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شرایط جدید دریافت دسته چک از بانکها

گیتى پسند به دنبال دومین قهرمانى در آسیاگره متروى بهارستان گشوده شدکلیات طرح استخدام معلمان حق التدریس رد شدموضع رسمى سپاه درباره رعایت حجاب در خودروها کارى که ذرت بوداده با بدن شما مى کند ورزشاستاناجتماع سالمت
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پاسخ قوه قضائیه به
 نامه احمدى نژاد

پرورش 50  نوع محصول 
در یک زمین

 شهرك صنعتى 
بزرگ رازى محور 

توسعه اقتصادى جنوب 
استان اصفهان است

 همه دنبال مریم مى گشتند 
اما او رفته بود
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پیش بینى فروش 
4200 میلیارد تومانى 

محصوالت ذوب آهن 
در سال 96

راهیابى متخصصان حرفه اى
 به صنایع در نصف جهان

2020 تیم عملیاتى پلیس اصفهان، مأمور برخورد با باغ تاالرها تیم عملیاتى پلیس اصفهان، مأمور برخورد با باغ تاالرها
فرمانده انتظامى استان اعالم کردفرمانده انتظامى استان اعالم کرد

با کسانى که عفت عمومى را خدشه دار کنند برخورد مى شود با کسانى که عفت عمومى را خدشه دار کنند برخورد مى شود 
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جهان نما

پیگیرى حقابه 
ایران در 
مجامع 
بین المللى
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سخنگوى کمیسیون امنیت ملى و 
سیاست خارجى مجلس گفت: اگر 
حقابه ایران روى رودخانه دجله و 

فرات تأمین نشود حتماً ضرورت دارد 
ایران این موضوع را در محاکم 

بین المللى دنبال کند.

 نایب رئیس مجلس شوراى اسالمى 
با بیان اینکه خود جزو امضا کنندگان 
سئوال از رئیس جمهور در خصوص 

مؤسسات مالى و اعتبارى بوده به 
برخى تالش ها از سوى هیئت 

رئیسه براى رفع ابهامات 
سئوال کنندگان اشاره 

کرد و گفت ...
2

سئوال از 
رئیس جمهور را 
من هم
 امضا کردم

به تنهایى نمى توانم
 فشارها را
 تحمل کنم

ى یى ه ىب یى ه نبه تنهایى نمىب ا تن نمه تنهای مىابه یى ه ب
فشارفشارفشافشارر فشار
ل تحمل لتحملتحملت

سپاهان براى فصل جدید لیگ برتر یکى از 
تیم هاى مدعى قهرمانى است، تیمى که 
با حضور «زالتکو کرانچار» و با جذب 
بازیکنان خوب ایرانى و خارجى 
مى خواهد به چند سال ناکامى در 
لیگ برتر پایان بدهد. 
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از سوى بانک مرکزى اعالم شد؛

شهردارى دولت آباد برخوار در نظر دارد نســبت به واگذارى بهره بردارى(اجاره) از یک قطعه 
زمین فنس کشى شده به مساحت 1100 مترمربع جهت راه اندازى پارك بادى واقع در پارك معلم 
شهر دولت آباد به صورت اجاره بها ماهیانه و بمدت یکسال از طریق مزایده عمومى اقدام نماید.

مهلت تحویل اسناد مزایده به دبیرخانه شهردارى: روز شنبه مورخ 96/5/14
گشایش پاکت هاى مزایده: روز یک شنبه مورخ 96/5/15

محل دریافت اسناد: 
         www.dolatabadcity.ir :دولت آباد – بلوار طالقانى – پایگاه اینترنتى

تلفن: 031-45822010
www.iets.mporg.ir :پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات

    شهرداري برزك در نظر دارد به استناد مصوبات شوراى اسالمى شهر برزك نسبت به 
فروش 24 قطعه زمین شامل: سه قطعه زمین واقع در فرعى خیابان شهیدان میرزایى یک 
قطعه زمین در خیایان دانش و 20 قطعه زمین در بلوار انقالب ، جنب مسکن مهر را از طریق 

مزایده عمومى و با شرایط عمومى اقدام نماید.
متقاضیان تا 10 روز پس از انتشار آگهى فرصت دارند جهت دریافت و تسلیم اسناد مزایده 

به ساختمان ادارى شهردارى واقع در بلوار انقالب مراجعه نمایند.
 جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت شهردارى به آدرس www.barzok.ir   مراجعه 
و  یا با شــماره تلفن 3-55672902-031 با واحد امور مالى شهردارى تماس حاصل 

نمایید.        

شهردارى نایین باستناد مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر نایین به شماره 78/4/585 مورخ 95/12/7 و ماده 30 آئین نامه 
معامالت شهردارى در نظر دارد نسبت به احداث شهربازى واقع در پارك غدیر شهر نایین را از طریق سرمایه گذارى مشارکتى 

تحت نظارت شهردارى به پیمانکار(اشخاص حقیقى و حقوقى) واجد شرایط به شرح زیر واگذار نماید: 
شرایط شرکت کنندگان:

1- داراى گواهینامه صالحیت پیمانکارى همراه با صالحیت فنى و تجربى.
2- رعایت منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت و شهرداریها در معامالت دولتى و شهرداریها مصوب دى ماه 
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3- پیشنهاد دهندگان باید جهت کسب اطالعات بیشتر و بازدید از محدوده خدماتى مورد قرارداد و دریافت اسناد فراخوان 
تا آخر وقت ادارى روز یک شنبه مورخ 96/05/01 به شهردارى نایین مراجعه و پس از واریز مبلغ 500,000 ریال به حساب شماره 

0105850675005 شهردارى نزد بانک ملى شعبه نایین، نسبت به خرید اسناد فراخوان اقدام نمایند.
4- پیشنهاد دهندگان باید 5 درصد از کل اعتبار(معادل 150,000,000 ریال) را به عنوان سپرده شرکت در فراخوان به صورت 
ضمانتنامه بانکى(مدت اعتبار از تاریخ صدور کمتر از سه ماه نباشد) و یا وجه نقد به حساب شماره 0105850675005 شهردارى 
نزد بانک ملى نایین واریز و مدارك مربوطه را به همراه اســناد فراخوان(مهر و امضاء شــده)، حداکثر تا آخر وقت ادارى روز
 سه شنبه مورخ 96/05/10 در سه پاکت به شرح زیر به صورت الك و مهر شده در قبال اخذ رسید به واحد حراست شهردارى 

تسلیم و رسید دریافت دارند.
پاکت الف: محتوى اصل اوراق سپرده شرکت در مناقصه (فیش یا ضمانت نامه بانکى)

پاکت ب: محتواى گواهینامه صالحیت پیمانکارى، آگهى تأسیس، اساسنامه و آخرین تغییرات شرکت و سوابق کارى(رزومه) و 
همچنین تکمیل و ارایه فرم هاى ارزیابى کیفى ماده 16 آئین نامه اجرایى بند ج ماده 12 قانون برگزارى مناقصات و ...

پاکت ج: محتوى برگ آنالیز و پیشنهاد قیمت
5- پیشنهادات رسیده در ساعت 16 روز سه شنبه مورخ 96/05/10 با حضور کلیه اعضاء کمیسیون عالى معامالت که در محل 

شهردارى تشکیل مى گردد باز و قرائت خواهد شد.
6- حضور پیشنهاد دهندگان یا نماینده آنان با هماهنگى قبلى در کمیسیون معامالت بالمانع است.

7- کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و پیشنهاداتى که بعد از موعد مقرر در آگهى فراخوان رسیده 
مبهم و یا مخدوش یا مشروط باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد و کمیسیون ظرف مدت یک هفته پیشنهادات را بررسى و نتیجه 

را اعالم خواهد کرد.
8- سپرده نفر اول و دوم و سوم تا انعقاد قرارداد با نفر اول در شهردارى باقى خواهد ماند و چنانچه نفر اول از تاریخ ابالغ کتبى ظرف 
مدت یک هفته نسبت به عقد قرارداد اقدام ننماید در اینصورت سپرده نفر اول به نفع شهردارى ضبط و با نفر دوم منعقد خواهد 

شد چنانچه نیز نفر دوم حاضر به انجام قرارداد نشود سپرده او به نفع شهردارى ضبط و قرارداد با نفر سوم منعقد خواهد شد.
9- برنده فراخوان در هنگام عقد قرارداد باید معادل 10٪ کل پیمان را به عنوان ضمانت نامه بانکى و یا سپرده نقدى به حساب شماره 

0105850675005 شهردارى نزد بانک ملى شعبه نایین واریز و رسید آن را به شهردارى تسلیم نماید.
10- هزینه آگهى و کسورات قانونى نظیر بیمه، مالیات و عوارض مربوطه به عهده برنده فراخوان مى باشد.

11- کارفرما مى تواند حداکثر 25 درصد کل پیمان را با نظر دستگاه نظارت به مبلغ پیمان اضافه و یا کسر نماید .

آگهى مزایده(نوبت دوم)

تجدیدآگهى فراخوان سرمایه گذارى مشارکتى آگهی مزایده عمومی

(

رضا اخوان رضا اخوان –– شهردار دولت آباد   شهردار دولت آباد  

      مسعود رضا فالح-شهردار برزك      مسعود رضا فالح-شهردار برزك

اردشیر عسگرى سوادجانى اردشیر عسگرى سوادجانى – – شهردار نایینشهردار نایین

    چاپ اول 

نوبت اولنوبت دوم

کرانچار با اشاره به شانس 
باالى قهرمانى سپاهان و 
انتظارات از او:
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سخنگوى ارشد نیروهاى مسلح تأکید کرد: مراجع قانونى 
تردیدى در لزوم رعایت حجاب در خودروها ندارند.

بــه گــزارش انتخــاب، سردارســرتیپ پاســدار 
سیدمســعود جزایرى با بیان اینکه هیــچ مرجع قانونى
 و رســمى، در مورد الزام رعایت حجــاب در خودروها 
تردیدى ندارد، افزود: رعایت قانون توســط آحاد مردم و 
اجراى صحیح قانون توســط مجریان ذیربط از الزامات 
بدیهى جوامع مدنى است که خدشــه بر آن، بى نظمى 
و مخدوش ســازى انتظامات جامعه را به دنبال خواهند 

داشت.
وى در ادامه اظهار داشت: عدم رعایت حجاب اسالمى 

و ترویج بى بند و بــارى از جمله اولویت هاى جنگ نرم 
دشمن و صهیونیزم جهانى علیه اسالِم عزیز است و لذا 

همواره در برابر این قانون الهى، سنگ اندازى مى کنند.
سخنگوى ارشد نیروهاى مسلح تأکید کرد: شورایعالى 
انقالب فرهنگى بایستى نسبت به وظیفه خود در اجراى 
قوانین و مقرراتى که در همین زمینه وضع کرده اســت 

اهتمام بیشترى داشته باشد.
سردارجزایرى در پایان گفت: با وجود کم کارى بسیارى 
از دستگاه هاى مسئول در این زمینه، نیروى انتظامى باید 
نسبت به وظایف خود در امر حجاب و عفاف اهتمام کافى 

داشته باشد.

ســخنگوى کمیســیون امنیت ملى و سیاست خارجى 
مجلس گفت: اگر حقابه ایران روى رودخانه دجله و فرات 
تأمین نشود حتمًا ضرورت دارد ایران این موضوع را در 

محاکم بین المللى دنبال کند.
سیدحســین نقوى حسینى با اشــاره به طرح «گاپ» و 
موضوع سد سازى اخیر ترکیه روى رودخانه دجله و فرات 
اظهار داشت: قطعًا مســئولین باید در این زمینه اقدامى 
انجام دهند. وى افزود: اســتفاده از آب رودخانه ها تابع 
رژیم هاى حقوقى است که مورد توافق بین کشورها بوده 
است لذا کشور ما از این آب، حقابه مشخصى دارد و این 
حقابه تعریف شده است.سخنگوى کمیسیون امنیت ملى 

و سیاست خارجى مجلس تأکید کرد: اگر این حقابه تأمین 
نشود حتمًا ضرورت دارد که جمهورى اسالمى ایران در 
محاکم بین المللى این موضوع را دنبال کند.وى با اشاره 
به تشکیل کمیته بحران آب در کمیسیون امنیت ملى و 
سیاست خارجى  مجلس تصریح کرد: در جریان برگزارى 
جلسات کمیته آب این کمیسیون، موضوع سد سازى هاى 
اخیر ترکیه دنبال خواهد شــد.نقوى حســینى از جلسه

 فوق العاده اخیــر کمیته آب کمیســیون امینت ملى و 
سیاست خارجى مجلس درباره طرح «گاپ» خبر داد و 
بیان داشت: در این جلسه همه ابعاد سدسازى هاى اخیر 

کشور ترکیه مورد بررسى قرار گرفت.

موضع رسمى سپاه درباره 
رعایت حجاب در خودروها

پیگیرى حقابه ایران در 
مجامع بین المللى

 مطمئن بودم مى شود
محسن رفیقدوست نخسـتین وزیر سپاه    مهر |
پاسـداران در گفتگویى مفصل به ذکرخاطراتى از دوران 
تصدى مسـئولیت هایـش پرداخـت. او از جملـه درباره 
پیشـرفت در فعالیت هاى موشـکى جمهورى اسـالمى 
گفت: خاطرم هست یک سفر به هلند رفته بودم. یک ایرانى 
ساکن هلند آمد و گفت پولى به من بده تا به تو مدرکى نشان 
بدهم. صد دالر از من گرفت و یک نقشه اى را به من داد. 
آن نقشه، نقشه منطقه خاورمیانه بود. یک طرف آن رژیم 
صیونیستى و یک طرف دیگر آن ایران بود که روى نقشه 
عکس فلشى را کشـیده بود که نشـان مى داد موشک از 
تل آویو شلیک شده و شعاع آن تا روى دماوند را مى پوشاند. 
من آن نقشـه را به حسـن تهرانى مقدم دادم و گفتم باید 
موشکى بسازیم که از تهران، تل آویو را بزند. مطمئن بودم 

این کار انجام مى شود.

نسخه ناطق   
حجت االسالم والمسـلمین ناطق نورى با   ایلنا|
بیان اینکه امیدواریم آقاى روحانى در چهار سال پیش رو 
بتوانند با غلبه بر مشکالت موجود اوضاع کشور را سامان 
دهند، گفت: ارتبـاط، هماهنگى و همدلـى دولت با مقام 
معظم رهبـرى (مدظله العالـى) همـواره مى تواند جلوى 
بسیارى از تندروى ها را گرفته و موجب آرامش جامعه شود.

تعطیلى دفتر «اعمال توافق برجام» 
  انتخاب | روز سه شـنبه هفته گذشـته و درست 
همزمان با تأیید پایبندى ایران به «متـن» و نه «روح» مفاد 
برجـام توسـط وزارت خارجـه آمریکا، یـک مقام ارشـد این 
وزارتخانـه تأیید کرد که دولت در حال بررسـى بسـتن دفتر 
مسئول بررسـى نحوه اعمال این توافق است. بر این اساس 
«اسـتفان مول»، دیپلمات عالیرتبـه آمریکایى که از سـال 
2015 توسط «جان کرى» وزیر خارجه وقت آمریکا به عنوان 
هماهنگ کننده ارشد در اعمال برجام در این دفتر مشغول به 

کار شده بود نیز به بخش دیگرى منتقل شده است.

تتلو و فرصت بازگشت 
عباس سلیمى نمین، تحلیلگر سیاسى    نامه نیوز|
اصولگرا با اشاره به حضور اخیر امیرحسین مقصودلو(تتلو) 
خواننده زیر زمینى در محافل اصولگرایان گفت:  یک فردى 
در یک زمانى کارهایى را انجام مى داده که قابل دفاع نبوده،  
اما امروز از عملکردهاى گذشته خود فاصله گرفته است؛  آیا 
نباید به او فرصت اصالح و بازگشت را داد؟سئوال اینجاست 
که ما بازگشـت از خطا را مى پذیریم یا خیر؟ طبیعتاً پاسخ 
مثبت است. اگر کسى از خطاى خودش بازگشت،  باید او را 

مورد احترام قرار دهیم. 

 
فیلتر اینستاگرام برداشته شد

چنـد روزى اسـت فیلترینگ شـبکه    تسنیم|
اجتماعـى اینسـتاگرام کـه صفحـات داراى مصادیـق 
«مجرمانـه و مسـتهجن» آن بـه صـورت هوشـمند از 
دسـترس کاربران ایرانى خارج شـده بود، برداشـته شد و 
هیچ محدودیتى براى کاربران ایرانى در دسترسى به این 
صفحات وجود ندارد. به گزارش تسنیم، مسئوالن اعالم 
کرده اند، اینستاگرام نزدیک به 14 میلیون کاربر در ایران 
دارد و بعد از تلگرام، دومین شبکه اجتماعى محبوب در بین 

کاربران ایرانى محسوب مى شود.

نامزدهاى پیشنهادى شهردارى 
  انتخاب | محمد علیخانى عضو منتخب شوراى 
شهر پنجم تهران اسامى 24 نامزد پیشنهادى شهردارى 

تهران را در کانال تلگرامش منتشر کرد.
وى نوشـت عبـاس آخوندى، علـى اصغر احمدى، سـید 
محمد على افشـانى، حبیب ا... بى طرف، وفا تابش، اکبر 
ترکان، احمد ترك نژاد، قاسـم تقى زاده خامسى، محمد 
پژمان، علیرضا جاوید، سید محمود حسینى، پیروز حناچى، 
محمدصـادق خـرازى، سـید ابوالفضل رضـوى، محمد 
سـتارى فـر، محمـد شـریعتمدارى، الهه کوالیى، سـید 
حسین مرعشى، محسـن مهرعلى زاده، حجت میرزایى، 
محمدعلى نجفى، محسن نریمان و رضا ویسه، کاندیداى 
پیشنهادى اعضا براى شهردارى تهران هستند. محسن 
هاشمى، معصومه ابتکار و محمود حجتى نیز از گزینه هاى 

شهردارى تهران خارج شدند.

توئیتر

 نایب رئیس مجلس شوراى اســالمى با بیان اینکه خود 
جزو امضا کنندگان ســئوال از رئیس جمهور در خصوص 
مؤسسات مالى و اعتبارى بوده به برخى تالش ها از سوى 
هیئت رئیسه براى رفع ابهامات سئوال کنندگان اشاره کرد 
و گفت به تعویق افتادن ارجاع سئوال به کمیسیون مربوطه، 

تخلف بوده است. 
على مطهرى در گفتگو با ایسنا با بیان اینکه طرح سئوال 
از رئیس جمهور را امضا کرده است، گفت: کوتاهى بانک 
مرکزى در پدید آمدن مشکالتى مانند مؤسسه کاسپین 

به علت نظارت ضعیف و عدم اطالع رسانى به موقع، روشن 
است و از طرفى مجلس نمى تواند از رئیس کل بانک مرکزى 
سئوال کند چون ایشان از مجلس رأى اعتماد نگرفته است؛ 
بنابراین نمایندگان راهى جز سئوال از رئیس جمهور ندارند. 

اگرچه این مشکل از دولت قبل آغاز شده است. 
وى درباره علت بــه تعویق افتــادن طرح از ســئوال از 
رئیس جمهور نیز گفت: هیئت رئیسه قصد داشت با برگزارى 
جلسه اى بین نمایندگان رئیس جمهور و چند تن از سئوال 
کنندگان تفاهم و توافقى ایجاد کند که این کار به سرانجام 

نرسید. 
نایب رئیس مجلس ادامه داد: البته آیین نامه مى گوید پس 
از تحویل سئوال به هیئت رئیسه، سئوال باید بالفاصله به 
کمیسیون مربوطه ارجاع شود و نماینده رئیس جمهور یک 
هفته فرصت دارد که به جلســه بیاید و در حضور نماینده 
سئوال کنندگان پاسخ دهد. اگر پس از یک هفته همچنان 
تعداد امضا کنندگان نصاب الزم را داشته باشد رئیس جمهور 
یک ماه فرصت دارد که براى پاسخگویى به صحن مجلس 

بیاید. 
مطهرى همچنین تصریح کرد: به نظر من بهتر بود از همان 
ابتدا به جاى جلسات غیر رسمى، آیین نامه اجرا و سئ وال 

هرچه زودتر به کمیسیون مربوط ارجاع مى شد.

فرمانده نیروى هوافضا سپاه با بیان اینکه از کشورهاى 
افغانســتان، پاکســتان، چچن، عراق، ایران، ســوریه 
و اروپــا در میان تروریســت هاى داعشــى وجود دارد 
گفت: در عملیــات لیله القدر و تهاجم موشــکى ما به

 داعش شــاهد بودیم حتى داعشــى از کشور چین هم 
کشته شده است.

سردار امیرعلى حاجى زاده افزود: سپاه از طریق ستاد کل 
نیروهاى مسلح گردش کارى براى فرمانده کل قوا تهیه 
مى کند و ما درخواســت مى کنیم که حضرت آقا اجازه 
بدهید که در منطقه دیرالزور تعدادى از مقرهاى اصلى و 
عقبه آنها را بزنیم. حضرت آقا نیم خط پاسخ مى دهند و 
مى فرمایند «موافقم، اقدام شود، منتهى افراد غیرنظامى 

نباید کشته شوند». 
سردار حاجى زاده گفت: این فرمان نیم خط بود اما هزاران 
مسئله داشت زیرا ما با یک ارتش کالسیک طرف نبودیم 
که بخواهیم مثًال فالن پایــگاه هوایى آنها را بزنیم. در 
اینجا نیاز به اشــراف اطالعاتى و درایت ســپاه بود که 
مشخص شــد و زمانى که از سردار ســلیمانى فرمانده 
نیروى قدس درخواست هدف کردیم فوراً 60 هدف از 
نقاط استقرار داعش را مشخص کرد و گفت هر کدام را 

مى خواهید بزنید.
وى گفــت: برخــى از این نقــاط در اطرافــش افراد 
غیرنظامى بودند لذا بــراى احاطه اطالعاتــى نیاز به

 پهپاد داشتیم که در صدها کیلومتر آن طرف تر به منطقه 
فرستاده شد.

فرمانده نیروى هوافضا ســپاه ادامــه داد: این عملیات 
کوچکى بود و اگر مى دانســتیم ملت ایران خوشــحال 
مى شوند به جاى شش موشــک 60 موشک مى زدیم 
ولى واقعیت این اســت که این عملیات به لحاظ کیفى 
در سطح ابَرقدرتى بود و کار کوچکى نبود. این عملیات 
ثمره سه دهه تبعیت بى چون و چراى سپاه از رهبرى بود.

سردار حاجى زاده در ادامه اظهار داشت:  در سال 88 بعد 
از اینکه حکم فرماندهى نیرو را گرفتم دو ماه بعد خدمت 
حضرت آقا رسیدیم و برنامه هایى را ارائه کردم که ایشان 
فرمودند اولویت من دقت در موشک هاست. ایشان توجه 

زیادى به مسائل نظامى دارند و توصیه هاى فراوانى به  
ما داشــته اند. به عنوان مثال اگر در رزمایش ها مشکلى 
پیش مى آمد مى فرمودند کار موشکى شوخى بردار نیست 

بروید و کارتان را درست کنید.
وى افزود: چهار پنج ســال پیش علیه گروه تکفیرى، 

عملیاتى انجام دادیم و عکس آن را نشــان مقام معظم 
رهبرى دادیم، گفتند چرا ســرجنگى ضعیف اســت و 
همینطور بر مسئله جنگ الکترونیک، تعداد موشک ها، 
برد و... توصیه هایى داشــتند. همچنیــن فرمودند اگر 

تعرض کردند باید آنها را بزنید که ما هم تبعیت کردیم.

سردارحاجى زاده با اشاره به گستردگى نفوذ و شبکه هاى 
مجازى گفت: در عملیات اخیر ما ظرف 12 دقیقه شش 
موشک شلیک کردیم و هنوز دو موشک روى النچر بود 
که خبرش پخش شد. این نشان از سرعت نفوذ و تأثیر 

رسانه و فضاى مجازى است.

