقطه شروع بازگردند. در این حالت به احتمال 
فراوان علیرضا نصر اصفهانى (منتخب اول مردم اصفهان) 
ریاست شوراى شهر را بر عهده خواهد گرفت و مقتدایى 
در بهترین حالت به عنوان رئیس یکى از کمیســیون ها 

انتخاب خواهد شد.       

پیش فرض دوم
اما اگر قرار به تحقق فرض دوم باشــد یعنى ترکیب فعلى 
شــوراى منتخب حفظ شــده و فردى از بیرون به عنوان 
نامزد شهردارى اصفهان معرفى شــود، آنگاه قضیه کمى 
فرق مى کند. البتــه در این حالت هم گزینــه هایى مثل 
قدرت ا... نوروزى رئیس ســتاد انتخاباتــى اصالح طلبان 
اصفهان در انتخابات شــوراى اســالمى شهر و همچنین 
نفراتى همچون جوادى و عظیمیان شهرداران اسبق اصفهان 
که هر دو هم اصالح طلب هســتند به عنوان کسانى که 
ظاهراً مورد توجه شــوراى پنجم مى باشند مطرح هستند 
اما فراموش نکنید کــه فتح ا...معین همیــن یکى دو روز 
پیش، از احتمال تمدید دوره شهردارى مهدى جمالى نژاد 
شهردار فعلى اصفهان هم خبر داده بود که در صورت اجماع

شوراى شهر روى این گزینه، پاسخ این سئوال که آیا سیاست هاى 
جمالى نژاد به عنوان شهردار منتخب اصالح طلبان همراستا 
با خواست مردم در اجراى سیاست هاى اصالح طلبانه براى 

اداره شهر هست یا نه، کمى دشوار مى شود.

جمالى نژاد اصالح طلب است؟
 مهدى جمالى نژاد؛ شهردار اصفهان از 31 خرداد 1394 تا 
امروز. داراى چهار مدرك دانشگاهى و تجربه انبوهى پست 
و مقام. تئوریسین مسائل شهرى، شیک پوش و محبوب 
عکاس هاى شهر. او جوان ترین شهردار اصفهان و یکى از 
جوان ترین و فعال ترین مدیران ارشد استان اصفهان است. 
در اثبات پرتالشى اش همین بس که مى گویند چراغ اتاق 
آقاى شهردار زودتر از همه روشن مى شود و دیرتر از همه 
خاموش. درباره گرایش سیاســى او اظهار نظر صریحى 
نشده اســت و خودش هم تمایلى به بروز دادن آن ندارد 
اما این را مى دانیم که جمالى نژاد از معدود مدیرانى است 
که با هر دولتى کار مى کند. او در دوران ریاست جمهورى 
محمود احمدى نژاد، معاون ارشد استاندار آن دولت بود و 
بعد در دولت حسن روحانى هم نامزد اعتدال گرایان براى 
استاندارى یکى از استان هاى مرکزى کشور شد. حاال هم 
که شهردار اســت و خودش  را در قامت یک نظریه پرداز 
اصالح طلب مى بیند. همین ویژگى هاســت که شوراى 
پنجم را بى تمایل به کار کردن با او نکرده است اگرچه انتقاد 
جدى به جمالى نژاد، عدم تغییر سیاست هاى اصولگرایانه 
سقائیان نژاد در دوران شهردارى او بود که البد اگر شهردار 
منتخب شوراى اصالح طلبان شود، چون توانایى کار کردن 

با همه را دارد، این سیاست ها را هم کنار خواهد گذاشت! 
به گفته فتــح ا...معین، احتمال شــهردار ماندن مهدى
جمالى نژاد 50درصد است که یعنى احتمال اینکه مردم 
اصفهان براى چند سال دیگر هم آقاى شهردار را هر صبح 
زود سوار بر دوچرخه در حال رکاب زدن به سمت ساختمان 

شهردارى ببینند کم نیست.  

دو تهدید و پیام مردم
 گزینه هاى نامزد شهردار شــدن که از  بیرون به شوراى 
اصالح طلب شهر معرفى خواهند شد، تنها محدود به این 
سه چهار اسم نیســت. انبوهى از مدیران فعلى و گذشته 
شهردارى و همچنین نفرات دیگرى که نامشان کمتر در 
رسانه ها آورده مى شود، به طور بالقوه کاندیداى نشستن 
بر مهمترین کرسى ساختمان قدیمى شهردارى اصفهان 
هستند. آنها اما باید از فیلتر شوراى شهر بگذرند و این بار 

گذشتن از این فیلتر کار آسانى نیست.
اصالح طلبــان در دوره قبــل چون اقلیت نــه آنقدرها 
قدرتمندى را در شورا تشکیل مى دادند، ناچار بودند براى 
تحقق خواســته هایشــان تن به ائتالف با الیه هایى از 
اصولگرایان و همچنین مستقل هایى بدهند که با گرایش 
اصالح طلبى به شوراى چهارم راه پیدا کرده بودند اما هیچ 
وقت به طور شــفاف از گرایشــى که به آن شهره شدند 
اســتفاده نکردند. حاال اما اصالح طلبان این مشــکل را 
ندارند. 13 کرسى شورا یکدست متعلق به خودشان است 
و همین همفکر بودن اعضاى منتخب، به ظاهرکار آنها را 
براى انتخاب شهردار آسان تر مى کند اگرچه روى دیگر 
سکه این است که  همین یکدســتى مى تواند آبستن دو 
تهدید عمده هم باشــد. اول؛ سازشکارى سیاسى و دوم؛ 
انحصار طلبى سیاسى. در بحث سازشکارى سیاسى، تهدید 
از آنجا نشأت  مى گیرد که مثًال 11 عضو بى تجربه منتخب 
بدون توجه به پیام رأى مردم، به گزینه اى برسند که تحت
هدایت هاى دیگران به شوراى شــهرتحمیل شده است 
و در بحث انحصارطلبى سیاســى هــم، تهدید، به همین 
بى تجربگى 11 نفر بــر مى گردد که مــى تواند موجب 
تصمیم هاى نابجا با خسارات جبران ناپذیر شود. هر دو این 
احتماالت، کار شورا براى انتخاب شهردار را سخت خواهد 
کرد که این یعنى کار نامزدها براى گذشتن از فیلتر شوراى 

شهر با دشوارى همراه است.
■■■ 

فارغ از همه این گمانه زنى ها باید توجه داشــت پیامى که 
در رأى مردم نهفته اســت، بســیار واضح است. 13 عضو 
شورا که این روزها درگیر مطالعه روى گزینه هاى ریاست 
آینده بر شورا و شهردارى هســتند، براى رسیدن به یک 
انتخاب مناســب باید به این پیام توجه کنند؛ پیامى که در 
ابعاد بسیار بزرگ تر باعث شکست سنگین اصولگرایان و 
پیروزى اصالح طلبان و اعتدالگرایان در انتخابات ریاست 
جمهورى شد. آنها اگر به این پیام بى توجهى نشان دهند 
با همان وضعیتى مواجه خواهند شد که امروز اصولگرایان 
با آن دست و پنجه نرم مى کنند. مردم به کسى چک سفید 
نمى دهند؛  آنها نشــان داده اند که هر چهارسال یک بار 
عملکردها را رصد مى کنند و هیچ ابایــى ندارند که مثًال 
در سال 1400، این بار اصالح طلبان را پشت در ساختمان 
شوراى شهر اصفهان بنشــانند و هر 13 کرسى را تقدیم 

اصولگرایان کنند.

مطالبه مردم و انتخاب سرنوشت ساز اصالح طلبان بعد از پیروزى در انتخابات شوراى شهر 

شهـــردار آینده اصفهان کیست؟
مهران موسوى خوانسارى

 اگر معین شهردار شود 
آنگاه اراده 

رأى دهندگان در 
یکدست انتخاب کردن 

شوراى پنجم شهر 
اصفهان مخدوش خواهد 

شد و ماجرایى را به 
وجود خواهد آورد عینًا 
مانند آنچه این روزها 

حول شوراى شهر تهران 
در جریان است



آگهىآگهى 07072952 سال چهاردهمچهارشنبه  10 خرداد  ماه   1396

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

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

انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض ، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
1 - راى شماره 139560302015001145 مورخ 95/05/25  حسین کریمى بهجت آبادى فرزند نبى اله نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 197,13 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
2 - راى شــماره 139560302015002329 مورخ 95/11/28  امیرقلى على پور چرمهینى فرزند حسین نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 254,25 مترمربع مفروزى از پالك 379 - اصلى واقع در نصیرآباد چرمهین بخش 

10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حسن امینى چرمهینى .
3 - راى شماره 139660302015000067 مورخ 96/01/23  روح اله امیدى فرزند على بابا نسبت به 4 دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 115,57 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
4 - راى شماره 139660302015000068 مورخ 96/01/23  فاطمه امیدى فرزند على محمد نسبت به 2 دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 115,57 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
5 - راى شماره 139660302015000069 مورخ 96/01/23  زهرا کریمى فرزند على نسبت به ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 207,81 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
6 - راى شــماره 139660302015000125 مورخ 96/01/31  على جهاندار ملک آبادى فرزند على کرم نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 182,05 مترمربع مفروزى از پالك 320 - اصلى واقع در ملک آباد بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى على کرم جهاندار ملک آبادى.
7 - راى شماره 139660302015000132 مورخ 96/01/31  على محمد پیرخلیلى چرمهینى فرزند عبداله نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 280,10 مترمربع مفروزى از پالك 155 فرعى از 366 - اصلى واقع در  چرمهین 

بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى على یار نعمتى چرمهینى .
8 - راى شماره 139660302015000133 مورخ 96/01/31  احمدرضا کریمیان فرزند اله مراد نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 164,64 مترمربع مفروزى از پالك 320 - اصلى واقع در ملک آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حفیظ اله کریمى ملک آبادى .
9 - راى شماره 139660302015000135 مورخ 96/01/31  رضا براتى سده فرزند مصطفى نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 112,27 مترمربع مفروزى از پالك 106 - اصلى واقع در کمال آباد لنجان بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى مختار مختار زاده ریزى .
10 - راى شماره 139660302015000136 مورخ 96/01/31  جعفر موذنى فرزند على نسبت به ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 161,56 مترمربع مفروزى از پالك 338 - اصلى واقع در قریه بیستگان بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى على موذنى بیستگانى .
11 - راى شــماره 139660302015000138 مورخ 96/01/31  مجید قاسمى چرمهینى فرزند اسکندر نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 256,67 مترمربع مفروزى از پالك 379 - اصلى واقع در نصیرآباد چرمهین بخش 

10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى قاسم على محمدى .
12 - راى شماره 139560302015000139 مورخ 96/01/31  مجتبى قاسمى چرمهینى فرزند اسکندر نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 269,77 مترمربع مفروزى از پالك 379 - اصلى واقع در نصیرآباد چرمهین بخش 

10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى قاسم على محمدى .
13 - راى شماره 139660302015000140 مورخ 96/01/31  على اصغر عسکرى بهجت آبادى فرزند مرتضى قلى 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 281,34 مترمربع مفروزى از پالك 373 - اصلى واقع در بهجت آباد بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى مرتضى قلى عسگرى .
14 - راى شماره 139660302015000141 مورخ 96/01/31  محمد جعفرى ریزى فرزند اسداله نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 97,54 مترمربع مفروزى از پالك 106 - اصلى واقع در کمال آباد لنجان بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى اسداله جعفرى ریزى .
15 - راى شــماره 139660302015000143 مورخ 96/01/31  صفدر صادقى فرزند صادق نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 512,79  مترمربع مفروزى از پالك 348 - اصلى واقع در کله مسلمان بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حفیظ اله محمودى .
16 - راى شماره 139560302015000144 مورخ 96/01/31  محمد رضا فروغى فرزند عبدالغفور نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 303,11  مترمربع مفروزى از پالك 320 - اصلى واقع در ملک آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى على جان فتحى ملک آبادى .
17 - راى شماره 139660302015000146 مورخ 96/01/31  فضل اله باقرى فرزند نصراله نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 226,18 مترمربع مفروزى از پالك 106 - اصلى واقع در کمال آباد لنجان بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى نوروزعلى سلیمیان ریزى .
18 - راى شــماره 139660302015000148 مورخ 96/01/31  حیدر حیدرى باباشیخعلى فرزند امراله نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 131,48 مترمربع مفروزى از پالك 104,1 - اصلى که به شماره 1943 – اصلى 
تبدیل شــده واقع در باباشیخعلى بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شــده از مالک رسمى امراله حیدرى 

باباشیخعلى .
19 - راى شماره 139660302015000276 مورخ 96/02/17  محمد قجه ریزى فرزند احمد نسبت به 3,5 دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 106,57  مترمربع مفروزى از پالك 106 - اصلى واقع در کمال آباد لنجان 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى قاسم مرادى ریزى .
20 - راى شماره 139660302015000277 مورخ 96/02/17  فاطمه سلیمیان ریزى فرزند نعمت اله نسبت به 2,5 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 106,57  مترمربع مفروزى از پالك 106 - اصلى واقع در کمال آباد 

لنجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى قاسم مرادى ریزى .
21 - راى شماره 139660302015000278 مورخ 96/02/17  زهرا قاسمیان چرمهینى فرزند صفر نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 414,84 مترمربع مفروزى از پالك 379 - اصلى واقع در نصیرآباد چرمهین بخش 10 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى علیار تقى زاده .
22 - راى شماره 139660302015000279 مورخ 96/02/17  پارسا خلیلى فرزند خلیل نسبت به ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 355,06 مترمربع مفروزى از پالك 351 - اصلى واقع در کله مسیح بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریدارى شده از مالک رسمى رجبعلى شهریارى کله مسیحى .
23 - راى شــماره 139660302015000291 مورخ 96/02/19  على مازندرانى فرزند یداهللا نسبت به ششدانگ 
یک درب باغ به مساحت 65609,48 مترمربع مفروزى از پالك 210 - اصلى واقع در مزرعه دره سفلى بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى عبدالرحیم و مرتضى فرزندان محمد حسن جاویدان (بالسویه) .
24 - راى شماره 139660302015000293 مورخ 96/02/19  ابراهیم ابراهیمى فرزند لطیف نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 426,48 مترمربع مفروزى از پالك 375 - اصلى واقع در گنج آباد چرمهین بخش 10 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى على اکبر امینى .
25 - راى شماره 139560302015000294 مورخ 96/02/19  جواد شیخ فرزند امراله نسبت به ششدانگ یکباب خانه 

به مساحت 107,50 مترمربع مفروزى از پالك 104,1 - اصلى که به شماره 1943– اصلى تبدیل 
شده واقع در باباشیخعلى بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى علیمراد عابدى باباشیخعلى .

26 - راى شماره 139660302015000296 مورخ 96/02/19  رضا امینى چرمهینى فرزند خداداد نسبت به ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعى به مساحت 54020,44 مترمربع مفروزى از پالك 345 - اصلى واقع در مزرعه غیاث آباد 

بخش 9 ثبت اصفهان که خود مالک رسمى ملک مزبور مى باشد .
27 - راى شماره 139660302015000297 مورخ 96/02/19  فاطمه شهریارى کله مسیحى فرزند قربانعلى نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 571,05 مترمربع مفروزى از پالك 351 - اصلى واقع در کله مسیح بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى محمد اسماعیل شهریارى  .
28 - راى شماره 139660302015000298 مورخ 96/02/19  صدیقه وزیرى کته شورى فرزند نگهدار نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 52 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
29 - راى شماره 139660302015000302 مورخ 96/02/19  یوسف یوسفى چرمهینى فرزند تقى نسبت به ششدانگ 
یکباب کارگاه به مساحت 1049,76 مترمربع مفروزى از پالك 1 فرعى از 343 - اصلى واقع در قریه شورجه بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى محمد رضا هاشم زاده شورجه .
30 - راى شــماره 139660302015000304 مورخ 96/02/19  ثریا سعیدى قرآنى فرزند سید مصطفى نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه و باغچه متصله به مساحت 583,52  مترمربع مفروزى از پالك 20 فرعى از 255 - اصلى واقع 
در سعیدآباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى مصطفى سعیدى و صمد و اصغر فرقانى 

فرزندان مرحوم اسماعیل (بالسویه) .
31 - راى شماره 139660302015000305 مورخ 96/02/19  على سعید فرزند نصراله نسبت به سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 162,85  مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
32 - راى شماره 139660302015000306 مورخ 96/02/19  صنم سلطان جعفرى ریزى فرزند اسماعیل نسبت به 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 162,85  مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین 

شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
33 - راى شماره 139660302015000307 مورخ 96/02/19  حسن طاهر زاده ریزى فرزند مرتضى نسبت به یک 
سهم مشاع از 7 سهم ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 259,13 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در 

زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
34 - راى شماره 139660302015000308 مورخ 96/02/19  معصومه حقانى ریزى فرزند حبیب اله نسبت به یک 
سهم مشاع از 7 سهم ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 259,13 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در 

زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
35 - راى شماره 139660302015000309 مورخ 96/02/19  اسماعیل تورنگ فرزند على نسبت به یک سهم مشاع 
از 7 سهم ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 259,13 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
36 - راى شماره 139660302015000310 مورخ 96/02/19  زینب مختارزاده ریزى فرزند قاسم نسبت به یک سهم 
مشاع از 7 سهم ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 259,13 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین 

شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
37 - راى شماره 139660302015000311 مورخ 96/02/19  لیلى خسروى اسماعیل ترخانى فرزند رسول نسبت 
به یک سهم مشاع از 7 سهم ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 259,13 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى 

واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
38 - راى شماره 139660302015000312 مورخ 96/02/19  رضا دهقانى مدیسه فرزند محمد نسبت به یک سهم 
مشاع از 7 سهم ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 259,13 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین 

شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
39 - راى شماره 139660302015000313 مورخ 96/02/19  احترام مداهیان ریزى فرزند عزیزاله نسبت به یک 
سهم مشاع از 7 سهم ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 259,13 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در 

زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
40- راى شماره 139660302015000314 مورخ 96/02/20  شرکت تعاونى کشاورزى دامداران شهرستان لنجان 
به شماره ثبت 173 نسبت به ششدانگ قسمتى از یکباب ساختمان به مساحت 633,58 مترمربع مفروزى از پالك 
107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان. م الف: 
171 تاریخ انتشار نوبت اول: روز دوشنبه مورخ 1396/02/25 تاریخ انتشار نوبت دوم: روز چهارشنبه  مورخ 1396/03/10 

محمدرضا رئیسى زاده رئیس ثبت اسناد و امالك لنجان/2/996
فقدان سند مالکیت

شماره: 1396/12/369214 خانم جواهر زواران حسینى فرزند کاظم باستناد یک برگ استشهاد محلى که هویت و 
امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت نیم دانگ از ششدانگ پالك ثبتى شماره 1 فرعى از 164 
اصلى واقع در قطعه 11 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که در صفحه 201 دفتر 430 ذیل ثبت 103940 بنام خانم 
جواهر زواران حسینى فرزند کاظم ثبت و صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده. نحوه گم شدن یا ازبین 
رفتن: به علت اهمال کارى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره 
یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این 
آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى0 تا ده روز باین اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى 
سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 96/03/10 م الف: 4505 حسین زمانى رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/3/203 

ابالغ رأى
شماره دادنامه: 9509973640701303 شماره پرونده: 9509983640700209 شماره بایگانی شعبه: 950218 
خواهان: شرکت ورزرد میالد تهران با مدیریت جعفر شالو با وکالت خانم الله رمضانى فرزند سهراب به نشانى: 
اصفهان چهارباغ باال مرکز بزرگ تجارى کوثر طبقه دوم واحد 416 کدپستى 817369848 دفتر وکالت آقاى 
عبداله دالورى، خوانده: آقاى مجید جهانبازى فرزند ندارد به نشــانى: اصفهان سپاهان شهر بلوار غدیر مجتمع 
هما واحد E 10، خواسته : تایید فسخ قرارداد (مالى) گردشکار: دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگى 
را اعالم و بشرح ذیل مبادرت بصدور رأى مى نماید. رأى دادگاه: در خصوص دعوى شرکت ورزرد میالد تهران 
به طرفیت آقاى مجید جهانبازى با وکالت خانم الله رمضانى (وکیل خواهان) به خواســته تنفیذ فسخ قرارداد 
منعقده در تاریخ 91/09/28 موضوع واگذارى یک واحد آپارتمان از پروژه مسکن مهر فوالدشهر به انضمام مطلق 
خسارات از قبیل هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل نظر به اینکه اوًال در تفاهم نامه سه جانبه آماده سازى زمین 
مورخ 89/11/20 براساس تبصره یک قرارداد مذکور نظر اداره حقوقى شرکت در مورد اختالف سازنده و متقاضى 
الزم االتباع مى باشد و ســازنده این شرط و شرط سلب و اســقاط حق طرح دعوى و مراجعه خود و متقاضى به 
مراجع قضایى و حل اختالف را در قراردادهاى واگذارى منعقده با متقاضیان واجد شرایط درج نماید ثانیًا قرارداد 
91/09/28 به نیابت از شرکت عمران فوالدشهر بین شرکت ورزرد و متقاضى منعقد شده و طبیعتاً شرکت عمران 
ذى نفع در فسخ قرارداد اســت. از این روى با عنایت به اینکه اوًال خواهان در طرح دعوى ذى نفع نیست ثانیًا 
طرفین و خواهان متعهد گردیده اختالفات خود را به داورى شرکت عمران ارجاع کند لذا طرح مستقیم دعوى 
فسخ در دادگسترى برابر قانون نمى باشد و به اســتناد ماده 2 و 84 از قانون آئین دادرسى مدنى قرار رد دعوى 
خواهان صادر و اعالم مى گردد. رأى دادگاه حضورى است و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى در 
محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان است. م الف: 243 قاسمى دادرس شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقى 

شهرستان لنجان (زرین شهر)/3/353 
ابالغ وقت رسیدگی

شــماره ابالغنامه: 9610103640701841  شــماره پرونده: 9509983640700708 شماره بایگانی شعبه: 
950731 خواهــان  فرزان ربیعى صادق آبادى دادخواســتی بــه طرفیت خوانــدگان آرش چابلى- حجت اله 
معمارمقدم- حمید کرمى به خواســته مطالبه وجه تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان زرین شهر نموده که 
جهت رسیدگی به شــعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان لنجان (زرین شــهر) واقع در زرین شهر ارجاع 
و بــه کالســه 9509983640700708 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن 1396/04/17 و ســاعت 9:00 
تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرســی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 

م الف: 249 شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان لنجان (زرین شهر)/3/354
ابالغ وقت رسیدگی

شماره نامه: 9610113640200262 شماره پرونده: 9609983640200186 شماره بایگانی شعبه: 960188 
جناب آقایان محمد، حجت، مجید، حمید همگى فلک دوست و کبرى فلک دوست همگى فرزند مسیب و خانم 
میترا باقریان (مشهور به فرزانه) فرزند محمدجواد بدینوسیله نظر به مجهول المکان بودن شما باستناد ماده 73 ق آ 
د م بدینوسیله به شما ابالغ مى گردد دعوى آقاى مسعود خواجه على فرزند هرمز به طرفیت شما مبنى بر به کالسه 
بایگانى 960188 در این دادگاه ثبت و جهت مورخ 1396/04/14 ساعت 11 صبح وقت رسیدگى تعیین گردیده 
است. مراتب به شما ابالغ تا جهت اطالع از مفاد دادخواست در این دفتر حاضر و ضمن اعالم آدرس دقیق محل 
سکونت خود و تحویل نسخه ثانى دادخواست و ضمایم از موضوع مطلع و در موعد مقرر جهت رسیدگى حاضر 

شوید. م الف: 248 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان لنجان (زرین شهر)/3/355
حصر وراثت

مهوش معتمدى داراي شـنـاسـنـامـه شـمـاره 43 بـه شـرح دادخواست به کالسه 86/96  از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه ادیبى سده بشناسنامه 608 در تاریخ 86/11/05  
اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- نبى اله معتمدى فرزند 
امامقلى ش.ش 78 ت.ت 1334 صادره از لنجان (پسر متوفى) 2- ایران معتمدى سده فرزند امامقلى ش.ش 96 
ت.ت 1324 صادره از لنجان (دختر متوفى) 3- پریدخت معتمدى سده فرزند امامقلى ش.ش 42 ت.ت 1320 
صادره از لنجان (دختر متوفى) 4- مهوش معتمدى فرزند امامقلى ش.ش 43 ت.ت 1342 صادره از لنجان (دختر 
متوفى) 5- ملوك معتمدى فرزند امامقلى ش.ش 2606 ت.ت 1315 صادره از لنجان (دختر متوفى) 6- فردوس 
معتمدى ســدهى فرزند امام قلى ش.ش 87 ت.ت 1316 صادره از لنجان (دختر متوفى) والغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت  آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 247 

توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان/3/356
حصر وراثت

علیرضا ذوالعطا داراي شـنـاسـنـامـه شـمـاره 63 بـه شـرح دادخواست به کالسه 70/96  از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان صغرا هنرمند مظفرى بشناسنامه 2119 در تاریخ 
95/12/12  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- علیرضا 
ذوالعطا فرزند فتاح ش.ش 63 ت.ت 1327 صادره از استهبان (همسر متوفى) 2- مسعود ذوالعطا فرزند علیرضا 
ش.ش 2649 ت.ت 1363 صادره از شیراز (پســر متوفى) 3- محمد ذوالعطا فرزند علیرضا ش.ش 392 ت.ت 
1361 صادره از شیراز (پسر متوفى) 4- مجید ذوالعطا فرزند علیرضا ش.ش 1275 ت.ت 1354 صادره از شیراز 
(پسر متوفى) 5- مریم ذوالعطا فرزند علیرضا ش.ش 1149 ت.ت 1352 صادره از شیراز (دختر متوفى) والغیر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت  آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه اى از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف: 245 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان/3/358
ابالغ تجدیدنظرخواهى

شماره نامه: 9610113640700268 شماره پرونده: 9509983640700209 شماره بایگانى شعبه: 950218  
ابالغ تجدیدنظرخواهى به تجدیدنظرخوانده مجید جهانبازى نظر به این که شرکت ورزرد میالد تهران نسبت 
به دادنامه شماره 1303 تجدیدنظرخواهى نموده است چنانچه اظهاراتى دارید ظرف 10 روز از تاریخ نشر در این 
دادگاه حاضر و ضمن تحویل نسخه ثانى دادخواست و ضمائم کتباً اعالم نمایید. م الف: 244 شعبه 4 دادگاه عمومى 