وى افزود: اولین موشــکى که به مراکز داعش اصابت 
کرد پاى مانیتور لحظه اصابت را مى دیدم و شاهد بودم 
که ســه نقطه آتش گرفت، تعجب کردم چون قرار بود 
آن لحظه یک موشــک شلیک شــود که یک موشک 
هم شلیک شده بود اما آن موشک به تونل ها و قرارگاه 
زیرزمینى داعش اصابت کرده بود و آتش از ســه دهانه 

تونل زبانه مى کشید.
ســردارحاجى زاده تأکید کرد: موشــک دوم به تانکر 
سوخت اصابت کرد و سوخت آن به داخل این تونل  ها 

ریخته و آتش سوزى را گسترش داد.

دادستان تهران در بیان مصداقى از هجمه هاى ایراد 
شده به قوه قضائیه در جریان رسیدگى به پرونده هاى 
فساد، با اشاره به نامه اخیر محمود احمدى نژاد درباره 
بازداشت حمید بقایى اظهار داشت: آقایى که در گذشته 
مسئولیت داشته، نامه اى متضمن مطالب توهین آمیز 
و کذب علیه قوه قضائیه و بازپرس پرونده انتشار داده 
که صرف نظر از مجرمانه بودن مفاد این نامه و محفوظ 
بودن حق تعقیب قضائى توسط دادستانى تهران صرفًا 
در یک بخش از نامه که متضمــن ادعاهایى راجع به 
چگونگى نگهدارى متهم در زنــدان و رعایت حقوق 
قانونى وى بود، دستور بررســى به وزارت اطالعات 

صادر شد.
در پى پاســخ وزارت اطالعات، جعفرى دولت آبادى 
توضیح بیشترى در این زمینه ارائه داد، مبنى بر اینکه 

ادعاهاى نویســنده نامه که به نقــل از متهم آورده 
اســت، به گونه اى بود که گویا این متهم را در زندان 
«هارون الرشید» یا «گوانتانامو» نگه داشته اند! و مدعى 
شده است که به او اجازه خرید غذا از خارج زندان داده 

نشده و در انفرادى بوده و رنگ آفتاب را ندیده است.
دادستان تهران با اشاره به الیحه متهم مذکور که در 
تاریخ 17 شهریور سال 1394 ضمن مخالفت با انتقال 
خود به بند عمومى، تصریح کرده اســت «بنده در بند 
فعلى مشکلى ندارم و خواهشــمند است من را به بند 
قبلى برگردانید» اظهار داشت: این خواسته متهم بوده 
و اکنون حامى وى مدعى شده است که او در انفرادى 

نگهدارى مى شده است.
جعفرى دولت آبادى بخشى از نتیجه تحقیقات وزارت 
اطالعات پیرامون ادعاهاى مندرج در نامه  منتشره به 

نقل از متهم را قرائت کــرد و از جمله به ادعاى فراهم 
نبودن امکان تهیه غذاى مناسب از خارج زندان اشاره 
کرد و گفت: طبق گزارش واصله، حســب درخواست 
متهم، ناهار و شام از خارج زندان تهیه و تحویل شده و 
به عالوه غذاى رژیمى براى زندانى پیش بینى شده بود 
و عالوه بر آن، برخى مایحتاج دیگر براى او خریدارى 

و... در اختیار متهم قرار داده مى شده است.
دادستان تهران با اشاره به ادعاى دیگرى که در نامه 
مذکور مطرح شده، شــامل در اختیار نبودن امکانات 
درمانى براى متهم، اظهار داشــت: حســب گزارش 
وزارت اطالعات در مواردى که متهم به معاینه پزشکى 
و حضور پزشک نیاز داشته در تمام ساعات شبانه روز 
این امکان براى او فراهم بوده و سوابق پزشکى وى در 

زندان موجود بوده که مؤید کذب بودن این ادعاست.

درحالى که شرکت هاى صنعتى اروپا همچنان از فعالیت 
در ایران خوددارى مى کنند چند شرکت عرضه مواد غذایى 
تصمیم گرفته اند ریسک حضور در بازار ایران را بپذیرند و 
بازار هفت میلیارد دالرى اى را که ایرانیان هر سال صرف 
رستوران رفتن مى کنند تصاحب کنند. مؤسسه مشورتى 
«ایلیا» در ایران حتى پیش بینى کرده که این رقم طى دهه 

آینده دو برابر شود.
تله پیتزاى اسپانیا ماه جارى میالدى از طریق کنسرسیومى 
ایرانى اولین شعبه خود را در تهران افتتاح کرد. این کنسرسیوم 
قصد دارد صد میلیون یورو براى گسترش شعب تله پیتزا 
در سراســر ایران ســرمایه گذارى کند. اما یکى از اولین

 اروپایى هایى که واقعــاً خود را درگیر بــازار ایران کرده، 
«آمائورى دى ال سره»، کارآفرین 41 ساله فرانسوى است 
که حق امتیاز باز کردن سوشى شاپ در ایران را گرفته است. 
او در سال 2013 اولین بار به ایران آمد و در همین سفر بود که 
عاشق این کشور شد. اولین شعبه این رستوران زنجیره اى 
گرانقیمت فرانسوى هفته گذشته در یکى از محالت شمال 

شهر تهران افتتاح شد.

دى ال ســره به خبرگزارى فرانســه گفــت: «دولت ایران
 اراده اى قوى براى جذب سرمایه و دانش فنى خارجى دارد، اما 
در سطح کارهاى روزانه ادارى، اوضاع جهنم است... تا زحمتى 
نکشى چیزى به دست نمى آورى... همه چیز زمان مى برد، 
همه چیز پیچیده است. کنار آمدن با آداب و رسوم ایران خیلى 
دشوار اســت.» وى افزود: «اما وضعیت به سرعت در اینجا 
در حال تغییر است. من عاشق این کشور هستم و از اینکه از 
نزدیک شاهد این انقالب و دگرگونى هستم هیجان زده ام.»

این رستوران از حدود 150 عرضه کننده عمدتاً ایرانى استفاده 
مى کند و مجبور است هر ســه هفته یکبار ماهى تازه را از 

کشور نروژ وارد کند.
با این حالى همچنان یکى از بزرگ ترین دردسرها در اروپا 
این اســت که بانک ها به دلیل ترس از تحریم هاى دولت 

آمریکا تمایلى به همکارى با ایران ندارند.
دى ال سره گفت: «این دیوانه کننده اســت. ما به وزارت 
اقتصاد فرانسه رفتیم و آنها فهرستى از همه بانک هایى که 
آماده همکارى با ایران هستند را به ما دادند. اما زمانى که با 

آنها تماس گرفتیم، همگى گفتند نه.»

این سرمایه گذار اروپایى به تدریج متوجه شد که تنها یک 
بانک خصوصى کوچک که هیچ ارتباطى با نظام مالى آمریکا 

ندارد حاضر به انجام تراکنش ها با ایران است.
وى افزود: «همان موقع بود که آقاى ترامپ از راه رسید...
ما مى خواستیم چند برند را همزمان در ایران فعال کنیم، اما 
زمانى که ترامپ از راه رسید ما اندکى پایمان را از روى پدال 

گاز برداشتیم.»
اسفندیار باتمانقلیج، مؤسس مجمع ایران و اروپا در این باره 
گفت: «توسعه بخش فست فود موجب ایجاد فرصت هاى 

شغلى مى شود، چیزى که ایران خیلى به آن نیاز دارد.»

این فرمان نیم خط 
بود اما هزاران 

مسئله داشت زیرا 
ما با یک ارتش 
کالسیک طرف 

نبودیم که بخواهیم 
مثًال فالن پایگاه 

هوایى آنها را بزنیم. 
در اینجا نیاز به 

اشراف اطالعاتى و 
درایت سپاه بود 

حضرت آقا در نیم خط
 با حمله موافقت کردند

فرمانده نیروى هوافضا سپاه جزئیات جدیدى از حمله موشکى سپاه به داعش را تشریح کرد

على مطهرى: 
سئوال از رئیس جمهور را من هم امضا کردم پاسخ قوه قضائیه به نامه احمدى نژاد

دادستان تهران: ادعاهایى مطرح مى کنند انگار متهم در زندان هارون الرشید یا گوانتانامو است!

شبکه خبرى «CNN» با انتشار گزارشى به بازداشت 
حسین فریدون برادر حسن روحانى رئیس جمهورى 

توسط دستگاه قضائى پرداخته است.
به گزارش آفتاب نیوز، این شــبکه خبرى مى نویسد: 
«فریدون چهره اى بود که نقش کلیدى اى در مذاکرات 
منجر به توافق هسته اى داشت. او پس از بازداشت اخیر 
به دلیل فشار خون باال و تنش به بیمارستان انتقال یافته 
است. قوه قضائیه اعالم کرد که بازداشت او در ارتباط با 
مسائل مالى بوده است. این بازداشت اما در زمانى روى 
مى دهد که تنش سیاسى میان رئیس جمهورى و قوه 
قضائیه در ایران باال گرفته و تنها چند هفته به مراسم 

تحلیف حسن روحانى باقى مانده است.»
CNN اشاره مى کند که مقام هاى مسئول ایرانى از 
پاسخ دادن به پرسش هاى خبرنگار آن شبکه خوددارى 

کرده اند. 
این شبکه خبرى در ادامه مى نویسد: «فریدون نقش 
مشــاور روحانى را نیز داشته اســت. رئیس جمهورى 
که از دید غرب تقریبًا میانه رو و مدرن است و خواستار 
گســترش روابط ایران با کشــورهاى جهان است. 
فریدون ســفیر ایران در مالزى و نماینــده ایران در 

سازمان ملل متحد در نیویورك نیز بوده است.»

ارزیابى «CNN» از بازداشت حسین فریدون

مشکالت ورود صنایع غذایى اروپایى به بازار 7 میلیارد دالرى ایران

بانک ها و فست فودها
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رئیس کمیته امــداد با تأکید بر اهمیت توانمندســازى 
مددجویان این نهاد گفت: کمیته امــداد، مریضخانه و 
اورژانس نیازمندان اســت نه مردابى کــه مددجویان تا 
پایان عمــر در آن بمانند.به گزارش مهــر، پرویز فتاح 
اظهار داشت: متأســفانه برخى مسئوالن در بیان میزان 
محرومیت از یکدیگر سبقت مى گیرند که این وضعیت 
براى نظام اسالمى شایسته نیست. وى با تقدیر از نگاه 
رهبر معظم انقالب به موضوع محرومیت زدایى،  تأکید 
کرد: قسم جالله مى خورم که نگاه ایشان و دقت نظرشان 
در موضوع فقرا و نیازمندان را کمتر کسى دارد و این مایه 
افتخار ماست.رئیس کمیته امداد با اشاره به برخى انتقادات 

از شــیوه غربالگرى افراد تحت پوشــش گفت: برخى 
انتقادات وارد است اما نباید کارى کنیم که به تعبیر مراجع 
عظام، کمیته امداد تبدیل به «مرداب» شود و مددجو تا 
پایان عمر تحت پوشش کمیته امداد بماند. کمیته امداد 
مثل یک بیمارستان با تعداد تخت هاى محدود است و 
هیچ پزشکى راضى نیست بیمارش براى همیشه روى 

تخت بیمارستان بماند.
فتاح با بیان اینکه کمیته امــداد مریضخانه و اورژانس 
فقراست، افزود: شــرعًا و عرفًا حق نداریم کسى را که 
نیازمند نیست تحت پوشش نگه داریم یا فردى نیازمند را 

از پوشش خارج کنیم. 

سخنگوى عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 
شــوراى اســالمى از رد طرح الحاق یک ماده به قانون 
استخدام معلمان حق التدریس و آموزش یاران نهضت 
ســوادآموزى خبر داد.حمایت میرزاده اظهار داشت: این 
موضوع در جلسه اخیر کمیســیون آموزش و تحقیقات 
مجلس شوراى اسالمى بررسى شد اما کلیات آن از سوى 
اعضاى کمیسیون رد شد.وى افزود: قانون تعیین تکلیف 
استخدامى معلمان حق التدریس و آموزش یاران نهضت 
سوادآموزى تا به امروز بیش از هفت  هشت بار اصالحیه 
خورده اســت، به همین دلیل اعضاى کمیسیون ترجیح 
دادند تا با جمع آورى کامل اطالعات نسبت به الحاق یک 

ماده به این قانون تصمیم گیرى کنند.ســخنگوى عضو 
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شوراى اسالمى 
گفت: آمار دقیقى در رابطه با تعداد نیروهاى حق التدریس 
و آموزش یاران نهضت ســوادآموزى در اختیار مجلس 
قرار نگرفته، یعنى به طور دقیق نمى دانیم که تعداد این 
افراد با توجه به رشته و جنسیت آنها چگونه است.میرزاده 
ادامه داد: اعضاى کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 
به دلیل نبود اطالعات دقیق از تعداد افراد مشــمول این 
طرح کلیات آن را تصویب نکردند و مقرر شد تا در صورت 
صالحدید این موضوع در صحن علنى مجلس بررسى 

شود و نمایندگان در رابطه با آن تصمیم بگیرند.

کلیات طرح استخدام 
معلمان حق التدریس رد شد

کمیته امداد، مریضخانه 
فقراست، نه مرداب مددجویان

زندگى «مریم» در کتاب درسى 
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده از درخواست 
براى تبدیل زندگینامه مریم میرزاخانى به واحد درسى 
خبر داد. شـهین دخت موالوردى در مراسم «خاموشى 
یک ذهن زیبا» که به مناسـبت بزرگداشـت پروفسور 
مریم میرزاخانى در پژوهشـکده علوم انسـانى برگزار 
شـد همچنین گفت: اگر مریم در وصیتنامه کتبى اش 
درخواسـت تابعیت ایرانى بـراى دختـرش «آناهیتا» 
کرده باشد ما همه سـعى مان را مى کنیم که این اقدام 

صورت گیرد. 

لباس پلیس 
دوربین دار مى شود

جانشین رئیس پلیس پیشگیرى گفت: لباس مأموران 
پلیس به دوربین مجهز مى شود تا رفتار مأموران ثبت 
شـود. سـردار مهدى معصوم بیگى اظهارداشت:  این 
دوربین ها در زمان فعالیت مأموران اقدامات آنها را به 
صورت مستمر ثبت و ضبط مى کنند. جانشین رئیس 
پلیس پیشـگیرى ناجا افزود: خودروهاى پلیس که در 
میادین مستقر یا مشغول گشتزنى هستند هم به دوربین 
مجهز خواهند شد. وى گفت: همچنین براساس سامانه 
جدیدى که در نیروى انتظامى طراحى شده است مردم 
مى توانند از اماکن تجـارى و منازل خود بـه راحتى با 
فشار یک دکمه با پلیس 110 تماس بگیرند تا مأموران 

به محل ثبت شده اعزام شوند.

چند درصد جمعیت 
روستایى هستند؟

بر اساس نتایج سرشمارى عمومى نفوس و مسکن در 
سال گذشته، 74 درصد جمعیت کشور در نقاط شهرى 
وکمتر از 26 درصد در نقاط روسـتایى سـاکن هستند. 
این نتایج نشـان مى دهد از کل جمعیت 79 میلیون و 
926 هزار و 270 نفرى  فقط 20 میلیون و 730 هزار و 
625 نفر (25/9درصد) در روستاها ساکن هستند. این 

جمعیت در 62 هزار و 284 آبادى توزیع شده اند.

دلیل برکنارى آقاى مدیرکل 
یک منبع آگاه در سازمان حفاظت محیط زیست به مهر 
اعالم کرد: اسـماعیل مهاجر مدیرکل محیط زیسـت 
استان گلستان در پى تصمیم برکنارى او، استعفا کرده 

و استعفایش پذیرفته شده است. 
اسماعیل مهاجر مدیرکل محیط زیست استان گلستان 
و مجتبى حسـینى معـاون محیـط زیسـت طبیعى او 
اخیراً در رسانه ها متهم شـده بودند که در پرونده مرگ 
پلنگ رهاسـازى شـده (هیرکان) پنهانـکارى کرده و 
گزارش هاى خـالف واقع به مسـئوالن مافـوق خود 

ارائه کرده اند.

فرزندان خاص
پروانه مافـى، نایب رئیس کمیسـیون شـوراها و امور 
داخلى کشور مجلس با بیان اینکه امروزه در کشورمان 
دو میلیون فرزند حاصل ازدواج زنان ایرانى با مردان غیر 
ایرانى هستند، خاطرنشان کرد: در چنین شرایطى این 
فرزندان دچار محدودیت هایى هستند از این رو در این 
نامه درخواست شده بحث دریافت تابعیت از طریق زن 

ایرانى به رسمیت شناخته شود.

پیازهایى که گندید
  فارس| عبـاس پاپـى زاده عضـو کمیسـیون 
کشاورزى مجلس در واکنش به افزایش بى رویه قیمت 
پیاز افزود: پیاز که اکنون کیلویى حدود پنج هزار تومان 
در تهران فروخته مى شود را 20 روز پیش کیلویى 400 
تومان هم از کشاورز دزفولى نمى خریدند. نماینده مردم 
دزفول تصریح کرد: وقتى پیاز را از کشاورز کیلویى 150 
تا 200 تومان مى خرند و بعد آن را زیر آفتاب 55 درجه 
دپو مى کنند، بدون اینکه حتى سایه بانى روى آن باشد، 
چه توقعى مى توان داشـت جز اینکه بعد از دو روز این 
محصول بوى تعفن بگیرد و اکنون نیز پیاز کمیاب شده 
است. نتیجه آنکه اکنون مصرف کننده  آسیب مى بیند و 

یک ماه پیش هم تولیدکننده نابود شد.

چرك نویس

سخنگوى کمیســیون قضائى و حقوقى مجلس شوراى 
اسالمى از اصالح مجدد طرح کاهش مجازات اعدام در 

این کمیسیون خبر داد.
به گزارش انتخاب، حسن نوروزى در تشریح جلسه هفته 
گذشته کمیسیون قضائى و حقوقى مجلس که پیرامون 
اصالح طرح کاهش مجازات اعدام برگزار شــد، گفت: 
بر اســاس اصالحات صورت گرفته طرح مصوب الحاق 
یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخــدر پس از ارجاع به 
کمیسیون؛ «کسانى که قبل از الزم االجرا شدن این ماده 
واحده مرتکب جرم موادمخدر و روانگردان شده اند براى 
خرید، نگهدارى و فروش بیش از 100 کیلوگرم موادمخدر 
سنتى (بنگ، چرس، گراس، تریاك، شــیره، سوخته یا 
تفاله تریــاك) و خرید، نگهدارى و فــروش دو کیلوگرم 
موادمخدر صنعتى (هروئین، مرفیــن، کوکائین و دیگر

 مشــتقات شــیمیایى مرفین و کوکائین و ســایر مواد) 
چنانچه ســابقه محکومیت بیش از یک مرتبه داشــته 
باشند، محکوم به مجازات اعدام مى شوند در غیر اینصورت 

حسب مورد محکوم به حبس درجه یک یا 2 مى شوند».
نماینده مردم بهارســتان و رباط  کریم در مجلس شوراى 
اســالمى تصریح کرد: همچنین «از الزم االجرا شــدن 
این ماده واحده مجرمانى که به خرید، نگهدارى و فروش 
بیــش از 50 کیلوگرم موادمخدر ســنتى (بنگ، چرس، 
گراس، تریاك، شیره، ســوخته یا تفاله تریاك) و خرید و 
فروش بیش از دو کیلوگرم موادمخدر صنعتى (هروئین، 

مرفین، کوکائین و دیگر مشــتقات شــیمیایى مرفین و 
کوکائین و سایر مواد) و نگهدارى بیش از 5 کیلو (هروئین، 
مرفین، کوکائین و دیگر مشــتقات شــیمیایى مرفین و 
کوکائین و ســایر مواد) اقــدام کنند، محکــوم به اعدام

 و کمتر از این مقــدار محکوم به حبــس درجه یک و 2 
خواهند شد».

نوروزى افزود: بند دیگرى نیز به این ماده واحده اضافه شد 
که عبارت است از؛ «به منظور کاهش مصرف موادمخدر 
و روانگردان و درمــان معتادان، دولت موظف اســت از 
طریق شناسایى معتادان و تأمین نیاز آنها به نحو صحیح، 
رابطه قاچاقچیان با مصرف کننده هــا را ظرف مدت دو 
سال شناســایى و قطع کند، آیین نامه موضوع این ماده 
به پیشنهاد قوه قضائیه و ستاد مبارزه با موادمخدر ظرف 
مدت سه ماه تهیه و حداکثر به مدت شش ماه به تصویب 

وزیران برسد». 

مهر: بانک مرکزى شرایط جدید ارائه دسته چک را اعالم 
کرد که بر این اساس، تحویل دسته چک به مشترى داراى 
سابقه چک برگشــتى، بدهى غیرجارى و یا مشموالن 

موضوع ماده 7 قانون صدور چک، را ممنوع است.
بانک مرکزى شرایط جدید ارائه دسته چک به متقاضیان را 
اعالم کرده که بر اساس آن، تحویل دسته چک به مشترى 
داراى سابقه چک برگشتى، بدهى غیرجارى و یا مشموالن 
موضوع ماده 7 قانون صدور چک، ممنوع اعالم شده  است؛ 
ضمن اینکه تحویل دسته چک جدید منوط به بازگشت 
حداقل 80 درصد از برگه هاى آخرین دسته چک مشترى، 

اعم از صادر شده یا ابطال شده، به بانک خواهد بود.
نحوه شناسایى متقاضى افتتاح حســاب جارى مطابق 
با مفاد قانون، آییــن نامه و دســتورالعمل هاى مبارزه با 
پولشویى اســت؛ ضمن اینکه تحویل دسته چک جدید 
منوط به بازگشت حداقل 80 درصد از برگه هاى آخرین 
دسته چک مشــترى، اعم از صادر شده یا ابطال شده، به 

بانک خواهد بود.
بر اساس بخشنامه بانک مرکزى، براى جلوگیرى از بروز 
هرگونه سوء استفاده و کالهبردارى احتمالى از طریق چک، 
بر شناسایى کامل شخص حقیقى و حقوقى به منظور افتتاح 
حساب جارى تاکید مى گردد؛ در عین حال، مسئولیت عدم 
رعایت یا تخطى از مقررات دستورالعمل حساب جارى با 
هیات مدیره هر بانک است و در صورت تخلف، مشمول 
مجازات هاى انتظامى موضوع ماده 44 قانون پولى و بانکى 

کشور میگردد.
فرم اشــخاص داراى بیش از 20 فقره چک برگشتى با 
نظارت واحد بازرســى آن بانک تکمیل و به طور مستمر 
در دو مقطع پایان شهریور ماه و پایان اسفند ماه هر سال 
به منظور اتخاذ تدابیر نظارتى مقتضى به این مدیریت کل 
ارسال نمایند؛ همچنین مدیریت بازرسى بانک نسخه اى 
از گزارش ها و نتایج بازرســى هاى صورت گرفته در این 
خصوص را به همراه مستندات مربوطه، به طور ماهانه به 

این بانک ارسال نمایند.

«پانگ ســن» ســفیر چین در ایران در دیدار با معاون 
رئیس جمهور گفت: «در سال هاى اخیر قدرت چین روز 
 به  روز افزایش یافته اســت بنابر این مردم چین روز  به  
روز ثروتمند تر مى شوند و اشتیاق آنها براى سفر به خارج 
از کشور بیشتر مى شود. در گذشــته بیشتر مردم چین 
به کشورهاى همســایه مانند هنگ کنگ، تایلند، مالزى 

و سنگاپور ســفر مى کردند اما این روزها مردم چین به 
مقاصد دورتر و کشــورهایى در اروپا، آمریکا و استرالیا 
سفر مى کنند.»وى گفت: «اکنون عالقه گردشگران چینى 
متنوع تر شده و آنها دوست دارند به کشورهاى خاورمیانه 
و آسیاى غربى ســفر کنند. به عنوان مثال چینى ها عالقه 
زیادى براى سفر به مصر دارند با این حال چینى هاى زیادى 

به ایران مى آیند و در سال هاى اخیر سفر چینى ها به ایران 
در مقایسه به مصر افزایش یافته است.»

وى در ادامه اضافه کرد: «مردم چین با شــهرهاى ایران 
از جمله اصفهان و شیراز آشنایى اولیه دارند و با ساخت 
ســریال و فیلم مردم چین مى توانند بیشتر با ایران آشنا 
شــوند؛ ضمن اینکه این امکان فراهم مى شود تا با دیگر 

جاذبه هاى گردشــگرى ایران و شهرهاى معروفى مانند 
یزد در ایران نیز آشنا شوند.»سن در ادامه گفت: «چینى ها 
بیشترشان گردشگران اکونومیک هستند و تمایل به اقامت 
در هتل هاى تمیز اما با قیمت مناسب دارند که به  عنوان مثال 
هتل هاى زنجیره اى  مى تواند مکان مناسبى براى اقامت 

گردشگران چینى باشد.»

نشریه معتبر «نیویورکر» چاپ آمریکا در گزارشى ویژه به 
ویژگى هاى شخصیتى و فنى مریم میرزاخانى دانشمند 

فرهیخته ایرانى که چشم از دنیا فرو بست پرداخت. 
نیویورکر نوشت: مریم میرزاخانى دانشمند مطرح ایرانى 
و اولین زن برنده مدال فیلدز که از سوى همدوره اى هاى 
خود با لقب «هنرمند عرصه دینامیک و هندسه سطوح 
پیچیده» خوانده مى شد، گاهى از دید دخترش «آناهیتا» 
در قامت یک «مــادر نقاش» بــود. او در منزل خود در 
نزدیکى دانشگاه استنفورد عادت داشت که بر روى زمین 
بنشیند و ساعت ها روى صفحات کاغذ ایده ها، نمودارها 
و فرمول هاى ریاضى را ترســیم کند که سبب مى شد 

دخترش به او بگوید: «مامان باز داره نقاشى مى کنه!»
میرزاخانى از سویى گوشه گیر و درون گرا به نظر مى رسید 
اما از طرف دیگر بسیار پرانرژى و با صالبت بود؛ خصوصًا 

زمانى که در کالس و پاى تخته در حال تدریس بود.
به گفته رؤیا بهشتى ریاضیدان فعال در دانشگاه واشنگتن 
در سنت لوئیس که دوســتى دیرینه اى با مریم داشت، 
اشــتیاق وى به ریاضیات از همان ســال هاى نوجوانى 
مشهود بود. بهشتى در این باره مى گوید: «زمانى که وى 
در سال اول راهنمایى مشغول به تحصیل بود، معلمش 
به او گفت که اســتعداد چندانى در ریاضى ندارد ولى در 
سال 2014 همان دخترى که استعدادش نادیده گرفته 
شده بود، اولین بانوى جهان شــد که موفق به دریافت 

پرافتخارترین جایزه ریاضیات جهان یعنى مدال فیدلز 
شد.»

دکتــر «کورتیس مک مولن» مشــاور ارشــد دکتراى 
میرزاخانى که در دانشگاه هاروارد فعالیت مى کند، درباره 
لحظه اهداى جایزه وى در سال 2014 مى گوید: «زمانى 
که نام میرزاخانى به عنوان برنده مدال فیلدز اعالم شد، 
وى به جاى توجه کامل به مراسم، در کنار همسرش به 

هیجان زدگى دخترش آناهیتا توجه مى کرد.»
«مانجول بارگاوا» ریاضیدان دانشــگاه پرینسســتون 
که او نیز در ســال 2014 مدال فیلدز را به دســت آورد 
مى گوید: «میرزاخانى استاد فضاهاى پیچیده و منحنى 
در ریاضى بود. همه مى دانند که کوتاه ترین فاصله بین 
دو نقطه یک خط راست اســت اما زمانى که سطح کار 
منحنى باشد، قضیه متفاوت خواهد بود. مریم قضیه هاى 
پیچیده و مهمى را در رابطه با این سطوح و روابط حاکم 
بر آنها طرح کرده و به اثبات رسانده است که نتایج آن در 
هندسه و موضوعات فراتر از آن قابل توجه است.» بارگاوا 
درباره بیمارى میرزاخانى خاطرنشــان کرد: «با وجود 
بیمارى، او کارهاى بى نظیرى در ســه سال پایانى عمر 

خود انجام داد.»
همکاران میرزاخانى بر این نکته تأکید دارند که وى به 
شدت از رسانه ها و در کانون توجه بودن دورى مى کرده 
اســت و حتى تصور مى کرد ایمیل هاى مربوط به برنده  

شدن مدال فیلدز یک شوخى هســتند و به دلیل انجام 
شیمى درمانى بخاطر سرطان سینه نمى خواست پیگیر 
شرکت در مراسم شود اما سرانجام با برنامه ریزى هاى 
انجام شده براى دور نگهداشتن خبرنگاران، وى در این 
مراسم شــرکت کرد و پس از چند روز اقامت در کنگره 
سال 2014 پیش از ایراد سخنرانى خود محل کنگره را 

ترك کرده بود.
«اینگرید دابچیز» رئیس اتحادیه جهانى ریاضیات در این 
رابطه گفت: «صبح آن روز  همه به دنبال مریم مى گشتند 

تا با او مصاحبه کنند اما او رفته بود.»

شرایط جدید دریافت 
دسته چک از بانکها

  ایرنا | باغى سبز و اعجاب انگیز با بیش از 50 نوع از 
بهترین گونه هاى درختان میوه و گل هاى وحشى مناطق گرم 
سیرى و سردســیرى ایران حاصل پشتکار 45 سال تحقیق 

باغبان و پژوهشگر خستگى ناپذیر همدانى است.
«پرویز ملک زاده»، باغبان نابغه همدانى با ابتکارات شگفت 
انگیز خود در «باغ جادو» توجه رسانه ها را به خود جلب کرده 
و ســالیان متمادى، در راه اداى دین به طبیعت و تحقیق و 

پژوهش بر روى گیاهان، موى سپید کرده است.
براى مصاحبه با این باغبان خوش ذوق که رســانه ها از او 
با عناوینى چون نابغه باغبانــى، آقاى محصوالت ارگانیک 
و کیمیاگر همدانى یاد کرده اند از ســرباالیى ها و شیب تند 
دامنه هاى سنگالخى الوند گذشتیم تا به باغى رسیدیم که در 
سر درب آن این عبارت تأمل برانگیز خودنمایى مى کرد «این 

باغ چند صباحى امانت ملک است».
ملک زاده  از تالش هایش براى تحقــق رؤیاهاى بزرگش 

گفت. از زمانى که توان خرید یک قطعه زمین را نداشته و موز، 
آناناس، کیوى، فلفل سیاه هندى و پرتقال را در کنار درختان 
سردسیرى در یک فضاى 70 مترى حیاط و پشت بام و راه پله 
خانه اش به بار نشانده است تا زمانى که این اقدام شگفت انگیز 
او بارها و بارها از سیماى جمهورى اسالمى و در برنامه هاى 
متعدد به نمایش گذاشته شده و مسئوالن را بر آن داشته که 
زمینى را به قیمت کارشناسى و در ازاى فروش خانه اش به 

او واگذار کنند.
این باغبان خستگى ناپذیر همدانى چنان مراحل آماده سازى 
قطعه زمین صخره اى که در دامنه سنگالخى الوند به او داده 
شده بود را ساده و سهل بیان مى کرد که گویى معجزه عشق، 
چشمان او را بر روى ســختى هاى انفجار کوه، هموار سازى 
زمین، تأمین دو هزار و 500 کامیون سنگ و دو هزار و 400 
کامیون خاك مناسب کشاورزى و احداث استخر و تأمین آب 

با تانکر، بسته است.

حاال با گذر زمان و تحمل مشقت هاى بسیار، 45 سال تحقیق 
این باغبان و پژوهشگر خستگى ناپذیر به ثمر نشسته و هم 
اینک این زمین به باغى سبز و اعجاب انگیز با بیش از 50 نوع 
از بهترین گونه هاى درختان میوه و گل هاى وحشى مناطق 

گرم سیرى و سردسیرى ایران تبدیل شده است.
باغ یک و نیــم هکتارى اعجاب انگیز ملــک زاده با رویش
گونه هاى اصالح شده درختان میوه همچون گونه کمیاب 
گالبى سیاه، انواع سیب درختى، آلوى زرد و قرمز، قطره طال و 
زرد آلو، انواع آلبالو و گیالس، انواع هلو و شلیل و انگور و حتى 
گونه هاى ناسازگار با اقلیم همدان همچون عناب، سماق، انار و 
انجیر، همراه با گونه هاى متنوع گردو، بادام و سنجد حدود چند 
سالى است به بار مى نشیند و ساالنه حدود 3 ُتن محصول دارد.

اما ویژگى هاى منحصر به فرد این باغ همچون پرورش درخت 
آلوى قطره طال که همسطح خاك در کنار بوته توت فرنگى به 
بار نشسته یا درخت سیب که سه نوع سیب متفاوت با رنگ ها 

و طعم هاى مختلف دارد یا درخت خوشه اى آلو که همچون 
خوشه هاى خرماست و یا انواع درختان پایه کوتاه که با ارتفاع 
10 سانتى از سطح خاك به بار نشسته اند هر بیننده اى را از 
اعجاز خداوندى و اراده انسان هاى سختکوش براى به عمل 

درآوردن توان بالقوه طبیعت، به حیرت وا مى دارد.
این باغبان زحمتکش و بى ادعا ساالنه 2/5 تن از میوه هاى 
باغ را براى شادى روح پدرش که عشق به طبیعت را در قلب 
او ســبزینه کرده در بین نیازمندان شــهر تقسیم مى کند تا
 خانواده هاى کم درآمد و افراد محروم نقاط حاشیه نشین شهر 

نیز از خوان نعمت این باغ بهره مند شوند.
این محقق علوم باغى و گیاهى همدان که میوه و محصول 
کم نظیر باغ خود را ثمره استفاده نکردن از سم و کود شیمیایى
 مى داند در توصیف اقداماتى که به تازگى به انجام رســانده 
است گفت: «با پیوند سیب زمینى به گوجه فرنگى، محصولى 
به ثمر رسیده است که در زیر خاك سیب زمینى و روى خاك 
گوجه فرنگى مى روید.» ملک زاده که پیوند هندوانه به خار 
بیابان، تولید زردآلوى بدون هسته و ســیب بدون دانه را در 
کارنامه خود دارد مى گوید: «مهمترین دســتاورد من که 30 
سال پیش مورد توجه رسانه ها قرار گرفت کشت گونه اى از 

انگور بود که در طول سال 12 بار انگور مى داد.»
خشــک شــدن درختان بر اثر بى آبى تنها چیــزى بود که

مى توانست این باغبان سختکوش را وادار کند که لب به شکوه 
بگشاید: «به سختى آب مورد نیاز براى آبیارى این باغ را فراهم 
مى کنم و در تابستان با وجود اینکه با تانکر بزرگ آب را از منابع 
غیر قابل آشامیدن شهرى به دل کوه مى آورم، بازهم نهال و 

برخى درخت هاى جوان باغ از بى آبى مى سوزند.»
ملک زاده با سختى و مرارت و با صرف هزینه بسیار استخرهاى 
کوچکى براى ذخیره سازى آب احداث کرده که از آنها عالوه 
بر آبیارى براى پرورش ماهى نیز بهره مى گیرد. این باغبان 
باتجربه که خستگى برایش بى مفهوم است روزانه 14 ساعت 

مشغول رسیدگى به درختان و گیاهان باغش است.
ملک زاده در پاسخ به این سئوال که چگونه با وجود گذر سالیان 
دراز همچنان با انگیزه به تحقیقات خود ادامه مى دهد با تبسمى 
توأم با تفکر مى گوید: « اگر کسى یک کپسول اکسیژن براى 
یک ساعت در اختیار داشته باشد و با آن به زیر دریا برود در آن 
فرصت یک ساعته در زیر دریاچه کارى انجام مى دهد؟ آیا 
تفریح و بازى مى کند یا به دنبال مرواریدى مى گردد که با خود 
بیرون آورد؟ دنیا هم همین است؛ باید مروارید خود را در این 

فرصت اندك بیابى.»

گزارشى از یک باغ اعجاب انگیز و یک باغبان منحصربه فرد در همدان

پرورش 50  نوع محصول در یک زمین

گزارش نیویورکر درباره ابعاد جدیدى از زندگى مریم میرزاخانى

 همه دنبال مریم مى گشتند اما او رفته بود

 چینى ها فقط 
2 شهر ایران را 
مى شناسند!

طرح کاهش مجازات  اعدام بار دیگر اصالح شد 
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آغاز گازرسانى به 
مجتمع امیرکبیر شهرضا

مدیر اداره گاز شهرستان شهرضا گفت: توسعه گازرسانى 
به مجتمع بزرگ کارگاهى امیرکبیر شــهرضا در دست 
اجراست که در مدت یکى دو ماه آینده عملیات اجرایى 

آن شروع مى شود.
على عنایتى با اشاره به توسعه روزانه شبکه و انشعابات 
گاز در سطح  شهرســتان، گفت: با مطالعات انجام شده 
و شــناخت و رفع موانع کار و البتــه تعامل و همکارى 
دستگاه هاى دیگر شهرستان، فرآیند نصب علمک گاز 
پس از تکمیل تقاضا تا زمان نصب به کمتر از چهار روز 

کاهش یافته است.

ممنوعیت بهره بردارى 
آب هاى زیرزمینى در سمیرم

توسعه بهره بردارى منابع آب زیرزمینى در دشت هاى 
سمیرم، مهرگرد،کمه و قبرکیخا ممنوع اعالم شد.

مدیر عامل شــرکت ســهامى آب منطقه اى اصفهان 
گفت: توسعه بهره بردارى از منابع آب زیرزمینى محدوده 
مطالعاتى دشت هاى سمیرم، مهرگرد،کمه و قبرکیخا تا 

چهار سال آینده را ممنوع کرد.
مسعود میرمحمدصادقى افزود: سطح آب زیرزمینى این 
چهار دشت در سال هاى  اخیر به میزان نیم تا 1/5 متر 

کاهش یافته است.
به گفته وى، به دلیل صیانت از منابع آب محدود باقیمانده  
و جلوگیرى از افزایش افت سطح آب زیرزمینى به موجب 
ماده4 و12  قانون توزیع عادالنه آب، حفر چاه عمیق، نیمه 
عمیق و هر گونه افزایش بهره بردارى از منابع آب  در این 

مناطق ممنوع است.

بهره بردارى از پروژه انتقال 
آب آران- کاشان تا پایان سال

استاندار اصفهان گفت: با توجه به پیشرفت طرح انتقال آب 
شرب به منطقه کاشان تا98 درصد باید این طرح تاپایان 

سال به بهره بردارى برسد.
رسول زرگرپور اظهارداشت: با توجه به اهمیت موضوع 
انتقال آب شرب براى شهرستان باید برنامه ریزى شود تا 

پایان سال این عملیات اجرایى شود.
وى به پیشرفت طرح اشاره کرد و گفت: این طرح با 98 
درصد پیشرفت فیزیکى و دو متر مکعب بر ثانیه ظرفیت 

انتقال در حال پایان است.

 امروز؛آخرین روز 
مصاحبه دکتراى دانشگاه آزاد 

 مصاحبه هاى دکتراى تخصصى ســال 96 دانشگاه 
آزاداسالمى در استان اصفهان تا امروز ادامه دارد.

رئیــس دانشــگاه آزاد اســالمى اســتان اصفهان 
اظهارداشت: اســتان اصفهان با دارا بودن 17 هزار و 
78نفر داوطلب در مصاحبه دکتراى تخصصى ســال 
96، پس از استان تهران بیشترین متقاضى تحصیل 

در مقطع دکتراى تخصصى را داراست.
محمد امیرى افــزود: مصاحبه داوطلبــان دکتراى 
تخصصى این دانشگاه تا شنبه 31 تیر(امروز)  در واحد 
اصفهان (خوراســگان) و با مشارکت دیگر واحد هاى 

دانشگاهى این استان برگزار مى شود.

سینماى هنر و تجربه به 
پردیس چهارباغ مى رود

 مدیر امور ســینمایى حوزه هنــرى اصفهان گفت: 
در ماه هاى آینده برخى فیلم هــاى هنر و تجربه در 

پردیس سینمایى چهارباغ نیز اکران مى شود.
مصطفى حسینى اظهار داشت: در راستاى حمایت 
از ســینماى هنر و تجربه در ماه هــاى آینده برخى 
فیلم ها عالوه بر سالن ســوره حوزه هنرى در یکى 
از سالن هاى پردیس ســینمایى چهارباغ نیز اکران 

مى شود.
وى افزود: با توجه به اینکه بازسازى سینما ساحل در 
ماه هاى آینده آغاز مى شود، پس از اتمام بازسازى و 
احتماًال تا پایان سال 96، یکى از سالن هاى پردیس 
ســاحل نیز به فیلم هاى هنر و تجربــه اختصاص 

خواهد یافت.

سرپرست اداره کل کتابخانه هاى عمومى استان اصفهان 
گفت: 22 هزار نفــر در جشــنواره کتابخوانى رضوى 
شرکت کرده اند که نسبت به ســال گذشته 50 درصد 

افزایش را نشان مى دهد.
امیر هالکویى افزود: افتتاحیه این جشــنواره که با سه 
هدف «اشــاعه و ترویج فرهنگ رضوى»، «گسترش 
فعالیت هاى فرهنگى مرتبط با سیره امام رضا(ع)» مانند 
گســترش مطالعه کتاب هاى مرتبط با سیره پاك ائمه 
معصومین(ع) و «معرفى و گرامیداشت پدیدآورندگان 
آثار مرتبط با فرهنگ رضوى» برگزار مى شود همزمان 
با دهه کرامت و در سه بخش کودك، نوجوان و جوانان 

و بزرگساالن برگزار مى شود.
وى بــه رشــد 50 درصــدى مشــارکت در طــرح 
کتابخوانــى رضوى اشــاره و بیــان کرد: در ســطح 
اســتان بالغ بر 14 هزار نفــر در حوزه انفرادى و ســه 
هزار و 722 نفر در حــوزه خانوادگى که جمعًا شــامل 
هــزار و 289 خانــواده اســت، در این طرح شــرکت 

کردند.
سرپرســت اداره کل کتابخانه هــاى عمومى اســتان 
اصفهان ادامــه داد: از این میان دو هــزار و 994 نفر به 
صورت الکترونیکى و بقیه به صورت مکتوب در مسابقه

 ثبت نام کرده اند.

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشــگرى 
اســتان اصفهان گفت: در چهار ماه نخســت سال 96، 
تعــداد اقامتگا هــاى بومگردى اســتان بــه 208 فقره 
افزایش یافته کــه در این مــدت 51 اقامتگاه بومگردى 
بــه مجمــوع اقامتگاه هاى اســتان اصفهــان افزوده

 شده است.
فریدون اللهیارى اظهار داشت: تالش کرده ایم تا ایده هاى 
جدید و آرمانگرایانه را در زمینه توسعه صنعت گردشگرى با 
توجه به توان موجود و واقعیت هاى کشور سنجیده و آنها را 

به عمل تبدیل کنیم.
وى با تأکیــد بر سیاســت هاى اداره کل میراث فرهنگى 

استان اصفهان در راســتاى توسعه گردشگرى در تمامى 
نقاط اســتان عنوان کرد: یکى از سیاست هاى اداره کل 
میراث فرهنگى اســتان اصفهان گسترش گردشگرى، 
ترویج صنایع دستى و حفاظت از میراث فرهنگى در تمامى 

پهنه استان بزرگ اصفهان است.
مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشــگرى 
اســتان اصفهان تصریح کرد: تالش داریم تا با توســعه 
متوازن گردشــگرى حتى در دورافتاده ترین نقاط استان 
اصفهان، تمامى مردم مناطق مختلف به طور یکســان 
همانند مردم مرکز اســتان از برکات توسعه گردشگرى 

بهره مند شوند.

حضور22هزار نفر 
در جشنواره رضوى

اضافه شدن 51 اقامتگاه 
بومگردى در استان 

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: مردم 
شهرستان هاى کاشــان و آران و بیدگل چاق ترین مردم 
کشور هستند و مردم گیالن و بابل در رتبه هاى دوم و سوم 

قرار دارند.
علیرضــا مروجــی اظهارداشــت: 40 درصــد از مــردم 
شهرستان هاى کاشان و آران و بیدگل به اضافه وزن دچار 
هســتند و عامل اصلى چاقى و اضافــه وزن کم تحرکی، 
پرخورى و صرف غذاهــاى پرانرژى مانند مــواد قندى و 

چربى ها و مصرف کم میوه ها و سبزى هاست.
وي افزود: بنا به تحقیقات انجام شده، وضعیت چاقی در این 
دو شهرستان از سنین شش سال به باال و  بین زنان و مردان 
یکسان است و باید نسبت به عوارض ناشى از آن توجه شود.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشــکی کاشان ادامه داد: 
بیمارى هایى که ســبب کاهش فعالیت مى شــوند مانند 
بیمارى هاى استخوانى و مفصلى ، اختالل در فعالیت برخى از 
غدد داخلى بدن از جمله کم کارى غده تیروئید و زمینه ارثى 

چاقى از دیگر عوامل مؤثر در بروز چاقى هستند.

نایب رئیس اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشــاورزى 
اصفهان با اشــاره به راه اندازى مرکز توســعه سرمایه 
انسانى در اتاق بازرگانى اصفهان گفت: این مرکز براى 
نخستین بار در اصفهان براى تربیت متخصصان حرفه اى 

مورد نیاز صنایع راه اندازى مى شود.
مصطفى رناسى اظهار داشت: در حقیقت این مرکز براى 
نخستین بار در اتاق هاى بازرگانى و در اصفهان راه اندازى 
مى شود که متخصصان حرفه اى مورد نیاز صنایع در این 

مرکز تربیت مى شوند.
وى با بیان اینکه وابســتگى هاى دانشگاهى نمى توانند 
نیازهاى صنایع را پاسخگو باشــند، افزود: با راه اندازى 
مرکز توسعه سرمایه انسانى، وابستگى هاى دانشگاهى 
کاهش یافته و مطابق با درخواست ها و نیازهاى صنایع به 
صورت کاربردى و خاص براى فعاالن اقتصادى در تمامى 
زمینه ها از جمله مالى، بازرگانــى، بازاریابى، صادرات و 

واردات آموزش هاى الزم داده مى شود.
رئیس کمیسیون سیاســتگذارى و پایش اتاق بازرگانى 
اصفهان به هدف راه اندازى مرکز توسعه سرمایه انسانى 
در اتاق بازرگانى اصفهان اشــاره و تصریح کرد: در این 
مرکز به گونه اى به افراد آموزش هاى الزم داده مى شود تا 
در ارگان هاى صنعتى و گردشگرى جذب شده و نیازهاى 

صنایع و فعاالن اقتصادى و گردشگرى را تأمین کنند.
وى در پاسخ به این ســئوال که راه اندازى این مرکز چه 
تأثیرى بر اقتصاد استان دارد؟ گفت: راه اندازى این مرکز 
براى اقتصاد استان و ایجاد اشتغال و رفع نیاز صنایع مؤثر 
است، باوجود اینکه به دانشــگاه ها وابسته هستیم این 
وابستگى ها به درد صنعت و فعاالن اقتصادى نمى خورد.

رناســى ادامه داد: ما در حقیقت در این مرکز با توســعه 
نیروى انســانى و آموزش هاى حرفه اى، افراد مناسبى 
را براى جــذب در صنعــت و اقتصاد آمــاده مى کنیم؛ 
همچنین راه اندازى شرکت هاى صادرات محور در اتاق 

بازرگانى اصفهان را در دســتور کار داریم تا در این راستا 
از یکسرى شرکت هاى تخصصى صادرات حمایت کنیم 
تا شرکت هایى راه اندازى شوند که در بازارهاى مختلف 
به صورت تخصصى فعالیت کنند و واسطه اى بین تولید 

کنندگان و بازار خارجى باشند.
■■■ 

رئیس کمیسیون سیاســتگذارى و پایش اتاق بازرگانى 

اصفهان همچنین به تدوین قانون کنسرســیوم در اتاق 
بازرگانى اصفهان اشــاره و تصریح کرد: از آنجایى که 
یک شــرکت به تنهایى توانایى انجام پروژه هاى بزرگ 
را ندارد، تعدادى شــرکت براى مدت مشــخصى با هم 
مشــارکت کرده تا بتوانند یک پروژه بزرگ را به اتمام 
برســانند که به این نوع فعالیت کنسرسیوم (مشارکت)

 مى گویند.