حقوقی شهرستان لنجان (زرین شهر)/3/359
اجراییه

به موجب راي شماره 191/95 تاریخ 95/11/26 حوزه دوم شوراي حل اختالف شهرستان زرین شهر که قطعیت 
یافته است محکوم علیه برات خسروى فرزند جان بابا شغل: مغازه دار به نشانی: مینادشت- اشترجان- جنب مسجد 
قدیمى کوچه درخشان محکوم است به پرداخت مبلغ بیست و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته (خسارت) و 
مبلغ سیصد و هفتاد و هفت هزار و پانصد ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ 1/500/000 ریال بابت هزینه 
کارشناسى و مبلغ 160/000 ریال بابت نشر آگهى و پرداخت خسارت تأخیر اداى دین از تاریخ تقویم دادخواست 
95/8/26 لغایت زمان اجراى حکم و پرداخت نیم عشــر اجرائیه در حق صندوق دولت. مشخصات محکوم له: 
حسن همتى سنگ بیلى شغل: آزاد به نشــانى: مجهول المکان. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 242 شعبه دوم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان لنجان 

(مجتمع شماره یک)/3/360
ابالغ وقت رسیدگى 

ابالغ وقت دادرسى- خواهان سعید توبیها دادخواستى به خواسته الزام خوانده به مطالبه مبلغ 168/000/000 
ریال بطرفیت خوانده سعید قاسم زاده به شوراى حل اختالف شعبه دوم شهرست ان نجف آباد تسلیم نموده که پس 
از ارجاع به شماره 41/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/04/21 ساعت 11 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 از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه تعیین شــده 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: 4534 شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/3/361
ابالغ وقت رسیدگى 

شماره ابالغنامه:9610103730100750 شماره پرونده: 9609983730100216 شماره بایگانى شعبه: 960218 
خواهان: محسن فاضل دادخواستى بطرفیت خوانده فرج اله پورصادقى به خواسته مطالبه خسارات دادرسى و 
مطالبه خسارت تاخیرتادیه و مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان نجف آباد نموده که جهت 
رسیدگى به شعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد واقع در نجف آباد ارجاع و به کالسه 960218 
ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 96/04/13 و ساعت 9/30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده فرج اله پورصادقى و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و 
انقالب درامور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت دریکى از جراید کثیراالنتشار آگهى میشود تا خوانده فرج 
اله پورصادقى پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر  فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. م الف: 4541 شعبه اول دادگاه 

عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان نجف آباد/3/362
ابالغ وقت رسیدگى 

ابالغ وقت دادرسى- خواهان غضنفر خاکسار دادخواستى به خواسته الزام خوانده به مطالبه مبلغ 12/000/000 
تومان بطرفیت خوانده مجتبى عابدین زاده به شوراى حل اختالف شعبه دوم شهرستان نجف آباد تسلیم نموده 
که پس از ارجاع به شماره 1410/95 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/04/26 ساعت 9/30 تعیین گردیده. 
لذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشــد 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 از تاریخ 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 شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد 
آگهى باشد فقط یک ن وبت درج خواهد شد، جهت استماع شهادت شهود. م الف: 4544 شعبه دوم حقوقى شوراى 

حل اختالف نجف آباد/3/363
حصر وراثت

کیوان لطفى نجف آبادى داراى شناسنامه شــماره 563 به شرح دادخواست به کالســه 198/96 از این شورا 
درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان یداله لطفى نجف آبادى بشناسنامه 
4454 در تاریخ 83/08/21 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 
1-کســرى لطفى نجف آبادى ش ش 272، 2-کیوان لطفى نجف آبادى ش ش 563، 3-کیهان لطفى نجف 
آبادى ش ش 225 (فرزندان متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى 
نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 4519 

ش عبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک) /3/364
حصر وراثت

ماه منیرشمسى داراى شناسنامه شماره 3 به شرح دادخواست به کالسه 184/96 از این شورا درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رضاقلى شمسى بشناسنامه 6 در تاریخ 95/12/18 اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-کوروش شمسى ش ش 587، 
2-داریوش شمسى ش ش 482، 3-بهروز شمسى ش ش 628، 4-سعید شمسى ش ش 1276، 5-عطاءاله 
شمسى ش ش 18964، 6-محمد شمسى ش ش 1104، 7-زهره شمسى ش ش 6639، 8-سکینه شمسى 
ش ش 17597 (فرزندان متوفى) 9-ماه منیر شمسى ش ش 3 (همسر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه 
دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات 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: 4540 شــعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد (مجتمع شماره 

یک)/3/365 
حصر وراثت

محسن ابوطالبى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 857 به شرح دادخواست به کالسه 220/96 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان خدیجه انصاریان نجف آبادى بشناسنامه 
568 در تاریخ 96/03/03 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 
1-محمود ابوطالبى نجف آبادى ش ش 541، 2-على ابوطالبــى نجف آبادى ش ش 186، 3-احمد ابوطالبى 
نجف آبادى ش ش 673، 4-محســن ابوطالبى نجف آبادى ش ش 857، 5-حسین ابوطالبى نجف آبادى ش 
ش 264، 6-حسن ابوطالبى نجف آبادى ش ش 1587، 7-مرتضى ابوطالبى نجف آبادى ش ش 29 (پسران 
متوفى) 8-مهرى ابوطالبى نجف آبادى ش ش 46 (دختر 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:  4542 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/3/366

حصر وراثت
علیرضا پیرمائى داویجانى داراى شناسنامه شماره 1777 به شرح دادخواست به کالسه 222/96 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان داود پیرمائى داویجانى بشناسنامه 
4564 در تاریخ 95/10/24 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به: 1-علیرضا پیرمائى داویجانى ش ش 1777، 2-الهه پیرمائى داویجانى ش ش 7785، 3-پروانه پیرمائى 
داویجانى ش ش 12694، 4-فرزانه پیرمائــى داویجانى ش ش 37493، 5-زهرا پیرمائى داویجانى ش ش 
23576 (فرزندان متوفى) 6-گل تاج رمضانى ش ش 20 (همســر 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 باشــد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 
گواهى صادر خواهد شد. م الف: 4543 شعبه 14 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع 

شماره یک)/3/367
اجراییه

شماره: 862/95 به موجب راى شماره 1042 تاریخ 95/10/14 حوزه دوم شوراى حل اختالف شهرستان نجف 
آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه: سیدامیرحسین کریمى به نشانى مجهول المکان محکوم است به 
پرداخت مبلغ یکصد و نود میلیون ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 2/950/000 ریال هزینه دادرسى و حق 
الوکاله وکیل و خسارت تاخیر درتادیه از تاریخ سررســید 95/05/13 لغایت اجراى حکم و همچنین محکوم 
علیه محکوم به پرداخت 9/500/000 ریال بعنوان نیم عشر دولتى. مشخصات محکوم له: مهدى مقیمى با 
وکالت محمدلطفى به نشانى نجف آباد-خ صفا-بن بست شهید رضا امید پ75. ماده 34 قانون اجراى احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اســت 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 تسلیم کند و اگر مالى ندارد،  صریحًا اعالم نماید. م الف: 4532 شعبه دوم حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/3/368
اجراییه

شماره: 776/95 به موجب راى شماره 970 تاریخ 95/09/20 حوزه دوم شوراى حل اختالف شهرستان نجف 
آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه:طاهره محمدى به نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبلغ 131/104/700 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 2/602/000 ریال هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل 
و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چکها بشماره 589278-94/11/04 به مبلغ هشتاد و یک میلیون 
و دویست و هفتاد و یک هزار و سیصد و پنجاه و 589285-94/12/07 به مبلغ چهل و نه میلیون و هشتصد 
و بیست و سه هزار و ســیصد و پنجاه ریال لغایت اجراى حکم و همچنین محکوم علیه محکوم به پرداخت 
6/555/235 ریال بعنوان نیم عشر دولتى. مشخصات محکوم له: سیدمحمد میرباقرى با وکالت محمدلطفى 
به نشانى نجف آباد-پلیس راه-ختفتان38-سنگبرى یزدان. 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 
تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 4533 شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

نجف آباد (مجتمع شماره یک)/3/369 
اجراییه

شماره: 592/95 به موجب راى شماره 762 تاریخ 95/08/26 حوزه 4 شوراى حل اختالف شهرستان نجف 
آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه:حســنعلى عیدى وندى به نشانى مجهول المکان محکوم است به 
پرداخت مبلغ 25/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر در تادیه ازتاریخ 93/06/16-
93/07/05-93/07/20 لغایت اجراى حکم و هزینه دادرسى به مبلغ 372/500 ریال و هزینه نیم عشر دولتى. 
مشخصات محکوم له: على اکبر صادقى به نشانى داران-روستاى سفنجان. 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 
قس مت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 4539 شعبه چهارم حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/3/370
ابالغ رأى 

کالسه پرونده: 276/95 شماره دادنامه: 148-96/02/04 تاریخ رسیدگى: 96/01/20 مرجع رسیدگى: شعبه 
یازدهم شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: کشــور منجزى جوزدانى به نشانى: نجف آباد-خ 15خرداد 
جنوبى-کوى شهید امیرى-پ18کدپســتى 8518759531 وکیل: عفت صالحى به نشانى: نجف آباد-خ 
امام چهارراه رضایى روبروى بانک ملى شعبه مولوى. خوانده: امید نادرى به نشانى مجهول المکان خواسته: 
استرداد و تحویل یک عدد کمپرسور P ۳۳۵ باموتور 5200 سیلندر بامشخصات طبق برگه و مطالبه اجاره 
بهاى معوقه به مبلغ 25/000/000 ریال از مورخه 95/08/05 تا 95/09/05 طبق رونوشــت قرارداد مورخه 
95/08/04 به انضمام هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل. 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 ادعاى خواهان خانم کشور جعفرى 
جوزدانى به وکالت خانم عفت صالحى بطرفیت آقاى امیدنادرى بخواسته استرداد و تحویل یک عدد کمپرسور  
P ۳۳۵ باموتور 5200 سیلندر و مطالبه اجاره بها معوقه به مبلغ بیست و پنج میلیون ریال از مورخه 95/08/05 
تا 95/09/05 طبق رونوشت قرارداد مورخه 95/08/04 به انضمام هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل. شورا 
باتوجه به اظهارات خواهان دردادخواست تقدیمى و همچنین جلسه رسیدگى و مستندات ابرازى که عبارتند از 
قولنامه خرید که گواه مالکیت خواهان مى باشد و قرارداد اجاره مورخه 95/08/04 فى مابین خواهان و خوانده 
که به امضاء طرفین رسیده و طى آن یک دستگاه کمپرســور ازتاریخ 95/08/05 لغایت 95/09/05 به مدت 
یکماه به مبلغ سى میلیون ریال (30/000/000 ریال) با پیش پرداخت پنج میلیون ریال (5/000/000 ریال) 
مورداجاره قرارگرفته است.نظربه اینکه خوانده دعوى درجلسه شورا باوجود ابالغ قانونى حاضر نشده و نسبت 
به ادعاى خواهان و مدارك ابرازى دفاعى ننموده ادعاى خواهان محمول برصحت تلقى و مستنداً به مواد 198 
و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى 1379 حکم بر محکومیت خوانده به استرداد یک دستگاه 
کمپرسور  P ۳۳۵ با موتور 5200 سیلندر و پرداخت مبلغ بیست و پنج میلیون ریال (25/000/000 ریال) بابت 
الباقى یک ماه اجاره دستگاه موصوف و هزینه دادرسى به مبلغ هشتصد و پانزده هزار ریال (815/000 ریال) 
و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه که توسط دایره اجرا محاسبه مى شود درحق خواهان صادر  و اعالم مى نماید. 
راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعى قابل واخواهى درهمین شعبه و ظرف همین مدت قابل 
تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد مى باشد. م الف: 4445 مقیمى زند قاضى شوراى 

حل اختالف شعبه یازدهم حقوقى نجف آباد/3/371
ابالغ رأى 

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 481/95 مرجع رسیدگى شعبه دوم شوراى حل اختالف 
نجف آباد.خواهان: مهدى مقیمى نشانى: نجف آباد-خ صفا-بن بست ش رضا امیدپ75 کدپ 8514788948 
وکیل خواهان: محمدلطفى به نشانى: نجف آباد-خ امام-بعدازچهارراه شهردارى-نبش کوى شهامت خوانده: 
محمدهژبرى نشــانى: مجهول المکان موضوع: مطالبه وجه دو فقره چک بشماره 95/03/13-967360-
967371-95/02/31 جمعا به مبلغ 169/000/000 ریال. گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به 
طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشریفات قانونى 
دروقت مقرر جلسه شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را 
اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى مهدى مقیمى باوکالت آقاى 
لطفى به طرفیت محمدهژبرى به خواسته مطالبه تقدیمى از ســوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک 
محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذکور 
در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون 
خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشــته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است مستنداً به مواد 
198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرســى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى 
مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 169/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و پرداخت مبلغ 4/855/000 ریال به عنوان هزینه دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و نیزپرداخت 
حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تاخیرتادیه از تاریخ سررسید چکها لغایت اجراى حکم که توسط اجراى 
احکام محاســبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شــورا و پس از انقضاء مهلت مذ کور ظرف همین مدت قابل 
تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى حقوقى دادگسترى نجف آباد مى باشد. م الف: 4531 شعبه دوم حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/3/372
ابالغ رأى 

کالسه پرونده: 2074/95 شماره دادنامه: 347-96/02/30 مرجع رسیدگى: شعبه پنجم شوراى حل اختالف 
نجف آباد خواهان: مهدى شاه بندرى به نشانى: امیرآباد-خ مطهرى شمالى-خ غفارى موبایل مهدى خوانده: 
محمدرضا آتش صنعت به نشانى مجهول المکان خواسته: مط البه گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه 
و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشــورتى اعضاء قاضى شورا ختم رسیدگى را 
اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شــورا درخصوص دعوى آقاى مهدى شاه 
بندرى بطرفیت آقاى محمدرضا آتش صنعت بخواســته استرداد الشه چک بشماره 767535 بانک ملى، لذا 
شــورا باتوجه به محتویات پرونده و اظهارات خواهان و مدارك تقدیمى ایشان ازجلسه توافق نامه فى مابین 
طرفین که حکایت ازاین مى نماید که چک فوق الذکر به رسم امانت نزدخوانده مى باشد. و نظربه اینکه خوانده 
باوصف ابالغ قانونى درجلسه حاضرنگردیده و الیحه اى نیز ارسال ننموده است، لذا شورا دعوى خواهان را 
مقرون به صحت تلقى و مستندا به ماده 619 قانون مدنى حکم به محکومیت خوانده به استرداد الشه چک 
فوق الذکر درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى درهمین شورا و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقى دادگسترى نجف آباد مى باشد. 

م الف: 4535  قاضى شوراى حل اختالف شعبه پنجم حقوقى نجف آباد/3/373
ابالغ رأى 

شماره دادنامه: 9509973730401195 شماره پرونده ها: 9509983730400770، 9509983730400771 
شماره بایگانى شعبه: 950781، 950782 خواهان ها: 1.آقاى مهدى عزیزى فرزند رضا باوکالت آقاى جعفر 
چرغان فرزند عبدالرزاق به نشانى نجف آباد-خ امام چهارراه شهردارى جنب بانک ملى مرکزى مجتمع نخل 
طبقه 2 واحد دو. 2. آقاى مهدى عزیزى فرزند رضا باوکالت آقاى جعفر چرغان فرزند عبدالرزاق به نشانى نجف 
آباد-خ امام چهارراه شهردارى جنب بانک ملى مرکزى مجتمع نخل طبقه 2 واحد دو خواندگان: 1.محمدعلى 
آقامحمدیان فرزند حسینعلى به نشانى کرج-کالك پایین-ورودى پل کالك-سنگ ساختمانى مجید 2.مجید 
لرى به نشانى کرج کالك پایین ورودى پل کالك-سنگ ساختمانى مجید. 3. حسین رمضانى 4.حمیدرضا 
قره حسن لو فرزند قربانعلى خواسته ها: 1.مطالبه خسارت تاخیر تادیه2. مطالبه خسارات دادرسى 3. مطالبه 
خسارات دادرسى 4.مطالبه وجه چک 5.پرداخت حق الوکاله 6.مطالبه وجه چک 7.مطالبه خسارت تاخیر تادیه 
8.تامین خواسته. دادگاه با اعالم ختم رسیدگى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه درخصوص دعاوى 
متعدد آقاى مهدى عزیــزى باوکالت آقاى جعفر چرغان به طرفیت آقایــان محمدعلى آقامحمدیان بعنوان 
صادرکننده و مجید لرى بعنوان ظهرنویس به خواسته مطالبه 220/000/000 ریال وجه چک 16846 عهده 
بانک صادرات و حمیدرضا قره حسن لو بعنوان صادرکننده و حسین رمضانى بعنوان ضامن بخواسته مطالبه 
350/000/000 ریال وجه 2فقره چک بشماره هاى 96-963395 عهده بانک سپه به انضمام خسارات وارده 
نظربه اینکه وجود چک ها درید دارنده ظهور دراشتغال ذمه مسئولین آن داللت داشته و خوانده باوصف ابالغ 
دردادگاه حاضر نشده و دفاعى نیز مطرح ننموده، لذا دادگاه ضمن استصحاب بقاءدین دعوى خواهان را ثابت 
دانسته و بااستناد به مواد 522 و 515 و 198 قانون آئین دادرسى مدنى و مواد 314 و 249 قانون تجارت خوانده 
حکم به محکومیت تضامنى خواندگان آقامحمدیان و لرى به پرداخت دویست و بیست میلیون ریال و خواندگان 
قره حسن لو و رمضانى به پرداخت ســیصدوپنجاه میلیون ریال بعنوان اصل خواسته و به همان نسبت هزینه 
دادرســى،حق الوکاله وکیل  طبق تعرفه. راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در 
این دادگاه و پس از آن ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى درمحاکم تجدیدنظر مستقر در مرکز استان 

است. م الف: 4536 مسیبى رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومى نجف آباد/3/374
ابالغ رأى 

شماره دادنامه: 9509973730401195 شماره پرونده ها: 9509983730400770، 9509983730400771 
شماره بایگانى شعبه: 950781، 950782 خواهان ها: 1.آقاى مهدى عزیزى فرزند رضا باوکالت آقاى جعفر 
چرغان فرزند عبدالرزاق به نشانى نجف آباد-خ امام چهارراه شهردارى جنب بانک ملى مرکزى مجتمع نخل 
طبقه 2 واحد دو. 2. آقاى مهدى عزیزى فرزند رضا باوکالت آقاى جعفر چرغان فرزند عبدالرزاق به نشانى نجف 
آباد-خ امام چهارراه شهردارى جنب بانک ملى مرکزى مجتمع نخل طبقه 2 واحد دو خواندگان: 1.محمدعلى 
آقامحمدیان فرزند حسینعلى به نشانى کرج-کالك پایین-ورودى پل کالك-سنگ ساختمانى مجید 2.مجید 
لرى به نشانى کرج کالك پایین ورودى پل کالك-سنگ ساختمانى مجید. 3. حسین رمضانى 4.حمیدرضا 
قره حسن لو فرزند قربانعلى خواسته ها: 1.مطالبه خسارت تاخیر تادیه2. مطالبه خسارات دادرسى 3. مطالبه 
خسارات دادرسى 4.مطالبه وجه چک 5.پرداخت حق الوکاله 6.مطالبه وجه چک 7.مطالبه خسارت تاخیر تادیه 
8.تامین خواسته. دادگاه با اعالم ختم رسیدگى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه درخصوص دعاوى 

متعدد آقاى مهدى عزیــزى باوکالت آقاى جعفر چرغان به طرفیت آقایــان محمدعلى آقامحمدیان بعنوان 
صادرکننده و مجید لرى بعنوان ظهرنویس به خواسته مطالبه 220/000/000 ریال وجه چک 16846عهده 
بانک صادرات و حمیدرضا قره حسن لو بعنوان صادرکننده و حسین رمضانى بعنوان ضامن بخواسته مطالبه 
350/000/000 ریال وجه 2فقره چک بشماره هاى 96-963395 عهده بانک سپه به انضمام خسارات وارده 
نظربه اینکه وجود چک ها درید دارنده ظهور دراشتغال ذمه مسئولین آن داللت داشته و خوانده باوصف ابالغ 
دردادگاه حاضر نشده و دفاعى نیز مطرح ننموده، لذا دادگاه ضمن استصحاب بقاءدین دعوى خواهان را ثابت 
دانسته و بااستناد به مواد 522 و 515 و 198 قانون آئین دادرسى مدنى و مواد 314 و 249 قانون تجارت خوانده 
حکم به محکومیت تضامنى خواندگان آقامحمدیان و لرى به پرداخت دویست و بیست میلیون ریال و خواندگان 
قره حسن لو و رمضانى به پرداخت ســیصدوپنجاه میلیون ریال بعنوان اصل خواسته و به همان نسبت هزینه 
دادرســى،حق الوکاله وکیل طبق تعرفه. راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل و اخواهى در 
این دادگاه و پس از آن ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى درمحاکم تجدیدنظر مستقر در مرکز استان 

است. م الف: 4537 مسیبى رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومى نجف آباد/3/375
ابالغ رأى 

شماره دادنامه:9509973731200090 شــماره پرونده: 9409983732300382 شــماره بایگانى شعبه: 
940932 شــاکى:آقاى محمود صابرى فرزند قربانعلى باوکالت خانم ندا قادرى نجف آبادى فرزند جعفر به 
نشانى نجف آباد-خ امام چهارراه شهردارى جنب بانک ملى مرکزى مجتمع نخل طبقه 2 واحد دو. و آقاى جعفر 
چرغان فرزند عبدالرزاق به نشانى نجف آباد-خ امام چهارراه شهردارى جنب بانک ملى مرکزى مجتمع نخل 
طبقه 2 واحد دو متهم: آقاى محمدکرمى فرزند عباس به نشانى مجهول المکان اتهام ها: 1.تهدید-توهین به 
اشخاص عادى. دادگاه با اعالم ختم رسیدگى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه درخصوص اتهام 
آقاى محمدکرمى فرزند عباس دایر بر توهین و تهدید موضوع شکایت آقاى محمودصابرى، دادگاه درخصوص 
اتهام توهین باتوجه به اظهارات شخص شاکى در دادسرا و باتوجه به اظهارات شهودشاکى در دادسرا که شهادت 
به توهین نداده اند، لذا جهت فقد ادله دال بر وقوع بزه انتسابى و با تمسک به اصاله البرائه و مستندا به ماده4 
از قانون آئین دادرســى کیفرى و ماده 120 ازقانون مجازات اسالمى راى بربرائت وى صادر و اعالم مینماید 
و درخصوص اتهام دیگر متهم دایر برتهدید، دادگاه  باتوجه به شکایت شاکى خصوصى و اظهارات شهود در 
دادسرا و کیفرخواست صادره از ناحیه دادســرا و عدم حضور متهم درجلسه دادگاه علیرغم ابالغ ازطریق نشر 
آگهى و عدم ارسال الیحه دفاعى بزه انتسابى به وى را محرز و ثابت دانسته و لذا مستنداً به ماده 669 ازقانون 
مجازات اسالمى متهم مذکور به تحمل هفتاد و چهارضربه شالق تعزیرى محکوم مینماید. راى محکومیت 
صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى و سپس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى 
درمحاکم  تجدیدنظر مرکز استان اســت. م الف: 4538 میرزازاده رئیس شعبه 103 دادگاه کیفرى2 نجف آباد 

(103 جزایى سابق)/3/376
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 و اراضی و ساختمان هاي فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی شــهرضا تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی محرز گردیده است لذا مشخصات 
متقاضی و ملک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت و اســناد و امالك شهرضا تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم و گواهی طرح دعوي 
را به این اداره ارائه نمایند بدیهی است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 
شماره 329 فرعى از 23 اصلى سودآباد 

1- راي شــماره 139660302008000843- 96/02/17- اکبر عماره فرزند عباس 5. 3 دانگ مشــاع از 
ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 329 فرعى از 23 اصلى سودآباد به مساحت ششدانگ 96/80 مترمربع. 
2- راي شماره 139660302008000844- 96/02/17- شهناز آقاســى فرزند حسن 5. 2 دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 329 فرعى از 23 اصلى سودآباد به مساحت ششدانگ 96/80 مترمربع.

تاریخ انتشار نوبت اول: 96/03/10 تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/03/25 م الف: 193 موسوى رئیس اداره ثبت 
اسناد و امالك شهرضا/3/380

ابالغ وقت رسیدگى 
آگهى ابالغ وقت دادرسى خواهان مریم رضایى دادخواستى به خواسته الزام خوانده مهریه به طرفیت علیرضا 
بویراحمدى به شوراى حل اختالف شعبه اول شهرستان نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 
323/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/04/21 ساعت 9 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 اســت 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: 4553 شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/3/381 
ابالغ وقت رسیدگى 

آگهى ابالغ وقت دادرسى خواهان صالحه مظلومى دادخواستى به خواسته الزام خوانده طالق به طرفیت عباس 
ایتان به شوراى حل اختالف شعبه نهم شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 334/96 
ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/04/21 ســاعت 9 تعیین گردیده. لذا چون خوانده مجهول المکان 
داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دســتور 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 اســت درصورت عدم حضور شورا به خواسته 
رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باش د فقط یک نوبت 

درج خواهد شد. م الف: 4546 شعبه نهم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/3/382
ابالغ وقت رسیدگى 

دادنامه- احترامًا مقرر اســت متن ذیل یــک نوبت حداکثر تــا تاریخ 96/03/08 در یکــى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار محلى درج و یک نسخه از آن جهت بهره بردارى در پرونده کالسه 96/52ش ح2ع به این شورا 
ارسال گردد. کالسه پرونده 96/52ش ح2ع شعبه دوم شــوراى حل اختالف مهردشت خواهان: سعیدنورى 
فرزند عباس ســاکن علویجه. خوانده فتح اله مختارى فرزند بارانى به نشــانى مجهول المکان محل حضور 
دادگاه عمومى بخش مهردشت (شــوراى حل اختالف علویجه) وقت رسیدگى 96/04/26 ساعت 9 صبح. 
خواسته: تقاضاى صدورحکم الزام خوانده به تنظیم سند تمامًا ششدانگ مقوم بر ده میلیون تومان با خسارات 
هاى قانونى. بدینوسیله به شما ابالغ میگردد آقاى سعیدنورى فرزند عباس دادخواستى به طرفیت شما مبنى 
بر تقاضاى صدورحکم الزام به تنظیم سند به مبلغ صدمیلیون ریال بابت تنظیم سند مطرح نمودند که در شعبه 
دوم شوراى حل اختالف علویجه به کالسه 96/52ش ح2ع تحت رسیدگى مى باشد بنا به اعالم و درخواست 
خواهان به لحاظ مجهول المکان بودن شــما به اســتناد ماده 73 قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و 
انقالب درامورمدنى مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا جهت رسیدگى به خواسته و 
دفاع ظرف مهلت یکماه ازتاریخ نشرآگهى در این شعبه حضور یابید و ضمن اعالم آدرس جدیدخود ازموضوع 
دادخواست بطور کامل مطلع شده و درصورت عدم حضور به موقع اقدام قانونى بعمل خواهد آمد. م الف: 4556 

ر ییس شوراى حل اختالف علویجه/3/383
حصر وراثت

علیرضا مددى داراى شناسنامه شماره 1479 به شرح دادخواست به کالسه 221/96 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان احمد مددى نجف آبادى بشناسنامه 313 در تاریخ 
1395/12/24 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-مریم 
مددى نجف آبادى ش ش 1080026789، 2-علیرضــا مددى ش ش 1479، 3-فرزانه مددى نجف آبادى 
ش ش 9677 (فرزندان متوفى) 4-بتول یوسفى نجف آبادى ش ش 22717 (همسر متوفى) متوفى به غیر 
از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى 
مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 4547 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

نجف آباد (مجتمع  شماره یک)/3/384
حصر وراثت

فرهاد قربانى داراى شناسنامه شماره 5 به شرح دادخواست به کالسه 215/96  از این شورا درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عباس قربانى بشناســنامه 42 در تاریخ 1395/12/20 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- فرهاد قربانى ش 
ش 5، 2-مهرى قربانــى ش ش 80، 3-زهره قربانى ش ش 1097، 4-فــرزاد قربانى ش ش 13 (فرزندان 
متوفى) 5-معصومه قربانى کهریزسنگى ش ش 47 (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 شــد. م الف: 4550 شــعبه 14 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد (مجتمع شماره 

یک)/3/385
حصر وراثت

مجید زمانى داراى شناســنامه شماره 5189 به شــرح دادخواست به کالســه 51/96 ش ح2ع از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان فاطمه اکبرى بشناسنامه 4961در 
تاریخ 1356/07/02 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 
1- مجید زمانى علویجه ش ش 5189، 2-مهدى زمانى علویجه ش ش 1173، 3-محبوبه زمانى علویجه 
ش ش 2829 (فرزندان متوفى) 4-کیخسرو زمانى علویجه ش ش 112 (همســر متوفى) متوفى به غیر از 
نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى 
نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و 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: 4555 شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف بخش مهردشت 

(مجتمع شماره یک)/3/386
تبادل لوایح تجدیدنظر

بشــماره کالســه 950021 درخصوص تجدیدنظرخواهى آقاى مصطفى قیصرى بطرفیت (قاسم-على-
رســول-ایمان-عزت-زهرا-زینب-بهجت همگى منتظرى فرزندان رجبعلى و مصطفى-بتول-طاهره-
طیبه-عزت-عفت-نصرت-عصمت همگى حجتى فرزندان مراد على و آقاى مراد على حجتى فرزند على) 
و شما (عفت حجتى) نسبت به دادنامه شماره 9509973730200764 صادره از این شعبه، به پیوست نسخه 
ثانى دادخواســت و ضمائم  تجدیدنظرخواهى به دلیل مجهول المکان بودن شــما (عفت حجتى) از طریق 
نشرآگهى به شما ابالغ میشــود. مقتضى است حســب ماده 346 قانون آئین دادرسى دادگاه هاى عمومى و 
انقالب درامورمدنى چنانچه پاسخى دارید ظرف ده روز پس از رویت اخطاریه، به این دادگاه اعالم نمایید. یا به 
دادگاه تحویل دهید. واال پرونده با همین کیفیت به تجدیدنظر ارسال میگردد. م الف: 4545 شعبه دوم دادگاه 

عمومى حقوقى نجف آباد/3/387
ابالغ رأى 

شوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد.کالسه پرونده: 1023/95 شــماره دادنامه: 95/11/30-1254 
مرجع رسیدگى شــعبه دوم شــوراى حل اختالف نجف آباد.خواهان: حامد شاطرى نشــانى: نجف آباد-خ 
15خردادشمالى-کوى شهیدان مشاورى پ5 خواندگان: 1.رضاحکم الهى نشانى: مجهول المکان 2.رسول 
رضائى به نشانى: نجف آباد-باغملى-قصابى شترکشى امیررضائى.موضوع: مطالبه وجه بخشى از یک فقره 
چک بشماره 952923-93/12/28 جمعا به مبلغ هفتصدمیلیون ریال. گردشــکار: خواهان دادخواستى به 
خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشــته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و جرى 
تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده 
ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى حامدشاطرى 
به طرفیت 1.رضاحکم الهى2.رسول رضائى به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت 
از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات 
مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، 
لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است مستنداً به 
مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى 
مطروحه را وارد و ثابت دانســته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصدمیلیون ریال بابت اصل 
خواسته و پرداخت مبلغ 1/535/000ریال به عنوان هزینه دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و نیزپرداخت 
حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تاخیرتادیه از تاریخ سررسید 1393/12/28 لغایت اجراى حکم که توسط 
اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، د رحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف 
مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از انقضاء مهلت مذکور ظرف همین مدت قابل 
تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى حقوقى دادگسترى نجف آباد مى باشد. م الف: 3650 شعبه دوم حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/3/388



آنکس که از دنیا زیاد برداشت به فقر محکوم است و آنکس که خود را از آن 
بى نیاز انگاشت در آسایش است  و آنکس که زیور دنیا دیدگانش را خیره سازد 
دچار کوردلى گردد، و آنکس که به دنیاى حرام عشق ورزید، درونش پر از 
اندوه شد و غم و اندوه ها درخانه دلش رقصان گشت که از سویى سرگرمش 
ســازند و از ســویى دیگر رهایش نمایند، تا آنجا که گلویــش را گرفته در 
گوشه اى بمیرد، رگ هاى حیات او قطع شده و نابود ساختن او بر خدا آسان، 

موال على (ع)و به گور انداختن او به دست دوستان است.

بدون شرح
طرح: ایران کارتون

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

دعاىروز پنجم ماه مبارك رمضان:
اَللّـُهمَّ اْجَعْلنى فیِه ِمَن الُْمْسَتْغفِریَن، َواْجَعْلنى فیِه ِمْن ِعباِدَك الّصالِحیَن ْالقانِتیَن، 

بیَن، بَِرْأَفتَِک یا اَْرَحَم الّراِحمیَن. َواْجَعلنى فیِه ِمْن اَْولِیآئَِک الُْمَقرَّ
خدایا قرارم ده در این روز از آمرزش خواهان و قرارم ده در آن از بندگان 
شایســته فرمانبردارت و بگردانم در این روز از اولیاى مقرب درگاهت به 

مهرت اى مهربان ترین مهربانان.
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تحرکات سپاها

 تبریزى را در اصفهان نگه دارید تبریزى را در اصفهان نگه دارید

راجع به خاله ام  نمى توانم حرف بزنم!

کره بادام زمینى؛ 
فواید و هشدارها
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سهم على حاتمى چه مى شوسهم على حاتمى چه مى شود؟ 

بهنوش بختیارى با انتشار ویدئویى از یک 
کودك بامزه که این روزها در شبکه هاى 
مجازى دست به دست مى چرخد توضیح 
داد: «دوســتان بارها گفتم که همسر من 
عالقه اى به انتشار عکسشون در فضاى 
مجازى ندارن... از طرف بهزیستى فعًال 
اجازه انتشار عکس دخترمون رو نداریم...

ضمن اینکه من نمى دونم این بچه راضى 
هست عکسش رو همه ببینن و به عنوان 
بچه بى سرپرست بشناســنش یا خیر...

باید بزرگ بشــه و خودش اعالم کنه که 
راضیه یا نه... منتظر عکس و فیلم "یگانه" 

نباشید...سپاس...یاعلى»

چرا بهنوش بختیارى 
منتشر نمى کند؟

نرگس محمــدى با انتشــار این عکس 
در اینستاگرامش نوشــت: «از تک تک 
عزیز هاى که بهمون تبریک گفتن از تک 
تک مردم عزیزمون که پشت چراغ قرمز 
تا اون ور دنیا تبریک گفتن از همکارهاى 
عزیزم کــه حتى باهاشــون ســعادت 
همکارى نداشــتم ولى تبریک گفتن از 
همهههههههههه تــون ممنونم، از تک 
تک تون، بهترین و ارزشــمندترین هدیه 

ازدواجمون همین تبریک هاست.»

نیما کرمــى با انتشــار ایــن عکس در 
اینســتاگرامش نوشــت: «دیشب اولین 
شب برنامه دعوت امســال بود و ما تمام 
تالشــمون رو مــى کنیم تــا کار خوبى 
تقدیمتون کنیم ما رو دعا کنید. هر شــب 
در ماه مبارك رمضان با کلى مهمان خوب 

در برج میالد تهران.»

نرگس محمدى و 
همهههههههههه

دست در دست همسر

عصر یک شــنبه هفتم خرداد، خبرى مبنى بر به مزایده 
گذاشــتن خانه اى منســوب به بهروز وثوقى در فضاى 
مجازى منتشــر شــد. خانه قدیمى بهروز وثوقى بازیگر 
سرشناس سال هاى گذشته، واقع در خیابان استاد نجات 
الهى تهران به قیمت108/808/000/000ریال به مزایده 
گذاشته شد. مزایده این خانه که در خیابان ویال قرار دارد با 
مساحتى 938 مترى در روزنامه هایى چون جام جم، ایران و 
همشهرى منتشر شده است. بنیاد مستضعفان این بار سراغ 
خانه بهروز وثوقى بازیگر قدیمى و سرشناس سینما و تئاتر 
ایران رفته و آن را براى فروش و تخریب به مزایده گذاشته 
است.  بعضى از بازیگران به این خبر واکنش نشان دادند. 

از جمله رامبد جوان با انتشار عکســى از بهروز وثوقى در 
اینستاگرام از به مزایده گذاشــتن خانه این هنرمند انتقاد 

کرد.
این بازیگر نوشت: «سالم. خبرى خوندم مبنى بر مزایده 
گذاشتن ملکى که منسوب به بهروز وثوقى (تأثیرگذارترین 
و فراموش نشدنى ترین بازیگر تاریخ سینماى ایران) است. 
اگر این خبر درست باشــد واى به حال مسئول و مردم و 
هنرمندش. ان شاءا... که واقعیت نداشته باشد و اگر واقعیت 
دارد خبر تکذیبش را فردا منتشــر شده و رسمى بخوانیم. 

(حتمًا مسئولى موجه توضیحاتى بدهد ان شاءا...)»
او پس از آنکه از کذب بودن این خبر مطلع شــد پســت 
دیگرى با همان عکس منتشــر کرد و نوشــت: «سالم. 
مطلب قبلى مبنى بر فروش مزایده اى ملک بهروز وثوقى 
توسط دوستان آگاه به موضوع تکذیب شد. خدا رو شکر. 

که البته اگر واکنش نشون نمى دادم رو دلم می موند.»
نوید محمدزاده هم که با انتشــار این خبر در اینستاگرام 
از این کار انتقاد کرده بود، پس از پاك کردن آن، پســت 
دیگرى را منتشر کرد و نوشــت: «علت پاك کردن پست 
قبلى، [این است که] دوســتان، اصًال آقاى وثوقى چنین 
ملکى نداشتند. بازار گرمى به اســم ایشون براى فروش 
باالى اون ملکه. چقدر تلخه از نام این اسطوره و احساسات 
مردم سوءاستفاده مى کنند براى ارزش گذاشتن و باال بردن 

ارزش ملکشون شرم آوره.»

واکنش ها به شایعه فروش 
خانه قیصر سینماى ایران 

«آینه بغل» عنوان جدیدترین ســاخته منوچهر هادى است که از چندى 
پیش و با دریافت پروانه ســاخت وارد مرحله پیش تولید شــده و براساس 

برنامه ریزى هاى انجام گرفته به زودى مقابل دوربین خواهد رفت.
هادى پس از پایان فیلمبردارى سریال «عاشقانه» پیش تولید فیلم جدید 
خود را آغاز کرده و به احتمال فراوان تا اواخر تیرماه نیز درگیر تولید این فیلم 

خواهد بود.
فیلمبردارى «آینه بغل» به طور کامل در تهران انجام مى شــود و بخش 

عمده لوکیشن هاى این فیلم نیز تاکنون انتخاب شده است.
تاکنون از میان بازیگران این فیلم حضــور محمدرضا گلزار و جواد عزتى 
قطعى شده است و سایر بازیگران نیز در روزهاى پیش رو انتخاب خواهند

 شد.
گلزار یکى از نقش هاى اصلى ســریال نمایش خانگى منوچهر هادى را 
برعهده داشت و عزتى نیز اولین همکارى با این کارگردان را تجربه خواهد 
کرد. گلزار و عزتى نیز در این فیلم بــراى اولین بار در کنار هم قرار خواهند 
گرفت. این فیلم سه بازیگر مطرح زن نیز دارد که به زودى به پروژه اضافه 

خواهند شد.
«آینه بغل» با نام پیشــین «ســورنا» یــک فیلم کمــدى – اجتماعى
 اســت. فیلمنامه این فیلم نیز توســط بابک کایدان به نــگارش درآمده

 است. امیر پروین حســینى و منصور ســهراب پور به طور مشترك تهیه 
کنندگى «آینه بغل» را برعهده گرفته اند. پروین حسینى و سهراب پور سال 
گذشته سه فیلم پرفروش «من سالوادور نیستم»، «ناردون» و «زاپاس» را 

در مقام تهیه کننده روى پرده داشتند.

علیرضا زالى در نشســت خبرى در مــورد آخرین جزئیــات فوت مرحوم 
کیارســتمى گفت: «علت اصلى مرگ وى در فرانسه خونریزى حاد تحت 
پرده مغزى به دلیل تزریق داروى هپارین با دوز باال بوده به طورى که روزانه

 24 هزار واحد هپارین به وى تزریق شده است.»
وى افزود: «حکم پرونده مرحوم کیارستمى در ایران قطعى نیست ولى صادر 
شده است و طى همین روزها اعالم مى شود اما در فرانسه گفته اند که درمان 
را به دلیل آمبولى ریه آغاز کرده اند در حالى که در ایران دو روز قبل آمبولى 

ریه رد شده بود.»
اما بهمن کیارستمى با تأکید دوباره بر اینکه درخواست ما با براى بررسى روند 
درمان چهار ماهه  عباس کیارســتمى در ایران از نظام پزشکى بارها مطرح 
شده،گفته است: «دوستان براى فرافکنى گویا ترجیح مى دهند فقط به سه 

روز درمان در فرانسه بپردازند.»
فرزند زنده یاد عباس کیارســتمى با اشــاره به اظهارات اخیر ســخنگوى 
سازمان نظام پزشــکى با بیان این مطلب ادامه داد: «ما بارها مطرح کردیم 
که هدف اصلى ما از پیگیرى قانونى پرونده پزشــکى پدرم در ایران،علت 
فوت نیست بلکه بررســى مراحل درمانى است که منجر به این اتفاق شده

 است.»
سخنگوى سازمان نظام پزشکى او در پاســخ بــه اینکــه 

پزشکى فرانسه به دستشان اذعان دارد که پرونده 
«9 ماه پیش این پرونده نرســیده است،گفت: 
یک کپى به نظام پزشکى را به پزشک قانونى و 
آنجایى که مطلع هستم، دادیــم و حتــى تا 

پرونده توسط سازمان نظام نسخه اى از این 
پزشکى ترجمه شده به آنها 

ارائه شده است.»

منصور ضابطیان درباره نامگذارى میدانى 
به اسم فرج ا... سلحشور، متنى در صفحه 

اینستاگرامش منتشر کرد.
ضابطیان نوشــت: «شــوراى شهرتهران 
تصویــب کرده کــه میدانــى را بــه نام 
فرج ا... سلحشور نامگذارى کنند. دستشان 
درد نکنــد باالخره ســینما هم صاحب 
یک میدان شد اما کسى نیست بپرسد 
پس ســهم کیارســتمى کجاى شهر 
است؟سهم على حاتمى چه مى شود؟ 
اصغر فرهادى نامش کجاست؟شاید 
شــوراى جدیــد شــهر درك 
درست ترى از هنر داشته 

باشد.»

تست گریم یارى در فیلم «آتش و قداره» توسط محسن موسوى طراح چهره پردازى این فیلم سینمایى انجام شده است. فیلمبردارى این فیلم با تکمیل 
فهرست بازیگران، به زودى آغاز خواهد شد.

«آتش و قداره» چهارمین اثر ســینمایى محمد عرب (گرگانى) در مقام کارگردان نوشته   منصور براهیمى است که فتوت و جوانمردى ایرانیان را روایت 
مى کند. محمد عرب خود تهیه کنندگى این پروژه را برعهده گرفته است.

گفتنى است انتخاب بازیگران این فیلم سینمایى توسط محمدرضا شریفى نیا صورت گرفته است. 

مریم بوبانى بازیگر سریال «زیر پاى مادر» در گفتگویى،درباره آن عنوان 
کرد:«کار، خوب بود وچون بهرنگ توفیقــى آن را کارگردانى مى کرد و 
نویسندگى این سریال هم به عهده سعید نعمت ا... بود،  من هم قبول کردم 

که به ایفاى نقش بپردازم.»
وى در خصوص ویژگى هاى نقشش گفت: «نقش یک مادر را بازى مى کنم 
که با توجه به تمام اتفاقاتى که براى فرزندش مى افتد او را سرزنش نمى کند 

و با تمام وجود از او حمایت مى کند و هوادارش است.»
این بازیگر ادامه داد: «این ســریال یک درام اجتماعى اســت و یکسرى 

اتفاقات خاص خودش را دارد.»
بوبانى گفت: «بارها گفته ام که لطفًا نقش مادر به من ندهید! من توانایى و 
قابلیت ایفاى نقش هاى دیگر را نیز دارم، این به نوعى خالقیت کشى است 
من محدود شده ام به تکرار، البته وقتى نقشى را قبول مى کنم با تمام وجود 
برایش تالش مى کنم و با دل و جان سعى مى کنم به آن نقش نزدیک شوم 

تا بیننده از آن نقش خسته نشود.»
وى در پایان  تصریح کرد: «صحبتم این اســت که من به عنوان یک زن 

مى توانم نقش معلم، وکیل و حتى یک زن عاشق را بازى کنم.»

بازى محمدرضا گلزار با
 جواد عزتى در «آینه بغل» 

علت اصلى مرگ مرحوم کیارستمى 
اعالم شد

راجع به خاله ام 
نمى توانم 
حرف بزنم!

علیرضا خمســه یادداشــت جالبى نوشــته و در آن به نــکات جالبى درباره 
سختى هاى ساخت فیلم کمدى اشاره کرده است.

خمسه در یادداشت خود نوشته است :
«ســینماى کمدى ما جز مواردى اســتثنایى چندان جدى گرفته نمى شود، 
ضمن اینکه با وجود بازیگران، نویسندگان و کارگردانان خالق و توانا در این 
زمینه، بیشتر مواقع فیلم هاى کمدى کیفیت خیلى خوبى ندارند و انتظارات را 
چندان برآورده نمى کنند. علت آن این است که به مهمترین ویژگى سینماى 
کمدى یعنى انتقاد بها داده نمى شود. در هیچ جاى جهان، کمدى بدون انتقاد 
معنا ندارد. شــما حتى اگر بیننده کمدى هاى ایستاده یا استندآپ کمدى، چه 
خارجى و چه ایرانى باشید، مى بینید کمدین ها از موضوعى انتقاد مى کنند و 
همین است که آن را خنده دار مى کند. حاال اگر شما در جامعه اى زندگى کنید 
که نتوانید در فیلم و سریال ها و ســینماى کمدى آن راجع به هیچ چیز انتقاد 
کنید، یعنى این عنصر حیاتى را از کمدى بگیرید، آن وقت تماشاگر مى گوید 
چه بى مزه و چه لوس. خب، معلوم است که چه لوس! چون موقعى یک کمدى 
بامزه است که من بتوانم از رفتار شما ایراد بگیرم و در یک اجراى کمیک از آن 
انتقاد کنم. حاال شما ممکن است چه کسى باشید؟ یک پزشک؟ نمى توانم. 
یک وکیل؟ نمى توانم. یک هنرمند؟ نمى توانم. یک کاسب؟ نمى توانم. شیر 
بى یال و دم و اشکم که دید؟ اینچنین شیرى خدا کى آفرید؟ مثًال به بخشى 
از فیلمنامه ایراد مى گیرند و مى گویند نه دیگر، مى خواهید از نیروى انتظامى 
ایراد بگیرید؟ از برادران فالنجا و خواهران فالنجا مى خواهید ایراد بگیرید؟ 
نمى شود. همین مى شود که من در کمدى هایم فقط از خانواده خودم حرف
مى زنم که چقدر ما زشتیم و فالن! چون اگر یک قدم آن ورتر بروم و راجع به خاله 
ام حرف بزنم، ممنوع کار مى شوم! امیدوارم جنبه انتقاد در همه صنوف و اقشار 
و افراد جامعه باالتر برود تا کمدین ها بتوانند در فیلم ها و اجراهایشان، انتقادات 
بامزه و جذابى از ایرادات مختلف داشته باشند. این شرایط، هم مسیر سینماى 
کمدى را براى ساخت فیلم هایى جذاب، باکیفیت و تأثیرگذار هموارتر مى کند 
و هم باعث جدى تر گرفته شدن این سینما از طرف تماشاگران و کارشناسان 

مى شود.»

حسین یارى بازیگر «آتش و قداره» شدحسین یارى بازیگر «آتش و قداره» شد

از مادر 
بودن 
خسته 
شده ام، 

مى خواهم 
عاشق 
باشم

خواهند شد.
ا–اجتماعى –«آینه بغل» با نام پیشــین «ســورنا» یــک فیلم کمــدى 

 اســت. فیلمنامه این فیلم نیز توســط بابک کایدان به نــگارش درآمده
منصور ســهراب پور به طور مشترك تهیه پروین حســینى و  است. امیر

کنندگى «آینه بغل» را برعهده گرفته اند. پروین حسینى و سهراب پور سال 
نیر نیسسستتم»م»»»»تم»تم»ستم»،،، «ناردون» و «زاپاس» را  نیر ووووادور گذشته سه فیلم پرفروش «من سال

مقام تهیه کننده روىپرده داشتند. در

فرزند زنده یاد عباس کیارســتمى با اشــاره به اظهارات اخیر ســخنگوى 
سازمان نظام پزشــکى با بیان این مطلب ادامه داد: «ما بارها مطرح کردیم 
که هدف اصلى ما از پیگیرى قانونى پرونده پزشــکى پدرم در ایران،علت 
فوت نیست بلکه بررســى مراحل درمانىاست که منجر به این اتفاق شده

 است.»
پاســخ بــه اینکــه  سخنگوى سازمان نظام پزشکىاو در

پزشکى فرانسه به دستشاناذعان دارد که پرونده 
«9 ماه پیش این پرونده نرســیده است،گفت:
ووو و ووووووى وووو یک کپى به نظام پزشکى را به پزشک قانون
آنجایى که مطلع هستم، دادیــم و حتــى تا 

پرونده توسط سازمان نظام نسخه اى از این 
پزشکى ترجمه شده به آنها 

ارائه شده است.»
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کره بادام زمینى جــزو لذیذترین محصوالت تهیه شــده از 
بادام زمینى است و حدود یک سوم بادام زمینى کشت شده در 
سراسر دنیا، صرف تهیه کره آن مى شود. کره بادام زمینى تقریبًا 
همان خواص بادام زمینى را دارد. بادام زمینى حاوى پروتئین با 
کیفیت عالى و میزان زیادى چربى است، اما ببینیم مصرف کره 
بادام زمینى به چه کسانى توصیه مى شود و براى چه افرادى 

ممنوع است.

کره بادام زمینى و چربى خون
تحقیقــات و بررســى هاى متعدد نشــان داده انــد، چربى 
بادام زمینى و کره بادام زمینى براى انسان مفید است و از ابتال 
به بیمارى هاى قلبى- عروقى پیشگیرى مى کند، زیرا 85 درصد 
چربى موجود در بادام زمینى، چربى غیراشباع است. چربى هاى 
غیراشباع، کلسترول خون را پایین مى آورند و از این طریق در 
ســالمت قلب مؤثرند. بادام زمینى و کره آن فاقد چربى هاى 

ترانس و کلسترول هستند.
وقتى توصیه مى شــود افراد دریافت چربى خود را به صورت 
متعادل تنظیم کنند، به این معنا نیســت که چربى را از رژیم 
غذایى خود حذف کنند. طبق توصیه هاى تغذیه اى تا 30 درصد 
انرژى غذا را باید از چربى ها به دست آورد و این مقدار مناسبى 
اســت. البته نوع چربى که این 30 درصد را تشکیل مى دهد، 

خیلى مهم است.
طى مطالعه انجام شده در یکى از دانشگاه هاى آمریکا، اثرات 
رژیم غذایى حاوى بادام زمینى و کره آن در کاهش کلسترول 
خون مورد بررسى قرار گرفت. نتایج نشان داد که خطر بروز 
بیمارى هاى قلبى بــا مصرف متناوب و مکــرر بادام زمینى 
(هر بار به مقدار کم) کاهش مى یابــد. مصرف بادام زمینى و 
کره آن باعث کاهش میزان کلسترول کل، LDL کلسترول 
(کلسترول بد) و ترى گلیسیرید خون و حفظ و نگهدارى میزان 

HDL کلسترول (کلسترول خوب) خون مى شود.
همچنین کره بادام زمینى حاوى فیتوسترول است که ساختارى 
شبیه کلسترول موجود در غذاهاى حیوانى دارد، با این تفاوت که 
بر خالف کلسترول، فیتوسترول براى سالمت قلب و عروق 
مضر نیست. هر 32 گرم کره بادام زمینى حدود 50 میلى گرم 
فیتوسترول دارد. براســاس نتایج مطالعات، مصرف 2 گرم 
فیتوسترول در روز مى تواند میزان LDL خون را تا 10 درصد 
کاهش دهد و در صورتى که فرد رژیم کم چربى داشته باشد، 

مى تواند میزان LDL خون را تا 20درصد کاهش دهد.
تحقیقات نشان داده اند که مصرف حداقل چهار بار بادام زمینى 
در هفته، تا 37 درصد از ابتال به  بیمارى هاى قلبى- عروقى 
پیشــگیرى مى کند. پس اگر مى خواهید از این بیمارى ها در 
امان باشید، یک مشت بادام زمینى (حاوى ده عدد) یا یک قاشق 

سوپخورى کره بادام زمینى را چهاربار در هفته مصرف کنید.

کره بادام زمینى و سرطان
براساس نتایج حاصل از مطالعات،  مصرف ده عدد بادام زمینى 
یا یک قاشــق ســوپخورى کره بادام زمینى در هفته از بروز 
سرطان روده در زنان پیشگیرى مى کند. فیتوسترول موجود 
در بادام زمینى و کره بادام زمینى  ســرعت رشــد سلو ل هاى 
ســرطانى موجود در پســتان، روده بزرگ و پروستات را کند 
کرده و از بروز سرطان ریه در افراد مستعد پیشگیرى مى کند. 
همچنین، بادام زمینى حاوى نوعى ماده آنتى اکسیدان به نام 
رزوراترول است که در بدن  به یک ترکیب ضد سرطانى به نام 
پیساتانول تبدیل مى شود. این تبدیل به کمک نوعى آنزیم که 
در تومورهاى سرطانى وجود دارد، ایجاد مى شود و به این ترتیب 

از رشد تومورها جلوگیرى خواهد شد.