وى بیان کرد: ما در کنسرسیوم ها قوانین تدوین شده اى 
براى چگونگى تشــکیل آنها و نیز قانونى براى برخورد 
سازمان مالیاتى و تأمین اجتماعى با این نوع مشارکت ها 
نداریم، از این رو تصمیم داریم قانون کنسرســیوم ها را 
در اتاق بازرگانى تدوین کنیم به صورتى که شــرکت ها 
بتوانند با هم در پروژه هاى داخلى و خارجى مشــارکت 

داشته باشند.

طرح اوقات فراغت تابستانى اداره کل  تبلیغات اسالمى 
با مشارکت 180 روحانى در استان اصفهان آغاز شد.

دبیر اوقات فراغت اداره کل تبلیغات اســالمى استان 
اصفهان گفت: طرح اوقات فراغت تابســتان امسال با 
مشارکت 550کانون فرهنگى مساجد براى نوجوانان و 

جوانان اجرا مى شود.
حجت االسالم والمسلمین حسن بابایى افزود: در این 
طرح مباحث فرهنگى و دینى شــامل اندیشــه دینى، 
بصیرت حسینى، اخالق اسالمى، سبک زندگى اسالمى 

و مهارت آموزى ارائه مى شود.
وى گفت:در این طــرح برنامه هاى هنرى، نقاشــى، 
خوشنویسى، تذهیب، معرق،کالس هاى ورزشى و اردو 

برگزار مى شود.
دبیر اوقات فراغت اداره کل تبلیغات اســالمى استان، 
هــدف از اجراى این طــرح را تقویت هویــت دینى و 

ملى و روحیه اعتمــاد و امیدبه آینــده نظام جمهورى 
اسالمى، نفوذ و گفتمان انقالب اسالمى،  فرهنگسازى 
و گفتمان سازى اقتصادمقاومتى اقدام و عمل و توجه به 
نیازمندى هاى جوانان ونوجوانــان با محوریت ارتقاى 

سطح سواد رسانه اى آنها اعالم کرد.

قائم مقام سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان گفت: 
از 10/7 میلیون هکتار زمین در اصفهان، تنها نیم درصد 

آن اراضى کشاورزى است.
مهرداد مرادمند با بیان اینکه الگوسازى در زمینه استقرار 
کشــاورزى پایدار براى اصفهان مى تواند مفید باشــد، 
افزود: مسائل بخش کشاورزى با محیط زیست پیوندى 
ناگسســتنى دارد و با مشــارکت جوامع محلى به یقین 
کشاورزان اصفهانى همانند سال هاى گذشته براى احیاى 

تاالب گاوخونى کمک خواهند کرد.
وى با اشــاره به اینکه از 10/7 میلیون هکتار زمین در 
اصفهان تنها نیم درصد آن اراضى کشــاورزى اســت، 
بیان داشت: بیشــتر اراضى اســتان اصفهان بیابانى و 

مرتعى است.
مرادمند گفت: استان اصفهان با داشتن 3 درصد از اراضى 
کشــاورزى ایران، 6 درصد از تولید در کشور را به خود 

اختصاص داده است.
وى با تأکید بر اینکه رودخانه زاینده رود حیات و زندگى 
جوامع بشرى را در این منطقه شکل داده است، تصریح 

کرد: نبود مدیریت صحیح و  یکپارچه خشکســالى این 
رودخانه همیشه جارى فالت مرکزى را رقم زده است و 
تصمیماتى در سطح منطقه اى و ملى، تفاوت هاى بنیادین 

در زمینه استفاده از این نعمت الهى را سبب شده است.
قائم مقام ســازمان جهاد کشاورزى اســتان اصفهان، 
گسترش جمعى، انتقال و فروش آب به دیگر استان هاى 
کشــور، بارگذارى بیش از حد و بى قاعده از آب شرب و 
عدم توجه به اولویت هاى مصرف آبى را در این مشکالت 

مؤثر دانست.

معاونت اطالعات سپاه صاحب الزمان(عج) استان اصفهان 
در اطالعیه اى از دســتگیرى 11 نفر از اعضا و طرفداران 
شبکه انحرافى «عرفان حلقه» در نجف آباد توسط سربازان 

گمنام امام زمان (عج) خبر داد.
در این اطالعیه آمده است که با تالش هاى شبانه روزى 
ســربازان گمنام امام زمان (عج) استان اصفهان، شبکه 
منحرف «عرفان حلقه» شناسایى و با تالش هاى صورت 
گرفته با دستگیرى مدرس و سرشبکه، به  کلى این حلقه 

متالشى شد.
این اطالعیه با اشاره به تالش هاى دشمنان و طرفداران 
واداده آنها در داخل کشــور براى استحاله فرهنگى، بیان 
کرد: بر اساس رهنمودهاى رهبر معظم انقالب اسالمى 
در خصوص توجه به مسائل فرهنگى و خطر جدى نفوذ 
عناصر منحرف در باورها و عقاید جامعه، سازمان اطالعات 
سپاه، مقابله با ترویج دهندگان و فعاالن عرفان هاى کاذب 

و نوظهور را در دستور کار خود قرار داده است.
در ادامه این اطالعیه شــیوه هاى گوناگون و پیچیده این 
عرفان براى جذب جوانان و افراد جامعه در راســتاى به 

انحراف کشیدن عقیدتى آنها مطرح و تأکید شده است که 
پاســدارى از فرهنگ غنى ایران اسالمى جزو دستور کار 
ذاتى سپاه قرار دارد و به همین سبب هرگونه ایجاد انحطاط 
در این زمینه مورد رصد و اشراف سربازان گمنام امام زمان 

(عج) قرار گرفته است.
گفتنى است ترویج دهندگان فرقه انحرافى و منحط عرفان 
حلقه با ادعاهاى فرادرمانى، عرفان و اتصال به شــبکه 
مثبت، عده اى را به سمت خود جذب و با ایجاد تشکیک 
در اعتقادات مذهبى آنها به درآمد هنگفتى از این راه  دست 

پیدا کرده اند.

با راه اندازى مرکز توسعه سرمایه انسانى در اتاق بازرگانى اصفهان محقق خواهد شد؛

راهیابى متخصصان حرفه اى به صنایع 
در نصف جهان

شبکه «عرفان حلقه» در نجف آباد متالشى شد

تنها  نیم درصد از اراضى اصفهان کشاورزى است

کاشانى ها و آرانى ها
 چاق ترین مردم ایران

آغازطرح اوقات فراغت تابستانى

نایب رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت سفید اصفهان 
گفت: خروج مرغ از استان اصفهان براى تأمین بازار تهران 

سبب گرانى این کاالى خوراکى در اصفهان شده است.
محمدعلى فروغى ابرى با بیان اینکه هر ساله با افزایش 
گرماى هوا نرخ مرغ هم با افزایش روبه رو مى شود، اظهار 
داشت: در فصول گرم سال پروارى گوشت مرغ در استان 
اندك مى شــود و همین امر بر افزایش قیمت این کاال 

اثرگذار است.
وى پیرامون اینکه قیمت هرکیلو مرغ در برخى مغازه هاى 
شهر اصفهان با بهاى هشــت هزار و 890 تومان عرضه 
مى شود، افزود: عرضه مرغ با این قیمت در بازار اصفهان 
کذب است، اکنون نرخ هرکیلو مرغ گرم توزیعى هشت 
هزار و 20 تومان تعیین شــده و چنانچه فروشنده خرید 

نقدى کرده باید کاالى خود را درب مغازه هشــت هزار و 
300 تومان بفروشد.

نایب رئیس اول اتحادیه فروشــندگان گوشــت سفید 
اصفهان در پاسخ به اینکه میزان تولید مرغ استان اکنون 
چقدر است؟ بیان کرد: از تولید استان اطالع نداریم باید 
از اتحادیه مرغداران استان و ســازمان جهاد کشاورزى 

اصفهان بپرسید.
وى ادامه داد: مى دانیم که تولید اصفهان جوابگوى استان 
است، البته این در صورتى است که درخواستى از پایتخت 

نداشته باشیم.
فروغى گفت: اکنون قیمت مرغ در اصفهان 400 تا 500 
تومان افزایش داشته و البته این میزان گرانى متأثر از رشد 

بهاى جوجه هم است.

وى پیرامون اینکه جوجه با احتســاب بهاى کرایه بار و 
هزینه دستمزدها در حدود دو هزار و 600 تا دو هزار و900 
تومان در اختیار مرغداران گذاشته مى شود، اظهار داشت: 
خرید نقدى جوجه دو هزار و 400 تا دو هزار و 500تومان 

براى مرغدار تمام مى شود.
نایب رئیس اول اتحادیه فروشــندگان گوشــت سفید 
اصفهان در پاســخ به این ســئوال که وضعیت افزایش 
نرخ مرغ تا چه زمانى ادامه دارد؟ افزود: شــاید با خنکى 
هوا قیمت ها بهتر شــود، اما فکر نمى کنم نرخ ها خیلى 
ازران تر شــود، زیرا اکنون قیمت ها تقریبًا واقعى شــده 
اســت و با توقف خروج مرغ از اصفهان به خارج استان 
و عدم درخواســت تهران، کمبود مرغ در بازار اصفهان

 نخواهیم داشت.

مدیرعامل شرکت نمایشــگاه هاى بین المللى 
استان اصفهان گفت: نمایشگاه اصفهان در سال 
گذشــته میزبان 22 هیئت خارجى از کشورهاى 
چین، ترکیه، ایتالیا، بلژیک، اندونزى، ســنگال، 
تایلند، هند، عمان، روســیه، مالزى، فرانســه، 
هلند، کرواسى و پاکستان و میزبان یکصد هیئت 
تخصصى و تجارى از استان هاى مختلف کشور 

بود.
رسول محققیان در مجمع عمومى عادى سالیانه 
صاحبان سهام این شــرکت که با حضور 99/8 
درصدى نمایندگان ســهام برگزار شــد، افزود: 
این شــرکت در ســال 95، عالوه بــر برگزارى 
43 عنوان نمایشــگاه داخلــى، تخصصى و بین 
المللى، برگزارى 11 عنــوان پاویون جمهورى 
اسالمى ایران در نمایشــگاه هاى معتبر جهان 
شامل کشورهاى هند، عمان، مالزى، کنیا، امارات 
متحده عربــى، اندونزى و ترکمنســتان و اعزام 
چندین هیئت تخصصى بازدید از نمایشگاه هاى 

خارج از کشور را بر عهده داشته است.
وى همچنیــن در خصــوص پروژه نمایشــگاه 
بزرگ اصفهان گفت: این پروژه در ســال 95 با 
سه پیمانکار فعال و 13 زیر پروژه شامل پوشش 
سقف، سازه سالن عالمه مجلسى، پل شمالى و 
پل جنوبى سالن عالمه مجلسى، محوطه سازى و 
جاده هاى داخلى و خارجى، تونل هاى تأسیساتى 
داخلى و سالن ها و ســرویس بهداشتى محوطه 

ادامه دارد.

پایتخت نشینان قیمت مرغ اصفهان را افزایش دادند
نایب رئیس اتحادیه گوشت سفید: فروش مرغ 8980 تومانى کذب است

برگزارى مجمع سالیانه 
صاحبان سهام شرکت 
نمایشگاه هاى اصفهان  

معاونت اطالعات سپاه صاحب الزمان(عج) استان اصفهان خبر داد
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بازسازي کمپرسور گریز از 
مرکز در پاالیش نفت اصفهان 

کارمند ارشد تعمیرات شرکت پاالیش نفت اصفهان 
اعالم کرد: با تــالش متخصصــان تعمیرات این 
شــرکت، کمپرســور گریز از مرکز واحــد هواي 
فشــرده  به صورت ابتــکاري بهینه  و بازســازي 

گردید.
حسین مؤمنی اظهار داشت: کمپرسورهاي کالرك 
شرکت پاالیش نفت اصفهان چهارمرحله اي هستند 
و طی چندین سال گذشته اساســی ترین  مشکل 
کمپرســورهاي گریز از مرکز بریدن (قیچی کردن) 
شافت پینیون در پشت پروانه و آسیب دیدن پروانه 

و یاتاقان ها بود. 
وي ادامــه داد: باتوجــه به آســیب دیدگی تمامی  
کمپرســورها از این ناحیه به این نتیجه رسیدیم که 
این ناحیه باید از نظر طراحی داراي اشکال باشد که 
پس از بررسی هاي اطالعات کمپرسور این حدس 

به واقعیت تبدیل شد. 
کارمند ارشد تعمیرات شرکت پاالیش نفت اصفهان 
مراحــل اجرایی طــرح را تعیین جنس و ســختی، 
طراحی، ماشــینکاري پینیون آسیب دیده و ساخت 
قطعــه جایگزین عنوان کرد و گفــت: پینیون تهیه 
شده چندین ماه است روي کمپرسور C-2402 واحد 
هواي فشرده نصب شده و بدون هیچگونه مشکلی در 
سرویس است و چهارعدد پینیون درگیر نیز به همین 

روش اصالح شده و آماده نصب است. 

خشکى 700هکتار از باغ هاى 
سمیرم به علت بى آبى

نماینده مردم ســمیرم در مجلس شوراى اسالمى 
اظهار داشت: خشکسالى سبب خشکى 700 هکتار 

از باغ هاى این منطقه شده است.
اصغر سلیمى افزود: عالوه بر این سمیرم در شرایط 
کنونى با تنش باالى ناشى از خشکسالى و کم آبى 

14 هزار هکتار باغ روبه رو است. 
وى گفت: وضعیت شــرق ســمیرم به ویژه منطقه 
و دشت حنا بحرانى و ســد مخزنى حنا خالى از آب

 است.
ســلیمى افزود: این موارد به اضافه دیگر مشکالت 
بخــش کشــاورزى و خشکســالى بــه اعتبارى 
معادل هزار میلیــارد و 988 میلیون ریــال نیازمند 

است. 
وى با بیان اینکــه فعالیــت و کار در این بخش به 
400 میلیــارد ریال اعتبــار نیاز دارد، خاطر نشــان 
کــرد: این موضــوع نیــز در نامه اى تنظیــم و به 
معاون رئیس جمهــورى براى تخصیــص اعتبار 

تقدیم شد.
عضو کمیسیون شوراهاى مجلس شوراى اسالمى 
تصریح کرد: تخصیص این اعتبار کمک بزرگى به 
احیاى قنات ها، چشمه ســارها، باغ ها و زراعت این 

خطه کوهستانى مى کند.

برپایى ویژه برنامه هاى 
دهه کرامت در 15 امامزاده 

مدیر اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه یک شهرستان 
اصفهان گفت: همزمان با آغــاز دهه کرامت و دهه 
بزرگداشــت امامزادگان، ویژه برنامه هایى در جوار 
حرم مطهــر 15 امامــزاده ناحیه یک شهرســتان 

اصفهان برگزار مى شود.
حجت االسالم و المســلمین محمد رضا اسماعیل 
پور اظهار داشــت: ویژه برنامه هــاى دهه کرامت 
از 3 مرداد ماه تا 13 مرداد مــاه در جوار حرم مطهر 
15 امامزاده ناحیه یک شهرســتان اصفهان برگزار
 مى شود که این برنامه ها شامل برپایى جشن میالد 
حضرت معصومه(س) در جــوار ده امامزاده، برپایى 
جشن میالد على بن موسى الرضا(ع) در جوار حرم 
مطهر ده امامزاده، ایجاد خیمه هاى معرفت در جوار 
بقاع متبرکه بــا همکارى مبلغان بومــى و اعزامى 
که این خیمه ها شــامل غرفه هاى پاسخگویى به 
مسائل شرعى، مشاوره خانواده، ایستگاه هاى همه 
واقف باشــیم مى باشــد که این برنامه ها از جمله 
برنامه هایى پیش بینى شده جهت اجرا در این ایام

 است.

خبر

مدیر درمان تأمین اجتماعى استان اصفهان با بیان اینکه 
در سال گذشته مجموع هزینه هاى مدیریت درمان در دو 
بخش درمان مستقیم و غیرمستقیم بیش از هزار و 364 
میلیارد تومان بوده اســت، گفت: مدیریت درمان تأمین 
اجتماعى استان اصفهان جهت پاسخ به نیازهاى درمانى 
بیمه شدگان تأمین اجتماعى در بخش درمان مستقیم 
سه بیمارستان و 25 پلى کلینیک و درمانگاه و در بخش 
درمان غیر مســتقیم بابیش از چهار هزار و 600 مرکز 

درمانى و پزشکى قرارداد دارد.
على اعتصام پور با اشاره به اینکه جمعیت تحت پوشش 
درمان تأمین اجتماعى استان اصفهان اعم از بیمه شدگان 

و مستمرى بگیران این سازمان سه میلیون و 293 هزار 
نفر اســت، تأکید کرد: همچنین تجمیع 52 هزار پرونده 
دیابتى در استان همراه با 200 ساعت آموزش مدون براى 
پزشکان رابط دیابت، از جمله اقداماتى اساسى  است که 

مدیریت درمان براى بیماران دیابتى انجام داده است.
وى در ادامه سخنانش از اختصاص زمین جهت ساخت 
بیمارستان بزرگ میالد 4 خبرداد و افزود: در صورتى که 
مجوزهاى استانى براى ســاخت این بیمارستان که از 
نیازهاى اصلى استان مى باشد توســط مقامات استان 
صادرشــود به زودى شــاهد کلنگزنى این بیمارستان 

خواهیم بود.

استاندار اصفهان گفت: پیش بینى شده است که با اجراى 
طرح صیانت از اشتغال بهبود یافتگان معتاد و خانواده هاى 
آســیب دیده از اعتیاد، دو  هــزار نفر از پاك شــدگان یا 

خانواده هاى آنها توسط کارآفرینان مشغول به کار شوند.
رسول زرگرپور با اشاره به دستورالعمل اجرایى صیانت از 
اشتغال بهبود یافتگان و خانواده هاى آسیب دیده از اعتیاد، 
اظهار داشت: اصلى ترین راهبرد کنونى ستاد مبارزه با مواد 
مخدرمبنى بر اجتماعى شــدن امر مبارزه با مواد مخدر و 
به منظور اســتفاده حداکثرى از مشارکت اقشار مختلف 
بهره بردارى از پتانسیل هاى کارآفرینى در جهت کاهش 

آثار اعتیاد در جامعه، این دستورالعمل ابالغ شده است.
وى ایجاد فرصت هــاى حرفه آموزى و اشــتغال، بهبود 

وضعیت معیشت زندگى، صیانت از خانواده، جلوگیرى از 
لغزش بهبودیافتگان و مشارکت فعال اشخاص حقیقى و 
حقوقى و تولیدکنندگان در زمینه اشتغال بهبودیافتگان را از 

اهداف این طرح برشمرد.
زرگرپور با اشــاره به اجراى طرح کرامت در شهرســتان 
فالورجــان، اظهار داشــت: طرح کرامــت از مهمترین 
طرح هــاى در دســت اقــدام ســتاد مبــارزه بــا مواد 
مخدر اســت که با توجه به سیاســت دولــت مبنى بر 
اجتماعى کــردن مبارزه با مــواد مخدر در دســتور کار 
قرار گرفته است.استاندار اصفهان افزود: با اجراى این طرح، 
اجتماعى کردن مبارزه با مواد مخدر به خوبى به نمایش 

گذاشته مى شود.

پیش بینى اشتغال
 2000 معتاد بهبودیافته

بیمارستان میالد، چشم انتظار 
مجوزهاى استانى

مدیرکل راه و شهرسازى اســتان اصفهان از افتتاح تمام 
واحدهاى مسکن مهر داراى متقاضى استان به تعداد پنج 

هزار و 899واحد، تا پایان شهریور خبر داد.
حجت ا...غالمى اظهار داشت: براساس برنامه ریزى انجام 
شده هزار و یک واحد مسکن مهر در شهرهاى باالى 25 
هزار نفر جمعیت، 710 واحد در شــهرهاى زیر 25 هزار 
نفر، دو هزار و 345 واحد در شــهر فوالدشهر، 341 واحد 
در شهر بهارستان، 179 واحد در شــهر مجلسى  و هزار 
و 323 واحد در بافت هاى فرســوده افتتاح مى  شوند. وى 
افزود: به منظور رفع مشکالت مربوط به آماده سازى و آب و 
فاضالب سایت هاى مسکن مهر در استان، تاکنون هشت 
میلیارد تومان اعتبار از وزارت راه و شهرسازى تأمین شده 
که براساس برنامه ریزى هاى انجام شده مسائل مربوط به 

شهرها و شهرستان هاى فریدونشهر، سمیرم، گلپایگان، 
نطنز، قهجاورستان، مجلسى، خوانســار، فریدن، ورزنه، 
فوالدشهر، اژیه، دولت آباد، تودشــک، حسن آباد و ورزنه 
مرتفع خواهد شد.مدیرکل راه و شهرسازى استان اصفهان 
عنوان کرد: در مجموع 161 هزار واحد مسکن مهر در تعهد 
این اداره کل بوده که 145 هزار واحد افتتاح شــده و تمام 
واحدهاى داراى متقاضى تا پایان شهریور تحویل مى شود؛ 
9 هزار و 700 واحد نیز مشکل دار و فاقد متقاضى هستند که 

در پیشرفت زیر 30 درصد راکد مانده اند.

تمرکز 10 درصد بافت ناکارآمد کشور در 
اصفهان  

غالمى همچنین گفت: 10 درصد کل مســاحت بافت 

ناکارآمد کشــور در اســتان اصفهان متمرکز اســت، از 
ســوى دیگر در این استان با مشــکل حاشیه نشینى به 
ویژه در چهار شــهر اصفهان، خمینى  شــهر، نجف آباد و 
شــهرضا مواجه هســتیم که این شــهرها در مجموع 
داراى ســه هزار و 783 هکتار ســکونتگاه غیررســمى

 هستند.
وى با بیان اینکه براى چهار شــهر داراى اولویت کاشان، 
نجف آبــاد، شــهرضا و مبارکه چارچوب اســناد محلى 
بازآفرینى تهیه شده اســت، افزود: تا پایان سال جارى، 
محدوده ها و محالت هــدف بازآفرینــى در تمام 107 
شهر استان شناســایى مى شــوند و مورد برنامه ریزى

 قرار مى گیرند.

افتتاح واحدهاى مسکن مهر داراى متقاضى تا پایان شهریور

عبور تونل متروى شــهر جدید بهارســتان از زیر خط 
اصلى راه آهــن یکى از گره هاى مهــم پروژه متروى 
بهارســتان بود که با همکارى راه آهن وشرکت عمران 

شهر بهارستان این مشکل برطرف شد.
عبور متــرو از زیر خــط راه آهن مســتلزم ایجاد چند 
کیلومترخطــوط ریلى راه آهــن بود که ایــن طرح با 
هماهنگى راه آهن اصفهان و با هشت ساعت مسدودى 

خط راه آهن آغاز شد.
مدیر پروژه متروى بهارستان گفت: عوامل اجرایى پروژه 
متروى بهارستان چهار ساعت وقت داشتند تا با برداشتن 
خطوط ریلى راه آهن از مسیر مترو و قراردادن ستون ها 
وپایه هاى پل در کنار ریل ها، مسیر مترو را احداث کنند.

محســن عاصمى افزود: شــرکت عمران شهر جدید 
بهارستان با زیر ساخت هایى که ایجاد کرده بودو با نصب 
تیرهاى پیش ساخته ونصب عایق ها وسرستون ها این 
کار را شروع کرد و با احداث پل، دوباره ریل ها در جاى 

خود نصب مى شوند.
وى با تأکید برزمانبندى چهار ساعته شرکت عمران براى 
احداث این پل ادامه داد: این امر باعث مى شود شرکت 

عمران گالرى مترو را در زیر پــل ایجادکند وبعد ازاین 
زمان وانجام عملیات، چهارســاعت دیگر ریل گذارى 
دوباره انجام مى شود وبعد ازهشت ساعت مسدودشدن 
مسیر راه آهن، دوباره واگن ها حرکت خواهند کرد و این 

نتیجه همکارى وتعامل مجموعه راه آهن است.
عاصمى با اشاره به برنامه ریزى ساعت حرکت واگن ها 
که متعلق به حمل بار ذوب آهن وفوالد و راه آهن است، 
گفت: بیش از یکسال طول کشید تا هماهنگى وبرنامه 

ریزى وموافقت اجراى چنین کارى اتفاق بیافتد. 
■■■

مدیر عامل شرکت عمران شــهر جدید بهارستان نیز با 
اعالم اینکه 75تا 80 درصد زیرســازى پروژه متروى 
بهارســتان انجام شده اســت، گفت: این پروژه شامل 
10 کیلومتر گالرى اســت و20 درصد باقیمانده، بخش 

کوچکى بین سیتى سنتر وایستگاه صفه است.
محمدرضا احمــدى ادامه داد: نقطــه اى که عملیات 
اجرایى آن انجام شد، گره اصلى اجراى این پروژه بود، در 
این نقطه عبور قطار به صورت هر هشت ساعت انجام 
مى شود و واگن هایى که ازآن عبور مى کنند مواد اولیه 

صنایع فــوالد راجابه جا مى کنند واگــر چند روز طول 
بکشد، به مجموعه هاى مذکور آسیب مى رساند.

وى این عملیات را جــزو فاز اول مترو عنــوان کرد و 
افزود: فاز دوم شامل ریل گذارى مسیراست که تا پایان 
مرداد ماه سال جارى آغازمى شود و فاز سوم نیز احداث 
ایستگاه ها وتأسیسات و... است که تاپایان سال جارى، 
عملیات اجرایى ایســتگاه بهارستان و ایستگاه راه آهن 
آغاز مى شود وامیدواریم تا پایان سال 97 متروى شهر 

بهارستان رابه اصفهان وصل کنیم.
مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید بهارستان اظهار 
داشــت: تاکنون 80 میلیــارد تومان براى زیرســازى 
این پــروژه هزینــه شــده اســت که 50 درصد آن 
ازمنابع اعتبــارات دولتى وبودجه ســالیانه بوده و50 
درصد دیگراز منابع داخلى شــرکت عمران هزینه شده 
اســت؛ درحالى که در حدود 300 میلیارد تومان اعتبار 

براى اتمام آن نیاز است.

گره متروى بهارستان گشوده شد

شهردار شــهرضا گفت: تالش در جهت ترویج فرهنگ 
کتابخوانى مهمترین رسالت فرهنگى شهردارى هاست 
زیرا این کار در حقیقت به معناى سرمایه گذارى بلند مدت 
در راستاى تقویت ســایر مبانى فرهنگى در جامعه است.

رحیم جافرى اظهارداشــت: ترویج کتابخوانى به عنوان 
یک فرهنگ غالــب در جامعه نیازمند عــزم جدى همه 
بخش هاى دولتى و غیردولتى اســت و تا زمانى که این 
هماهنگى عمومى وجود نداشــته باشــد، نمــى توانیم 
انتظار داشــته باشــیم که اقدام قابل توجهى انجام شود.

وى بیان کرد: در شرایط فعلى شاهد آغاز تحوالتى هستیم 

که آینده خوبى را براى فرهنگ جامعه در زمینه کتابخوانى 
نوید مى دهد اما باید از اینگونه تحوالت حمایت شود.

شهردار شهرضا با اشاره به انتخاب شهرضا به عنوان 20 
شــهر برتر در حوزه کتابخوانى اظهارداشت: این عنوان 
مرهون تالش دلسوزان فرهنگى شهر است که در سال 
هاى آینده ثمرات و نتایج بهترى به دنبال خواهد داشت.
جافرى اضافه کرد: طرح هایى همچون انتخاب شهر ملى 
کتاب در واقع بهانه اى براى ترویج فرهنگ کتابخوانى در 
جامعه است و شهرضا به واسطه قدمت دیرینه و فرهنگ 

غنى مى تواند در این زمینه طرح هاى خوبى ارائه کند.

ترویج فرهنگ کتابخوانى
رسالت فرهنگى شهردارى هاست

سرپرست معاونت صنایع دستى اداره کل میراث فرهنگى، 
صنایع دستى و گردشگرى استان اصفهان با بیان اینکه 
بیش از 600 فروشگاه عرضه کننده صنایع دستى در میدان 
امام(ره) شناسایى شده اند، گفت: کیوسک هاى نظارتى در 
حوزه گردشگرى و صنایع دستى با همکارى اتاق اصناف 

در میدان ایجاد مى شود.
جعفر جعفرصالحى با اشــاره به آغاز ســفر تابســتانى 
گردشــگران خارجى بــه اصفهان، پیرامــون وضعیت 
ســاماندهى میدان امام(ره)  اظهار داشــت: هر ساله در 
راســتاى ســاماندهى میدان امام(ره) براى استقبال از 
گردشــگران داخلى و خارجى تدابیرى اندیشیده مى شود 

که امنیت خاطر براى گردشگران فراهم شود.
وى با بیان اینکه این ســاماندهى با همــکارى اتحادیه 
صنایع دستى و بازرســى اتاق اصناف صورت مى گیرد، 
افزود: نصب برچسب قیمت به ریال و دالر بر روى آثار و 
اجناس فروشگاه ها با نظارت بازرسان اتاق اصناف در حال 
انجام است که در حال حاضر 80 درصد اجناس و صنایع 

دستى در میدان داراى برچسب قیمت هستند.

ایجاد کیوسک هاى نظارتى 
گردشگرى 

ساسان اکبرزاده

«در سه ماهه اول سال جارى، با تالش پلیس آگاهى و دیگر 
پلیس هاى تخصصى به اهدافمان در مبارزه با جرائم خشن 
رسیدیم و در کشف جرائم خشن به نقطه مطلوب دست یافتیم 
و در آخرین مورد برخورد با جرائم خشن، موفق شدیم اعضاى 
شبکه و باندى را که در اصفهان و چند استان کشور مبادرت 

به سرقت مسلحانه مى کرد در بندر انزلى دستگیر کنیم.»
فرمانده انتظامى استان اصفهان در نشستى با خبرنگاران این 
بار در مجتمع مطبوعاتى در تشریح فعالیت هاى انجام شده 
سه ماهه اخیر نیروى انتظامى، با بیان این مطلب گفت: امسال 
روند کار در نیروى انتظامى استان اصفهان در جرائم خشن 
با اشرافیت کامل صورت مى گیرد و مجرمین بدانند استان 
اصفهان در دید پلیس هاى تخصصى است و بر وقوع جرم 

اشرافیت کامل دارد.
ســردار عبدالرضا آقاخانى از دســتگیرى سارقین سرقت 
مسلحانه بانک ملى شعبه هشت بهشت در مدت 24 ساعت 
با یک عملیات دقیق خبر داد و گفت: در سه ماهه اول سال 
جارى، نیروى انتظامى استان اصفهان در سرقت مسلحانه با 
56 درصد، سرقت از منازل 5 درصد، قتل 46 درصد، آدم ربایى 
43 درصد و تجاوز به عنف با7 درصد کاهش رو به رو بوده 
است و امیدواریم در ســه ماهه دوم سال جارى نیز به نقطه 

مطلوب برسیم.
فرمانده انتظامى اســتان اصفهان از افزایش 35 درصدى 
کشف مشروبات الکلى در سه ماهه اخیر گفت وافزود:یکى از 

اهداف بیرونى دشمنان، مشروبات الکلى است.
سردار آقاخانى اظهار داشت: در سه ماهه اول سال جارى 400 
هزار تماس با فوریت هــاى 110 و 25 هزار و 881 تماس با 

197 (ارتباط مردم با ناجا) برقرار شده است.
وى خاطرنشان کرد: نیروى انتظامى استان اصفهان جدا از 
کشف جرائم خشن، در کشف سرقت عادى 39 درصد، کشف 
قتل 32 درصد، کشف سالح 2 درصد نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته افزایش داشته است.
وى گفت: ما مفهوم باغ تاالر را متوجه نمى شویم در حالى که 
فقط چیزى به نام تاالر داریم. این در حالى است که دیده شده 
باغ هاى شخصى که باید مورد استفاده خانواده باشد به افراد 
غیر اجاره داده مى شود و تبدیل به سالن هاى زیرزمینى شده 
که این خالف است. بنابراین ما بیش از 20 تیم عملیاتى را 

مأمور برخورد با این اماکن کردیم و کار شروع شده است و 
معتقدیم کسى حق ندارد باغ شخصى خود را به پاتوق و مراکز 
جشن و... مبدل کند و ما با این گروه از افراد برخورد محکم و 

جدى مى کنیم و این خط قرمز ماست.
فرمانده انتظامى اســتان اصفهان افــزود: باید ارزش هاى 
اسالمى در استانى که بیش از 23 هزار شهید تقدیم انقالب 
کرده حفظ شــود و در این راستا ما 20 تیم واحدهاى گشت 
ارشاد راه اندازى کرده ایم و صبح و عصر به صورت مستمر 
با افرادى که عفت عمومى را خدشه دار کنند برخورد کرده و 

سعى در توجیه آنان داریم. 
سردار آقاخانى از برخورد با کاروان هاى عروسى که به نوعى 
مردم آزارى مى کنند خبر داد و گفت: در کارى مشترك بین 
پلیس راهور و نیروى انتظامى، با کاروان هاى عروسى که 

موجب سروصدا شوند برخورد خواهد شد.
وى ادامه داد: در بحث اجتماعــى، اماکن نیروى انتظامى 

موظف است ضمن برخورد با اشاعه فرهنگ غرب، با صنوفى 
که مانکن ها را به نمایش مى گذارند برخورد کند. همچنین 
با خودروهایى که شیشه دودى داشته باشند با توجه به اینکه 
خودرو حریم خصوصى نیست برخورد شده و مى شود و در 
سه ماهه اخیر، براى 25 هزار خودروى شیشه دودى اعمال 

قانون شد.
فرمانده انتظامى استان اصفهان برخورد با آلودگى صوتى 
خودروها و حتى مغازه هایى که سیســتم هاى صوتى روى 
خودروها مى بندند را از دیگــر فعالیت هاى نیروى انتظامى 

برشمرد.
وى از اقدام بسیار خوب شبکه بهداشت استان در جمع آورى 
قهوه خانه ها گفت و اینکه، اخیراً براساس گزارشاتى مسئوالن 
قهوه خانه ها، قلیان هــا را در پارك ها توزیع مى کنند و ما در 
ســه ماهه اخیر پنج هزار قلیان در پارك هــاى اصفهان را 

جمع آورى کردیم.

سردار آقاخانى گفت: اولین خودروى تجهیز شده به دوربین 
ثبت تخلف در خیابان هاى شهر تردد مى کند و تاکنون 45 
هزار تخلف پارك دوبله، توقف در ایســتگاه اتوبوس و... را 
ثبت کرده و براى این خودروها جریمه در نظر گرفته شــده 
است. بنابراین رانندگان خودروها، هوشیار و آگاه باشند که 
خودروهاى خود را در مکان هاى غیر مجاز، پارك نکنند. این 
در حالى است که دو خودرو دیگر نیز تا دو ماه آینده به دوربین 

ثبت تخلف مجهز و فعال خواهد شد.
■■■

رئیس پلیس فتاى نیروى انتظامى استان اصفهان نیز با بیان 
اینکه تهدیدات ما در حوزه محتوایــى، خانواده ها را مدنظر 
قرار داده ،گفت: ما اقدامات پیشگیرانه را در حوزه مشارکت 
اجتماعى مدنظر و از رسانه ها مى خواهیم تا در فرهنگسازى 

بیشتر، ما را یارى دهند. 
سرهنگ سید مصطفى مرتضوى بیشترین جرم در فضاى 

مجازى در اســتان اصفهان را برداشــت هاى اینترنتى از 
حساب ها و مزاحمت اعالم کرد.
■■■

رئیس پلیس راهور استان اصفهان هم با قدردانى از همه مردم 
استان که همواره رعایت مقررات را سرلوحه کار قرار داده اند ،
گفت: به رانندگان خودروها هشدار مى دهیم با توجه به اینکه 
20 تقاطع دیگر به دوربین ثبت تخلــف عبوراز چراغ قرمز 
مجهز شده است، مقررات را رعایت کنند و این تا بدانجاست 
که افرادى که نمره خــودرو را مخدوش مى کنند از رصد ما 

مصون نخواهند بود و مرتکب جرم مى شوند.
■■■

رئیس پلیس آگاهى استان اصفهان هم با بیان اینکه استاندارد 
کشف جرم 85 درصد بوده و در استان اصفهان این میزان به 
86/5 درصد رسیده است گفت: ما در کشف جرم در کشور از 

استان هاى برتر هستیم.
سرهنگ ستار خسروى اظهار داشت: ده نقطه کانون جرم در 
استان اصفهان در هفت شهرستان شناسایى شده است و ما بر 
عملکرد مجرمین اشراف داریم و تاکنون با اجراى طرح بزرگ 
مقابله با کانون هاى جرم، پنج باند خشن شناسایى شد و 50 
نفر دستگیر و انواع کاالهاى مسروقه، قاچاق، اسناد و مدارك 
جعلى از آنان کشف شد و مجرمین امروز باید بدانند که سرقت 
دیگر بزن و برو نیســت و ما کامًال در کنترل جرائم خشن 
تاکنون موفق عمل کرده ایم و چالش سرقت مسلحانه نداریم.

وى در تشریح دستگیرى یک باند سرقت مسلحانه هم گفت: 
یک باند چهار نفره که در اصفهان و شهرستان ها مبادرت به 
سرقت مسلحانه مى کرد و بسیار گستاخ بود چند روز پیش در 
پارك صفه اصفهان از سوى نیروى انتظامى محاصره شد و 
تیراندازى مى کرد که مابراى اینکه شهروندان صدمه نبینند 
تیراندازى نکردیم و آنها را رهاکردیم ولى تحت نظر داشتیم 
و در شمال کشور و در یک درگیرى آنها را که به ده ها سرقت 
اعتراف کردند دســتگیر کردیم و پاتوق آنها در اصفهان را 
هم متالشى ساختیم.رئیس پلیس آگاهى استان اصفهان 
از دستگیرى باند سرقت احشام در شمال اصفهان و سارقین 
طالى بانوان و سارقین تحت پوشش مأمور خبر داد وافزود: 
در اجراى مصوبه شاك (شوراى امنیت کشور) تاکنون هفت 
طالفروشى در اصفهان پلمب شد و به 586 طالفروشى که به 
تجهیزات ایمنى مجهز نبودند و استانداردها را رعایت نکردند 

و 35 بانک هشدار داده شد.

20 تیم عملیاتى پلیس اصفهان، مأمور برخورد با باغ تاالرها
فرمانده انتظامى استان اعالم کرد 
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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 103مورخه 1396/1/8 آقاى عباســعلى رحیمیان به شناســنامه شــماره 1348کدملى 
1090979411صادره نجف آباد  فرزند محمدعلى درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 179مترمربع که 
قسمت واقع شده برروى پالك شماره 1014/19به مساحت 36/40مترمربع وقسمت واقع شده برروى پالك 

1014/22 به مساحت 142/60 مترمربع واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان 
2-رأى اصالحى شــماره 1079مورخه 1396/12/10 پیرورأى شماره 15493 مورخه 1396/5/18 آقاى 
شاهمراد داودوند به شناسنامه شماره 466 وکدملى 5759533851 صادره چنارود فرزند جونمرد در ششدانگ 
یکباب خانه ومغازه متصله به مساحت 230 مترمربع که دررأى قبلى اشــتباها مساحت227/44 مترمربع 

ذکرگردیده بود قسمتى پالك شماره 87 اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12 ثبت اصفهان 
3-رأى شــماره 1460مورخه 1396/2/17 خانم کبرى پاك طینت نجف آبادى به شناســنامه شــماره 
304کدملــى 1091117004صادره نجــف آباد فرزند مصطفى درششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 

232/20مترمربع قسمتى ازپالك شماره 783واقع درقطعه 3بخش 11ثبت اصفهان
4-رأى شــماره 75مورخــه 1396/1/7 آقــاى جعفرپورپیرعلــى به شناســنامه شــماره 403کدملى 
5499097161صادره نجف آباد فرزند على درششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 124مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 589/17واقع درقطعه 7بخش 11ثبت اصفهان 
5-رأى شــماره 39مورخــه 1396/1/7 آقــاى مظفرســلیمانى بــه شناســنامه شــماره 782کدملى 
1090865899صادره نجف آباد فرزند ناصردریک دانگ ونیم مشــاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 
142/98مترمربع که قسمت واقع شده برروى پالك شماره 644به مساحت 89/14مترمربع وقسمت واقع 

شده بررویالك 645 به مساحت 53/84مترمربع واقع درقطعه 6بخش 11ثبت اصفهان 
6-رأى شــماره 43مورخــه 1396/1/7 خانــم فاطمــه غالمــى  به شناســنامه شــماره 444کدملى 
6209719724صادره باغبهادران فرزند احمددریک دانگ ونیم مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 
142/98مترمربع که قسمت واقع شده برروى پالك شماره 644به مساحت 89/14مترمربع وقسمت واقع 

شده برروى پالك 645 به مساحت 53/84مترمربع واقع درقطعه 6بخش 11ثبت اصفهان
7-رأى شــماره 41مورخــه 1396/1/7 خانــم ناهیده شــیوخى  به شناســنامه شــماره 656کدملى 
0450369080صادره شــمیرانات  فرزند احمددرســه دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
142/98مترمربع که قسمت واقع شده برروى پالك شماره 644به مساحت 89/14مترمربع وقسمت واقع 

شده برروى پالك 645 به مساحت 53/84مترمربع واقع درقطعه 6بخش 11ثبت اصفهان
8-رأى شماره 15650مورخه 1395/12/24 خانم زهرا هنرمنداله آبادى به شناسنامه شماره 2397کدملى 
1091260400 صادره نجف آباد فرزند حسنعلى درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 143/50مترمربع 

قسمتى از پالك شماره 959/1و959/2 واقع درقطعه 7بخش 11ثبت اصفهان 
9-رأى شماره 21382مورخه 1394/10/24 آقاى اکبرظاهرى عبده وندبه شناسنامه شماره 576کدملى 
5559605816صادره فارسان فرزند اسحق درششدانگ یکباب خانه به مساحت 182/23مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
10-رأى شــماره 2058مورخه 1396/3/2 آقاى مصطفى کامرانیان به شناســنامه شــماره 804کدملى 
1080890494صادره نجف آباد فرزند محمددرششدانگ یکباب انبارى به مساحت 98/70مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 512واقع درقطعه 5بخش 11ثبت اصفهان 
11-رأى شــماره 2051مورخه 1396/3/2آقاى مصطفى کامرانیان به شناســنامه شــماره 804کدملى 
1090890494صادره نجف آباد فرزند محمددرسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 142/55 

مترمربع قسمتى ازپالك شماره 512واقع درقطعه 5بخش 11ثبت اصفهان 
12-رأى شماره 2052مورخه 13969/3/2خانم فاطمه ســلیمانى نجف آبادى به شناسنامه شماره 939 
کدملى 1090992424صادره نجف آباد فرزند عباس درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 

142/55 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 512 واقع درقطعه 5 بخش 11ثبت اصفهان 
13-رأى شماره 1463مورخه 1396/2/17خانم معصومه نوروزى آبادچى به شناسنامه شماره 14کدملى 
5499765367صادره نجف آباد فرزند محمود درششدانگ یکباب خانه به مساحت 182مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 480واقع درقطعه 7بخش 11ثبت اصفهان 
14-رأى شــماره 10023مورخه 1395/8/23آقاى مهدى جالل الدین صالحى به شناســنامه شــماره 
صادره چادگان فرزند عبداله درششــدانگ یکباب خانه به مســاحت  123کدملى 5759975404 

148/22مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
15- شماره 2639مورخه 1396/3/11 آقاى حمید وفاپوربه شناسنامه شماره 448 کدملى 1091241414 
صادره نجف آباد فرزند بهمن درســه دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 199/21مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 275واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان 
16-رأى شــماره 2641مورخــه 1396/3/11 خانم مریم محمدى نجف آبادى به شناســنامه شــماره 
31841کدملى 1090316534 صادره نجف آباد فرزند فتح اله درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به 

مساحت 199/21مترمربع قسمتى ازپالك شماره 275واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان 
17-رأى شــماره 3389مورخه 1396/4/1 خانم نجمه منتظرى به شناســنامه شــماره 32309کدملى 
1090321228 صادره نجف آباد فرزند مصطفى درچهاردانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
172/72 مترمربع که مقدار32/29 مترمربع آن ازپالك 359/6 ومقدار140/43 آن ازپالك شماره 359/5 

واقع درقطعه 7بخش 11ثبت اصفهان 
18-رأى شماره 3393مورخه 1396/4/1 آقاى محمدناصحى نجف آبادى به شناسنامه شماره 333 کدملى 
1091585441 صادره نجف آباد فرزند حسنعلى دردودانگ مشــاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
172/72 مترمربع که مقدار32/29 مترمربع آن ازپالك 359/6 ومقدار140/43 آن ازپالك شماره 359/5 

واقع درقطعه 7 بخش 11ثبت اصفهان 
19-رأى شــماره 1337مورخــه 1396/2/14خانــم رویاچترائــى بــه شناســنامه شــماره 3 کدملى 
5499395136صادره نجف آباد فرزند حسینعلى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 172/30 مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 467 اصلى واقع درقطعه  5 بخش 11ثبت اصفهان 
20-رأى شــماره 3431 مورخه 1396/4/3 آقاى عیدى محمدعرب صادق آبادى به شناســنامه شماره 
11 کدملى 4622995115 صادره شــهرکرد فرزند حسین درسه دانگ مشــاع ازششدانگ یک باب خانه 

به مساحت 220مترمربع قسمتى ازپالك شماره 391/3207 واقع در بخش 9 حوزه ثبت ملک اصفهان 
21-رأى شــماره 3432 مورخه 1396/4/3 خانم ثریا عرب صادق آبادى به شناسنامه شماره 203 کدملى 
4620940313صادره شهرکرد فرزند نصرت اهللا درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 

220 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 391/3207 واقع دربخش 9 حوزه ثبت ملک اصفهان 
22- رأى شــماره 3429 مورخــه 1396/4/1 آقاى علیرضا رنجبر به شناســنامه شــماره 2425 کدملى 
1287070272 صادره اصفهان فرزند عباس درششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 149/49 مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 1 فرعى از112 اصلى واقع در قطعه 4 بخش 11ثبت اصفهان 
23-رأى شماره 1342مورخه 1396/2/14 اقاى مسلم کتانى نجف آبادى به شناسنامه شماره 1876 کدملى 
1091308853 صادره نجف آباد فرزند محمدعلى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 112/92 مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 1023 اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11ثبت اصفهان 
24-رأى شــماره 3435 مورخه 1396/4/3 آقــاى مهدى نامدارى به شناســنامه  شــماره 82 کدملى 
5499412383 صادره تیران وکرون فرزند باقردرششــدانگ یک باب خانه به مساحت 128/21 مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 115 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11ثبت اصفهان 
25-رأى شــماره 1889 مورخه 1396/2/28 خانم زهرا انتشــارى به شناسنامه شــماره 31560 کدملى 
1090313691 صادره نجف آباد فرزند بخشعلى درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 185/68 مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 733/7 واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان 
 26-رأى شماره 2612مورخه 1396/3/11 آقاى سعید نورمحمدى نجف آبادى به شناسنامه شماره 986 
کدملى 1091563391 صادره نجف آباد فرزند اسداهللا درششدانگ یکباب مغازه به مساحت 17/28 مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 647 واقع درقطعه 5 بخش 11ثبت اصفهان 
27-رأى شماره 2637مورخه 1396/3/11 خانم محترم سیفى نجف آبادى به شناسنامه شماره 210 کدملى 
1091036047 صادره نجف آباد فرزند حسین درششــدانگ یکباب خانه یکباب خانه به مساحت 81/95 