کره بادام زمینى و دیابت
ثابت شده اســت که مصرف منظم کره بادام زمینى (حداقل 
پنج قاشق سوپخورى در هفته) از بروز دیابت نوع 2 در زنان 

پیشگیرى مى کند.
فیبر و منیزیم موجــود در کره بادام زمینــى از جمله دالیل 

ضددیابتى بودن این ماده غذایى هستند.

کره بادام زمینى و سنگ کیسه صفرا 
بسیارى از مطالعات نشان داده اند که مصرف 

مرتب کره بــادام  زمینى احتمال 
ابتال به سنگ صفرا در مردان 

و احتمال برداشــتن کیسه 
صفرا در زنان را کاهش 

مى دهد. براســاس 
نتایج حاصل از یک 

مطالعه کــه در طول 
20 سال روى بیش از 80 

هزار زن انجــام گرفت، زنانى 
که حداقل دو قاشق سوپخورى کره 

بادام زمینى یا بادام زمینى در هفته مصرف 
مى کردند،  تا 25 درصد کمتر از ســایر زنان به 

سنگ صفرا مبتال شدند. دلیل این خاصیت 
بادام زمینى وجود فیبرهاى غذایى، 

فیتوســترول و منیزیم در آن 
است.

سایر مواد 
مغــذى موجود در 

کره بادام زمینى
هر 100 گرم کره بادام  زمینى، حاوى 

100 میلى  گرم فیتواسترادیول است. مصرف 
فیتواسترادیول باعث پیشگیرى از پوکى استخوان 

و کاهش مشکالت قاعدگى مى شود.
کره بادام زمینى منبع ویتامین ها و امالحى از قبیل ویتامین 

B1، نیاســین (ویتامین B3)، اســید پانتوتنیک 
(ویتامین B5)، ویتامین B6، اســید فولیک 

(ویتامیــن B9)، ویتامینE ، پتاســیم، 
فســفر، مس، ســلنیوم، منیزیم، روى و  
همچنین رنگدانه هاى گیاهى و فیبر است.

شرایط نگهدارى کره بادام زمینى
کره بادام زمینى طبیعى را مى توان به مدت یک یا دو هفته در 

هواى آزاد و دو ماه در یخچال  نگه داشت.

هشدارها
در بعضى مــوارد بادام زمینى و یــا کره آن در 

اثر عــدم دقــت در تولید و یا شــرایط 
نگهــدارى، بــه قــارچ ســمى 

 (Aflatoxin)آفالتوکسین
آلــوده مى شــوند که 

سرطانزا بوده و باعث ابتال به سرطان کبد مى شود.
بادام زمینى جزو مواد غذایى آلرژى زا (حساسیت زا) است. اولین 
عالیم آلرژى به بادام زمینى به صورت آبریزش بینى یا خارش 
پوست است. سایر عالیم عبارتند از تهوع، استفراغ، اسهال، ناراحتى 
شکمى، سوزش زبان، سختى تنفس، گلو درد یا درد در سایر نواحى 
بدن، افت ناگهانى فشارخون،  سرگیجه، بیهوشى و حتى مرگ، 
بنابراین افراد مبتال به آلرژى غذایى باید از مصرف  هر گونه 

غذاى حاوى بادام زمینى از جمله کره بادام زمینى خوددارى 
کنند.  مصرف بادام زمینى و فرآورده هاى آن در 

کودکان زیر دو سال ممنوع است که به علت 
احتمال وجود آلرژى نسبت به آن 

در کودك مى باشد. 

درباره  خواص خرما، جالب است بدانید که یک کیلوگرم خرما با رطوبت 20 درصد، 3000 کیلوکالرى  انرژى تولید مى  کند که بیشترین مقدار انرژى  از قندهاى 
آن به دست مى  آید. 

طبق نظر حکماى طب سنتى، جوشانده 50 گرم خرما در 1 لیتر آب، شربت بسیار مؤثرى براى رفع خشونت و نرم کردن سینه است. افزون بر آن، خرما براى 
درمان فلج، پارکینسون، تقویت کلیه، نرم کردن مفاصل و رفع کمردرد، مفید مى باشد.

در کشور هندوستان از شیرابه درخت خرما، براى درمان اسهال و معالجه بیمارى  هاى مجارى تناسلى و ادرارى استفاده مى  شود و از میوه خرماى بدون هسته، 
براى نرم کردن سینه و به عنوان ملین و همچنین در بهبود آسم و ناراحتى  هاى سینه و رفع سرفه، بهره مى  برند. فواید دیگر خرما، شامل کمک به 

خونسازى (به دلیل داشتن فوالت) و درمان سنگ  مثانه مى باشــد. افرادى که تمایل به مصرف ملین غذایى جهت کمک به انجام 
فعالیت  هاى دستگاه گوارش به طور طبیعى دارند، مى  توانند چند دانه خرما را در هنگام شب در مقدارى آب بگذارند و صبح اول وقت، 

آن را همراه با آبش میل نمایند. این شربت، براى افراد مبتال به رماتیسم هم مفید است.
خرما، به دلیل داشتن مقدار زیادى منیزیم در پیشگیرى از سرطان نقش دارد. تحقیقات نشان مى دهد که میزان ابتال 

به انواعى از سرطان در افراد ساکن نواحى خرماخیز جهان، کمتر مى  باشد.

این روزها شاید پدر و مادرهاى زیادى در رابطه با اعتیاد 
فرزندانشان نگران باشــند.بنابراین ما تصمیم گرفتیم 
که این بخش را نیز در روش هاى درمانى اعتیاد براى 
خانواده ها قرار دهیم. براى شــروع، در زیر به لیستى 
از نشــانه هایى که از اعتیاد فرزند شما به اینترنت خبر 

مى دهد نگاهى مى اندازیم:
خســتگى مفرط و بیش از اندازه، مشکالت درسى و 
تحصیلى، کاهش عالقه به عادات قدیمى، صرف نظر 
کردن از روابط دوستانه و گوشــه گیرى و نافرمانى و 

واکنش نسبت به خواسته ها. 
اگر فرزند شما به ســه مورد یا بیشتر از موارد باال دچار 
شده است، بنابراین احتمال آلودگى وى به اعتیاد آنالین 
بسیار زیاد است. از لحاظ روانى، نوجوانان و افرادى که 
به طور کلى در شرف رسیدن به بلوغ هستند به همان 
مقدار افراد بزرگسال، نســبت به ویژگى هاى جذاب 

اینترنت وابسته مى شوند.
البته باید والدین در نظر داشــته باشــند که موارد باال 

از اعتیــاد به در نوجوانان و جوانان مى تواند ناشــى 
الکل، مواد مخدر یا حتى مواد 

غذایى نیز باشــد. بنابراین 
برقرارى ارتباط نزدیک با 
فرزندان تنها راه آگاهى 

از نوع اعتیاد آنهاست.
همچنین نکته مهم 

و مؤثرى که والدین باید نســبت به آن آگاهى داشته 
باشند، اســتفاده فرزندان معتاد از روش هایى همچون 
گریه کردن براى درمان مشکالت خود است. از عواملى 
که ســبب بروز اعتیاد در فرزندان در خانواده مى شود، 
مى توان به مشــکالت خانوادگى، همچون اعتیاد پدر 
یا مادر به الکل یا مواد مخــدر، کار بیش از اندازه پدر یا 
مشکالت شناخته نشده و پنهان در خانواده اشاره نمود.

حاال، در صورتى که متوجه شــدید که فرزند شــما به 
اینترنت معتاد شده اســت آگاهى از روش هاى گفتگو 
و همراهى با فرزندان نقش بسیار مهمى پیدا مى نماید. 
شما باید عالوه بر مهارت هایى که پیش از این از آنها 
سخن گفته شد، از اساس روش هاى «برقرارى ارتباط» 
چه براى درمان اعتیاد و چه در باقى مســائل اساسى 

زندگى، آگاهى داشته باشید.
این توانایى ها را در زیر با هم مرور مى کنیم:

پدر و مادر، در صورتى که مى توانند براى کمک رسانى 
به یکدیگر در برابر فرزندان اتحاد ایجاد نمایید.

اهمیت خود نسبت به فرزندتان را به او نشان دهید.
یک زمان مشخص براى استفاده از اینترنت معین کنید.

قوانین منطقى براى این موضوع وضع کنید.
کامپیوتر را پنهان نکنید! آن را در معرض دید قرار دهید.

فعالیت هاى دیگرى را براى فرزندانتان مهیا کنید.

محققان دریافتنــد که کــودکان و نوجوانانى 
که معموًال از نوشیدنى هاى شــیرین و داراى 
مقادیر باالیــى از فروکتوز مصــرف مى کنند 
بیشتر احتمال دارد که مبتال به استئاتوهپاتیت 
غیــر الکلــى  (NASH)(یــک شــکل از 

بیمارى کبد چرب غیرالکلىNFLD  ) شوند.
NAFLD نوعــى بیمارى اســت که باعث 
تجمع چربى غیــر الکلى در کبد مى شــود. در 
NASH، تجمع چربى  و سلول هاى کبدى 
آسیب دیده مى تواند باعث التهاب، زخم، فیبروز 
و یا منجر به عوارض شدید از جمله سیروز و یا 

سرطان کبد شود.
اضافه وزن یک عامل عمــده خطرناك  براى 

NAFLD و NASH است.
نتایج نشان مى دهد که 9/6درصد از کودکان 
و 38 درصــد از کودکان چاق در کشــورهاى 
غربى به نوعى از بیمارى هاى کبدى، از جمله 

NASH مبتال هستند.
: NASH ارزیابى تأثیر مصرف فروکتوز در 

به گفته محققان، مطالعات قبلى نشان داده اند 
که مصرف فروکتوز در افراد مبتال به کبد چرب 
غیر الکلى  منجر به افزایش سطح اسید اوریک 

خون  مى شود.
در این تحقیــق، محققــان بررســى کردند 
کــه آیــا اســید اوریــک وفرکتوز مســتقل
 از NASH اند یا نه :«مطالعات گسترده نشان 
داده اند که سطح اســید اوریک باال با سندرم 
متابولیک و NAFLD مرتبط اســت. براى 
دست یافتن به این نتایج،  محققان 271 کودك 
و نوجوان چاق که مبتال به NAFLD و تحت 

بیوپسى کبد بودند را مورد مطالعه قرار دادند.
تمام شرکت کنندگان پرسشنامه رژیم غذایى که 
دقیقًا مشخص شده بود که آنها از چه نوع مواد 

غذایى و چه مقدارى مصرف کرده اند.

با اســتفاده از این داده ها و محاســبه مصرف 
فروکتوز شــرکت کنندگان تقریبًا 90 درصد از 
افراد نوشیدن نوشــابه و دیگر نوشیدنى هاى 
شیرین که منبع اصلى فروکتوز بود حداقل یک 

بار در هفته گزارش داده بودند.
 از بیوپســى کبــد، محققــان دریافتنــد که 
37/6درصــد از کودکان و نوجوانــان مبتال به  

NASH هستند.
از این تعداد، 47 درصد غلظت باالیى از اســید 
اوریک را در مقایســه با 29/7درصد از شرکت 

کنندگان بدون NASH  را دارند.
نکته مهمى که محققــان دریافتند این بود که 
مصرف فروکتوز به طور مستقل با غلظت اسید 
اوریک بــاال همراه اســت ، و همچنین به این 
نتیجه رســیدند که مصرف فروکتوز در میان 
شرکت کنندگان مبتال به NASH از کسانى 

که بدون NASH هستند بیشتر است.

کره بادام زمینى؛ فواید و هشدارها

 مصرف 
مرتب کره بادام  زمینى 

احتمال ابتال به سنگ صفرا 
در مردان و احتمال برداشتن 

کیسه صفرا در زنان را
 کاهش مى دهد

براساس آمار، 27درصد کل سرطان ها مربوط به سرطان پروستات است و دومین عامل مرگ و میر ناشى 
از تمام سرطان هاست.

غده پروستات جزو غدد درون ریز بدن است که در گردن مثانه واقع شده است. این غده تحت تأثیر عوامل 
گوناگون به ویژه هورمون تستوسترون است که باعث تغییرات حجمى و شکلى سلولى غده پروستات 

مى شود؛ این تغییرات باعث اختالالت در روند جریان ادرار (انسداد) و بروز بدخیمى پروستات مى شود.
معموًال تا پایان دهه سوم عمر تغییرات عمده اى در پروســتات دیده نمى شود و از دهه چهارم زندگى 

به ویژه بعد از 45 سالگى تغییرات شروع مى شود و این تغییرات شامل دو قسمت کامًال متفاوت است:

الف – بزرگى خوش خیم پروستات
آمارها نشان مى دهد اگر مردان به دهه هشتم زندگى برســند، 88درصد آنها و اگر به دهه نهم زندگى 
برسند، 100درصد آنها دچار تغییرات حجمى خوش خیم پروستات مى شوند. اگرچه در مجموع از این 

میزان ابتال، حدود 30درصد آنها نیاز به دخالت درمانى جراحى پیدا مى کنند.

ب – سرطان پروستات
براساس آمار، 27 درصد کل سرطان ها مربوط به سرطان پروســتات است و دومین عامل مرگ و میر 
ناشى از تمام سرطان هاست. براساس مطالعات عواملى که در بروز سرطان پروستات دخیل است، عبارت 

است از:
– سابقه فامیلى: آن دسته افراد مذکر که پدر (پدران) آنها سابقه ابتال به سرطان پروستات را داشته است، 

به مراتب بسته به سن شروع با افزایش خطر ابتال مواجهند. (بسته به سن از 3 تا 7 برابر)
– سن: با افزایش ســن، میزان ابتال افزایش مى یابد، به طورى که اگر همه مردان به دهه نهم زندگى 

برسند، از هر هشت نفر یک نفر مبتال به این بیمارى مى شود.
– نژاد: معموًال سیاه پوستان بیش از سفیدپوستان به این بیمارى مبتال مى شوند.

– هرچه از شرق به غرب دنیا برویم، احتمال ابتال افزایش مى یابد.
– تغییرات آب و هوایى.

– رژیم هاى غذایى به ویژه رژیم پرچرب و اشباع شده.
– چاقى.

– مصرف زیاد ویتامین D و کلسیم.
– مصرف الکل و موادمخدر.

– بحث امواج و استرس گرچه به آن توجه شده ولى اثبات شده نیست.

عوامل کاهش دهنده بروز سرطان پروستات
از لیکوپن (گوجه فرنگى)، سلنیم (آجیل ها)، ویتامین E و ماهى (اسیدهاى چرب امگا3) به عنوان عوامل 

کاهنده بروز سرطان پروستات نام برده مى شود.
با وجود بیمارى براساس مطالعات و اطالعات پیگیرانه به ویژه در افراد مسن، مرگ زودرس در قیاس با 
سایر سرطان ها بسیار کمتر اتفاق افتاده است و بیشتر بیماران به دلیلى غیر از سرطان پروستات مى میرند 
که علت غالب این مرگ ها، بیمارى قلبى-عروقى است؛ یعنى مى توان گفت افراد مسن مبتال به سرطان 

پروستات با بیمارى سرطان مى میرند ولى نه از سرطان پروستات.

قاتل مردان را بشناسید

ى شود و از میوه خرماى بدون هسته، 
بهره مى برند. فواید دیگر خرما، شامل کمک به 

ه تمایلبه مصرف ملین غذایى جهت کمک به انجام 
ر هنگام شب در مقدارى آب بگذارند و صبح اول وقت، 

داست.
یقات نشان مى دهد که میزان ابتال 

ک که ققان دریافتنــد
ًال

رما
رف خ

ن با مص
پیشگیرى از سرطا آیا فرزند شما دچار اعتیاد به کامپیوتر است؟

مصرف بیش از حد 
نوشابه و ابتال به

 کبد چرب
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2 روز پیش خبر رسید امیر عابدینی، عضو هیئت رئیسه 
سازمان لیگ از سمتش در این ســازمان استعفا کرده 
است. شاید اگر یک عضو دیگر از هیئت رئیسه سازمان 
لیگ این کار را می کرد، خبرش مهم تلقی نمی شــد اما 
ماجراي عابدینی فرق دارد. او در چند سال گذشته و در 
زمان ریاست مهدي تاج در این سازمان، یکی از اعضاي 
هیئت رئیسه بود و استعفاي غیر منتظره او کمی مشکوك 
به نظر می رســد. مصاحبه هاي عابدینی در طول سال 
گذشته که در آن صراحتًا قهرمانی پرسپولیس در لیگ را 
پیش بینی کرده بود و این تیم را الیق قهرمانی دانسته 

بود، حاشیه هاي زیادي را درست کرد. 
عابدینی درباره دالیل استعفایش چندان روشن صحبت 

نکرد.  
اما این فقط یک طرف ماجراست. گویا رئیس سازمان 

لیگ با اســتعفاي عابدینــی مخالفت کرده اســت.  تا 
اینجاي کار چیز عجیب تــري در این جریان دیده 

نمی شــد اما یکی از تیترهاي جلد شماره  اخیر 
روزنامه پیروزي ماجرا را به سوي دیگري برد. 
ارگان هواداري باشــگاه پرسپولیس تیتر زده 
بود: «محدودیت در اختیــارات؛ دلیل حضور 
کمرنگ» ســوژه این خبر، علی اکبر طاهري 
سرپرست باشگاه پرســپولیس بود که مدتی 

است روابطش با بازیکنان شکرآب 
شــده و مثل ســابق به 

ساختمان باشگاه 
نمــی رود و 

خــی   بر

حتی شــائبه قهر او را مطرح کرده انــد. همزمانی 
ایــن دو اتفاق اما باعث شــد شــایعه 
عجیبی به وجود بیایــد: «طاهري 
از پرســپولیس می رود و عابدینی 
مدیریت پرســپولیس را در دست 
می گیــرد.» عملکــرد طاهــري 
در دوران مدیریتــش بــد نبوده اما 
انتقادات زیادي به او وارد است. اینکه 
روش درآمدزایی پرسپولیس بر مبناي 
منابع پایدار و تثبیت شده 
نیســت، مهمترین 
نتقادي اســت  ا
که از طاهري 

می کننــد. اما کســی کــه آن طرف ماجراســت یک 
پرسپولیســی محبوب اســت. عابدینی در دوره اي که 
مدیرعامل پرســپولیس بود خالق دهه طالیی این تیم 
شــد. قهرمانی هاي پیاپی در لیگ و جام حذفی، برتري 
چند ساله پرســپولیس در دربی و ترانسفرهاي رؤیایی 
بازیکنان پرســپولیس به اروپا همه در دوره مدیریت او 

رقم خورد.
آنچه مسلم اســت هواداران پرســپولیس از حضور او 
در تیمشــان اســتقبال می کنند اما مســئله این است 
که او براي حضور در پرســپولیس باید از تنها ســمت 
فعلی اش یعنی مدیریت ســازمان اقتصــادي فوتبال 
هم اســتعفا بدهد اگــر عابدینی از پســت آخرش هم 
استعفا بدهد ماجراي بازگشتش به پرسپولیس جدي تر

 می شود.

بانــوى ووشــوکار اصفهانى مى گویــد بخاطر اهداى 
مدالش به رئیس جمهور مشــکالتى برایش به وجود

 آورده اند.
یکى دو هفته قبل بود که شهربانو منصوریان قهرمان 
ووشــو ایران و جهان در ســفرى که رئیس جمهور به 
اصفهان داشــت مدال خودش را تقدیم حسن روحانى 
کرد. البتــه منصوریان قبل از اینکــه رئیس جمهور به 
اصفهان سفر کند این وعده را داده بود. خودش آن زمان 
گفت: «پس از اینکه مدالم راگرفتم قــرار بر این بود تا 
در فرصتى مناســب این مدال را تقدیــم آقاى روحانى 
کنم. فرصتى پیش آمد که در ســفر ایشان به اصفهان 
بنده هم از ســمیرم به اصفهان آمدم و مدالم را تقدیم

 کردم.» 
این در حالى است که سفر رئیس جمهور براى تبلیغات 
انتخاباتى اش بود. طبیعى است که در شرایط انتخابات 
ورزشکاران هم از کاندیداى مورد نظر خودشان حمایت 
کنند و حتى در ستادهاى او فعالیت کنند. در این شرایط 
شهربانو منصوریان هم از حسن روحانى حمایت کرده 
بود. حمایتى که حاال برایش دردســر ســاز شده است. 
منصوریان در گفتگویى با یکى از رسانه ها اظهار داشت: 
«دیدید،از آقاى روحانى حمایت کردیم،حاال ما را احضار 

کرده اند دادگاه.» 
وقتى از او دلیــل این کار را پرســیدیم منصوریان این 
واکنش را نشــان داد:  «از روزى که مدالم را به رئیس 
جمهور تقدیــم کرده ام هر روز یک اتفــاق مى افتد. تا 
اینکه من را به دادگاه احضار کردند. دلیلش را که پرسیدم 
گفتند در ستاد خوشــحالى کرده اید و ازاین  داستان ها. 
متأســفم که هنوز دارم ترکش هاى آن اهداى مدال به

 رئیس جمهورم را مى خورم. مى گویند ما باعث شده ایم 

که شهر شلوغ شود.» 
قهرمان ووشو ایران که حسابى از این اتفاق ناراحت است 
ادامه مى دهد: «من اصًال کارى به این چیزها ندارم. رفتم 
دادگاه مى گویم شاکى چه کسى است، مى گویند نیروى 
انتظامى. االن مشکلى که وجود دارد این است که گفته اند 
اگر براى احضاریه بعدى به دادگاه نروم من را ده میلیون 
جریمه مى کنند! اصًال آمدیم و زمانى که این احضاریه را 

فرستادند من در سمیرم نبودم. در اردوى تیم ملى بودم و 
این نامه به دستم نرسید. باید چه کار کنم؟» 

منصوریان با بیان اینکه با آبرویش بازى شــده است در 
پایان گفت:«من یک ورزشــکار جهانى هستم. سمیرم 
شــهر کوچکى اســت که همه همدیگر را مى شناسند. 
از روزى که به دادگاه رفته ام هر کســى من را مى بیند 
مى پرسد براى چه آمده ام  و اینجا چه کار مى کنم؟ من 

ثابت کرده ام که در شــلوغى ها کارى نداشــته ام. البته 
شلوغى هم که مى گویم مقابل در ستاد و خوشحالى براى

 رئیس جمهور شــدن آقاى روحانى بود نه چیز دیگرى. 
متأســفانه خیلى از دوســتانم با وثیقه آزاد هســتند و 
نمى دانیم باید چه کار کنیم. اما از روزى که مدالم را اهدا 
کردم ترکش هاى آن دارد به من مى خورد و واقعاً نگران 

هستم.» 

شهربانو منصوریان:

 برایم مشکل درست کرده اند

عابدینى در پرسپولیس؟

2 ســال قبل در همین مقطع، علیرضا منصوریان و 
یحیى گل محمدى فینال جام حذفى را برگزار کردند. 
فرصتى براى هر دو آنها، تا براى اولین بار یک جام 
مهم را به کارنامه شان اضافه کنند. ترس منصوریان 
در آن مسابقه، از قاسم حدادى فر ستاره تیم حریف 
بود. او بــراى مهار حدادى فر، کمــال کامیابى نیا را 
مأمور مهار او کرد. تصمیمى که باعث شد تیم خودش 
عمًال ده نفره شــود و نتیجه را با سه گل واگذار کند. 
منصوریان در آن مسابقه، هم کامیابى نیا را از دست 
داد و هم نتوانست جلوى گلسازى حدادى فر را بگیرد.

 در امارات هم منصوریان با نزدیک هم نگهداشتن 
مگویان با عبدالرحمن، همین اشــتباه را تکرار کرد. 

مگویان نتوانســت نابغه اماراتى را مهــار کند و در 
عوض، یــک بازیکن از تیم منصوریان کمتر شــد. 
اشــتباهى که فضاى کافى براى گلزنى را در اختیار 
بازیکنان العین گذاشــت. عبدالرحمن هم با خیال 
راحت، دو گل زد تا ناموفق بودن برنامه منصوریان 

را به رخ بکشد.
دو ســال قبل، منصوریان اولین جــام زندگى اش 
را با یک اشــتباه از دســت داد و اکنون بــا تکرار 
همان اشــتباه، تلخ ترین شکســت چهار دهه اخیر 
اســتقالل را ثبت کرد. اشــتباهات، بار اول هزینه 
ســنگینى دارند اما بار دوم، فاجعه به بار 

مى آورند.

ترس از حدادى فر تکرار شد

سردبیر روزنامه حامى قالیباف     خبر آنالین |
توییت کرده استقالل از العین بد باخته؛ همان تیمى 

که از روحانى حمایت کرد!
در بین همه توییت هایى که بعد از بازى اســتقالل 
نوشته شده بود، یکى شان را یکى از دوستان خبرنگارم 
نوشته که انگار هنوز باورش نشده انتخابات تمام شده 
است. همانى که قبًال به ازاى خون ملت، تیتر زده بود:  

«قطار شرمسارى». 
یکى از همان هایى که هر کارى کردند تا در کشــور 
دودستگى ایجاد کنند. مدام بر طبل 4 درصدى و 96 
درصدى کوفتند. تهمت زدند و انگار هنوز صداى نه 
بزرگ ملت را نشــنیده اند. این توییت که استقالل 
بدترین شکســت تاریخ فوتبال ایــران را برابر یک 
تیم عربى رقم زده، اســتقالل همان تیمى است که 
از روحانى حمایت کرد، بى اختیار بازى پرســپولیس 
و الغرافه در زمان رئیس جمهور محبوبشــان را یادم 
آورد. روزى که پنج گل خوردیم. روزى که البته کسى 

تیتر نزد این همان تیمى اســت که چند روز مانده به 
انتخابات 88 محمود احمدى نــژاد گفت واگذارش 
مى کند و بعد بنر چند ده مترى در ستاد ورزشکارانش 
در تقاطع خیابان مفتح و طالقانى زدند و خبر از حمایت 

و تشکر این باشگاه از رئیس جمهور دادند. 
یاد روزى که چه بد در ورزشــگاه آزادى به عربستان 
باختیم و تحقیر شدیم و اتفاقًا رئیس جمهور محبوب 
دوســت عزیز روزنامه نگارم در ورزشگاه بود و ما که 
کارمان خبرنگارى ورزشى بود، چه حال بدى داشتیم. 
نمى دانم این خبرنگار عزیز که آن موقع تمام قد وظیفه 
اش حمایت از احمدى نژاد بود، چه حالى داشت و حاال 
که باید از قالیباف دفاع کند، چه حالى دارد وقتى چنین 
توییت هاى رادیکالى مى کند. اینکه مدام درحال تنش 
زایى باشى و چنان بى دستاویز بمانى که یک باخت 

فوتبالى را اینچنین برجسته اش کنى.
پاسخ شــما رأى ملت بود در روز 29 اردیبهشت، نه 

نتیجه این بازى دوست عزیز. 