مترمربع قسمتى ازپالك شماره 483/2 واقع درقطعه 6 بخش 11ثبت اصفهان 
28-رأى شــماره 7739مورخه 1395/6/29 آقاى حســن حسین نژاد به شناسنامه شــماره 633 کدملى 
5759466313 صادره چادگان فرزند یوسف درششدانگ یک باب خانه به مساحت 70/14 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 87 اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12 ثبت اصفهان 
29-رأى شماره 7757مورخه 1395/6/29 آقاى حمیدرضا افشارى گشنیزجانى به شناسنامه شماره 3150 
کدملى 5759295322صادره چادگان فرزند علیرضا در6 دانگ یک باب خانه به مســاحت 150مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 87 اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
30-رأى شــماره 2407 مورخه 1396/3/8 خانم فاطمه ســامرى به شناســنامه شــماره 415 کدملى 
1818754312 صادره آبادان فرزند زهراو درششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 204 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 859 باقیمانده واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان 
31- رأى شــماره 10267 مورخه 1395/8/25 خانم سهیال رجبیان به شناســنامه شماره 8076 کدملى 
1092165355 صادره نجف آباد فرزند سعید درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 228/25 

مترمربع قسمتى ازپالك شماره 389 واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان 
32-رأى شــماره 10269 مورخه 1395/8/25 آقاى هادى موحدى به شناســنامه شماره 5337 کدملى 
1092281274 صادره نجف آباد فرزند عبدالحسین درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 

228/25 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 389 واقع درقطعه 10بخش 11 ثبت اصفهان 
33-رأى شماره 2457مورخه 1396/3/8 آقاى ابراهیم حیدرى سودجانى به شناسنامه شماره 2262 کدملى 
4620308404 صادره سودجان فرزند نجف على درششدانگ یکباب خانه به مساحت 202/53 مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 87 اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
34-رأى شماره 9440مورخه 1395/8/5 آقاى حمید شکرانه نجف آبادى به شناسنامه شماره 750کدملى 
1091090343 صادره نجف آباد فرزند مرحوم مهدیقلى درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 168/85 

مترمربع قسمتى ازپالك شماره 519 اصلى واقع درقطعه 7بخش 11ثبت اصفهان 
35-رأى شماره 1898مورخه 1396/2/31 خانم اکرم جلیلى نجف آبادى به شناسنامه شماره 372 کدملى 
1091107114 صادره نجف آباد فرزند عباسعلى درسه دانگ مشــاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 

172/70 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 259 واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان 
36-رأى شــماره 1900مورخه 1396/2/31 آقاى ابراهیم ملکزاده نجف آبادى به شناسنامه شماره 432 
کدملى 1090987358 صادره نجف آباد فرزند نادعلى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 

172/70 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 259 واقع درقطعه 3 بخش 11ثبت اصفهان  
37-رأى شــماره 10255مورخه 1395/8/25 آقاى یوســف مقدســى به شناسنامه شــماره 76 کدملى 
1129546276 صادره فریدونشهر فرزند عیدى محمد درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 

98/01 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87 اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12 ثبت اصفهان 
38-رأى شــماره 10253 مورخه 1395/8/25 خانم صدیقه رحیمى آخوره علیائى به شناسنامه شماره 51 
کدملى 1129562387 صادره فریدونشهر فرزند قنبر درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 

98/01 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87 اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
39-رأى شماره 2433مورخه 1396/3/8 خانم وجیهه اسماعیلى آبادچى به شناسنامه شماره 587 کدملى 
1091192464 صادره نجف آباد فرزند عباسقلى درسه دانگ مشــاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 

98/64 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 579 واقع درقطعه 7 بخش 11ثبت اصفهان 
40-رأى شماره 2436مورخه 1396/3/8 آقاى محمد بیگى به شناسنامه شماره 30 کدملى 5499801118 
صادره تیران وکرون فرزند احمد درسه دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 98/64 مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 579 واقع درقطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان 
41-رأى شماره 1902 مورخه 1396/2/31 آقاى حسین هادى نجف آبادى به شناسنامه شماره 874 کدملى 
1091033323 صادره نجف آباد فرزند على درششــدانگ یکباب مغازه به استثناى بهاى ثمنیه اعیانى به 

مساحت 34 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 959 واقع درقطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان 
42-رأى شــماره 2062 مورخــه 1396/3/2 خانم بتول دانشــمند به شناســنامه شــماره 231 کدملى 
1091474117 صادره نجف آباد فرزند على درششدانگ یکباب مغازه به مساحت 34/53 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 1088/1 واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان 
43-رأى شــماره 2064 مورخــه 1396/3/2 خانم بتول دانشــمند به شناســنامه شــماره 231 کدملى 
1091474117 صادره نجف آباد فرزند على درششدانگ یکباب خانه  به مساحت 158/11 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 1088/1 واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان 
44-رأى شماره 15556 مورخه 1395/12/23 آقاى ابراهیم حبیب اللهى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
986 کدملى 1091143617 صادره نجف آباد فرزند محمود درششدانگ یک باب مغازه به مساحت 120/11 

مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87 اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان 
45-رأى شماره 1620 مورخه 1396/2/20  آقاى ابراهیم حبیب اللهى نجف آبادى به شناسنامه شماره 986 
کدملى 1091143617 صادره نجف آباد فرزند محمود درششدانگ یک باب خانه  به مساحت 154 مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 1021 اصلى واقع درقطعه 10بخش 11 ثبت اصفهان 
46-رأى شماره 1789مورخه 1396/2/26 آقاى على ابوالقاسمى نجف آبادى به شناسنامه شماره 1058 
کدملى 1092328084 صادره نجف آباد فرزند محمد درششدانگ یک باب خانه به مساحت 192 مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 391/1266  واقع دربخش 9 حوزه ثبت ملک اصفهان 
47-رأى شماره 2461مورخه 1396/3/8 آقاى یوسف تقیان ملک آبادى به شناسنامه شماره 4005 کدملى 
1091390738 صادره نجف آباد فرزند نصراهللا درسه دانگ مشــاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
131/65 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1 فرعى از1531 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان 

48-رأى شــماره 2460مورخه 1396/3/8 خانم اشــرف طاهرى  به شناســنامه شــماره 2568 کدملى 
1091376352 صادره نجف آباد فرزند ابوالفضل درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
131/65 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1 فرعى از1531 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان 

49-رأى شماره 3476 مورخه 1396/4/8 آقاى نصراله تقییان ملک آبادى به شناسنامه شماره 12 کدملى 
1090791331 صادره نجف آباد فرزند یداله درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 133 

مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1 فرعى از1531 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان 
50-رأى شماره 3477 مورخه 1396/4/8 خانم زهرا جاللى نجف آبادى  به شناسنامه شماره110 کدملى 
4622849070 صادره نجف آباد فرزند محمد درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 133 

مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1 فرعى از1531 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان 
51-رأى شماره 1345مورخه 1396/2/16 آقاى سیدرســول طباطبائى به شناسنامه شماره 3258کدملى 
1091346488صادره نجف آباد فرزند سیدمهدى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 87/90 مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 36 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان 
52-رأى شماره 2458 مورخه 1396/3/8 خانم فریبا تقیان ملک آبادى به شناسنامه شماره 1675 کدملى 
1090392540صادره نجف آباد فرزند نصراله درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 133 

مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1 فرعى از1531 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان 
53-رأى شماره 2459 مورخه 1396/3/8 آقاى خدابخش مرادى چم خرمى  به شناسنامه شماره 26 کدملى 
4623021203صادره شهرکرد  فرزند محمد درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 133 

مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1 فرعى از1531 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان 
54-رأى شــماره 2709 مورخــه 1396/3/16 آقــاى نورمحمد براتى به شناســنامه شــماره 8 کدملى 
1129689808 صادره فریدونشهر فرزند محمدجواد درششدانگ یک باب خانه به مساحت 300 مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 87 اصلى واقع دربخش 12ثبت اصفهان 
55-رأى شــماره 2948مورخه 1396/3/21 آقاى ســید محمدقطبى به شناسنامه شــماره 523کدملى 
1091019657 صادره نجف آباد فرزند سیدفضل اله درششدانگ یکباب خانه به مساحت 167/63 مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 475/4 واقع د رقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان 
56-رأى شماره 2874 مورخه 1396/3/21 آقاى بهرام سلیمانى نجف آبادى به شناسنامه شماره 23579 
کدملى 1090233711صادره نجف آباد فرزند غالمحسین درچهاردانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به 

مساحت 152/93 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 298 واقع درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان 
57-رأى شــماره 2876مورخه 1396/3/21 خانم طلعت صادقیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 575 
کدملى 1091559287 صادره نجف آباد فرزند باقر دردودانگ مشــاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 

152/93 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 298 واقع درقطعه 4 بخش 11ثبت اصفهان 
58-رأى شماره 1858مورخه 1396/2/27 خانم عزت صالحى حاجى آبادى به شناسنامه شماره 17 کدملى 
1091760667 صادره نجف آباد فرزند احمد درششدانگ یک باب خانه به مساحت 96/80 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 131 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان 
59-رأى شــماره 14583مورخه 1395/11/30 خانم الهام محمدى به شناسنامه شماره 1080255982 
کدملى 1080255982 صادره نجف آباد فرزند اسداله درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 

103/44 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 491/36 واقع درقطعه 8 بخش 11ثبت اصفهان 
60-رأى شماره 14586مورخه 1395/11/30 آقاى کاظم على خانى قلعه شاهى به شناسنامه شماره 9697 
کدملى 1092181547 صادره نجف آباد فرزند حسن درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 

103/44 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 491/36 واقع درقطعه 8 بخش 11 ثبت اصفهان 
61-رأى شماره 2590مورخه 1396/3/11 خانم زهرا عبدالعظیمى نجف آبادى به شناسنامه شماره 202 
کدملى 1091450293 صادره نجف آباد فرزند محمدعلى درســه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به 

مساحت 212 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1134 واقع درقطعه 7 بخش 11ثبت اصفهان 
62-رأى شماره 2592 مورخه 1396/3/11 آقاى یداهللا کاظمى نجف آبادى به شناسنامه شماره 820 کدملى 
1090917937 صادره نجف آباد فرزند حسن درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 212 

مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1134 واقع درقطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان 
63-رأى شماره 2935 مورخه 1396/3/21 آقاى محمدحسن معینى نجف آبادى به شناسنامه شماره 879 
کدملى 1091471312 صادره نجف آباد فرزند حبیب اهللا درششدانگ یک باب مغازه به مساحت 80 مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 87 اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان 
64-رأى شماره 2940 مورخه 1396/3/21 آقاى محمدحسن معینى نجف آبادى به شناسنامه شماره 879 
کدملى 1091471312 صادره نجف آباد فرزند حبیب اهللا درششدانگ یک باب گاراژ و تعمیرگاه  به مساحت 

301/50 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87 اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان 
65-رأى شماره 3076 مورخه 1396/3/24 آقاى محمود جعفرى اورگانى به شناسنامه شماره 234 کدملى 
1091056552 صادره نجف آباد فرزند جعفردرســه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 

152/75 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 279 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11ثبت اصفهان 
66-رأى شــماره 3077 مورخه 1396/3/24 خانم معصومه مددى نجف آبادى  به شناسنامه شماره 803 
کدملى 1091101256 صادره نجف آباد فرزند حســینعلى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به 

مساحت 152/75 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 279 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11ثبت اصفهان 
67-رأى شــماره 1339 مورخه 1396/2/14 آقاى مجتبى حجتى نجف آبادى به شناسنامه شماره 2826 
کدملى 1091343152 صادره نجف آباد فرزند محمد على درششدانگ یک باب مغازه وفوقانى مسکونى 
به مساحت 58/40 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1272 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان 

68-رأى شماره 2032 مورخه 1396/3/1 آقاى حسن مویدى نجف آبادى به شناسنامه شماره 1315 کدملى 
1090908709 صادره نجف آباد فرزند عبدالکریم درسه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 

122/39 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 143 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان 
69-رأى شماره 2033 مورخه 1396/3/1 خانم بتول نوراللهى  نجف آبادى به شناسنامه شماره 986 کدملى 
1090992890 صادره نجف آباد فرزند رجبعلى  درسه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 

122/39 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 143 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان 
70-رأى شماره 1853 مورخه 1396/2/26 آقاى اسداهللا رحمتى ها نجف آبادى به شناسنامه شماره 266 
کدملى 1090898215 صادره نجف آباد فرزند حســینعلى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به 

مساحت 229/37 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 471/2 واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان 
71-رأى شماره 1854 مورخه 1396/2/27 خانم زهرا طالبى  نجف آبادى به شناسنامه شماره 1328 کدملى 
1090979215 صادره نجف آباد فرزند رضا درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 229/37 

مترمربع قسمتى ازپالك شماره 471/2 واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان 
72-رأى شــماره 2898 مورخه 1396/3/21 آقاى غالم على صالحى به شناســنامه شماره 787 کدملى 
5759550047 صادره فریدن فرزند خیبردرششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 175 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 87 اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان 
73-رأى شماره 2467 مورخه 1396/3/8 خانم اعظم صالحى نجف آبادى به شناسنامه شماره 339 کدملى 
1091170304 صادره نجف آباد فرزند رجبعلى دردودانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 

198/01 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 112/5 واقع درقطعه 6 بخش 11ثبت اصفهان 
74- رأى شماره 2466 مورخه 1396/3/8 آقاى اصغر عباسپورنجف  آبادى به شناسنامه شماره 815 کدملى 
1091071934 صادره نجف آباد فرزند حیدرعلى  درچهاردانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 

198/01 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 112/5 واقع درقطعه 6 بخش 11ثبت اصفهان 
75-رأى شماره 3078 مورخه 1396/3/24 خانم ملیحه هاشم زاده قلعه شاهى به شناسنامه شماره 1194 
کدملى 1090424833 صادره نجف آباد فرزند حسین درششدانگ یک باب خانه به مساحت 194 مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 6 اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان 
76-رأى شماره 3072 مورخه 1396/3/24 آقاى على صافى نجف آبادى به شناسنامه شماره 14 کدملى 
1091044155 صادره نجف اباد فرزند محمد رضا درششدانگ یک باب مغازه به مساحت 66/90 مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 2 فرعى از1415 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان 
77-رأى شــماره 2785 مورخه 1396/3/18 آقاى ســیدال صالحى به شناسنامه شــماره 363 کدملى 
5759485989 صادره چادگان فرزند سام درسه ونیم دانگ مشــاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 

204/52 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87 اصلى واقع دربخش 12 حوزه ثبت ملک اصفهان 
78-رأى شماره 2784 مورخه 1396/3/18 خانم مرجان محمود صالح خشتى  به شناسنامه شماره 89کدملى 
5759474261 صادره چادگان فرزند اسماعیل دردو ونیم دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 

204/52 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87 اصلى واقع دربخش 12 حوزه ثبت ملک اصفهان 
79-رأى شماره 2884مورخه 1396/3/21 خانم آرزو نقى ها نجف آبادى به شناسنامه شماره 1648 کدملى 
1091306575 صادره نجف آباد فرزند محمود درششدانگ یکباب خانه به مساحت 98/70 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 162 واقع درقطعه 6 بخش 11ثبت اصفهان 
80-رأى شماره 1867 مورخه 1396/2/27 خانم تهمینه جابرى نجف ابادى به شناسنامه شماره 641 کدملى 
1091131015 صادره نجف آباد فرزند ابراهیم درششدانگ یکباب خانه به مساحت 325/38 مترمربع که 
مقدار304/44 مترمربع ان ازپالك 1187 ومقدار20/94 مترمربع ان ازپالك 1192واقع درقطعه 10 بخش 

11ثبت اصفهان 
81-رأى شــماره 1908 مورخه 1396/2/31 آقاى محمدقلى اسدى به شناســنامه شماره 307 کدملى 
1129296571صادره فریدونشهر فرزند خون یاردرششــدانگ یکباب خانه به مساحت 149/88 مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 6 اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان 
82-رأى شماره 2748 مورخه 1396/3/17 آقاى مهدى مهدیه نجف آبادى به شناسنامه شماره 505 کدملى 
1091522286 صادره نجف آباد فرزند ابراهیم دردودانگ مشــاع ازششــدانگ یکباب خانه به   مساحت 

142/35 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 507/6 واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان 
83-رأى شــماره 2747 مورخــه 1396/3/17 خانم خدیجه قنبرى به شناســنامه شــماره 637 کدملى 
1091530459 صادره نجف آباد فرزند رضا درچهاردانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به   مساحت 142/35 

مترمربع قسمتى ازپالك شماره 507/6 واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان 
84-رأى شــماره 1904 مورخه 1396/2/31 خانم زهره حســناتى به شناسنامه شــماره 27025 کدملى 
1090268254 صادره نجف آباد فرزند حسنعلى درسه دانگ مشــاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 

134/60 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 186 اصلى واقع درقطعه 11 بخش 11ثبت اصفهان
85-رأى شــماره 1906مورخه 1396/2/31آقاى مســعود صفرى به شناســنامه شــماره 993کدملى 
1091176841صادره نجف آباد فرزند حسینعلى درسه دانگ مشــاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 

134/60 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 186 اصلى واقع درقطعه 11بخش 11ثبت اصفهان 
86-رأى شماره 2066مورخه 1396/3/2 آقاى محمد حمزئى به شناسنامه شماره 52 کدملى 6219763793 
صادره افوس  فرزند نصراله درششدانگ یکباب خانه به مساحت 150/90 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 

87 اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
87-رأى شماره 2060 مورخه 1396/3/2 آقاى یداهللا سورانى یانچشمه به شناسنامه شماره 3137 کدملى 
4621232983 صادره شهرکرد فرزند رضاقلى در چهاردانگ ونیم مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 

304/01 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87 اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12 ثبت اصفهان 
88-رأى شــماره 2061 مورخــه 1396/3/2 خانم کبرى بهارلوئى به شناســنامه شــماره 188 کدملى 
4623003329 صادره چادگان فرزند نصراله در یک دانگ ونیم مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 

304/01 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87 اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12 ثبت اصفهان 
89-رأى شــماره 1596 مورخه 1396/2/19 آقاى یاســر کریمى به شناســنامه شــماره 3758 کدملى 
1091388261 صادره نجف آباد فرزند قدرت اله درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه قسمتى ازپالك 

شماره 353 واقع درقطعه 7 بخش 11ثبت اصفهان 
90-رأى شــماره 1882 مورخه 1396/2/28 خانم زینب عباســى  به شناسنامه شــماره 2518 کدملى 
1092109722 صادره نجف آباد فرزند فرج درسه دانگ مشــاع ازششدانگ یکباب خانه قسمتى ازپالك 

شماره 353 واقع درقطعه 7 بخش 11ثبت اصفهان 
91-رأى اصالحى شــماره 1722مورخ 1396/2/23 پیرو راى 7662 مورخ 1395/6/25 وراى اصالحى 
شماره 1725 مورخ 1396/2/23 پیرو راى شماره 10466 مورخ 1395/9/1 آقاى داود مردانى نجف آبادى 

بشماره شناسنامه 1210 وکدملى 1091604282 صادره از نجف اباد فرزند محمدحسن در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب خانه بمساحت 150/60 مترمربع، قسمتى ازپالك شماره 276 واقع درقطعه 7 بخش 
11 ثبت اصفهان و خانم مینا بصیرت بشماره شناسنامه 1802 کدملى 1091410666 صادره از نجف اباد 
فرزند لطفعلى در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه بمساحت 150/60 مترمربع، قسمتى ازپالك 
شــماره 276 واقع درقطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان که در هر دو راى صادره پالك 276 واقع در قطعه 7 
بخش 11 ثبت اصفهان ذکر گردیده که پالك صحیح 1119 واقع در قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان میباشد .

92-رأى شماره 1446 مورخه 1396/2/17 آقاى على نظرعلیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 156کدملى 
1091480966 صادره نجف آباد فرزند حسین درششدانگ یکباب خانه به مساحت 142/24 مترمربع قسمتى 

از پالك شماره 786 واقع درقطعه 8 بخش 11ثبت اصفهان 
93-رأى شــماره 1914 مورخه 1396/2/31 خانم نرگس جمالوند به شناســنامه شــماره 678 کدملى 
5759448544 صادره چادگان فرزند عبداله درششدانگ یکباب خانه به مساحت 161/24 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 87 اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12 ثبت اصفهان 
94-رأى شماره 1780 مورخه 1396/2/25 آقاى محمدرضا نامدارسامانى به شناسنامه شماره 43 کدملى 
5759772554 صادره فریدن فرزند ناصر درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 104/50 

مترمربع قسمتى ازپالك شماره 656 واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان 
95-رأى شــماره 1782 مورخه 1396/2/25 خانم فریبا رضائى آدریانى به شناسنامه شماره 147 کدملى 
1142128431 صادره خمینى شــهر  فرزند عبدالحسین درسه دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه به 

مساحت 104/50 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 656 واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان 
96-رأى اصالحى شــماره 2562 مورخ 1396/3/10پیرو راى شــماره 3691 مورخ 1395/3/30 آقاى 
نصراله خدادادى نجف ابادى بشــماره شناســنامه 674 کدملى 1090820151 صادره از نجف اباد فرزند 
عباسعلى درششدانگ پنج باب مغازه وگاراژ متصله بمساحت 1370 متر مربع قسمتى از پالك 6 اصلى وافع 
در بخش 12 ثبت اصفهان که در راى فبلى مساحت 1370 مترمربع ذکر گردیده که صحیح ان 1370/27 

متر مربع میباشد
97-رأى شماره 2768مورخه 1396/3/18 آقاى مهدى شــریعتى نجف آبادى به شناسنامه شماره 422 
کدملى 1090337183 صادره نجف آباد فرزند اسداله درششدانگ یکباب خانه به مساحت 163/38 مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 858 واقع درقطعه 4 بخش 11ثبت اصفهان 
98-رأى شــماره 997 مورخه 1395/1/30 آقاى مســلم اسالم دوست به شناســنامه شماره 18 کدملى 
5499798982 صادره نجف آباد فرزند محمدعلى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 120/54 مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 87 اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12 ثبت اصفهان 
99-رأى شــماره 2473 مورخــه 1396/3/9 آقــاى اصغربرونــى به شناســنامه شــماره 515 کدملى 
5759534386صادره چادگان فرزند اسداهللا درششدانگ یکباب خانه به مساحت 232/35 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 87 اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12 ثبت اصفهان
100-رأى شــماره 2474 مورخــه 1396/3/9 آقــاى اصغربرونى به شناســنامه شــماره 515 کدملى 
5759534386 صادره چادگان فرزند اسداهللا درششدانگ یکباب مغازه به مساحت 31/59 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 87 اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12 ثبت اصفهان 
101-رأى شماره 2470مورخه 1396/3/9خانم ناهید شیرزادى قلعه شاهى به شناسنامه شماره 28 کدملى 
1091708576 صادره نجف آباد فرزند مصطفى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 253 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 87 اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12 ثبت اصفهان 
102-رأى شــماره 1618مورخــه 1396/2/20 آقاى فایض محمدى به شناســنامه شــماره 5 کدملى 
1129673022صادره فریدونشهرفرزند سلطان درششــدانگ یکباب مغازه به مساحت 44/48 مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 801 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11ثبت اصفهان 
103-رأى شماره 2586 مورخه 1396/3/11 آقاى محمد عرب مارکده به شناسنامه شماره 1087 کدملى 
1091223645صادره نجف آباد فرزند یداهللا درششدانگ سه باب مغازه وکارگاه متصله به مساحت 606/60 

مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87 اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12 ثبت اصفهان 
104-رأى شــماره 2617 مورخه 1396/3/11 آقاى بهرام عیدى وند به شناســنامه شماره 654 کدملى 
5559549959 صادره فارسان فرزند قاسم درششدانگ یکباب خانه به مساحت 199/37 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 87 اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12 ثبت اصفهان 
105-رأى شــماره 2483 مورخه 1396/3/9 آقاى علیرضا شــعبانى به شناسنامه شــماره 159 کدملى 
1159519153 صادره فریدن فرزند حسین درششدانگ یکباب خانه به مساحت 216/50  مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 901 واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان 
106-رأى شماره  1778 مورخه 1396/2/25 آقاى حسنعلى شــاه بندرى سورانى به شناسنامه شماره 13 
صادره نجف آباد  فرزند عباسقلى درششدانگ یکباب خانه به مساحت  کدملى 5499737495 

126 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 529 واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان  
107-رأى شــماره 2631مورخــه 1396/3/11 آقــاى احمد مرى به شناســنامه شــماره 137 کدملى 
1129238105صادره فریدونشــهر فرزند تاج محمد درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 300مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 87 اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12 ثبت اصفهان 
108-رأى شماره 2469 مورخه 1396/3/9 شرکت امین درمان سپاهان سهامى خاص ثبت شده بشماره 
1520 نجف آباد درششدانگ یکباب مغازه به مســاحت 58/07 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87 اصلى 

واقع دریزدانشهر بخش 12 ثبت اصفهان 
109-رأى شماره 2783 مورخه 1396/3/18 آقاى ســیدرضا ضعفالنجى به شناسنامه شماره 23 کدملى 
5419766094 صادره مبارکه فرزند مهدى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 91/16 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 27/1 واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان
110-رأى شــماره 2764مورخه 1396/3/18 آقاى منصور ســمندرى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
1080399968 کدملى 1080399968 صادره نجف آباد فرزند مصطفى دریک دانگ ونیم مشاع ازششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 141/30 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 961 واقع درقطعه 3 بخش 11ثبت اصفهان 
111-رأى شــماره 2762مورخه 1396/3/18 خانم مهســا ذبایحى  نجف آبادى به شناســنامه شماره 
1080475877 کدملى 1080475877 صادره نجف آباد فرزند یداهللا  دریک دانگ ونیم مشاع ازششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 141/30 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 961 واقع درقطعه 3 بخش 11ثبت اصفهان 
112-رأى شــماره 2760مورخه 1396/3/18 خانم اکرم امیرخانى  نجف آبادى به شناســنامه شــماره 
1080215905 کدملى 1080215905 صادره نجف آباد فرزند فتح اله  درســه  دانگ مشاع ازششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 141/30 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 961 واقع درقطعه 3 بخش 11ثبت اصفهان 
113-رأى شــماره 2893 مورخه 1396/3/21 آقاى ناصریوسف زاده به شناســنامه شماره 172 کدملى 
1091443084 صادره  نجف آباد فرزند عباسعلى درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 177/12 مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 837 واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان 
114-رأى شــماره 2614 مورخه 1396/3/11 آقاى علیرضا سهرابى به شناســنامه شماره 1866 کدملى 
1090351623 صادره نجف آباد فرزند داراب درششدانگ یکباب خانه به مساحت 101 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 238 واقع درقطعه 11 بخش 11 ثبت اصفهان 
115-رأى شماره 20375 مورخه 1394/9/25 آقاى غالمعلى باقرى چم یوسفعلى به شناسنامه شماره 11 
کدملى 6209854631 صادره لنجان فرزند رحیم درششدانگ یکباب مغازه به مساحت 33 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 87 اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12 ثبت اصفهان 
116-رأى شــماره 428 مورخه 1396/1/21 خانم اکرم گلى ملک آبادى به شناسنامه شماره 321 کدملى 
1090332831 صادره نجف آباد فرزند حسینعلى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 118/95 مترمربع 

قسمتى از پالك شماره 5 فرعى از980 اصلى واقع درقطعه 3بخش 11ثبت اصفهان 
117-رأى شــماره 2889 مورخه 1396/3/21 آقاى على رضا حاج امینى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
434 کدملى 1091528421 صــادره نجف آباد فرزند غالمعلى درششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 

220/34مترمربع قسمتى ازپالك شماره 634واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان 
118-رأى شماره 2518مورخه 1396/2/9 خانم زهرا هاشم زاده قلعه شاهى به شناسنامه شماره 72 کدملى 
1091739358 صادره نجف آباد فرزند ذبیح اهللا درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 156/38 مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 391/532 واقع دربخش 9 ثبت اصفهان 
119-رأى شماره 2478 مورخه 1396/3/9 اقاى مرتضى عربیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 2461 
کدملى 1092109153 صادره نجف آباد فرزند عزیزاهللا درششدانگ یکباب خانه به مساحت 120 مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 1357/1 واقع درقطعه 1 بخش 11ثبت اصفهان 
120-رأى شماره 2628 مورخه 1396/3/11 خانم وحیده محمدى نجف آبادى به شناسنامه شماره 1821 
کدملى 1092102752 صادره نجف آباد فرزند عبدالمحمود درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به 

مساحت 167/37 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 463 واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت  اصفهان 
121-رأى شــماره 2625 مورخه 1396/3/11 آقاى محمدحجتى  نجف آبادى به شناســنامه شــماره 
31639کدملى 1090314507 صادره نجف آباد فرزند غالمعلى  درســه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب 

خانه به مساحت 167/37 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 463 واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت  اصفهان 
122-رأى شماره 2594 مورخه 1396/3/11 آقاى حمید کاظمى نجف آبادى به شناسنامه شماره 9550 
کدملى 1092180079 صادره نجف آباد فرزند محمد صادق درششدانگ یکباب خانه به مساحت 118/62 

مترمربع قسمتى ازپالك شماره 367واقع درقطعه 7 بخش 11ثبت اصفهان 
123-رأى شماره 928 مورخه 1396/1/31 خانم سمیه شیرزادخانى نجف آبادى به شناسنامه شماره 5057 
کدملى 1092135154 صادره نجف آباد فرزند محمود درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 

163/05 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 527/3 واقع درقطعه 7بخش 11 ثبت اصفهان 
124-رأى شــماره 929 مورخه 1396/1/31 آقاى مجید رضائى  به شناســنامه شــماره 1517 کدملى 
1091148945 صادره نجف آباد فرزند غالمحسین  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 

163/05 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 527/3 واقع درقطعه 7بخش 11 ثبت اصفهان 
125-رأى شماره 1261 مورخه 1396/2/13 آقاى محمدرضا نفیســى به شناسنامه شماره 643 کدملى 
1090915667 صادره نجف آباد فرزند رمضانعلى درششدانگ یک باب مغازه به مساحت 43/61 مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 1607 اصلى واقع درقطعه 1 بخش 11 ثبت اصفهان 
126-رأى شــماره 885 مورخه 1396/1/31 آقاى محمد نفیســى به شناســنامه شــماره 835 کدملى 
1091081530 صادره نجف آباد فرزند رمضانعلى درچهاردانگ مشــاع ازششــدانگ  یک باب مغازه به 

مساحت 36/06 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1607 اصلى واقع درقطعه 1 بخش 11 ثبت اصفهان 
127-رأى شماره 913 مورخه 1396/1/31 خانم فرشته شفیعیان نجف آبادى  به شناسنامه شماره 463 
کدملى 1091154910 صادره نجف آباد فرزند رمضان دردودانگ مشــاع ازششدانگ  یک باب مغازه به 

مساحت 36/06 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1607 اصلى واقع درقطعه 1 بخش 11 ثبت اصفهان 
128-رأى شماره 880 مورخه 1396/1/31 خانم فرشــته شفیعیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 463 
کدملى 1091154910 صادره نجف آباد فرزند رمضان دریک دانگ مشــاع ازششدانگ یک باب خانه به 

مساحت 279/77  مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1607 اصلى واقع درقطعه 1 بخش 11 ثبت اصفهان 
129-رأى شــماره 836 مورخه 1396/1/31 آقاى محمد نفیســى  به شناسنامه شــماره 835 کدملى 
1091081530 صادره نجف آباد فرزند رمضانعلى  دردو دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 

279/77  مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1607 اصلى واقع درقطعه 1 بخش 11 ثبت اصفهان 
130-رأى شماره 845 مورخه 1396/1/31 آقاى محمدرضا نفیســى  به شناسنامه شماره 643 کدملى 
1090915667 صادره نجف آباد فرزند رمضانعلى  درسه  دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 

279/77  مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1607 اصلى واقع درقطعه 1 بخش 11 ثبت اصفهان 
131-رأى شــماره 1257 مورخه 1396/2/13 خانم زهره محمودى به شناسنامه شماره 5794 کدملى 
1092142541 صادره نجف آباد  فرزند حسینقلى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 102/64 مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 412 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان 
132-رأى شماره 3433 مورخه 1396/4/3 آقاى مصطفى نوریان نجف آبادى به شناسنامه شماره 558 
کدملى 1091069360 صادره نجف آباد فرزند حســین درششــدانگ یکباب خانه نیمه ساز به مساحت 

161/90 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 461 اصلى واقع درقطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان 
133-رأى شماره 925 مورخه 1396/1/31 خانم اعظم  اسمعیل زاده به شناسنامه شماره 3151 کدملى 
1286770750 صادره اصفهان فرزند رمضانعلى دردودانگ مشاع ازششدانگ  یک باب خانه به مساحت 

245/17 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 59 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان 
134-رأى شــماره 924 مورخه 1396/1/31 آقاى ابراهیم حبیب اللهى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
836 کدملى 1091470881 صادره نجف آباد  فرزند على محمد درچهاردانگ مشاع ازششدانگ  یک باب 
خانه به مساحت 245/17 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 59 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان 
135-رأى شماره 1258 مورخه 1396/2/13 آقاى مهدى عربیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 864 
کدملى 1091562172 صادره نجف آبادفرزند عزیزاله درششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 109/82 

مترمربع قسمتى ازپالك شماره 585 اصلى واقع درقطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان 
136-رأى شماره 406 مورخه 1396/1/19 خانم شوکت احمدى هلیلى به شناسنامه شماره 126 کدملى 
5559508780 صادره فارسان فرزند احمد درششدانگ یک باب خانه به مساحت 143/17 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 87 اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان 
137-رأى شــماره 3480 مورخه 1396/4/8 آقاى محمدرضا حیدرى به شناسنامه شماره 527 کدملى 
1091467791 صادره نجف آباد فرزند قدمعلى درششــدانگ یکباب مغازه به مساحت 49/95 مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 792 اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان 
138-رأى شــماره 2068 مورخه 1396/3/2 خانم نسرین یعقوبى به شناسنامه شــماره 2421 کدملى 
1091314292 صادره نجف آباد فرزند حسینعلى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 

126/02 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1164 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان 
139-رأى شماره 2069 مورخه 1396/3/2 آقاى سید مجتبى موسوى  به شناسنامه شماره 9676 کدملى 
1170095402 صادره لنجان  فرزند ســیدمحمدجعفر درسه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به 
مساحت 126/02 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1164 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان 

140-رأى شــماره 417 مورخه 1396/1/20 آقاى مصطفى مصطفائى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
29184کدملى 1090289911صادره نجف آباد فرزند حیدرعلى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 165 

مترمربع قسمتى ازپالك شماره 49/2 واقع درقطعه 9 بخش 11 ثبت اصفهان 
141-رأى شماره 1259 مورخه 1396/2/13 آقاى رسول مکاریان نجف آبادى به شناسنامه شماره 378 
کدملى 1090912511 صادره نجف آباد فرزند محمد درســه دانگ مشــاع ازششدانگ یک باب خانه به 

مساحت 195/94 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 354 اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان 
142-رأى شــماره 1260 مورخه 1396/2/13 خانم معصومه خدائى  به شناســنامه شماره 82 کدملى 
5499513910 صادره تیران فرزند جعفر درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 195/94 

مترمربع قسمتى ازپالك شماره 354 اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان 
143-رأى شماره 2960مورخه 1396/3/22 آقاى مصطفى ســتارى به شناسنامه شماره 1330کدملى 
1091605505صادره نجف آباد فرزند محمود درســه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 

104/51 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 702/2واقع درقطعه 2 بخش 11ثبت اصفهان 
144-رأى شــماره 2959مورخه 1396/3/22 خانم فاطمه ســرباز به شناسنامه شــماره 2872کدملى 
1091379394صادره نجف آباد فرزند یداله  درســه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 

104/51 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 702/2واقع درقطعه 2 بخش 11ثبت اصفهان 
145-رأى شماره 3073 مورخه 1396/3/24 خانم زهرا آقارضائى نجف آبادى  به شناسنامه شماره 284 
کدملى 1091116806 صادره نجف آباد فرزند محمدرضا درششدانگ یک باب منزل مسکونى نیمه ساز 
به مساحت 154 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 154 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 21 فرعى از586 

اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11ثبت اصفهان 
146-رأى شــماره 1851مورخه 1396/2/26 آقاى یداله مردانى نجف آبادى به شناسنامه شماره 405 
کدملى 1091087891صادره نجف آباد فرزند محمدعلى درســه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه 

به مساحت 147/60 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 416/2 واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان 
147-رأى شماره 1852مورخه 1396/2/26 خانم آزاده بهرامیان  نجف آبادى به شناسنامه شماره 2219 
کدملى 1091258627صادره نجف آباد فرزند حســین درسه دانگ مشــاع ازششدانگ یک باب خانه به 

مساحت 147/60 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 416/2 واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان 
148-رأى شماره 1170 مورخه 1396/2/11 خانم خدیجه کافى موسوى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
203 کدملى 1091137781صادره نجف آباد فرزند حســینعلى درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 

103/95 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 191 اصلى واقع درقطعه 11 بخش 11 ثبت اصفهان 
149-رأى شــماره 1291مورخه 1396/2/14خانم طیبه منصورى نجف آبادى به شناسنامه شماره 938 
کدملى 1090961316صادره نجف آباد فرزند محمدعلى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 150/09 

مترمربع قسمتى ازپالك شماره 107اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان 
150-رأى شــماره 2520مورخه 1396/3/9 خانم طیبه کبیرى نجف آبادى به شناسنامه شماره 25371 
کدملى 1090251637صادره نجف آباد فرزند محمد حسین درششــدانگ به استثناى بهاى یک هشتم 
اعیانى یک باب خانه به مساحت 168/29 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 428/3 واقع درقطعه 10 بخش 

11 ثبت اصفهان 
151-رأى شماره 2969 مورخه 1396/3/22 آقاى محسن هنرمند نجف آبادى به شناسنامه شماره 26527 
کدملى 1090263211صادره نجف آباد فرزند عباســعلى درششدانگ یک باب مغازه به مساحت 42/52 

مترمربع قسمتى ازپالك شماره 92 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان 
152-رأى شماره 2976 مورخه 1396/3/22 آقاى محسن هنرمند نجف آبادى به شناسنامه شماره 26527 
کدملى 1090263211صادره نجف آباد فرزند عباسعلى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 161/59 

مترمربع قسمتى ازپالك شماره 92 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان 
153-رأى شــماره 2524مورخه 1396/3/9آقاى محمد حســین لطفى به شناســنامه شماره 8 کدملى 
1091004171صادره نجف آباد فرزند نعمت اله درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 213/72 مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 415/1 واقع درقطعه 10بخش 11 ثبت اصفهان 
154-رأى شــماره 1265مورخه 1396/2/13 خانم زهرا اکرامیان نجف آبادى به شناســنامه شــماره 
1745کدملى 1091410097 صادره نجف آباد فرزند غالمرضا درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 

235/26مترمربع قسمتى ازپالك شماره 389/1 واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان
155-رأى شــماره 3327 مورخه 1396/3/30  آقاى احســان فاضل نجف آبادى به شناســنامه شماره 
657کدملى 1091357250صادره نجف آباد فرزند على درششدانگ یکباب خانه به مساحت 89 مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 518 واقع درقطعه 7 بخش 11ثبت اصفهان 
156-رأى شــماره 2771مورخــه 1396/3/18 آقاى رضا عبادى نجف آبادى به شناســنامه شــماره 
3287کدملى 1092260765صادره نجف آباد فرزند حســینعلى درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
153/10مترمربع که قسمت شمالى قسمتى ازپالك شماره 274/3به مساحت 16/90مترمربع وقسمت 
میانى قسمتى ازپالك شماره 274/2به مساحت 128/38 مترمربع وقسمت جنوبى قسمتى ازپالك شماره 

274/3به مساحت 7/82 مترمربع واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان 
157-رأى شماره 3075 مورخه 1396/3/24 آقاى على قربانى ســینى به شناسنامه شماره 878 کدملى 
1091359466صادره نجف آباد فرزند محمد صادق نسبت به دو دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه 

به مساحت 159 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 150 اصلى واقع درقطعه 11 بخش 11 ثبت  اصفهان 
158-رأى شماره 3074 مورخه 1396/3/24 خانم زهرا علینقى پورنجف آبادى به شناسنامه شماره 2172 
کدملى 1091372391صادره نجف آباد فرزند قربانعلى  درچهار دانگ مشــاع ازششدانگ یک باب خانه 

به مساحت 159 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 150 اصلى واقع درقطعه 11 بخش 11 ثبت  اصفهان 
159-رأى شــماره 1834مورخــه 1396/2/26 خانم ژیال روحانى به شناســنامه شــماره 877 کدملى 
1287682375صادره اصفهان فرزند عزیزاله درششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 262/90 مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 966 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان 
160-رأى شماره 1880 مورخه 1396/2/28 خانم عزت ســلیمان نژاد نجف آبادى به شناسنامه شماره 
218 کدملى 1091450455 صادره نجف آباد فرزند هاجى محمد درششدانگ یک باب خانه به مساحت 
293/93مترمربع که مقــدار99/43 مترمربع ان ازپالك 1022/5 ومقــدار194/50 مترمربع ان ازپالك 

1022/8 واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان 
161-رأى شــماره 1338مورخه 1396/2/14 آقاى حسن ابراهیمى به شناســنامه شماره 135 کدملى 
4723533771 فرزند غالمرضا درششدانگ یکباب خانه به مساحت 179/10 مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 1239 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان 
162-رأى شــماره 2770مورخه 1396/3/18 آقاى على نقى زاده به شناسنامه شــماره 1134 کدملى 
1970392649 صادره مسجد سلیمان فرزند على صالح درششدانگ یک باب خانه به مساحت 199/98 

مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87 اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان 
163-رأى شماره 3430 مورخه 1396/4/3 آقاى على یزدانى به شناسنامه شماره 14کدملى 5499510091 
صادره نجف آباد فرزند محمد درششدانگ یک باب کارگاه به مساحت 212/50 مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 6 اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان 
164-رأى شــماره 2878مورخه 1396/3/21خانم فاطمه کیماســى به شناســنامه شــماره 2 کدملى 
1129735214 صادره فریدونشهر فرزند مصطفى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 193/06 مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 87 اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان 
 165-رأى شــماره 1354 مورخه 1396/2/16 خانم ناهید ایمانیان به شناســنامه شماره 1044 کدملى 
1091177351 صادره نجف آباد فرزند قاسمعلى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 126/83 مترمربع 
که مقدار32/98 مترمربع ان ازپالك 844/1ومقدار93/85مترمربع ان ازپالك 844واقع درقطعه 7 بخش 

11ثبت اصفهان 
166-رأى شــماره 2944مورخــه 1396/3/21 آقاى رضا عیدیوندى به شناســنامه شــماره 2 کدملى 
5559866369صادره کوهرنگ فرزند چراغعلى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 301/25 مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 87 اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان 
167-رأى شــماره 2067 مورخه 1396/3/2 خانم هاجر بیگم بهارلوئى به شناسنامه شماره 103 کدملى 
4622847949صادره شهرکرد فرزند  محمد درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 218/67 مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 87 اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان 
168- رأى شماره 1850 مورخه 1396/2/26 خانم نداسادات حســنى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
29604 کدملى 1090294123 صادره نجف آباد فرزند سیداحمد دردودانگ مشاع ازششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 134/12 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 191 اصلى واقع درقطعه 11 بخش 11 ثبت 

اصفهان 
169-رأى شــماره 1835 مورخه 1396/2/26 آقاى جواد عنایتى نجف آبادى  به شناسنامه شماره 958 
کدملى 1091159866 صادره نجف آباد فرزند ناصر درچهاردانگ مشــاع ازششدانگ یک باب خانه به 

مساحت 134/12 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 191 اصلى واقع درقطعه 11 بخش 11 ثبت اصفهان 
170-رأى شــماره 2946مورخه 1396/3/21اقاى درسونعلى کیماســى به شناسنامه شماره 2 کدملى 
1129683028 صادره فریدونشهر فرزند منصوردرششدانگ یکباب خانه به مساحت 271/50 مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 87 اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان 
171-رأى شــماره 2757مورخه 1396/3/18 آقاى مرتضى چترائى عزیزآبادى به شناســنامه شماره 
17کدملى 5499359296 صادره نجف آباد فرزند یداله درششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 153/50 

مترمربع قسمتى ازپالك شماره 405 واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان 
172-رأى شماره 3108مورخه 1396/3/24 خانم سیمین ســمندرى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
1080172335 کدملى 1080172335صادره نجف آباد فرزند غالمرضا درسه دانگ مشاع ازششدانگ 
یکباب خانه به مســاحت 130/33 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 353 اصلى واقع درقطعه 7 بخش 

11ثبت اصفهان 
173-رأى شماره 3107مورخه 1396/3/24 آقاى کمال مهدیه  نجف آبادى به شناسنامه شماره 6439 
کدملى 1092292314صادره نجف آباد فرزند محمد درســه دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه به 

مساحت 130/33 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 353 اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11ثبت اصفهان 
174-رأى شماره 3106مورخه 1396/3/24 آقاى کمال مهدیه  نجف آبادى به شناسنامه شماره 6439 
کدملى 1092292314صادره نجف آباد فرزند محمد درششــدانگ  یکباب مغازه به مســاحت 14/49 

مترمربع قسمتى ازپالك شماره 4 فرعى از538  اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11ثبت اصفهان 
175-رأى شــماره2886 مورخه 1396/3/21 خانم فخرى قیصرى نجف آبادى به شناســنامه شماره 
33کدملى 1091574618صادره نجف آباد فرزند حسینعلى درششدانگ یکباب مغازه به مساحت 18/62 

مترمربع قسمتى ازپالك شماره 81/7 واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان 
176-رأى شماره 2645 مورخه 1396/3/11 خانم طیبه قیصرى نجف آبادى به شناسنامه شماره 1400 
کدملى 1090950128صادره نجف آباد فرزند غالمرضا درششــدانگ یکباب مغازه به مساحت 17/62 

مترمربع قسمتى ازپالك شماره 81/7 واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان  
177-رأى شــماره 2602 مورخه 1396/3/11 آقاى ســعید قیصرى ملک آبادى به شناســنامه شماره 
811 کدملى 1091600287 صادره نجف آباد فرزند عبدالحســین درششدانگ یکباب مغازه به مساحت 

33/23مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1345/6 واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان 
178-رأى شــماره 2492مورخه 1396/3/9 آقاى محمدرضا خاکى نجف آبادى به شناســنامه شماره 
291کدملى 1091076091صادره نجف آباد فرزند حســینعلى نسبت به 589 سهم مشاع از1450 سهم 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 219/19 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 951/1 واقع درقطعه 7 بخش 

11ثبت اصفهان 
179-رأى شــماره 2490مورخه 1396/3/9 خانم اشــرف ابراهیم  نجف آبادى به شناســنامه شماره 
442کدملى 1091521743صادره نجف آباد فرزند حســینعلى نسبت به 861 سهم مشاع از1450 سهم 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 219/19 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 951/1 واقع درقطعه 7 بخش 

11ثبت اصفهان
180-رأى شماره 2643 مورخه 1396/3/11 آقاى محمود چاوشى نجف آبادى به شناسنامه شماره 568 
کدملى 1091030261صادره نجف آباد فرزند مانده على درششــدانگ یکباب مغازه به مساحت 15/19 