نصف جهان
ســپاهان و اســتقالل براى جذب دو بازیکن مبارزه 

پنهانى را در فصل نقل و انتقاالت آغاز کرده اند.
بعد از حذف اســتقالل تهران از لیگ قهرمانان آسیا،  
این تیم فعالیت خــود در فصل نقــل و انتقاالت را 

آغاز کرد.
بر اســاس اطالعات موجود و اعالم برخى رسانه ها، 
استقاللى ها تمایل دارند تا پژمان منتظرى را در خط 
دفاعى جذب کنند هر چند که هنوز این توافق نهایى 
نشــده چرا که این احتمال وجــود دارد که منتظرى 

همچنان در قطر فوتبالش را ادامه دهد.
استقاللى ها براى سمت چپ خود هم شایان مصلح 
بازیکن تیم سپیدرود رشــت را در نظر دارند و به نظر 
مى رسد کار انتقال این بازیکن در آخرین مراحل قرار 
دارد. مصلح در نیم فصل گذشــته در آســتانه انعقاد 

قرارداد با پرسپولیس قرار داشت.
تیم فوتبال استقالل همچنین به دنبال جذب مرتضى 

تبریزى و حسن بیت سعید است. این دو بازیکن هم 
ظاهراً در یــک قدمى عقد قرارداد با اســتقالل قرار 
دارند و بــه زودى به جمع آبى هــاى پایتخت اضافه

مى شوند.
در این میان وضعیت جپاروف همچنان نامعلوم است 
و البته استقاللى ها نیم نگاهى به زهیوى و شهباززاده 
هم دارند؛ بازیکنانى که اگر کاوه رضایى در استقالل 
نماند از گزینه هاى آبى ها محسوب مى شوند. محمد 
دانشگر هافبک نفت تهران هم جزو گزینه هاى مورد 
عالقه آبى ها قرار دارد و منصوریان مى خواهد هرطور 
شــده تا او را جذب کند. با توجه به اینکه  دانشگر و 
تبریزى جزو گزینه هاى خرید ســپاهان براى فصل 
جدید هســتند باید این دو بازیکن را موضوع مبارزه 
جدید نقل و انتقاالتى دو باشگاه اصفهانى و تهرانى 
دانست. هر چند گفته مى شود دانشگر با سپاهان به 
توافقات الزم دست پیدا کرده و حضور او در استقالل 

قطعاً منتفى خواهد بود.

جنگ اصفهان و تهران بر سر 2 بازیکنپاسخ شما رأى ملت بود نه باخت استقالل

نصف جهان  با نتایج استقالل و االهلى باز هم سختى 
گروه ذوب آهن در لیگ قهرمانان آســیا محرز شد.هر 
دو تیمى که از گروه A لیگ قهرمانان آســیا به مرحله 
حذفى رسیده بودند   با شکســت هایى سنگین مقابل 
حریفان از دور مسابقات کنار رفتند. استقالل تهران در 
حالى که بازى رفت را با نتیجه یــک بر صفر برده بود 
در بازى برگشــت 6 بر یک شکست خورد و حذف شد. 
االهلى امارات هم که با استقالل همگروه بود و در بازى 
رفت در زمین االهلى عربستان به تساوى یک بر یک 

رسیده بود در بازى برگشت در زمین خودى با نتیجه 3 
بر یک مغلوب و حذف شد. حاال این نتایج، سندى شده 
براى ادعاى آنهایى که مى گفتند گروه استقالل تهران 
آسان ترین گروه مسابقات بود. چرا که هر دو تیم در اولین 
مرحله حذفى مسابقات با نتایج پرگلى مقابل حریفانشان 
شکست خوردند و حذف شــدند. جالب تر اینکه العین 
امارات و االهلى عربستان هر دو با دیگر نماینده ایران 
همگروه بودند و این نشان مى دهد ذوب آهن در گروه 

دشوارى قرار داشت.

گروه ذوب آهن سخت تر بود

نصــف جهــان  درخواســت هــاى  زیاد مالــى مدیر
 برنامه هاى  میالد فخرالدینى باعث شد تا زمینه انتقال 
این بازیکن به جمع زردپوشــان صورت نپذیرد. ظاهراً 
سابقه حضور در استقالل تهران و همچنین قهرمانى 
در جام حذفى به همراه نفت تهــران این بازیکن و اى 
جنتش را دچار تّوهم کرده است تا براى یکسال رقمى 
باالى یک و نیم میلیارد تومان را از سپاهان مطالبه کنند 
و البته با جواب تند و منفى مدیران این باشگاه اصفهانى 

هم مواجه شدند.

فخرالدینى در مورد پیشنهاد سپاهان و سایر تیم هایى 
که خواهان او هستند گفته اســت:  «در حال حاضر از 
چند تیم لیگ برترى از جمله گسترش فوالد پیشنهاد 
دارم که به زودى یکى از ایــن تیم ها را انتخاب خواهم 
کرد. البته در لیســت کرانچار نیز بــراى فصل آینده 
سپاهان حضور داشــتم که طى مذاکراتى که دو هفته 
پیش انجام شــد، مدیر برنامه هایم با این باشــگاه به 
توافق نرسید و در حال حاضر به سایر پیشنهاداتم فکر

 مى کنم.»

«ارنســتو والورده» اســپانیایى که تا چند روز قبل 
ســرمربى اتلتیک بیلبائو بوده، با قراردادى دو ساله 
سرمربى باشگاه بارسلونا شــد. باشگاه کاتاالنى طى 
بیانیه اى اعالم کرد که ارنســتو والورده با قراردادى 
دو ساله به عنوان ســرمربى جدید آنها انتخاب شده 
است. «لوئیز انریکه» که از سال 2014 هدایت آبى 
انارى ها را بر عهده داشــت چند ماه پیش گفته بود 
که در پایان فصل و اتمام قراردادش از بارســلونا جدا 
مى شود.والورده 53 ساله که طى سال هاى اخیر روى 

نیمکت باشگاه هاى اسپانیول، المپیاکوس، ویارئال 
و والنسیا نشسته از سال 2013 سرمربى اتلتیک 

بیلبائو بود که با این تیم توانست سوپرکاپ اسپانیا را 
در سال 2015 به دست آورد. والورده در المپیاکوس 
سه بار قهرمان لیگ یونان و دو بار قهرمان جام حذفى 
این کشــور شــد. این مربى همچنین با اسپانیول به 
فینال لیگ اروپا سال 2007 راه یافت و نایب قهرمان 
رقابت ها شد. والورده که در دوران بازیگرى در پست 
مهاجم بازى مى کرد بین سال هاى 1988 تا 1990 

 22 بار پیراهن بارســلونا را بپوشد و توانست 
با این تیم قهرمانى کوپا 
دل رى و جام برندگان 

اروپا را جشن بگیرد.

والورده، سرمربى جدید بارسلونا

 توّهم فخرالدینى!

داد و هم نتوانست جلوى گلسازى حدادى فر را بگیرد.
 در امارات هم منصوریان با نزدیکهم نگهداشتن 
مگویان با عبدالرحمن، همین اشــتباه را تکرار کرد. 

ا اســتقالل را ثبت کرد.
ســنگینى دا

مى آورند.

ج و ر ب ز ش ر ر م لو
3ورده 53 ساله که طى سال هاى اخیر روى 

گاه هاى اسپانیول، المپیاکوس، ویارئال 
3شسته از سال 2013 سرمربى اتلتیک 

رو و ر ب ن پیر ر ب
با این تیم قهرم
دل رى و جام
اروپا را جشن

لیگ با اســتعفاي عابدینــی مخالفت کرده اســت.  تا 
اینجاي کار چیز عجیب تــري در این جریان دیده 

رخیر نمیشــد اما یکی از تیترهاي جلد شماره  ا
روزنامه پیروزي ماجرا را به سوي دیگري برد.

ارگان هواداري باشــگاه پرسپولیس تیتر زده 
بود: «محدودیت در اختیــارات؛ دلیل حضور 
کمرنگ» ســوژه این خبر، علی اکبر طاهري 
سرپرست باشگاه پرســپولیس بود که مدتی 

است روابطش با بازیکنان شکرآب 
شــده و مثل ســابق به 

ساختمان باشگاه 
نمــی رود و

خــی   بر

حتی شــائبه قهر او را مطرح کرده انــد. همزمانی
اتفاق اما باعث شــد شــایعه ایــن دو
عجیبی به وجود بیایــد: «طاهري
عابدینی از پرســپولیس می رود و
مدیریت پرســپولیس را در دست
می گیــرد.» عملکــرد طاهــري
در دوران مدیریتــش بــد نبوده اما
انتقادات زیادي به او وارد است. اینکه
رروشدرآمدزایی پرسپولیس بر مبناي
منابع پایدار و تثبیت شده
نیســت، مهمترین
نتقادي اســت ا
که از طاهري



ورزشورزش 13132952 سال چهاردهمچهارشنبه  10 خرداد  ماه   1396

نصف جهان   باشگاه سپاهان در ادامه خریدهاى خود تمرکز ویژه اى را براى خرید مهاجم آغاز کرده 
و یکى از گزینه هاى مد نظر آنها مرتضى تبریزى مهاجم ذوب آهن است.

«زالتکو کرانچار» قبل از ترك ایران فهرست بازیکنان مد نظر خود براى خرید را به باشگاه ارائه داد 
که در این فهرست مربى کروات تمرکز ویژه اى روى ساختار تهاجمى داشت به نحوى که به دنبال 

یافتن گزینه اى مناسب براى جانشینى مسعود حسن زاده مصدوم بود.
بعد از اقدامات و فعالیت هاى خوبى که سپاهانى ها در روزهاى اخیر داشتند و توانستند چند مهره 
خوب در ساختار تدافعى به خدمت بگیرند حاال خبر مى رسد تمام تمرکز آنها روى خط حمله قرارداده 
شده است تا نقشه هاى کرانچار براى تقویت ســاختار هجومى عملى شود. سپاهان به خواست 
سرمربى کروات در حال حاضر سه گزینه نهایى در خط حمله دارد که در تالش است زمینه توافق 
با یکى از آنها فراهم شود.  خبرگزارى ها و رسانه هاى مختلف ورزشى در مورد گزینه هاى سپاهان 
براى خط حمله گمانه زنى هاى زیادى داشته اند. به نظر مى رسد همانگونه که پیش تر نیز در نصف 

جهان نوشته بودیم شانس این سه گزینه بیش از سایرین باشد:
اولین گزینه «لوسیانو پریرا» مهاجم برزیلى ســابق این باشگاه است، بازیکنى که یک فصل نه 
چندان امیدوار کننده را در گسترش فوالد سپرى کرد و با اتمام قراردادش به عنوان بازیکن آزاد 
شناخته مى شود. تنها مشکل در راه توافق با پریرا درخواســت مالى باالى این بازیکن است که 
سران سپاهان در تالش هستند تا با گرفتن تخفیف ویژه او را دوباره به جمع زردپوشان بازگردانند.

گزینه بعدى ساسان انصارى است، بهترین گلزن فصل گذشته فوالد که قراردادش با این باشگاه 
اهوازى به پایان رسیده است و نه تنها ســپاهان بلکه یکى دو تیم دیگر را مشترى خود مى بیند. 
اصفهانى ها در روزهاى گذشته به شدت پیگیر مذاکرات نهایى با ساسان انصارى بودند تا شرایط 

مد نظر براى امضاى قرارداد با این بازیکن را مهیا کنند.
اما ســومین  گزینه مد نظر داخلى مرتضى تبریزى از اردوى رقیب همشهرى بود که بدجورى 
سپاهانى ها را وسوسه کرد تا تور خود را براى صید این شاه ماهى باز کنند. بازیکنى که در روزهاى 
گذشته شایعات زیادى در خصوص حضورش در استقالل تهران به گوش رسید اما با وجود این، 
مسئوالن ســپاهان باب مذاکره با او را باز کردند بلکه از اندك شانس خود براى عقد قرارداد با او 

بهره ببرند.
هر چند احتمال آبى پوش شــدن تبریزى بیش از حضور او در اردوگاه ســپاهان اســت، اما اى 
کاش حاال که ذوب آهن هیچ تالشى را براى حفظ ســتاره ها و مهره هاى تأثیرگذار خود انجام 
نمى دهد، سپاهان موفق شــود تا برخى از آنها همچون تبریزى را جذب کند و مانع خروج آنها از 

فوتبال اصفهان شود.

تحرکات سپاهان براى خرید مهاجم ذوب آهن

 تبریزى را در اصفهان نگه دارید

استقالل در حالى   با نتیجه 6 بر 1 مقابل نماینده امارات 
شکست خورد که پیش از این نیز نمایندگان ایرانى در آسیا 

تجربه شکست هاى سنگین را در کارنامه داشتند.
اســتقالل در دیدار  خود مقابل العین با نتیجه سنگین و 
پرگل 6-1 شکســت خورد. به همین بهانه سایر نتایج 
ضعیف نمایندگان فوتبال کشورمان در رقابت هاى آسیایى 

را در ادوار گذشته بررسى کردیم:

پرسپولیس 1 -الغرافه قطر 5
این دیدار در اردیبهشت ســال 88 برگزار شد و هدایت 
پرســپولیس را وینگاداى پرتغالى در اختیار داشــت که 
ضعیف ترین نتیجه پرســپولیس در تاریــخ بازى هاى 

آسیایى بود.
 

استقالل 1 -نوف باخور ازبکستان 4
همان بازى معروف سال 75 بود که سنگین ترین شکست 
آبى پوشان تا آن زمان بود. البته استقالل در بازى برگشت 
با نتیجه 3-صفرحریف ازبکستانى خود را شکست داد و 

با استفاده از قانون گل زده در خانه حریف به مرحله بعد 
صعود کرد.

سایپا 1 -بنیاد کار ازبکستان 5
نارنجى پوشان با هدایت على دایى به این مسابقات رفتند 
و در حالى که در مرحله گروهى بدون شکست و به عنوان 
سرگروه به مرحله حذفى صعود کردند، در ایران به تساوى 
2-2 مقابل نماینده ازبکستان رضایت دادند ولى در خانه 
حریف با نتیجه 5-1 شکست خوردند. بنیادکار در آن زمان 

«ریوالدو» ستاره فوتبال برزیل را در اختیار داشت.

سایر نتایج ضعیف:
* پرسپولیس 1 -الهالل عربستان 4

* سپاهان 1- االهلى عربستان 4
* سپاهان صفر-االتحاد عربستان4

 بدین ترتیب اســتقالل تهران   سنگین ترین شکست 
تیم هــاى ایرانــى در تاریــخ رقابت هاى آســیایى را 

رقم زد.

کى روش عادتى که دارد این است که کسى نمى تواند 
از کنار دستش فهم فوتبال را فرا بگیرد. همه دستیاران 
کى روش براى او همان عباس آقاى معروف هستند. 
تدارکچى اى کــه در روز جدایى امیــد نمازى از تیم 
ملى، به دستیار سابق کى روش نسبت داده شده بود. 
کى روش در آن روز اعالم کرد که امید نمازى براى 
او، نقش عباس آقا را داشت. در تمرینات مانع مى چید 
و آب معدنى حمل مى کرد. هر چند که کى روش هیچ 
وقت نگفت که نکونام هم برایش بازیچه اى بود ولى 
جدایى دستیاران از پیرمرد پرتغالى، نشان مى دهد که 

کى روش نیازى به هیچ کدامشان ندارد. 
همه این خاطــرات و طعنه ها را مــرور کردیم تا به 
علیرضا منصوریان برسیم. سرمربى که از هر فرصتى 
استفاده مى کرد تا رابطه حسنه اش با کى روش را به 
یادمان بیاورد. یک روز از آنالیــزورى تیم کى روش 
مى گفت:  قبل از حضورم در نفت من کار آنالیز را در 

تیم ملى مى کردم. درست است ســرمربى تیم امید 
بودم، اما عضو گروه فنى تیم ملى و دستیار کى روش 
بودم. روز دیگر رابطه دوســتانه اش با کى روش را به 
رخ مى کشــید تا خودش را هم قطار کى روش نشان

 دهد. 
براى اینکه این رابطــه را دو طرفه کنــد، در مواقع 
بحرانى هواى کى روش را داشت و برایش مصاحبه 

حمایتى انجام مى داد.
منصوریان همیشه عادت داشت که خودش را نزدیک 
به کى روش قرار دهد. مستقیم و غیرمستقیم بگوید که 
در کنار کى روش، تاکتیک هاى فوتبال رى اکتیو را فرا 
گرفته. ولى در دیدار استقالل- العین مشخص شد که 
منصوریان هم براى سرمربى پرتغالى، یک عباس آقا 
بود. در خدمت کى روش بود، بدون اینکه تکه مویى 
از او کنده باشــد. تیم منصوریان، برخالف کى روش 
دفاع کردن بلد نبود. تنها شــباهتش، با تعداد نفرات 

زیاد دفاع کردن بود. 

براى منصوریان که شب سختى را گذراندسنگین ترین شکست هاى ایرانى ها  

هیچ شباهتى به کى روش ندارى شش،پنج، چهار!

مجتبى جبارى فصل بسیار ســختى را در قطر سپرى 
کرد ؛ فصلى پر از مصدومیت. او تا مى خواست اوج بگیرد، 

آسیب مى دید.
جبارى از این مصدومیت ها خسته شده است. او بارها 
و بارها زانوى خود را به تیغ جراحان سپرده و گویا دیگر 
دوست ندارد این اتفاق رخ دهد. همانقدر که خداحافظى 
او از تیم ملــى غافلگیر کننده بود، شــاید به همان 

اندازه خداحافظــى اش از فوتبال 
شــما را غافلگیــر 

کند. جبارى 

دیگر نمى تواند بــا االهلى بــه کارش ادامه دهد. این 
باشگاه دنبال جذب بازیکن دیگرى است و بدین ترتیب، 
او االهلى را ترك مى کند. جبارى در حال حاضر پیشنهاد 
چشمگیرى ندارد. دو باشگاه قطرى مذاکرات نصفه و 
نیمه اى با این بازیکن داشته اند ولى هنوز توافقى حاصل 
نشده است. مجتبى بعد از این مذاکرات به نزدیکانش 
گفته: «هنوز تصمیم نگرفته ام بازى کنم یا خداحافظى. 
باید اول این تصمیم خود را نهایى کنم. اگر خواســتم 
بازى کنــم مذاکرات جدى ام را ادامــه مى دهم اگر نه 
کفش هایم را مى آویزم.» جبارى دوست دارد با پیراهن 
اســتقالل از فوتبال خداحافظى کند ولى امکان این 
مسئله وجود ندارد. او با توجه به سابقه اى که در کار 
با مربیان مختلف داشته، در تفکرات منصوریان 
جایى ندارد. ســرمربى اســتقالل به دنبال 
دردســر نمى گردد و به همین دلیل 
عالقه اى به بازگشــت 
جبارى نــدارد. هر بار 

که نزدیکان منصوریــان تالش کرده اند بــا او درباره 
مجتبى صحبت کنند او به شکلى بحث را عوض کرده 
است. جبارى اگر بتواند به اســتقالل برگردد قطعًا یک 
فصل دیگر بازى مى کند و در غیر این صورت احتمال 
خداحافظى  اش از فوتبال زیــاد خواهد بود. جبارى کًال 
بازیکن خاصى اســت و این را بارها نشان داده است. او 
با مصاحبه هایش، بارها هواداران را غافلگیر کرده است. 
قبل از جام جهانى  برزیل هم با خداحافظى ناگهانى  اش 
از تیم ملى، همه را شــوکه کرد. جبــارى در آن برهه 
معتقد بود به دلیل مصدومیت هاى فراوانش و همینطور 
فشــارى که تمرینات تیم ملى در آســتانه جام جهانى  
خواهد داشت، نمى تواند به کارش با کى روش ادامه دهد. 
جبارى تصور مى کرد اگر به جام جهانى  برود بعد از این 
تورنمنت باید براى همیشــه فوتبال را کنار بگذارد و به 
همین خاطر از تیم ملى خداحافظى کرد. حال باید دید 
این بار هم بخاطر مصدومیت هاى پى در پى  اش، با یک 

تصمیم همه را شوکه مى کند؟

  جبارى
 مهیاى 

 مى شود

نصف جهان  مذاکرات مدافع تراکتورسازى با مدیران 
این باشگاه تا بدینجا به بن بست رسیده و این احتمال 
وجود دارد که در صورتى که خواسته هاى مالى این 
بازیکن تأمین نشود وى به ذوب آهن بیاید.   خالد 
شفیعى با حضور در دفتر مصطفى آجورلو مذاکراتى 
با او انجام داد، اما در این جلسه دو طرف به توافقى 

نرسیدند.
خالد شفیعى در این جلسه عالوه بر اینکه درخواست 
کرده مبلغ قرارداد ســال گذشته اش به طور کامل 
تسویه شــود، درخواست کرد بخشــى از قرارداد 

جدیدش به صورت نقدى هم به وى داده شود.

همین موضوع باعث شد که مذاکرات خالد شفیعى 
و تراکتورسازى به بن بست بخورد و توافقى بین دو 
طرف صورت نگیرد. مدافع تیم تراکتورسازى قرار 
است طى روزهاى آینده بار دیگر به دفتر مدیرعامل 

این باشگاه مراجعه کرده و با او صحبت کند.
قرارداد شفیعى با تراکتورســازى به اتمام رسیده و 
حاال او بازیکن آزاد اســت. تراکتورسازان بخاطر 
محرومیت از حضور در نقل و انتقاالت نمى توانند 
بازیکن جدید بــه خدمت بگیرنــد. از ذوب آهن 
اصفهان به عنوان یکى از مشتریان خالد 

شفیعى نام برده مى شود.

به فاصلــه کوتاهى پــس از موعدى کــه قرار 
بود نقطه شــروع فعالیت هاى نقــل و انتقاالتى 
ذوب آهن باشــد دو بازیکن چند فصل اخیر این 
تیم از جمع سبزپوشان اصفهانى جدا شدند. پس 
از آنکه تصمیم گیرى نهایى هیئت مدیره باشگاه 
ذوب آهن براى چندمین مرتبه به تعویق افتاد سعید 
آذرى اعالم کرد که باشگاه اصفهانى فعالیت هاى 
نقل و انتقاالتى خود را از یک شــنبه هفته جارى 
آغاز خواهد کــرد. جالب آنکــه در همان اولین 

ساعات بامداد روز یک شــنبه مهرداد قنبرى 
با گسترش فوالد قرارداد بســت تا نام اولین 
بازیکن جداشده از ذوب آهن مشخص شود. 
البته این مدافع 27 ســاله به گفته خودش به 

این دلیل از ذوب آهن رفت که برایش مســجل 
شــده بود باشــگاه اصفهانى عالقه اى به ادامه 
همکارى با او ندارد. یک روز بعد هم خبر پیوستن 
حجت حق وردى به پیکان منتشر شد تا ذوب آهن 
ظرف تنها دو روز دو مدافع چند فصل اخیر خود را 
از دست بدهد. هنوز معلوم نیست که آیا ذوب آهن 
واقعاً تمایلى به تمدید قرارداد با قنبرى و حق وردى 
نداشته اما یک چیز مشخص است و آن اینکه سایر 
بازیکنان ذوب آهن هم ممکن است خیلى منتظر 
تصمیم باشــگاه نمانند حتى آنهایى 
که بابت تمایل باشــگاه براى ادامه 
همکارى با آنهــا اطمینان خاطر

 دارند.

مدافع پیشین پرسپولیس شاید به ایران برگردد. 
مایکل اومانیا تابستان گذشــته بعد از دو فصل 
حضور در پرســپولیس به کشــورش کاستاریکا 
برگشت اما شــاید در فصل نقل وانتقاالت مجدد 
به ایران برگردد. این بازیکن کاستاریکایى فصل 
گذشته به خاطر مشکالت خانوادگى نتوانست در 
ایران بماند و به پیشنهادات رسیده پاسخ منفى داد 

اما براى فصل جدید رقابت هاى لیگ ممکن است 
به یکى از تیم هاى شهرستانى برود.

اومانیا در فصل گذشته در لیگ کاستاریکا عملکرد 
خوبى داشــت و همین امر باعث شد او مجدد به 
تیم ملى کشــورش برگردد. تیم ملى کاستاریکا 
در حال حاضر در رده دوم جدول مرحله مقدماتى 

جام جهانى در منطقه آمریکاى شمالى قرار دارد 

ســهم اشــکان دژآگه از رقابت هاى این فصل 
بوندس لیگا، فقط و فقــط 30 دقیقه بازى بود. 
اشکان که طبق ادعاى ســایت ترانسفرمارکت 
با قراردادى 2/5 میلیــون یورویى از العربى قطر 
به ولفسبورگ برگشــت، نتوانست بخاطر آماده 
نشــدن مدارکش از یکطرف و مصدومیتش از 
طرف دیگر، براى ولفســبورگ بــازى کند. او 

تنها در دو بازى ولفســبورگ مقابل برانشوایگ 
در پلــى اف بوندس لیــگا فرصت بــازى پیدا 

کرد.
 اشکان که در دیدار رفت دو تیم، هشت دقیقه در 
میدان بود، در بازى برگشت  از دقیقه 68 به میدان 
رفت تا کًال با 30 دقیقه بازى براى ولفسبورگ، از 

این تیم جدا شده باشد.

شفیعى و تراکتورسازى در بن بست 
به اصفهان مى آید؟

بقیه هم خیلى صبر نمى کنند

اومانیا در راه بازگشت به ایران

2/5 میلیون یورو براى 30 دقیقه

نصف جهان
و یکى از گز
«زالتکو کر
که در این فه
یافتن گزینه
بعد از اقداما
خوب در ساخ
شده است تا
سرمربى کر
با یکى از آنه
براى خط حم
جهان نوشته
اولین گزینه
چندان امید
شناخته مى
سران سپاها
گزینه بعدى
اهوازى به پا
اصفهانى ها
مد نظر براى
اما ســومین
سپاهانى ها
گذشته شایع
مسئوالن س
بهره ببرند.

هر چند احتم
کاش حاالک
نمى دهد، س
فوتبال اصفه

رارداد ســال گذشته اش به طور کامل 
قرارداد  د، درخواست کرد بخشــى از

صورت نقدى هم به وى داده شود.

بازیکنجدید بــه خدمت بگیرنــد. از
اصفهان به عنوان یکى از مشت
شفیعى نام برده مى ش

داد روز یک شــنبه مهرداد قنبرى 
فوالد قرارداد بســت تا نام اولین 
شده از ذوب آهن مشخص شود. 
7فع27 ســاله به گفته خودش به

تصمیم باشــگاه نمانند حت
باشــگاه که بابت تمایل
همکارى با آنهــا اطمی

 دارند.

جام جهانى در منطقه آمریکاىشمالىقماند و به پیشنهادات رسیده پاسخ منفى داد 

مجتبى جبارى فصل بسیار ســختى را در قطر سپرى 
کرد ؛ فصلى پر از مصدومیت. او تا مى خواست اوج بگیرد، 

آسیب مى دید.
جبارى از این مصدومیت ها خسته شده است. او بارها 
و بارها زانوى خود را به تیغ جراحان سپرده و گویا دیگر 
دوست ندارد این اتفاق رخ دهد. همانقدر که خداحافظى 
او از تیم ملــى غافلگیر کننده بود، شــاید به همان 

اندازه خداحافظــى اش از فوتبال 
شــما را غافلگیــر 

کند. جبارى 

دیگر نمى تواند بــا االهلى بــه کارش ادامه دهد. این 
باشگاه دنبال جذب بازیکن دیگرى است و بدین ترتیب، 
پیشنهاد او االهلى را ترك مى کند. جبارىدر حال حاضر

چشمگیرى ندارد. دو باشگاه قطرى مذاکرات نصفه و 
نیمه اى با این بازیکن داشته اند ولى هنوز توافقى حاصل 
نشده است. مجتبى بعد از این مذاکرات به نزدیکانش 
گفته: «هنوز تصمیم نگرفته ام بازى کنم یا خداحافظى. 
باید اول این تصمیم خود را نهایى کنم. اگر خواســتم 
بازى کنــم مذاکرات جدى ام را ادامــه مى دهم اگر نه 
کفش هایم را مى آویزم.» جبارى دوست دارد با پیراهن 
اســتقالل از فوتبال خداحافظى کند ولى امکان این 
ندارد. او با توجه به سابقه اى که در کار  مسئله وجود
با مربیان مختلف داشته، در تفکرات منصوریان 
جایى ندارد. ســرمربى اســتقالل به دنبال

دردســر نمى گردد و به همین دلیل 
عالقه اى به بازگشــت 
بار نــدارد. هر جبارى

که نزدیکان
مجتبى صحب
است. جبارى
فصل دیگر با

خداحافظى  اش
بازیکن خاصى
با مصاحبه ها
قبل از جام ج
از تیم ملى، ه
معتقد بود به
فشــارى که
خواهد داشت
جبارى تصور
تورنمنت باید
همین خاطر
این بار هم بخ
تصمیم همه

ججبارىجبارىجبارى
 مهیاى مهیاى ی

 مى شود مى شود

مینا فرحبخش
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چهل تکه

«محمد ورفالى» دانشــجوى مهندسى شــیمى و برادرش 
«یحیى» توسط پلیس منچستر بازداشت شدند. به اعتقاد پلیس 
این دو برادر از نزدیکان «سلمان عبیدى» عامل انتحارى شهر 
منچستر هستند. پلیس این شهر، 16 نفر را در ارتباط با حمله 
تروریســتى اخیر بازداشت کرده اســت. در عین حال MI۵ به 
دنبال آغاز تحقیقات درباره علت نادیده گرفتن خطر ناشــى 
از این بمبگذار انتحارى اســت. «آمبر راد» وزیر کشور بریتانیا 
تأکید کرد: «برخى از اعضاى شبکه سلمان عابدى احتماًال هنوز 

فرارى هستند.»
پلیس بریتانیا اعالم کرده که بخش بزرگى از اعضاى این شبکه 
را بازداشت کرده است. در حمله تروریستى دوشنبه هفته گذشته 

به یک کنسرت در شهر منچستر حداقل 22 نفر کشته شدند.

در پى تیراندازى در ایالت مى سى سى پى آمریکا دستکم 
هشــت نفر از جمله معاون کالنتر کشته شدند؛ عامل این 

کشتار در محل حادثه توسط پلیس دستگیر شد.
این مسئول امنیتى در ساعات شب کشته شده است. این 
پلیس کشته شــده که هنوز هویت او اعالم نشده است در 
پاســخ به تلفنى از خانه اى در مى سى سى پى به آن خانه 

رفته بود. 
مظنون این تیراندازى فردى به نام «ویلى کورى گادبولد» 
هم اکنون در بازداشت است. ظاهراً او این قربانیان را در سه 
مکان مختلف کشته است. گفتنى است او یک نوجوان را 
نیز گروگان گرفته بود. انگیزه این قتل ها هنوز مشــخص 

نیست.

«زبیگنیو هومینسکى»  مهاجر 38 ســاله لهستانى، هنگامى که 
دختر 9 ساله اى در حال بازگشت از مدرسه بوده او را ربوده و پس از 
شکنجه به شکل فجیعى به قتل رسانده است. مأموران پلیس، جسد 

این دختر را نزدیکى خانه اش در«دابروله» یافته اند.
«ژان پیر والنسى» از دادستان منطقه مى گوید: «این قاتل  بالفاصله 
پس از حمله شناسایى و دستگیر شــد. مأموران ما از مشخصات 
خودرو، این قاتل را شناسایى کرده اند.» مادر دختر به پلیس گفت 
که صداى فریاد دخترش را شنیده است اما نتوانسته براى وى کارى 
بکند. شواهد کالبد شکافى، خشونت جنسى و خفگى دختر را تأیید 
مى کند. متهم جزو مجرمان سابقه دار بوده که ورودش به فرانسه 
ممنوع بود. مأموران پلیس جسد دختربچه را یک ساعت و نیم پس از 

ربوده شدنش در نزدیکى محل زندگى وى یافته اند.

بازداشت ها در
 حادثه منچستر

دستگیرى 
عامل قتل عام 8 آمریکایى

قتل دختر 9 ساله 
در مسیر مدرسه  030201

در ساعت 22:00 مورخه 1396/03/04 وقوع یک نزاع 
و درگیرى دســته جمعى در منطقه رهبر، پارك ابوذر به 

کالنترى 144 جوادیه تهرانپارس اعالم شد .
با حضور مأمورین و انجام تحقیقات اولیه مشخص شد 
که درگیرى مابین دو گروه از افاغنه صورت گرفته و طى 
آن فردى به نام «حسین . ح» 35 ساله از ناحیه چپ قفسه 

سینه مورد اصابت جسم تیز قرار گرفته است.
در ســاعت 23:00 مورخــه 1396/03/04 ، از طریق 
بیمارستان لواســان به کالنترى 144 تهرانپارس اعالم 
شد که علیرغم اقدامات درمانى ، «حسین . ح» به علت 
شدت جراحت وارد شده فوت کرده است؛ پرونده مقدماتى 
با موضوع قتل عمد تشکیل شد و به دستور بازپرس شعبه 
پنجم دادسراى ناحیه 27 تهران، پرونده جهت رسیدگى در 
اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهى تهران بزرگ قرار

گرفت.
همزمان با انتقال «حسین . ح» به بیمارستان، مأمورین 
کالنترى 144 جوادیه تهرانپارس در همان شب درگیرى 
و پیش از اعالم خبر فوت مقتول از سوى بیمارستان ، اقدام 
به شناسایى افراد حاضر در نزاع و درگیرى و دستگیرى 
هشــت نفر از جمله پنج برادر مقتول و همچنین ســه 

خواهرزاده آنها مى کنند .
با ارجاع پرونده به اداره دهم آگاهى، کلیه افراد دســتگیر 
شــده به اداره دهم پلیس آگاهى کارآگاهان اداره دهم 

منتقل و تحقیقات از آنها آغازشد.
پنج برادر مقتول در اظهاراتى مشــابه عنوان داشــتند 
که درگیرى مابین آنها ( شــش برادر ) از یک سو و سه 
خواهرزاده آنها از سوى دیگر صورت گرفته و طى آن یکى 
از شش برادر به نام «حسین . ح» توسط یکى از خواهرزاده 

هاى آنها به نام «ویس»20 ساله به قتل رسیده است.
«ویس» که در تحقیقات اولیه منکــر هرگونه ارتکاب 
جنایت و قتل دایى خود شــده بــود، در ادامه تحقیقات 
پلیسى لب به اعتراف گشــود و در ساعت 10:00 مورخه 
1396/03/08 صراحتًا به قتل یکــى  از دایى هاى خود 

اعتراف کرد .
متهم در اعترافاتش عنوان داشــت: «براى آنکه مانع از 
کشته شدن خود توسط دایى حســین (مقتول) شوم، در 
یک لحظه توانستم چاقو را از دستش گرفته و ضربه اى را 

به سمتش پرتاب کنم که چاقو به سینه اش برخورد کرد؛ 
بالفاصله پس از آن من به همراه دو برادرم محل را ترك 
کردیم اما پس از دقایقى توسط مأمورین دستگیر شدیم .»
متهم در خصــوص چگونگى آغــاز درگیــرى نیز به 
کارآگاهان گفت: «به همــراه برادرانم در خانه بودیم که 
دایى حسین (مقتول) با مادرم تماس گرفت و از او خواست 
تا من به پارك بروم و در خصوص برخى اختالفات که از 
مدت ها پیش مابین ما ایجاد شــده بود، صحبت کنیم و 

موضوع را براى همیشه حل و فصل نماییم؛ مادرم از من 
خواست تا به پارك بروم و با برادرش آشتى کنم؛ به این 
نیت من به ســمت پارك به راه افتادم و دو برادرم نیز به 
دنبال من آمدند اما در داخل پارك ناگهان متوجه شدیم 
که تمامى دایى ها ( شش دایى )  آنجا هستند و در واقع آنها 
قصد و نیت دیگرى براى کشاندن ما به پارك داشته اند. به 
محض مشاهده ما، آنها شروع به کتک زدن ما کردند؛ در 
حالى که به شدت از آنها کتک مى خوردم، در یک لحظه 

توانستم چاقو را از دست مقتول خارج کرده و ضربه اى را با 
آن به سمتش پرتاب کنم و ...»

ســرهنگ کارآگاه حمید مکرم، معاون مبارزه با جرائم 
جنایى تهران بزرگ، با اعالم ایــن خبر گفت: «با توجه 
به اعتراف صریح متهم به ارتکاب جنایت، قرار بازداشت 
موقت از سوى بازپرس محترم پرونده و متهم جهت انجام 
تحقیقات تکمیلى در اختیــار اداره دهم ویژه قتل پلیس 

آگاهى تهران بزرگ قرار گرفته است.»

6 دایى و 3 خواهرزاده 
به جان هم افتادند

روز 20 فروردین ماه امسال  وقوع یک سرقت خشن از خانه اى در خیابان حبیب اللهى به کالنترى 118 ستارخان 
اعالم شد.

با حضور مأمورین در محل و انجام تحقیقات اولیه مشخص شد مردى  پس از ورود به خانه زن65 ساله و اطالع از 
محل نگهدارى اموال باارزش این زن اقدام به سرقت بیش از 80 میلیون تومان طال و جواهرات و پول داخل منزل 

وى کرده و از محل متوارى شده است.
ماجراى این ســرقت به دســتور بازپرس شــعبه 
چهاردهم دادسراى ناحیه 2 تهران،  در اختیار پایگاه 

دوم پلیس آگاهى تهران  قرار گرفت.
زن تنها در ایــن مرحله  بــه کارآگاهان گفت: 
«ساعت  3 بعد از ظهر داخل خانه نشسته بودم 
که زنگ خانه به صــدا در آمد؛ مردى خودش 
را مأمور بانک معرفى کرد و مدعى شــد که 
من در قرعه کشى بانک برنده چند میلیون 
تومان پول شدم؛ به این بهانه این شخص 
که لباس سفید به تن داشت وارد خانه شد 
و پس از لحظاتى از من درخواست مدارك 
شناســایى کرد تا به قول خودش امور 
ادارى جهت تحویل پول قرعه کشــى 
را انجام دهـــد. براى آوردن مدارك 
شناسایى به سراغ کمد دیوارى داخل 
یکى از اتاق ها رفتــه بودم؛ ناگهان 
احساس کردم شخصى پشت سرم 

ایستاده! که به محض برگشتن با این مرد روبه رو شدم؛ 
قصد اعتراض به حضور او در داخل اتاق را داشتم که ناگهان به سمت من حمله ور 

شد و در حالى که قدرت مقابله با او را نداشتم، همه طال و جواهرات و پول هایم را از داخل کمد دیوارى سرقت 
کرد و از محل متوارى شد.»

کارآگاهان با شنیدن این ماجرا و با توجه به شیوه و شگرد ســرقت به بررسى وقوع سرقت هاى مشابه پرداخته و 
اطالع پیدا کردند که سرقت هاى مشابه دیگرى در دیگر مناطق تهران دقیقاً به همین شیوه و شگرد رخ داده است.
بررسى اظهارات مالباختگان جدید نشان داد که مردى با مشخصات یکسان و تحت عناوین «مأمور اداره بیمه» یا 
«کارمند بانک» و به بهانه هاى مختلف «پرداخت حقوق مستمرى» و یا «برنده شدن افراد در قرعه کشى بانک» 
به در خانه هایى که در همه آنها افراد سالخورده (عمدتاً پیرزن) زندگى مى کنند، مراجعه کرده است پس از ورود به 
منازل افراد، در صورت امکان به شیوه «کش روى» و در صورت اطالع مالباختگان از هویت واقعى اش به شیوه 
«زورگیرى» اقدام به سرقت پول، طال و جواهرات کرده و ســرانجام با یک موتورسیکلت طرح ویو آبى رنگ از 

محل متوارى شده است.
کارآگاهان با بهره گیرى از اظهارات شکات و مالباختگان در خصوص مشخصات ظاهرى سارق، شیوه و شگرد 
سرقت و نهایتًا بهره گیرى از سوابق مجرمان سابقه دار موفق به شناسایى یکى از مجرمان سابقه دار و حرفه اى 

به نام «فریدون . ن» 50 ساله شدند.
بررسى سوابق «فریدون . ن» حکایت از آن داشت که این شخص از مجرمین سابقه دار و حرفه اى با 13 سابقه 
دستگیرى و زندان است که در این 13 فقره بارها به اتهام ارتکاب جرائم مختلف کالهبردارى، قاپ زنى و سرقت 
منزل از سوى پایگاه هاى مختلف آگاهى دستگیر و روانه زندان شده و در بسیارى از پرونده سرقت هاى خود نیز 
دقیقًا به همین شــیوه و تحت عناوین «مأمور اداره بیمه» و یا «کارمند بانک» اقدام به سرقت از افراد سالخورده 

کرده است.
سرهنگ کارآگاه سعدا... گزافى، رئیس پایگاه دوم پلیس آگاهى تهران با اعالم این خبر گفت: «در ادامه اقدامات 
پلیسى جهت دســتگیرى "فریدون . ن" ، کارآگاهان با بهره گیرى از اطالعات موجود در سوابق متهم اقدام به 
شناسایى آخرین محل سکونت وى در محدوده میدان شــهداى هفتم تیر کرده ودر تحقیقات پلیسى اطالع پیدا 
کردند که این شخص به واسطه اقدامات مجرمانه از سوى خانواده طرد و در حال حاضر بالمکان است لذا در ادامه 
پیگیرى پرونده و به جهت دستگیرى این متهم سابقه دار و حرفه اى و همچنین شناسایى سایر شکات و مالباختگان 

احتمالى، تقاضاى انتشار بدون پوشش تصویر این شخص از سوى بازپرس محترم پرونده صادر شده است.»
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ن مرد روبه رو شدم؛ 
 تاق را داشتم که ناگهان به سمت من حمله ور 

این مرد، شکارچى زنان تنهاست

معاون دادستان مشــهد با تأیید خبر صدور کیفرخواست 
«محــارب» براى عامل دســتبرد مســلحانه به قرض 
الحســنه ثامن(ع) مشــهد گفت: ظهر بیســت و ششم 
فروردین گذشــته جوان موتورسوارى که نقاب به چهره 
داشت و ســالح کلت کمرى را در دست مى فشرد وارد 
مؤسسه قرض الحسنه ثامن(ع) در خیابان چمن مشهد 
شد. قاضى حیدرى افزود: سارق مسلح با تهدید کارکنان 
مؤسســه اعتبارى حدود دو میلیون تومان را سرقت کرد 

و متوارى شد.
وى گفت: پس از وقوع این حادثــه بالفاصله تحقیقات 

قضائى و انتظامى با حضور کارآگاهــان اداره جنایى در 
محل حادثه آغاز شد تا اینکه ســه روز بعد کارآگاهان با 
پیگیرى سرنخ هاى موجود و صدور دستورات ویژه قضائى 
موفق شدند دزد مسلح ســیاهپوش را در مخفیگاهش 
دستگیر کنند. سرپرست مجتمع قضائى انقالب اسالمى 
مشــهد خاطرنشــان کرد: پس از اعتراف صریح متهم 
31ساله به جرم ارتکابى، سالح جنگى به همراه مهمات 
و موتورسیکلت مورد استفاده وى در سرقت نیز کشف و 

ضبط شد.
قاضى حیدرى بــا تأکید بر اینکه متهــم در بازجویى ها 

عنوان کرد بخاطر نداشــتن نگهبان مسلح به مؤسسه 
مذکور دســتبرد زده است بالفاصله دســتور پلمب این 
مؤسسه اعتبارى نیز صادر شد. معاون دادستان عمومى 
و انقالب مشهد گفت: این ســارق 31 ساله که «سعید» 
نام دارد در بازجویى ها مدعى شــد پول هاى مسروقه را 

خرج کرده است.
قاضى حیدرى افزود: به متهم این پرونده اتهام «محارب» 
از طریق شرکت در ســرقت مســلحانه تفهیم شد که  
کیفرخواســت مذکور به تأیید دادستان مشهد رسید  و به 

دادگاه کیفرى ارسال شد.

دزد سیاهپوش مسلح در یک قدمى اعدام 

حکم اعدام دو نفر از اعضاى باند ســارقان مســلح که در یک شب به 9 
سوپرمارکت و رستوران و فســت فود در پایتخت دستبرد زده بودند تأیید 

شد.سه عضو دیگر این باند نیز به حبس و تبعید محکوم شدند.
اعضاى این گروه سرقت هایشــان را از 23آذر 95شــروع کردند. آنها در 
نخستین شب با استفاده از یک خودروى سمند به سوپرمارکتى در جنوب 
شرق تهران دستبرد زدند. ســه نفر از دزدان که نقاب به صورت داشتند از 
ماشین پیاده شده و وارد مغازه شدند. یکى از آنها قمه و شمشیر و دیگرى 
اسلحه و شوکر در دست داشت که با آن صاحب سوپرمارکت را تهدید به 
قتل کردند. در ادامه نفر سوم خودش را پشت دخل رساند و تمامى پول هاى 

موجود در آن را سرقت کرد.
به دنبال این ســرقت، دستگیرى دزدان مسلح در دســتور کار پلیس قرار 
گرفت. هنــوز ردى از آنها به دســت نیامده بود که گزارش چند ســرقت 
مشــابه دیگر هم به مأموران رسید و این نشــان مى داد که دزدان خشن 
به صورت سریالى و سازمان یافته نقشــه هاى خود را پیش مى بردند. به 
گفته مالباخته ها، دزدان در تمامى ســرقت ها از خودروى ســمند سفید 
رنگى استفاده مى کردند که در ادامه تحقیقات مشخص شد پالك خودرو 

سرقتى است.
جستجو براى دســتگیرى دزدان ادامه داشــت تا اینکه آنها مخوف ترین 
سرقتشان را مرتکب شــدند. دزدان نقابدار در یک شــب به 9رستوران و 
سوپرمارکت از جنوب شرق تا غرب پایتخت، دستبرد زدند. آنها از ساعت 
23سرقت هاى مسلحانه را آغاز کردند و ساعت یک بامداد همان شب و پس 
از آخرین سرقت گریختند. آنها در همه سرقت ها با اسلحه، قمه و شمشیر 

صاحبان رستوران ها و سوپرمارکت ها را تهدید به قتل کردند و موجودى 
دخل را به سرقت بردند.

کارآگاهان ســرانجام با انجام اقدامات اطالعاتى هر پنج سارق مسلح را 
شناسایى کردند و آنها را در عملیاتى غافلگیرانه در قرچک و تهران به دام 
انداختند. این گروه مخوف پس از دســتگیرى پیش روى قاضى نصرتى، 
بازپرس دادسراى ویژه سرقت قرار گرفتند و به ارتکاب 18فقره سرقت اقرار 

کردند. آنها مدعى شدند که در این سرقت ها 30میلیون تومان پول گیرشان 
آمده است. سرکرده باند که مدعى بود بازیگر تئاتر و بدلکار است و در یکى 
از سریال هاى معروف هم بدلکارى کرده در بازجویى ها گفت: «همه  چیز 
براى من یک بــازى مهیج بود و چون عالقه زیــادى به دیدن فیلم هاى 
هالیوودى دارم تصمیم گرفتم به سبک این فیلم ها به مغازه ها حمله کنیم 
و دست به سرقت بزنیم تا هم هیجان را تجربه کرده باشیم و هم مشکل 

مالى مان حل شود.»
وى درخصوص جزئیات سرقت سمند گفت: «با دو نفر از بچه هاى باند در 
ترمینال جنوب سوار خودروى سمند شدیم و در بین راه با تهدید شمشیر و 
گاز اشک آور، خودرو را سرقت کردیم و راننده را به بیرون از ماشین انداختیم. 
پس از آن اسلحه اى در ورامین خریدم و راهى مغازه ها شدیم.» سرکرده باند 
به جز این دزدى ها به سرقت از دو راننده کامیون حوالى آزادگان هم اقرار 
کرد و گفت: «با همدستانم با تهدید شوکر و شمشیر به سراغ راننده هایى که 

کنار جاده توقف کرده بودند رفتیم و اموالشان را سرقت کردیم.»
پس از تکمیــل تحقیقات قاضى پرونده براى دو نفــر از متهمان این باند 
درخواست محاربه کرد و پرونده پس از صدور کیفرخواست به دادگاه انقالب 
فرستاده شد. دو نفر از متهمان پس از محاکمه در دادگاه انقالب، محارب 
شناخته و به اعدام و مابقى به جرم سرقت مسلحانه به حبس و تبعید محکوم 
شدند. احکام صادره با اعتراض متهمان به دیوان عالى کشور فرستاده شد 
که قضات دیوان نیز مهر تأیید بر آن زدند. به ایــن ترتیب آنها به اجراى 
احکام دادسراى جنایى تهران فرستاده شــدند و شمارش معکوس براى 

اجراى حکم اعدام آغاز  شد.

شمارش معکوس براى 
اعدام دزدان سوپرمارکت ها 

 پســر جوانى که بخاطــر بدهــى دو میلیون تومانى، 
دوستش را به قتل رسانده بود، با پرداخت 175 میلیون 

تومان از قصاص گریخت.
در این جنایت کــه دهم تیــر ســال 93 در بزرگراه 
آزادگان اتفاق افتاد پســر دانشــجو، همکار سابقش 
را به  علــت دو میلیون تومان با ضربــات چاقو به قتل 

رساند.
متهم که بالفاصله پس از دســتگیرى به قتل اعتراف 
کرده بود به کارآگاهان گفت: «من دانشــجو هســتم 
و براى تأمین پول دانشــگاه، در قهوه خانه اى کار پیدا 
کردم. همانجا با مقتول که کارگر آنجا بود آشنا شدم. 
اما چند روز بعد به دالیلى او اخراج شــد و چون شماره 
حساب نداشت قرار شــد دو میلیون تومان پول تسویه 

حسابش را به حساب من بریزند. چند روز بعد سراغ من 
آمد تا پولش را بگیرد اما بر ســر همین موضوع درگیر 

شدیم و با چاقو او راکشتم.»
با این اعتراف ها متهم در شــعبه دهم دادگاه کیفرى 
محاکمه و به قصاص محکوم شــد. اما خانواده اش با 
پرداخت 175 میلیون تومان رضایت اولیاى دم را گرفته 

و فرزندشان از اعدام نجات پیدا کرد. 
متهم بار دیگر در شعبه دهم دادگاه کیفرى به ریاست 
قاضى قربانزاده از جنبه عمومى جرم محاکمه شد. پسر 
جوان که به شدت نادم و پشیمان بود گفت: «توبه کردم 

و خواستار بخشش هستم.» 
در پایان جلسه قضات وارد شور شدند و به زودى رأى 

این پرونده را صادر خواهند کرد.

سرنوشت دانشجویى که 
بخاطر 2 میلیون تومان 

آدم کشت
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برابرآراءصادره هیئتهاى اول ودوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقردرواحدثبتى نجف آباد تصرفات 

مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرزگردیده است. لذا مشخصات متقاضیان 
وامالك موردتقاضا به شرح زیربه منظوراطالع عموم دردونوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى شود درصورتى که اشخاص نسبت به صدور سندمالکیت 
متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانندازتاریخ انتشار اولین آگهى به 

مدت دو ماه اعتراض خودرادراداره ثبت اسنادوامالك محل تسلیم وپس ازاخذ 
رسید،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خودرابه مرجع 

قضایى تقدیم نمایند
1- رأى شــماره 14252مورخــه 1395/11/24 خانم شــهنازرضائیان نجف آبادى به شناســنامه شــماره 
24737کدملى1090245297صادره نجف آباد فرزند اسداله درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 147/83 

مترمربع قسمتى ازپالك شماره 435اصلى واقع درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان 
2- رأى شــماره 15076مورخه 1395/12/10آقاى فرامرزکیماسى به شناسنامه شماره 3کدملى 119762521 
صادره فریدونشهر فرزند بهرام درششدانگ یک باب مغازه به مساحت 24/73 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 

87اصلى واقع دربخش 12حوزه ثبت اصفهان 
3- رأى شــماره 14875مورخه 1395/12/5 خانم فاطمه کریمیان کاکلکى به شناسنامه شماره 1497 کدملى 
1090980906صادره نجف آباد فرزند محمدهادى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 82/93 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 5فرعى از447اصلى واقع درقطعه 10بخش 11ثبت  اصفهان 
4- رأى شماره 15535مورخه 1395/12/22آقاى محسن صالحى نجف آبادى  به شناسنامه شماره 482کدملى 
1091548005صادره نجف آباد فرزند ابراهیم درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 65/21 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 254اصلى واقع درقطعه 3بخش 11ثبت اصفهان 
5- رأى شــماره 14836مورخــه 1395/12/5 آقــاى رمضان دهقانى به شناســنامه شــماره 1631کدملى 
4848693497صادره الیگودرزفرزند احمد درششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 250/99مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 87اصلى واقع دربخش 12ثبت اصفهان 
6- رأى شــماره 15079مورخــه 1395/12/10 خانــم پروانه ســورانى به شناســنامه شــماره 12کدملى 
4623016651صادره شهرکرد فرزند علیمردان درششدانگ یک باب خانه به مساحت 305/05مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 87اصلى واقع دربخش 12حوزه ثبت ملک اصفهان 
7- رأى شــماره 15552مورخه 1395/12/22خانم زهرا عباســى دره بیدى به شناســنامه شماره 20کدملى 
5499853649صادره نجف آباد فرزند محمددرششدانگ یک باب مغازه وخانه به مساحت 55/40 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 87اصلى واقع دربخش 12حوزه ثبت ملک اصفهان 
8- رأى شــماره 14851مورخه 1395/12/5آقــاى یحیى یادگارصالحى به شناســنامه شــماره 13کدملى 
5759865080صادره فریدونشــهر فرزند یداله درششدانگ یک باب مغازه وطبقه مسکونى فوقانى به مساحت 

63/28مترمربع قسمتى ازپالك شماره 6اصلى واقع دربخش 12ثبت اصفهان 
9- رأى شــماره 15051مورخــه 1395/12/10آقــاى رحمت اله رحیمى به شناســنامه شــماره 51کدملى 
5499486433صادره تیران فرزند اسداله درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 200مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دربخش 12حوزه ثبت ملک اصفهان 
10- رأى شــماره 15057مورخــه 1395/12/10خانــم صغرى محمدى به شناســنامه شــماره 3کدملى 
5499484171صادره تیران فرزندمسیب درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 200مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دربخش 12حوزه ثبت ملک اصفهان 
11- رأى شــماره 14744مورخه 1395/12/3 آقاى على اکبرقائدى حیدرى به شناســنامه شماره 50کدملى 
4622903849صادره شهرکرد فرزند صفرعلى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 187/15مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 87اصلى واقع دربخش 12ثبت اصفهان 
12- رأى شــماره 14745مورخه 1395/12/3آقاى على اکبرقائدى حیدرى به شناســنامه شماره 50کدملى 
4622903849صادره شهرکرد فرزند صفرعلى درششدانگ یک باب مغازه به مساحت 19/77مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 87اصلى واقع دربخش 12ثبت اصفهان 
13- رأى شــماره 15147مورخه 1395/12/11آقاى منصورحقیقى نجف آبادى به شناسنامه شماره 53کدملى 
1091543712صادره نجف آباد فرزند رضا درششدانگ یک باب مغازه وفوقانى مسکونى به مساحت 146/31 

مترمربع قسمتى ازپالك شماره 189اصلى واقع درقطعه 11بخش 11ثبت اصفهان 
14- رأى شــماره 15395مورخــه 1395/12/17خانــم زهــره زمانــى دره بیدى به شناســنامه شــماره 
1848کدملى1090351445صــادره نجــف آبــاد فرزند مصطفى درششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 

107/38مترمربع قسمتى ازپالك شماره 112اصلى واقع درقطعه 6بخش 11ثبت اصفهان 
15- رأى شماره 15426مورخه 1395/12/18 خانم فاطمه کاظمى نجف آبادى به شناسنامه شماره 2204کدملى 
1091284075صادره نجف آباد فرزند رضا درششدانگ یک باب خانه به مساحت 146/70مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 550اصلى واقع درقطعه 5بخش 11ثبت اصفهان 
16- رأى شماره 15527مورخه 1395/12/22 آقاى موسى ســلطانى درکانى به شناسنامه شماره 114کدملى 
5759202669صادره چادگان فرزند امیراله درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 157/57مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 87اصلى واقع دربخش 12ثبت اصفهان 
17- رأى شماره 14968مورخه 1395/12/8خانم حکیمه پوالدچنگ نجف آبادى به شناسنامه شماره 655کدملى 
1091268606صادره نجف آباد فرزند حسنعلى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 240/75مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 285اصلى واقع درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان 
18- رأى شــماره 15528مورخــه 1395/12/22آقــاى مهدى موحدى به شناســنامه شــماره 534کدملى 
1090957270صادره نجف آباد فرزند حســینعلى درســه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 

136/85مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1214/4واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان 
19- رأى شماره 15533مورخه 1395/12/22خانم راضیه بهرامى قلعه سفیدى به شناسنامه شماره 92کدملى 
1091682089صادره نجف آباد فرزند فضل اهللا درســه دانگ مشــاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 

136/85مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1214/4واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان 
20- رأى شــماره 14966مورخــه 1395/12/8آقــاى محمدصالحــى به شناســنامه شــماره 932کدملى 
5759551681صادره فریدن فرزند حیاتقلى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 225مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 87اصلى واقع دربخش 12ثبت اصفهان 
21- رأى شــماره 14931مورخه 1395/12/7آقاى ســید احمد موســوى به شناســنامه شــماره 1کدملى 
5499673314صادره تیران فرزند سیدهاشم درششدانگ یک باب خانه به مساحت 245/62مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 87اصلى واقع دربخش 12ثبت اصفهان 
22- رأى شــماره 15524مورخــه 1395/12/22 آقــاى فرهاد گله پوربه شناســنامه شــماره 129کدملى 
1910412384فرزند عزیزمراد درششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 200مترمربع قسمتى ازپالك شماره 

87اصلى واقع دربخش 12ثبت اصفهان 
23- رأى شماره 15307مورخه 1395/12/15 خانم توران توکلى نجف آبادى به شناسنامه شماره 364کدملى 
1091451915صادره نجف آباد فرزند مصطفى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 181/11مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 1164/2واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان 
24- رأى شماره 15534مورخه 1395/12/22آقاى مصطفى منتظرى نجف آبادى به شناسنامه شماره 1199کدملى 
1090834950صادره نجف آباد فرزند محمددرششدانگ یک باب خانه به مساحت 189مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 648اصلى واقع درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان 
25- رأى شماره 12997مورخه 1395/10/28آقاى سید محمد هاشمى چقائى به شناسنامه شماره 147کدملى 
1129574970صادره فریدونشهر فرزند سید احمددرششدانگ یکباب خانه به مساحت 184/14مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
26- رأى شــماره 12859مورخــه 1395/10/25خانم صدیقه شــاه پورى به شناســنامه شــماره 3کدملى 
5499478260صادره تیران فرزند على درششدانگ یکباب خانه به مساحت 194/77مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 87اصلى واقع دربخش 12ثبت اصفهان 
27- رأى شــماره 15351مورخه 1395/12/16آقاى بهمن شامحمدى به شناســنامه شماره 26018کدملى 
1090258127صادره نجف آباد فرزند لهراســب درچهاردانگ مشاع ازششــدانگ یک باب مغازه به مساحت 

139/87مترمربع قسمتى ازپالك شماره 6اصلى واقع دربخش 12ثبت اصفهان 
28- رأى شماره 15352مورخه 1395/12/16خانم اعظم انتشارى نجف آبادى به شناسنامه شماره 85کدملى 
1091187436صــادره نجف آباد فرزند نصراهللا دردودانگ مشــاع ازششــدانگ یک باب مغازه به مســاحت 

139/87مترمربع قسمتى ازپالك شماره 6اصلى واقع دربخش 12ثبت اصفهان 
29- رأى شــماره 15029مورخه 1395/12/10آقاى احمدعلى اســترکى به شناســنامه شــماره 48کدملى 
1129237397صادره فریدونشهر فرزند خیرگرد درششدانگ یک باب خانه به مساحت 234/90مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 87اصلى واقع دربخش 12حوزه ثبت ملک اصفهان 
30- رأى شــماره 13387مورخــه 1395/11/5آقــاى مهــدى ذکریا به شناســنامه شــماره 1312کدملى 
1090965052فرزند عباسعلى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 158/16 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 1347واثع درقطعه 2بخش 11ثبت اصفهان 
31- رأى شماره 13386مورخه 1395/11/5خانم اکرم حســناتى نجف آبادى به شناسنامه شماره 438کدملى 
1091038325صادره نجف آباد فرزند عباســعلى درســه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 

158/16مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1347واقع درقطعه 2بخش 11ثبت اصفهان 
32- رأى شماره 15050مورخه 1395/12/10 خانم نجمه فقهى نجف آبادى به شناسنامه شماره 7081کدملى 
1092155406صادره نجف آباد فرزند رضا درششدانگ یکباب خانه به مساحت 65/52مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 475اصلى واقع درقطعه 7بخش 11ثبت اصفهان 
33- رأى شماره 15264مورخه 1395/12/14 آقاى مهدى صالحى نجف آبادى به شناسنامه شماره 854کدملى 
1091195137صادره نجف آباد فرزند ناصر درششدانگ یک باب خانه به مساحت 137/80مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 296اصلى واقع درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان
34- رأى شماره 15272مورخه 1395/12/15آقاى سیدحسن صالحى گوهردره به شناسنامه شماره 19کدملى 
1129856186صادره فریدونشهر فرزند حسین درششدانگ یک باب خانه به مساحت 227/43مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 87اصلى واقع دربخش 12ثبت اصفهان 
35- رأى شــماره 15265مورخه 1395/12/14آقاى ســبزواررضایى میرقائد به شناسنامه شماره 130کدملى 
5558702672فرزند غالم درششدانگ یکباب خانه به مساحت 150مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى 

واقع دربخش 12ثبت اصفهان 
36- رأى شــماره 15038مورخــه 1395/12/10آقاى محمدمهرپروربه شناســنامه شــماره 56291کدملى 
1280990902صادره اصفهان فرزند ناصردرششدانگ یک باب خانه به مساحت 184/30 مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 855اصلى واقع درقطعه 3بخش 11ثبت اصفهان   
37- رأى شــماره 15078مورخه 1395/12/10خانم رضیه اســدى جاجائى به شناســنامه شــماره 3کدملى 
1091568936صادره نجف آباد فرزند تقى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 230/87 مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 235اصلى واقع درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان 
38- رأى شــماره 8963مورخه 1395/7/24آقاى هاشم موســوى موگوئى به شناسنامه شــماره 89کدملى 
1129273776صادره فریدونشهر فرزند سهراب درششدانگ یک باب خانه به مساحت 117/63مترمربع قسمتى 

ازپالك شش اصلى واقع دربخش 12ثبت اصفهان 
39- رأى شــماره 15774مورخه 1395/12/26آقاى احمد جمشــیدیان به شناســنامه شــماره 186کدملى 
1092312625صادره نجف آباد فرزند صادق درششدانگ یکباب خانه به مساحت 248مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 391/1واقع دربخش 9ثبت اصفهان 
40- رأى شــماره 15773مورخه 1395/12/26آقاى محمدعلى رضایى به شناســنامه شــماره 306کدملى 
1970951303صادره مسجدسلیمان فرزند لطفعلى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 296/90مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
41- رأى شــماره 160مورخه 1396/1/8 آقاى مهدى جوزى نجف آبادى به شناســنامه شماره 3755کدملى 
1091430209صادره نجف آباد فرزند حسن درششدانگ یکباب خانه به مساحت 120/40مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 6اصلى واقع دربخش 12ثبت اصفهان 
42- رأى شماره 15614مورخه 1395/12/23آقاى احسان شریفیانا نجف آبادى به شناسنامه شماره 3292کدملى 
1091346828صادره نجف آباد فرزند رضا دردودانگ مشاع ازششدانگ یکباب پمپ بنزین به مساحت 602مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 270واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان 
43- رأى شماره 15612مورخه 1395/12/23 آقاى رضا شریفیانانجف آبادى به شناسنامه شماره 923کدملى 
1090931387صادره نجف آباد فرزند اسماعیل درچهاردانگ مشاع ازششدانگ یکباب پمپ بنزین به مساحت 

602مترمربع قسمتى ازپالك شماره 270واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان 
44- رأى شماره 14043مورخه 1395/11/19 آقاى عبدالمجید محمدى قلعه سفیدى به شناسنامه شماره 11کدملى 
1091664927صادره نجف آباد فرزند یداله درششدانگ یکباب مغازه به مساحت 55/58قسمتى ازپالك شماره 

391/1واقع دربخش 9ثبت اصفهان 
45- رأى شــماره 146مورخه 1396/1/9 خانم فهیمه خدادادئى نجف آبادى به شناسنامه شماره 3038کدملى 
1090363354صادره نجف آباد فرزند فتح اله درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 285/75مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 6اصلى واقع دربخش 12ثبت اصفهان 
46- رأى شــماره 15710مورخــه 1395/12/25آقــاى غنى ســورانى به شناســنامه شــماره 51کدملى 

4622786435صادره شهرکرد فرزند محمدباقردرششدانگ یکباب خانه به مساحت 234/70مترمربع قسمتى 
ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 

47- رأى شــماره 15616مورخه 1395/12/23آقاى ولى ظاهرى عبده وندبه شناســنامه شماره 683کدملى 
5559342564صادره فارسان فرزند محمددرششدانگ یکباب خانه به مساحت 150مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
48- رأى شــماره 15662مورخه 1395/12/24 آقاى غالمرضا کبیرزاده به شناســنامه شــماره 757کدملى 
1090843704صادره نجف آباد فرزند غالمعلى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 142/15مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 1248واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان 
49- رأى شماره 15648مورخه 1395/12/24آقاى قربانعلى پوربراتى نجف آبادى به شناسنامه شماره 825کدملى 
1091516731صادره نجف آباد فرزند محموددرششدانگ یکباب خانه به مساحت 116/13مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 111/9واقع درقطعه 6بخش 11ثبت اصفهان 
50- رأى شــماره 15604مورخــه 1395/12/23آقاى ســعید ســلبى به شناســنامه شــماره 1813کدملى 
1818014823صادره آبادان فرزند غالمعلى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 204مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 859واقع درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان 
51- رأى شــماره 15660مورخه 1395/12/24خانم ســکینه عباســى فراموشجانى به شناســنامه شماره 
27کدملى1755282028صادره اهوازفرزند جمعه درســه دانگ مشــاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 

150مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
52- رأى شــماره 15658مورخــه 1395/12/24آقــاى نوذرافشــارى بــه شناســنامه شــماره 
1189کدملى5759314157صادره چادگان فرزند پالونى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 

150مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
53- رأى شــماره 15627مورخه 1395/12/24آقاى اصغرجاللى نجف آبادى به شناسنامه شماره 165کدملى 
1091445079صادره نجف آباد فرزند محمدمهدى درســه دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 

205/78مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1064واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان 
54- رأى شماره 15632مورخه 1395/12/24خانم طاهره معینى نجف آبادى به شناسنامه شماره 648کدملى 
1091492883صادره نجف آباد فرزند باقر درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 205/78مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 1064واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان  
55- رأى شــماره 15734مورخــه 1395/12/25آقــاى ولى اهللا عباســى به شناســنامه شــماره 4کدملى 
5559824917صادره فارسان فرزند محمددرششدانگ یکباب خانه به مساحت 228/10مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
56- رأى شماره 15767مورخه 1395/12/26آقاى مجتبى کریمى خیرآبادى به شناسنامه شماره 27225کدملى 
1090270259صادره نجف آباد فرزند محمود درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 117/52مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 86/1واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان 
57- رأى شــماره 15728مورخه 1395/12/25آقاى محمدعیدى وندى به شناســنامه شماره 1606کدملى 
1972363085صادره مسجدسلیمان فرزند خانعلى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 230/40مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
58- رأى شــماره 15730مورخه 1395/12/25آقاى محمد عیدى وندى به شناســنامه شماره 1606کدملى 
1972363085صادره مسجدسلیمان فرزند خانعلى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 300مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان
59- رأى شــماره 83مورخه 1396/1/8 خانم آمنه ســادات صدرالدینى به شناســنامه شــماره 549وکدملى 
1090971427صادره نجف آباد فرزند سید اسماعیل درششدانگ یکباب خانه به مساحت 270/18مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 457واقع درقطعه 7بخش 11ثبت اصفهان  
60- رأى شماره 15708مورخه 1395/12/25آقاى محمدصادقیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 637کدملى 
1091040311صادره نجف آباد فرزند باقردرسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 202/12مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 212واقع درقطعه 3بخش 11ثبت اصفهان 
61- رأى شــماره 15707مورخه 1395/12/25خانم رقیه شریفیانانجف آبادى به شناسنامه شماره 608کدملى 
1091088926صادره نجف آباد فرزند على درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 202/12مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 212واقع درقطعه 3بخش 11ثبت اصفهان 
62- رأى شــماره 15267مورخه 1395/12/14خانم وحیده جمجاه امینه به شناســنامه شــماره 456کدملى 
1290322392صادره اصفهان فرزند قدیرعلى درســه دانگ مشــاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 

97/70مترمربع قسمتى ازپالك شماره 471اصلى واقع درقطعه 7بخش 11ثبت اصفهان 
63- رأى شــماره 15266مورخــه 1395/12/14آقاى على اصغررضایى به شناســنامه شــماره 13کدملى  
5759787446 صادره چادگان  فرزند شهســوار درســه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 

97/70مترمربع قسمتى ازپالك شماره 471اصلى واقع درقطعه 7بخش 11ثبت اصفهان 
64- رأى شماره 966مورخه 1396/2/3 آقاى محسن نصربه شناسنامه شماره 59233کدملى 0033966818صادره 
تهران فرزند قربانعلى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 369/85مترمربع قسمتى ازپالك شماره 546اصلى 

واقع درقطعه 3بخش 11ثبت اصفهان 
65- رأى شماره 15763مورخه 1395/12/26خانم اعظم مانده گارنجف آبادى به شناسنامه شماره 2154کدملى 
1091256500صادره نجف آباد فرزند اسماعیل درششدانگ یکباب خانه به مساحت 141/26مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 381واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان 
66- رأى شــماره 13804مورخــه 1395/11/13 خانم نصــرت ذکریا به شناســنامه شــماره 391کدملى 
1091216681صادره نجف آباد فرزند مهدى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 148مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 582اصلى واقع درقطعه 7بخش 11ثبت اصفهان 
67- رأى شــماره 13805مورخــه 1395/11/13آقــاى مجید پورعلى نجف آبادى به شناســنامه شــماره 
1386کدملى 1091164142صادره نجف آباد فرزند محمدرضا درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به 

مساحت148مترمربع قسمتى ازپالك شماره 582اصلى واقع درقطعه 7بخش 11ثبت اصفهان 
68- رأى شــماره 15722مورخــه 1395/12/25خانم کبرى همتى ها به شناســنامه شــماره 1055کدملى 
109089993صادره نجف آباد فرزندعلى محمد درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 300مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهربخش 12ثبت اصفهان 
69- رأى شــماره 15721مورخه 1395/12/25آقاى محمدمهدى مهربانى به شناســنامه شماره 927کدملى 
1090832230صادره نجف آباد فرزندعلى محمد درســه دانگ مشــاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 

300مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهربخش 12ثبت اصفهان 
70- رأى شماره 13743مورخه 1395/11/12آقاى على جمعه ظاهرى عبده وندبه شناسنامه شماره 649کدملى 
5559362727صادره کوهرنگ فرزند قباد درششدانگ یک باب خانه به مساحت 200مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 87اصلى واقع دربخش 12ثبت اصفهان 
71- رأى شــماره 15745مورخــه 1395/12/25آقــاى محمدخواجــه پوربــه شناســنامه شــماره 
5کدملى1129711811صادره فریدونشــهرفرزند گالل درســه دانگ مشــاع ازششــدانگ یکباب خانه به 

مساحت199/40مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
72- رأى شــماره 15747مورخه 1395/12/25خانم فاطمه الســادات محمدى به شناسنامه شماره 2کدملى 
1129743128صادره فریدونشــهرفرزند سیدعزیزدرســه دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 

199/40مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهربخش 12ثبت اصفهان 
73- رأى شــماره 14328مورخــه 1395/11/25خانــم هماقادرى چوبینى به شناســنامه شــماره 2کدملى 
4679514973صادره فارسان فرزند صفى اهللا درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 147/13مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
74- رأى شــماره 106مورخــه 1396/1/8آقاى مصطفى ابوالقاســمى به شناســنامه شــماره 424کدملى 
1091319103صادره نجف آباد فرزند قربانعلى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 109/50مترمربع  که قسمت 
واقع شده برروى پالك شماره 518/3 به مساحت 84مترمربع وقسمت واقع شده برروى پالك شماره 518/4به 

مساحت 25/67مترمربع واقع درقطعه 7بخش 11ثبت اصفهان 
75- رأى شــماره 15765مورخه 1395/12/26آقاى یوســف محمدى مهربه شناســنامه شماره 821کدملى 
1911427547صادره مسجدسلیمان فرزند على درششدانگ یکباب خانه به مساحت 172/50مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 899واقع درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان
76- رأى شماره 15769مورخه 1395/12/26آقاى جالل مختارى کرچکانى به شناسنامه شماره 667کدملى 
1829357743صادره خرمشهر فرزند جمال درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت81/25مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 1247واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان 
77- رأى شــماره 15771مورخــه 1395/12/26خانم اکرم کاظمى  به شناســنامه شــماره 26410کدملى 
1090262043صــادره نجــف آبــاد فرزند عبدالرزاق  درســه دانگ مشــاع ازششــدانگ یکبــاب خانه به 

مساحت81/25مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1247واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان 
78- رأى شماره 81مورخه 1396/1/8خانم عظیمه ذکریا به شناسنامه شماره 27885کدملى 1090276869صادره 
نجف آباد فرزند قربانعلى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 149/21مترمربع قسمتى ازپالك شماره 813واقع 

درقطعه 8بخش 11ثبت اصفهان 
79- رأى شــماره 105مورخــه 1396/1/8 خانــم زهــره صفرنوراله به شناســنامه شــماره 1284کدملى 
1090964773صادره نجف آباد فرزند بخشعلى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 207/74مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 92واقع درقطعه 3بخش 11ثبت اصفهان 
80- رأى شــماره 920مورخه 1396/1/31خانم رضوان ایوبى نجف آبادى به شناســنامه شــماره 20کدملى 
1091084041صادره نجف آباد فرزند قربانعلى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 147/12مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 638 اصلى واقع درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان 
81- رأى شماره 11795مورخه 1395/9/30خانم زهره غفارى به شناسنامه شماره 22کدملى 5499406278صادره 
تیران فرزند قلى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 163/08مترمربع قسمتى ازپالك شماره 

942واقع درقطعه 3بخش 11ثبت اصفهان 
82- رأى شــماره 11794مورخــه 1395/9/30آقــاى احمدرضااحمدى به شناســنامه شــماره 45کدملى 
5499391319صادره تیران فرزند على درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 163/08مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 942واقع درقطعه 3بخش 11ثبت اصفهان 
83- رأى شــماره 85مورخه 1396/1/8آقــاى احمد خاکى نجف آبادى به شناســنامه شــماره 960کدملى 
1090992637صادره نجف آباد فرزند محمدعلى درششدانگ یکباب مغازه وفوقانى به مساحت 42مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 36اصلى واقع درقطعه 9بخش 11ثبت اصفهان 
84- رأى شــماره 172مورخه 1396/1/10 آقاى ســیدعباس موسوى به شناسنامه شــماره 14153کدملى 
1140140280صادره خمینى شهرفرزندسیدمهدى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 198/88مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 602/1واقع درقطعه 6بخش 11ثبت اصفهان 
85- رأى شــماره 15726مورخه 1395/12/25آقاى روزعلى ســبزعلى به شناسنامه شــماره 2132کدملى 
1159067074صادره فریدن فرزند محمدعلى درســه دانگ مشــاع ازششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 

188/12مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
86- رأى شــماره 15724مورخه 1395/12/25آقاى احمدرضا ســبزعلى به شناسنامه شــماره 2039کدملى 
1159066086صادره فریدن فرزند محمدعلى درســه دانگ مشــاع ازششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 

188/12مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
87- رأى شــماره 1106مورخــه 1396/2/10خانــم نداغیورنجــف آبــادى بــه شناســنامه شــماره 
1929کدملى1091369968صادره نجف آباد فرزند مرتضى درســه دانگ مشــاع ازششدانگ یکباب خانه به 

مساحت 165مترمربع قسمتى ازپالك شماره 713واقع درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان 
88- رأى شــماره 1104مورخــه 1396/2/10خانــم نرجــس خاتــون معیــن  بــه شناســنامه شــماره 
545کدملى1091484856صادره نجف آباد فرزند ابوالقاسم درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 

165مترمربع قسمتى ازپالك شماره 713واقع درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان 
89- رأى شــماره 129مورخــه 1396/1/9آقــاى على گلى ملــک آبادى به شناســنامه شــماره 2کدملى 
1091124167صادره نجف آباد فرزند حسنعلى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 132مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 6اصلى واقع دربخش 12ثبت اصفهان 
90- رأى شــماره 112مورخه 1396/1/8 آقاى حســین مویدى نجف آبادى به شناسنامه شماره 1728کدملى 
1090350244صادره نجف آباد فرزند محمدعلى درســه دانگ ونیم مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 

209/17مترمربع قسمتى ازپالك شماره 58واقع درقطعه 6بخش 11ثبت اصفهان
91- رأى شــماره 115مورخه 1396/1/8خانم فاطمه وثوقیان نجف آبادى به شناســنامه شماره 602کدملى 
1091079201صــادره نجف آباد فرزند رضا دردودانگ ونیم مشــاع ازششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 

209/17مترمربع قسمتى ازپالك شماره 58واقع درقطعه 6بخش 11ثبت اصفهان 
92- رأى شــماره 62مورخــه 1396/1/7آقــاى بهرام کاظمــى نافچى به شناســنامه شــماره 42کدملى 
4621959700صادره شهرکردفرزند کریم درششدانگ یکباب خانه به مساحت 200مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 422/3واقع درقطعه 11بخش 11ثبت اصفهان 
93- رأى شــماره 94مورخه 1396/1/8آقــاى اصغرجاللى نجف آبادى به شناســنامه شــماره 165کدملى 
1091445079صــادره نجف آباد فرزند محمدمهدى درســه دانگ مشــاع ازششــدانگ یکبــاب مغازه به 

مساحت39/89مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1064واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان 
94- رأى شــماره 96مورخــه 1396/1/8خانــم طاهــره معینــى نجــف آبــادى به شناســنامه شــماره 

648کدملى1091492883صادره نجف آبادفرزند باقردرســه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب مغازه به مساحت 
39/89مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1064واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان  

95- رأى شماره 922مورخه 1396/1/31آقاى سیاوش معین به شناسنامه شماره 668کدملى 1091193274صادره 
نجف آباد فرزند منوچهردرششدانگ یک باب مغازه وفوقانى آن به مساحت 21/30مترمربع که مقدار18 مترمربع 

ازپالك 57/11ومقدار3/30مترمربع ازپالك 112/3واقع درقطعه 11بخش 11ثبت اصفهان 
96- رأى شماره 88مورخه 1396/1/8آقاى مجتبى عبدالعظیمى نجف آبادى به شناسنامه شماره 769کدملى 
1091022119صادره نجف آباد فرزندقربانعلى درســه دانگ مشــاع ازششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 

183/74مترمربع قسمتى ازپالك شماره 316واقع درقطعه 5بخش 11ثبت اصفهان 
97- رأى شــماره 90مورخه 1396/1/8آقــاى محمدرضا عبدالعظیمى نجف آبادى به شناســنامه شــماره 
4018کدملى 1092124519صادره نجف آباد فرزند مجتبى درســه دانگ مشــاع ازششدانگ یکباب خانه به 

مساحت183/74مترمربع قسمتى ازپالك شماره 316واقع درقطعه 5بخش 11ثبت اصفهان 
98- رأى شــماره 332مورخــه 1396/1/17خانم مهرى یزدان شــناس به شناســنامه شــماره 273کدملى 
5499249164صادره نجف آباد فرزند ابراهیم درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 152/35مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 887واقع درقطعه 3بخش 11ثبت اصفهان 
99- رأى شــماره 13718مورخــه 1395/11/12خانم منصوره طاهرنژاد به شناســنامه شــماره 886کدملى 
1829027425صادره خرمشهر فرزند ابوالقاسم درســه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه ومغازه متصله به 

مساحت 278/95مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1فرعى از235اصلى واقع درقطعه 3بخش 11ثبت اصفهان 
100- رأى شماره 13714مورخه 1395/11/12آقاى محمدمنتظرى نجف آبادى به شناسنامه شماره 453کدملى 
1091483930صادره نجف آباد فرزند حسن درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه ومغازه متصله به مساحت 

278/95مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1فرعى از235اصلى واقع درقطعه 3بخش 11ثبت اصفهان 
101- رأى شــماره 796مورخــه 1396/1/30آقــاى ابراهیــم کریمى عســکرانى به شناســنامه شــماره 
4کدملى5499726566صادره تیران وکرون فرزند تقى درششدانگ یکباب خانه به مساحت112/30مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 6اصلى واقع دربخش 12ثبت اصفهان 
102- رأى شــماره 165مورخــه 1396/1/10خانــم عشــرت صالحى به شناســنامه شــماره 837کدملى 
1091052395صادره نجف آباد فرزند محمدصالح درششدانگ یکباب خانه به مساحت 222/60مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 369واقع درقطعه 3بخش 11ثبت اصفهان 
103- رأى شــماره 330مورخه 1396/1/17خانم بتول عباس پورنجف آبادى به شناسنامه شماره 337کدملى 
1090849966صادره نجف آباد فرزند على درششدانگ یکباب مغازه به مساحت78/29مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 994واقع درقطعه 3بخش 11ثبت اصفهان 
104- رأى شــماره 15576مورخه 1395/12/23آقاى عباســعلى صالحى نجف آبادى به شناســنامه شماره 
23259کدملى 1090230516صادره نجف آباد فرزندحســینعلى  درششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 

116/86مترمربع قسمتى ازپالك شماره339اصلى واقع درقطعه 3بخش 11ثبت اصفهان
105- رأى شــماره 828مورخه 1396/1/30خانم زهره ناصحى نجف آبادى به شناســنامه شماره 680کدملى 
1091500452صادره نجف آباد فرزند ابوالقاسم دریک –چهارم دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 

121/20مترمربع قسمتى ازپالك شماره 344اصلى واقع درقطعه 3بخش 11ثبت اصفهان 
106- رأى شماره 829مورخه 1396/1/30آقاى محمدعلى نورمحمد نجف آبادى به شناسنامه شماره 560کدملى 
1091030189صادره نجف آباد فرزندغالمرضا دریک –چهارم دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 

121/20مترمربع قسمتى ازپالك شماره 344اصلى واقع درقطعه 3بخش 11ثبت اصفهان 
107- رأى شــماره 827مورخه 1396/1/30آقاى ســپهرنورمحمد نجف آبادى به شناسنامه شماره 0کدملى 
1081228040صادره نجف آباد فرزند سعید درپنج ویک  –دوم دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 

121/20مترمربع قسمتى ازپالك شماره 344اصلى واقع درقطعه 3بخش 11ثبت اصفهان 
108- رأى شــماره 15596مورخه 1395/12/23 خانم فاطمه چترائى عزیزآبادى به شناسنامه شماره 3کدملى 
5499833516صادره ازنجف آباد فرزند احمددرســه دانگ مشــاع ازششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 

99/45مترمربع قسمتى ازپالك شماره 908اصلى واقع درقطعه 7بخش 11ثبت اصفهان 
109- رأى شماره 15594مورخه 1395/12/23 آقاى محمدچترائى عزیزآبادى به شناسنامه شماره 344کدملى 
5499043231صادره ازنجف آباد فرزند رضا درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 99/45مترمربع 

قستمتى ازپالك  شماره 908اصلى واقع درقطعه 7بخش 11ثبت اصفهان 
110- رأى شماره 70مورخه 1396/1/7آقاى رضا قربانى به شناسنامه شماره 3025کدملى 5559040096صادره 
ازکوهرنگ فرزند عیسى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 223/20مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى 

واقع دربخش 12ثبت اصفهان 
111- رأى شــماره 830مورخــه 1396/1/30 آقــاى نعمت الــه چترائى به شناســنامه شــماره 15کدملى 
5499349525صادره نجف آباد فرزند رضادرششــدانگ یک باب خانه به مســاحت184/84مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 282/3واقع درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان 
112- رأى شماره 831مورخه 1396/1/30 آقاى محمدسورانى یانچشــمه به شناسنامه شماره 2125کدملى 
1091234027صادره نجف آباد فرزند ابراهیم درســه دانگ مشــاع ازششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 

149/22مترمربع قسمتى ازپالك شماره 858اصلى واقع درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان 
113- رأى شــماره 832مورخــه 1396/1/30خانم افســانه ابوطالبیان به شناســنامه شــماره 3069کدملى 
1286123852صادره اصفهان فرزند رضا درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 149/22مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 858اصلى واقع  درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان 
114- رأى شماره 930مورخه 1396/1/31خانم خدیجه پورهادى نجف آبادى به شناسنامه شماره 189کدملى 
1091445311صادره نجف آباد فرزند احمددرششدانگ یک باب خانه به مساحت 168/27مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 673اصلى واقع درقطعه 2بخش 11ثبت اصفهان 
115- رأى شــماره 15711مورخــه 1395/12/25آقــاى قلــى مومنى به شناســنامه شــماره 66کدملى 
1129457672صادره فریدونشهرفرزند علیقلى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 200مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
116- رأى شــماره 14874مورخه 1395/12/5خانم بصیرت مصطفائى به شناســنامه شــماره 1007کدملى 
1091553254صادره نجف آباد فرزند على درششدانگ یک باب خانه به مساحت 142/29مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 465اصلى واقع درقطعه 6بخش 11ثبت اصفهان 
117- رأى شــماره 69مورخــه 1396/1/7 خانــم مریــم نوریــان نجــف آبادى به شناســنامه شــماره 
1491کدملى1091607125صادره نجف آباد فرزند سیدهاشم درششدانگ یکباب خانه به مساحت168/08مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 97واقع درقطعه 10بخش11ثبت اصفهان 
118- رأى اصالحى شــماره 15032مورخه 1395/12/10مربوط به رأى شماره 6362مورخه 1395/6/1خانم 
عصمت آذرى نجف آبادى به شناســنامه شــماره 706کدملى 1090340028صادره نجــف آباد فرزند صادق 
درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 154/50مترمربع درششــدانگ یکباب خانه مربوط به قسمتى ازپالك 

550اصلى واقع  درقطعه 5بخش 11ثبت اصفهان 
119- رأى شماره 921مورخه 1396/1/31 ورأى اصالحى شماره 921مورخه 1396/1/31آقاى سعید براتیه نجف 
آبادى به شناسنامه شماره400کدملى 1091547181صادره نجف آباد فرزند محمددرششدانگ به استثناى بهاى 
ثمنیه اعیانى یک باب خانه به مساحت 201/80مترمربع قسمتى ازپالك شماره 2فرعى از110اصلى واقع درقطعه 

6بخش 11ثبت اصفهان 
120- رأى شــماره 11427مورخه 1395/9/22آقاى ســعادت فتحعلیان نجف آبادى به شناســنامه شــماره 
25015کدملى1090248075 صادره نجف آباد فرزند محموددرششدانگ یکباب خانه به مساحت 105/46مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 1214/5اصلى واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان 
121- رأى شــماره 923مورخــه 1396/1/31خانم مریم رجائى نجف آبادى به شناســنامه شــماره 0کدملى 
1080127453صادره نجف آباد فرزند قربانعلى درششدانگ به اســتثناى بهاى ثمنیه اعیانى یک باب خانه به 

مساحت93/60مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان 
122- رأى شــماره 15557مورخــه 1395/12/23خانم نفیســه فاضل نجف آبادى به شناســنامه شــماره 
1080131604کدملى 1080131604صادره نجف آباد فرزند محمدعلى درســه دانگ مشاع ازششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 107/23مترمربع قسمتى ازپالك شماره 458اصلى واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان 

123- رأى شماره 15558مورخه 1395/12/23آقاى احسان فاضل نجف آبادى به شناسنامه شماره 583کدملى 
1092090363صادره نجف آباد فرزند محمدعلى درســه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 

107/23مترمربع قسمتى ازپالك شماره 458اصلى واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان 
124- رأى شــماره 92مورخــه 1396/1/8آقاى حســینعلى عباس پوربه شناســنامه شــماره 1074کدملى 
1090976674صادره نجف آباد فرزند محمددرششدانگ یکباب خانه به مساحت 182/80مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 994/3واقع درقطعه 7بخش 11ثبت اصفهان 
125- رأى شماره 15602مورخه 1395/12/23آقاى محمدنجفى پوربه شناسنامه 0450061280صادره شمیران 
فرزند فتح اله درششدانگ یک باب خانه به مســاحت 146/13مترمربع قسمتى ازپالك شماره 699 اصلى واقع 

درقطعه 5بخش 11ثبت اصفهان 
126- رأى شماره 329مورخه 1396/1/17آقاى پژمان یمانى به شناسنامه 5157کدملى 1092136150صادره 
نجف آباد فرزند احمددرششدانگ یکباب مغازه به مســاحت 40/91مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1134واقع 

درقطعه 1بخش 11ثبت اصفهان 
127- رأى شــماره 222مورخه 1396/1/14آقاى محمدرضا شــکراللهى به شناســنامه شــماره 19کدملى 
4623057453صادره شهرکرد فرزند اکبردرششدانگ یکباب خانه به مساحت 189/60مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
128- رأى شــماره 157مورخه 1396/1/8خانم عذرامنتظرى نجف آبادى به شناســنامه شماره 395کدملى 
1091117918 صادره نجف آباد فرزند حسنعلى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 229/76 

مترمربع قسمتى ازپالك شماره 812واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان
129- رأى شماره 159مورخه 1396/1/8آقاى عبدالرضاآقابابائیان به شناسنامه شماره 330کدملى 1091067082 
صادره نجف آباد فرزند قاسمعلى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 229/76 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 812واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان
130- رأى شــماره 15609مورخه 1395/12/23 آقاى مهدى عباســى به شناســنامه شــماره 3268کدملى 
1091425337صادره نجف آباد فرزند حیدرعلى درســه دانگ مشــاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 

70/77مترمربع قسمتى ازپالك شماره 192اصلى واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان 
131- رأى شــماره 15608مورخه 1395/12/23 خانم فرزانه قورئیان نجف آبادى به شناسنامه وکدملى شماره 
1080005897صادره نجف آباد فرزند عباســعلى درســه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 

70/77مترمربع قسمتى ازپالك شماره 192اصلى واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان 
132- رأى شــماره 752مورخه 1396/1/29 آقاى على اکبرموسوى ثابت به شناســنامه شماره 2306کدملى 
1971652598 صادره مسجد سلیمان فرزندسلطانعلى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 257/57 مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دربخش 12ثبت اصفهان 
133- رأى شــماره 755مورخــه 1396/1/29 خانم صدیقه شــکراللهى به شناســنامه شــماره 116کدملى 
4623002608صادره شــهرکردفرزند محمددرســه دانگ مشــاع ازششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 

214/16مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دربخش 12ثبت اصفهان 
134- رأى شــماره 754مورخــه 1396/1/29آقاى علیرضا شــکراللهى به شناســنامه شــماره 17کدملى 
4623031195صادره فریدن فرزند عبدالحســین درســه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 

214/16مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دربخش 12ثبت اصفهان 
135- رأى شماره 429مورخه 1396/1/21 آقاى حمیدرضا مهدیه نجف آبادى به شناسنامه شماره 642کدملى 
1091549605صادره نجف آباد فرزند على درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 187/40مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 444اصلى واقع درقطعه 3بخش 11ثبت اصفهان 
136- رأى شماره 430مورخه 1396/1/21 خانم فریبا کبیرزاده نجف آبادى  به شناسنامه شماره 1294کدملى 
1091163227صادره نجف آباد فرزند عباس درســه دانگ مشــاع ازششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 

187/40مترمربع قسمتى ازپالك شماره 444اصلى واقع درقطعه 3بخش 11ثبت اصفهان 
137- رأى شــماره 57مورخه 1395/1/7 آقاى مهدى یزدانى فضل آبادى به شناســنامه شماره 4461کدملى 
1092129146صادره نجف آباد فرزند کریم درششدانگ یکباب خانه به مساحت 145/25مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 196/1واقع درقطعه 11بخش 11ثبت اصفهان 
138- رأى شــماره 826مورخه 1396/1/30 و رأى اصالحــى 1227مورخــه 1396/2/12 آقاى محمدرضا 
شریفیانانجف آبادى به شناسنامه شماره 3164کدملى 1091382311صادره نجف آباد فرزند محمدباقردرششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 80/93مترمربع قسمتى ازپالك شماره 16اصلى واقع درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان 

139- رأى شــماره 232مورخه 1396/1/14آقاى محمدعلى سبحانى نجف آبادى شناسنامه شماره 36کدملى 
1091486761صادره نجف آباد فرزند مصطفى درچهاردانگ مشــاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحتت 

151/27مترمربع قسمتى ازپالك شماره 58اصلى واقع درقطعه 6بخش 11ثبت اصفهان 
140- رأى شــماره 231مورخه 1396/1/14خانم اکرم مروى اصفهانى شناســنامه شــماره 26138کدملى 
1090259328صــادره نجف آباد فرزند محمود دردودانگ مشــاع ازششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 

151/27مترمربع قسمتى ازپالك شماره 58اصلى واقع درقطعه 6بخش 11ثبت اصفهان 
141- رأى شــماره 753مورخــه 1396/1/29آقاى یوســف محمودى به شناســنامه شــماره 260کدملى 
5559134422صادره فارسان فرزند موسى درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 142/92مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 87اصلى واقع دربخش 12ثبت اصفهان 

142- رأى شــماره 15544مورخه 1395/12/22آقاى نصراهللا رســتمى نجف آبادى به شناســنامه شــماره 
1229کدملى 1090881517صادره نجف آباد فرزند ابوطالب نســبت به سه وبیست وهفت –سى ویکم دانگ 
مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 209/54مترمربع قسمتى ازپالك شماره 803اصلى واقع درقطعه 3بخش

 11ثبت اصفهان 
143- رأى شــماره 15549مورخه 1395/12/22خانم معصومه نوریان کوشکى به شناسنامه شماره58کدملى 
1141999587صادره خمینى شهر فرزند عباس نسبت به دو وچهار –سى ویکم دانگ مشاع ازششدانگ یکباب 

خانه به مساحت 209/54مترمربع قسمتى ازپالك شماره 803اصلى واقع درقطعه 3بخش 11ثبت اصفهان 
144- رأى شماره 311مورخه 1396/1/16آقاى روح اله منتظرى نجف آبادى به شناسنامه شماره 1758کدملى 
1091252513صادره نجف آباد فرزند رضا درششدانگ یک باب خانه به مساحت 259/79مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 315اصلى واقع درقطعه 3بخش 11ثبت اصفهان 
145- رأى شــماره 147مورخه 1396/1/9آقاى ســلطانعلى اســکندرى به شناسنامه شــماره 677کدملى 
5759522922صادره فریدن فرزند کوچک على درششدانگ یک باب خانه به مساحت 94/25مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 87اصلى واقع دربخش 12ثبت اصفهان 
146- رأى شــماره 106مورخه 1396/2/6 آقاى مســعود جمشــیدیان به شناسنامه شــماره 7471کدملى 
4218433641صادره دورودفرزند مجید درششدانگ یک باب خانه به مساحت 73/24مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 440اصلى واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان 
147- رأى شــماره 931مورخــه 1396/1/31آقــاى حســین قلــى ســپیانى بــه شناســنامه شــماره 
32کدملى1129750396صادره فریدونشهرفرزند محمددرششدانگ یک باب خانه به مساحت 196/50مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دربخش12ثبت اصفهان 
148- رأى شماره 15396مورخه 1395/12/18آقاى ابوالقاسم شهیدى عزیزآبادى به شناسنامه شماره 13کدملى 
5499376360صادره تیران وکرون فرزند اســداله درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 324/78مترمربع که 
مقدار15/24مترمربع آن مربوط به پالك 1192ومقدار309/54مترمربع آن ازپالك شــماره 1187اصلى واقع 

درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان  
149- رأى شماره 12854مورخه 1395/10/25 ورأى اصالحى شماره 15389 مورخه 1395/12/17 خانم مرضیه 
شیاسى به شناسنامه شماره 1588کدملى1817326635صادره آبادان فرزند مرتضى در سه دانگ مشاع ازششدانگ 

یک باب خانه به مساحت 75/47 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1103 واقع درقطعه 2 بخش11ثبت اصفهان 
150- رأى شــماره 12852مورخه 1395/10/25 ورأى اصالحى شــماره 15376 مورخه 1395/12/17 آقاى 
مهران محمدى ارانى  به شناسنامه شــماره 179کدملى1817460374صادره آبادان فرزند محمدجعفر در سه 
دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مســاحت 75/47 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1103 واقع درقطعه 

2 بخش11ثبت اصفهان 
تاریخ انتشارنوبت اول: 1396/2/26 تاریخ انتشارنوبت دوم: 1396/3/10 م الف: 4377 حسین زمانى رئیس ثبت 

اسناد و امالك نجف آباد/2/978
مزایده

شماره: 9601913642100002 شماره پرونده: 9209983642400688 شماره بایگانى شعبه: 952293 زمان 
برگزارى مزایده: 1396/03/28 نوبــت مزایده: نوبت اول محل برگزارى مزایده: دفتر شــعبه اول اجراى احکام 
کیفرى زرین شهر اجراى احکام کیفرى دادســراى عمومى و انقالب زرین شــهر در نظر دارد در پرونده کالسه 
952293  موضوع شکایت آقاى غالمرضا عباس زاده فرزند غالمرضا علیه مرتضى رمضانى و غیره مبنى بر سرقت 
که دستور ضبط وجه الوثاقه به مالکیت آقاى امیدعلى علیخانى چمگردانى فرزند محمد صادر گردیده است جلسه 
مزایده اى را جهت فروش ملک مذکور در تاریخ 1396/03/28 ســاعت 10 صبح در محل این اجرا برگزار نماید. 
ملک مورد نظر عبارت اســت از منزل مسکونى قدیمى ســاز در یک طبقه داراى سند مالکیت رسمى به پالك 
ثبتى 103/2004 بخش نه ثبت اصفهان با 340 مترمربع عرصه و حدود 221 مترمربع اعیانى، سقف ها تیرآهن و 
تیرچوبى، دیوارها آجرى، درهاى داخلى چوبى و خارجى فلزى داراى سیستم گرمایش بخارى گازى و آبگرمکن و 
سرمایش کولر آبى و داراى قدمت حدود 40 سال ساخت و در آدرس چمگردان خ اباذر کوى سلمان پ 8 مى باشد 
که حسب نظریه کارشناسى به میزان 1/200/000/000 ریال ارزیابى گردیده است. طالبین خرید مى تواند ظرف 
پنج روز قبل از جلسه مزایده از ملک مورد نظر بازدید نموده و در جلسه مزایده شرکت نمایند. مزایده از قیمت پایه 
کارشناسى شروع و هر کس باالترین قیمت را پیشــنهاد و ده درصد آنرا فى المجلس پرداخت نماید برنده مزایده 
خواهد بــود. م الف: 186 شــعبه اول اجراى احــکام کیفرى دادســراى عمومى و انقالب شهرســتان لنجان 

(زرین شهر)/3/416
فقدان سند مالکیت

شماره صادره: 1396/09/370023- 1396/3/1 نظر به اینکه ســند مالکیت ششدانگ پالك 1659 فرعى از 
23- اصلى بخش یک ثبتى شهرضا که در صفحه 313 دفتر 548 دفتر امالك بنام مصطفى طالبیان ثبت گردیده که 
به موجب سند شماره 16810- 92/4/30 در رهن بانک صادرات شعبه صاحب الزمان میباشدکه اینک نامبرده با ارائه 
درخواست کتبى به شماره وارده: 960918711335906- 96/2/31 به انضمام دو برگ استشهادیه محلى که امضاء 
شهود آن ذیل شماره: 91716- 96/2/31 به گواهى دفترخانه 4- شهرضا رسیده است مدعى است که سند مالکیت 
آن به علت جابجائى/سرقت/سهل انگارى مفقود گردیده است و درخواست صدور المثناي سند مالکیت ملک فوق 
را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی مى شود 
چنانچه کسى مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این 
آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید 
اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است  اگر ظرف مدت 
مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت 

المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 194 موسوى رئیس ثبت شهرضا/3/421
ابالغ اخطاریه ماده 87 و اخطاریه ممنوع الخروجى 

شــماره پرونده: 139504002127000079/1 شــماره بایگانی پرونــده: 9500136 شــماره آگهى ابالغیه: 
139603802127000018 بدینوسیله به آقاى محمدرضا خراجى فرزندشــکراله به شماره شناسنامه 2 متولد 
1356/03/13 و شــماره ملى 1199635200 که طبق آدرس متن قرارداد ساکن: اصفهان خیابان رودکى کوچه 
ارغوان پالك 78 و طبق آدرس مندرج در تقاضانامه صدور اجرائیه ساکن: شهرضا خیابان شهید بهشتى جنب بانک 
ملت پاساژ ایزدى که برابر گزارش مامور اداره پســت امکان ابالغ واقعى به شما وجود نداشته است ابالغ میگردد 
در موضوع پرونده اجرائى به شماره بایگانى 9500136 له بانک اقتصاد نوین شعبه شهرضا و علیه شما بدینوسیله 
اخطار میگردد بنا به درخواست بانک بستانکار شما ممنوع الخروج از کشور گردیده اید و تمامت سه دانگ مشاع از 
ششدانگ پالك ثبتى شماره 1/5195 واقع در ابنیه بخش یک ثبتى شهرضا ملکى شما در قبال طلب بستانکار و 
حق االجرا بازداشت شده است لذا از هرگونه انتقال اعم از رسمى یا عادى خوددارى نمائید که از درجه اعتبار ساقط 
میباشــد. این آگهى یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان جهت ابالغ بشــما درج و منتشر میگردد. 

م الف: 196 مسئول واحد اجراي اسناد رسمی شهرضا/3/422
ابالغ اخطاریه ممنوع الخروجى

شــماره پرونده: 139504002127000110/1 شــماره بایگانی پرونــده: 9500179 شــماره آگهى ابالغیه: 
139603802127000010 بدینوسیله به آقاى محمد خالصى موسى آبادى فرزند نعمت اله به شماره شناسنامه 
22 متولد 1363/03/01 به شــماره ملى 5129941756 که طبق آدرس متن قرارداد و تقاضانامه صدور اجرائیه 
ساکن: شهرضا خ ارشاد آخر فرعى 7 سمت چپ و آقاى نعمت اله خالصى موسى آبادى فرزند عباسعلى به شماره 
شناسنامه 75 متولد 1339/09/02 به شماره ملى 5129813820 که طبق آدرس متن قرارداد و تقاضانامه صدور 
اجرائیه ساکن: شهرضا خ حکیم صهبا فرعى 12 پالك 15 کدپستى 8618647436 که برابر گزارش مأمور ابالغ در 
آدرس مذکور مورد شناسائى واقع نگردیده اید ابالغ میگردد، در موضوع پرونده اجرائى به شماره بایگانى 9500179 
له بانک پاسارگاد شعبه شهرضا و علیه شما و غیره بدینوسیله به شما اخطار میگردد بنا به درخواست بستانکار شما 
ممنوع الخروج از کشور گردیده اید. این آگهى یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان درج و منتشر میگردد. 

م الف: 195 مسئول واحد اجراى اسناد رسمى شهرضا/3/423
ابالغ وقت رسیدگى 

آگهى ابالغ وقت دادرســى خواهان امین عزیزى دادخواستى به خواســته مطالبه مبلغ سى میلیون ریال چک 
892/1072666 و خسارت تاخیر در تادیه از زمان سررســید لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خسارات ناشى از 
دادرسى و حق الوکاله وکیل به طرفیت علیقلى شمس معدنى به شوراى حل اختالف شعبه 5 شهرستان نجف آباد 
تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 153/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/04/11 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 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 
ن وبت درج خواهد شد. م الف: 4564 شعبه 5 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره 

یک)/3/426
تحدید حدود اختصاصی

شــماره: 1396/15/364360-1396/2/18 نظر به اینکه تحدید حدود ششــدانگ پالکهاى شماره 29/296 
مخابرات چهل چشــمه و 10/52 مخابــرات دهباد ســفلى و 124/273 مخابــرات درك آبــاد و 140/272 
مخابرات پرمه ســفلى و 21/288 مخابرات وربــاد و 11/291 مخابرات اصفهانک علیــا و 14/283 مخابرات 
دولت آباد واقع در بخــش 13 ثبت اصفهان که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام شــرکت مخابرات اســتان 
اصفهان در جریان ثبت اســت و عملیــات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دســتور 
قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبــت و طبق تقاضــاي نامبرده تحدید حــدود پالك مرقوم در روز چهار شــنبه 
مورخ 96/3/31 ســاعت 9 صبح در محل شــروع و به عمــل خواهد آمد، لــذا به موجب ایــن آگهی به کلیه 
مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابنــد و اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدي تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. 

م الف: 28 امامى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك فریدن/3/434
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 و اراضی و ساختمان هاي فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی شهرضا تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضی و ملک مورد 
تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 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 و گواهی طرح دعوي را به این اداره ارائه نمایند بدیهی است در صورت 

انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
شماره 298 فرعى از 32 اصلى دست قمشه 

1- راي شماره 139660302008001074- 96/02/25- سید اسداله موسوى فرزند سید سیف اله سه دانگ مشاع 
از ششدانگ قسمتى از یکباب خانه مفروزى از پالك 298 فرعى از 32 اصلى دست قمشه که به انضمام ششدانگ 

پالك 713 فرعى جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است به مساحت 11/08 مترمربع. 
2- راي شماره 139660302008001075- 96/02/25- معصومه السادات موسوى فرزند سیدعلى ششدانگ 
قسمتى از یکباب خانه مفروزى از پالك 298 فرعى از 32 اصلى دست قشمه که به انضمام ششدانگ پالك 713 

فرعى جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است به مساحت 11/08 مترمربع.
تاریخ انتشار نوبت اول: 96/03/10 تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/03/25 م الف: 197 موسوى رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالك شهرضا/3/536 
ابالغ وقت رسیدگى 

ابالغ وقت دادرسى- خواهان مریم رضایى دادخواستى به خواســته الزام خوانده نفقه به طرفیت خوانده علیرضا 
بویراحمدى به شوراى حل اختالف شعبه نهم شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 352/95 
ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/04/17 ساعت 11/30 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 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: 4598 

شعبه نهم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/3/579
ابالغ وقت رسیدگی

شماره نامه: 96101136408000269 شماره پرونده: 9509983640800725 شماره بایگانی شعبه: 950738 
خواهان شرکت سهامى ذوب اهن اصفهان دادخواســتی به طرفیت خوانده قدرت ا... سیاه بومى به خواسته خلع 
ید تقدیم شــعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقى شهرستان لنجان نموده که جهت رســیدگی به شعبه 5 حقوقی 
دادگسترى شهرستان لنجان واقع در زرین شهر ارجاع و به کالسه 950738   5 ح ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
و 1396/04/10 ساعت 12:00 تعیین شده است و به علت مجهول المکان بودن خواندهگان و درخواست خواهان 
و به تجویز ماده 73 آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی حقوقى مدنی در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
آگهی  شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمایم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 273 شعبه 5 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان لنجان (زرین شهر)/3/605



1616دریچهدریچه 2952 سال چهاردهمچهارشنبه  10 خرداد  ماه   1396

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          

 خانه دوست کجاست؟ 
کوچ عشایر لرستان

ازکجا باید بروم، نشانى دشت شقایق کجاست                        از که باید پرسم ، خانه گمشده دوست کجاست 
شاید وقت کوچ رسیده، باید چادر دل جمع کنم                    بروم تا نوك خورشید، دل به فردا بسپارم

دریچـه
منبع: تسنیم 

@nesfejahanclub