مترمربع قسمتى ازپالك شماره 81/7 واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان 
181-رأى شــماره 3486 مورخه 1396/4/8 آقاى علیرضا شــفیعیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 
133کدملى 1091025916صادره نجف آباد فرزند محمد صادق درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 232/19 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 37 اصلى واقع درقطعه 9 بخش 11 ثبت اصفهان 

ادامه در صفحه 7
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182-رأى شماره 3498 مورخه 1396/4/8 خانم اشرف قاســم پیوندى  به شناسنامه شماره 1795کدملى 
1287870996صادره اصفهان  فرزند سیف اله  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 232/19 

مترمربع قسمتى ازپالك شماره 37 اصلى واقع درقطعه 9 بخش 11 ثبت اصفهان 
183-رأى شــماره 1262 مورخه 1396/2/13 آقاى مصطفى چاوشــى نجف آبادى به شناســنامه شماره 
1384کدملى 1092241736 صادره نجف آباد فرزند محمدعلى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 267/95 

مترمربع قسمتى ازپالك شماره 365 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان 
184-رأى شماره 2523 مورخه 1396/3/9 آقاى هادى لسانى نجف آبادى به شناسنامه شماره 4005 کدملى 
1091432694 صادره نجف آباد فرزند حیدرعلى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 186/30 مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 742 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان 
185-رأى شماره 2584 مورخه 1396/3/11 خانم مهین خلیلى نجف آبادى به شناسنامه شماره 705 کدملى 
1818843633 صادره نجف آباد فرزند عباس درسه دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 90 

مترمربع قسمتى ازپالك شماره 138واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان 
186-رأى شــماره 2582 مورخه 1396/3/11 آقــاى عباس خدائى  به شناســنامه شــماره 38 کدملى 
5499513473 صادره نجف آباد فرزند محمد درسه دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 90 

مترمربع قسمتى ازپالك شماره 138واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان 
187-رأى شــماره 2954 مورخه 1396/3/21 خانم محترم نورمحمدى به شناسنامه شماره 394 کدملى 
1090795361 صادره نجف آباد فرزند غالمرضا درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 139/06 مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 508 اصلى واقع درقطعه یک بخش 11 ثبت اصفهان 
188-رأى شماره 2790 مورخه 1396/3/20 آقاى عبدالحسین بدیهیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 9 
کدملى 1090882548صادره نجف آباد فرزند حیدردرششدانگ یک باب خانه به مساحت 146/65 مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 823 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان 
189-رأى شماره 2789مورخه 1396/3/20 آقاى عبدالحسین بدیهیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 9 
کدملى 1090882548 صادره نجف آباد فرزند حیدردرششدانگ یک باب مغازه به مساحت 30/17 مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 1365اصلى واقع درقطعه یک بخش 11ثبت اصفهان 
190-رأى شماره 3329 مورخه 1396/3/30 آقاى مجتبى ایزدى خواه نجف آبادى به شناسنامه شماره 358 
کدملى 1091466106صادره نجف آباد فرزند رمضان على درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 143/17 

مترمربع قسمتى ازپالك شماره 6 اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان 
191-رأى شماره 1788مورخه 1396/2/26 خانم هاجره جمشــیدیان قلعه شاهى به شناسنامه شماره 78 
کدملى 1091751838صادره نجف آباد فرزند حیدر درششدانگ یک باب خانه به مساحت 101/2 مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 391/3524واقع دربخش 9 حوزه ثبت اصفهان 
192-رأى شــماره 1855مورخــه 1396/2/27 آقاى محمد جوابى به شناســنامه شــماره 1151 کدملى 
1910628646 صادره رامهرمزفرزند على درششدانگ یک باب مغازه به مساحت 29/48مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 790/2500 واقع درقطعه 8 بخش 11 ثبت اصفهان 
193-رأى شــماره 1910 مورخه 1396/2/31 خانم سکینه ناظمى اشــنى به شناسنامه شماره 50 کدملى 
1091937796 صادره نجف آباد فرزند محمد درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 196/98 مترمربع که 
قسمت واقع شده برروى پالك شماره 1062به مســاحت 79/85مترمربع وقسمت واقع شده برروى پالك 

شماره 1047 به مساحت 117/13مترمربع واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان 
194-رأى شماره 3960مورخه 1396/4/20 آقاى على شــجاعى ارانى به شناسنامه شماره 3568کدملى 
1091428336صادره نجف آباد فرزند محمدتقى درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 147/65 مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 309/1 واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان 
195-رأى شــماره 1349 مورخه 1396/2/16 آقاى ســعید باب الخانى نجف آبادى به شناســنامه شماره 
538کدملى 1091242313 صادره نجف آباد فرزند محمدرضا درششدانگ یک باب خانه به مساحت 101/27 

مترمربع قسمتى ازپالك شماره 968 اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان 
196-رأى شــماره 8861 مورخــه 1396/7/22 آقــاى ســید مــراد رحیمــى به شناســنامه شــماره 
419کدملى6639792915 صادره مسجد سلیمان فرزند شــاهمراد درششدانگ یک باب خانه به مساحت 

201/04 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87 اصلى واقع دریزدانشهربخش 12 ثبت اصفهان 
197-رأى شماره 12176 مورخه 1395/10/9 آقاى سجاد صابریان نجف آبادى به شناسنامه شماره 3082 
کدملى 1091344711 صادره نجف آباد فرزند غالمرضا در4/5 دانگ مشــاع ازششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 110/50 مترمربع مربوط به قسمتى ازپالك شماره 453 اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان
198-رأى شماره 12177 مورخه 1395/10/9 خانم اعظم کمرانى نجف آبادى به شناسنامه شماره 12994 
کدملى 1092214372 صادره نجف آباد فرزند محمدحسن در1/5 دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 110/50 مترمربع مربوط به قسمتى ازپالك شماره 453 اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان
199-رأى شــماره 1621 مورخه 1396/2/20 خانم نســرین دقیقى به شناسنامه شــماره 1604 کدملى 
1091182957 صادره نجف آباد فرزند مانده على درششدانگ یک باب مغازه به مساحت 113/43 مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 6 اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان 
200-رأى شــماره 484 مورخه 1396/1/24 آقاى على داد عسگرى به شناســنامه شماره 1151 کدملى 
1971002437 صادره مسجد ســلیمان فرزند على باز درششدانگ یک باب خانه به مساحت 250 مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 87 اصلى واقع دربخش 12 حوزه ثبت ملک اصفهان 
201-رأى شماره 2465 مورخه 1396/3/8آقاى على ذوالفقارى به شناسنامه شماره 3 کدملى 5499829500 
صادره تیران وکرون فرزند اسداله درششدانگ یکباب خانه به مساحت 148 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 

1/ 1531 واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان 
202-رأى شماره 1881 مورخه 1396/2/28 آقاى محمد باقرجمشــیدیان به شناسنامه شماره 53 کدملى 
1091736367 صادره نجف آباد فرزند حیدر درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 268 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 901 اصلى واقع درقطعه 9 بخش 11 ثبت اصفهان 
203-رأى شماره 12842 مورخه 1395/10/23  آقاى غالم حسین پورعزیزى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
2210 کدملى 1090355068 صادره نجف آباد فرزند عباس درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به 

مساحت 182/62 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 199 واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان 
204-رأى شماره 12841 مورخه 1395/10/23  خانم طاهره فیروزى  نجف آبادى به شناسنامه شماره46 
کدملى 1091543641 صادره نجف آباد فرزند عباس درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 

182/62 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 199 واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان 
205-رأى شماره 3325مورخه 1396/3/30 آقاى ســیدمجید صابرعلى به شناسنامه شماره 245 کدملى 
1091127050صادره نجف آباد فرزند سید ابراهیم درششــدانگ یکباب مغازه به مساحت 75/26 مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 1637/2واقع درقطعه 2 بخش 11 ثبت اصفهان 
206-رأى شــماره 2463 مورخه 1396/3/8 خانم رقیه رضائى  آدریانى به شناسنامه شماره 2200کدملى 
1091284032صادره نجف آباد فرزند حسنعلى درچهاردانگ مشاع ازششدانگ قسمتى ازیکباب خانه مربوط 
به قسمتى ازپالك شــماره یک فرعى از 139اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان به 

مساحت 123/55 مترمربع (که باقسمتى ازپالك 139/3 تواما تشکیل یک باب خانه رامیدهد )
207- رأى شماره 2464 مورخه 1396/3/8 آقاى ناصرقادرى   نجف آبادى  به شناسنامه شماره 190کدملى 
1091168814صادره نجف آباد فرزند حسینعلى دردودانگ مشاع ازششدانگ قسمتى ازیکباب خانه مربوط به 
قسمتى ازپالك شماره یک فرعى از 139اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان به مساحت 

123/55 مترمربع (که باقسمتى ازپالك 139/3 تواما تشکیل یک باب خانه رامیدهد )
208-رأى شماره 2904 مورخه 1396/3/21 آقاى عیدى زمانى به شناسنامه شماره 32 کدملى 6219889800 
صادره افوس فرزند علیرضا درششدانگ یک باب خانه به مساحت 125 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87 

اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان
209-رأى شماره 2047 مورخه 1396/3/2 آقاى على شریعتى نجف آبادى به شناسنامه شماره 184 کدملى 
1091075026 صادره نجف آباد فرزند غالمحسین درششدانگ یکباب خانه به مساحت 113/40 مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 585 واقع درقطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان  
210-رأى شماره 1878 مورخه 1396/2/28 خانم الهه ابراهیم نجف آبادى به شناسنامه شماره 821 کدملى 
1091270260 صادره نجف آباد فرزند قنبرعلى نسبت به دودانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 

614/50 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 11 فرعى از454 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان 
211-رأى شــماره 1877 مورخه 1396/2/28 آقاى مهدى صالحى  به شناســنامه شــماره 473 کدملى 
1091558264 صادره نجف آباد فرزند قربانعلى  نسبت به یک دانگ مشــاع ازششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 614/50 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 11 فرعى از454 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت 

اصفهان 
212-رأى شماره 1879 مورخه 1396/2/28 آقاى مهدى ابراهیم  نجف آبادى به شناسنامه شماره 694کدملى 
1091541124 صادره نجف آباد فرزند قنبرعلى نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 

614/50 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 11 فرعى از454 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان
213- رأى شــماره 2597 مورخــه 1396/3/11 آقاى بهروز کبیرى به شناســنامه شــماره 184 کدملى 
1290319677 صادره اصفهان فرزند غالمحسین درششــدانگ یکباب مغازه دوطبقه ب ه مساحت 30/32 

مترمربع قسمتى ازپالك شماره 509 واقع درقطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان  
214-رأى شماره 2957مورخه 1396/3/22 آقاى غالمحسین مهربانى نجف آبادى به شناسنامه شماره 1455 
کدملى1090347510صادره نجف آباد فرزند عباس درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 

221/55 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 746 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان 
215- رأى شــماره 2958مورخــه 1396/3/22 خانم بتــول فاتح  نجف آبادى به شناســنامه شــماره 
594کدملى1091087784صادره نجف آباد فرزند محمدعلى  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه 

به مساحت 221/55 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 746 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان 
تاریخ انتشار نوبت اول: 96/4/31 تاریخ انتشار نوبت دوم:96/5/15 م الف: 5155  حسین زمانى  رئیس اداره 

ثبت اسنادوامالك نجف آباد/4/902
فقدان سند مالکیت

شــماره: 961218641353634 چون خانم ملک مردانى نجف آبادى فرزند محمدحسین باستناد دو برگ 
استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت هشت حبه مشاع به 
استثناء یک شانزدهم اعیانى از هفتاد و دو حبه ششدانگ پالك شماره 922 واقع در قطعه 2 نجف آباد بخش 
11 ثبت اصفهان که در صفحه 548 دفتر 219 ذیل ثبت 49207 و سندمالکیت 883427 که بنام نامبرده ثبت 
و سند صادر و تسلیم گردیده و بعد بموجب سندقطعى دفترخانه نجف آباد به او انتقال یافته و معامله دیگرى هم 
انجام نشده. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جابجایى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى 
سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود 
که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور 
نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر تسلیم 

خواهد شد. م الف:4702- زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد3/999 
فقدان سند مالکیت

 شــماره: 961218641353629 چون آقاى مهدى محمدى ملک آبادى فرزند عباسقلى باستناد دو برگ 
استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت سه دانگ مشاع از 
ششدانگ پالك شماره 1015 واقع در قطعه 2 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که در صفحه 44 دفتر 442 
ذیل ثبت 106228 و سندمالکیت 019367 که بنام نامبرده ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده و بعد بموجب 
سندقطعى دفترخانه نجف آباد به او انتقال یافته و معامله دیگرى هم انجام نشده. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: 
به علت جابجایى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره 
یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز 
آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى 
تا ده روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا 
مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت 
اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر تسلیم خواهد شد. م الف:4703- زمانى رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد 3/1003 
فقدان سند مالکیت

 شــماره: 961218641353629 چون خانم ملک مردانى نجف آبادى فرزند محمدحسین باستناد دو برگ 
استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت سه دانگ مشاع از 
ششدانگ پالك شماره 1015 واقع در قطعه 2 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که در صفحه 407 دفتر 13 
ذیل ثبت 1331 و سندمالکیت 015041 که بنام عبداله سیروس نجف آبادى فرزند جعفرقلى ثبت و سند صادر 
و تسلیم گردیده و بعد بموجب سندقطعى21902-76/06/25 دفترخانه 16 نجف آباد به او انتقال یافته و معامله 
دیگرى هم انجام نشده. نحوه گم شــدن یا ازبین رفتن: به علت جابجایى مفقود شده است. چون درخواست 
صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب 
آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند 

مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم 

صادر تسلیم خواهد شد. م الف:4704- زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد 3/1004 
فقدان سند مالکیت

 شماره: 961218641358267 چون خانم پریوش ناصح وثوقى فرزند على باستناد دو برگ استشهاد محلى 
که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت ششدانگ پالك شماره 1081/1518 
واقع در قطعه 8 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان کــه در صفحه 263 دفتر 439 امالك ذیل ثبت 105231 
و ســندمالکیت 098961 که بنام خدیجه مظاهرى نجف آبادى ثبت و سندصادر و تسلیم گردیده و بموجب 
ســند قطعى 39672-84/07/24 دفترخانه 66 نجف آباد به او انتقال یافته و بموجب اسنادرهنى 39673 و 
39674-84/07/24 دفترخانه 66 نجف آباد در رهن بانک مسکن شعبه بازار نجف آباد میباشد و معامله دیگرى 
هم انجام نشده. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جابجایى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى 
سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود 
که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور 
نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر تسلیم 

خواهد شد. م الف:4805 زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد3/1330 
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 شــرح 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 139660302015001710 مورخ 95/08/26  زهرا معتمدى فرزند حسن نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مســاحت 207,30 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 محمد على 

معظم باباشیخعلى .
2 - راى شماره 139660302015002330 مورخ 95/11/28  زهرا هادیان ریزى فرزند رضا نسبت به 2 دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 312,35 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان . 
3 - راى شماره 139660302015002331 مورخ 95/11/28  روح اله مهدیان ریزى فرزند حسن نسبت به 
4 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 312,35 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 139660302015000129 مورخ 96/01/31  حشمت اله عزیزى ملک آبادى فرزند فضل اله 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 214,22 مترمربع مفروزى از پالك 320 - اصلى واقع در ملک آباد 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى فضل اله عزیزى ملک آبادى.
5 - راى شماره 139660302015000134 مورخ 96/01/31  فرنگیس جعفرى ملک آبادى فرزند بختیار 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 434,09 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.
6 - راى شماره 139660302015000145 مورخ 96/01/31  اردشیر نجفى چمطاقى فرزند ولى نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 126,88 مترمربع مفروزى از پالك 106 - اصلى واقع در کمال آباد لنجان 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى غالمرضا صفرى ریزى .
7 - راى شماره 139560302015000147 مورخ 96/01/31  زیبنده صفرى حاجت آقائى فرزند ابوالقاسم 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 289,62 مترمربع مفروزى از پالك 379 - اصلى واقع در نصیرآباد 

چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى على اکبر امینى .
8- راى شــماره 139560302015000325 مورخ 96/02/26  سیما امینى باغبادرانى فرزند على نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 268,23 مترمربع مفروز از پالك 589 و 599 و 600 فرعى (که به شماره 
2470 فرعى تبدیل شــده) از 131 - اصلى واقع در باغبادران بخش 9 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى ملک مزبور مى باشد .
9 - راى شماره 139560302015000326 مورخ 96/02/26  بهنام حیدرى چرمهینى فرزند قربانعلى نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 323,11 مترمربع مفروزى از پالك 50 فرعى از 370 - اصلى واقع در 
مزرعه مریم بیگم چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى محمد تقى و 

محمد على و ابراهیم فرزندان رجبعلى محمدى چرمهینى .
10- راى شماره 139660302015000327 مورخ 96/02/26  قربانعلى کریمى بهجت آبادى فرزند احمد 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 563,56 مترمربع مفروزى از پالك 373 - اصلى واقع در بهجت 

آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى احمد کریمى .
11 - راى شماره 139660302015000330 مورخ 96/02/26  محمود خدامرادى ریزى فرزند حسین نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 122,92 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
12 - راى شماره 139660302015000331 مورخ 96/02/26  عزیزاله دائى صادق ریزى فرزند حسین نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 195,93 مترمربع مفروزى از پالك 219 فرعى از 103 - اصلى واقع در 
چمگردان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى رضا و على حسین زاده چمگردانى .
13 - راى شماره 139660302015000335 مورخ 96/02/26  سید عبدالحمید موسوى فرزند عبدالرحمان 
نسبت به ششدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت 412,42 مترمربع مفروز از پالك 281 - اصلى واقع در 

قریه پرکستان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى اسماعیل نورى پرکستانى .
14 - راى شماره 139660302015000339 مورخ 96/02/27  سید على اکبر میرصفائى فرزند سید عزیزاله 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 240,90 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى 

واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
15 - راى شماره 139660302015000340 مورخ 96/02/27  مریم سلیمان امیرى فرزند حسین نسبت به 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 240,90 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در 

زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
16 - راى شــماره 139560302015000341 مورخ 96/02/27  خدیجه رحمانى فرزند عباسعلى نسبت 
به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 290,01 مترمربع مفروز از پالك 589 و 599 و 600 
فرعى(که به شماره 2470 فرعى تبدیل شــده) از 131 - اصلى واقع در باغبادران بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى اصغر امینى باغبادرانى
17 - راى شــماره 139560302015000342 مورخ 96/02/27  اصغر امینى باغبادرانى فرزند على نسبت 
به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 290,01 مترمربع مفروز از پالك 589 و 599 و 600 
فرعى(که به شماره 2470 فرعى تبدیل شده) از 131 - اصلى واقع در باغبادران بخش 9 ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى ملک مزبور مى باشد .
18 - راى شماره 139660302015000345 مورخ 96/02/27  على جعفرى ملک آبادى فرزند امیر نسبت 
به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه و زمین متصله به مســاحت 670,05 مترمربع مفروزى از پالك 
320 - اصلى واقع در ملک آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى على کرم 

جهاندار ملک آبادى.
19 - راى شماره 139660302015000346 مورخ 96/02/27  ناهید جعفرى ملک آبادى فرزند جعفر نسبت 
به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه و زمین متصله به مســاحت 670,05 مترمربع مفروزى از پالك 
320 - اصلى واقع در ملک آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى على کرم 

جهاندار ملک آبادى.
20 - راى شــماره 139660302015000353 مورخ 96/02/27  مجید عباســى فرزند ابراهیم نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 260 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
21 - راى شماره 139660302015000369 مورخ 96/02/28  عبدالرضا لطفى چم یوسفعلى فرزند حفیظ 
اله نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 96/58 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین 

شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
22 - راى شــماره 139660302015000374 مورخ 96/03/01  سید ناصر خادم الهادى فرزند سید عباس 
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشجر به مساحت 800,29 مترمربع پالك 185 فرعى از 353/1 اصلى 
(که به شماره 1942 تبدیل شده) واقع در هاردنگ بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک 

رسمى نصراله صادقى هاردنگى .
23 - راى شماره 139660302015000458 مورخ 96/03/24  حسین حیدرى پبدنى فرزند آقامراد نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 82,48 مترمربع مفروزى از پالك 2 فرعى از 103 - اصلى واقع در چمگردان 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى صادق خدامرادى .
24 - راى شماره 139660302015000459 مورخ 96/03/24  مهدى خدابخشى ریزى فرزند حسن نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 254,82 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
25 - راى شماره 139660302015000460 مورخ 96/03/24  محمد تقى سلیمیان ریزى فرزند عبدالحسین 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 71,20 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین 

شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
26 - راى شــماره 139660302015000461 مورخ 96/03/24  مجید سعید زاده ریزى فرزند محمد رضا 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 128,06 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین 

شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
27 - راى شماره 139660302015000462 مورخ 96/03/24  زهرا سبکتکین ریزى فرزند احمد رضا نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 162,97 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
28 - راى شماره 139560302015000465 مورخ 96/03/24  حسین مددى چرمهینى فرزند رمضانعلى 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 243,87 مترمربع مفروزى از پالك 379 - اصلى واقع در نصیرآباد 

چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حسن امینى چرمهینى .
29 - راى شماره 139660302015000472 مورخ 96/03/27  مهدى کاردانى ریزى فرزند قدرت اله نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 246,01 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
30 - راى شماره 139660302015000473 مورخ 96/03/28  رشید سلیمیان ریزى فرزند محمود نسبت به 
2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 213,62 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در 

زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
31 - راى شماره 139660302015000474 مورخ 96/03/28  ساالر سلیمیان ریزى فرزند محمود نسبت به 
2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 213,62 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 139660302015000475 مورخ 96/03/28  الله سلیمیان ریزى فرزند محمود نسبت به 
2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 213,62 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 139560302015000480 مورخ 96/03/24  علیرضا مددى چرمهینى فرزند رمضانعلى 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 281 مترمربع مفروزى از پالك 379 - اصلى واقع در نصیرآباد 

چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حسن امینى چرمهینى .
34 - راى شماره 139560302015000481 مورخ 96/03/28  حسن ابراهیمى چرمهینى فرزند ابوالقاسم 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 305,43 مترمربع مفروزى از پالك 379 - اصلى واقع در نصیرآباد 

چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى عباس ابراهیمى چرمهینى .
35 - راى شماره 139560302015000482 مورخ 96/03/28  حسن ابراهیمى چرمهینى فرزند ابوالقاسم 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 495,60 مترمربع مفروزى از پالك 379 - اصلى واقع در نصیرآباد 

چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى عباس ابراهیمى چرمهینى .
36 - راى شماره 139560302015000483 مورخ 96/03/28  هوشنگ تکاور چرمهینى فرزند حسن نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 300,42 مترمربع مفروزى از پالك 379 - اصلى واقع در نصیرآباد 

چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى على اکبر امینى .
37 - راى شماره 139660302015000484 مورخ 96/03/28  حسن مختارى ریزى فرزند على نسبت به 

3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 160,30 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 139660302015000485 مورخ 96/03/28  جواهر حصیرى ریزى فرزند بهمن نسبت به 
3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 160,30 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 شــماره 139660302015000488 مورخ 96/03/28  صدیقه قجه ریزى فرزند على نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 186,63 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 139660302015000489 مورخ 96/03/28  رضا توانگر ریزى فرزند نصراله نسبت به 
41,09 سهم مشاع از 121,56 سهم ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 121,56 مترمربع مفروزى از 
پالك 107 - اصلى واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

ابوالفتح قهرمان.
41 - راى شماره 139660302015000494 مورخ 96/03/28  رسول اکبرى ریزى فرزند محمد حسین 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 196,29 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین 

شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
42 - راى شماره 139660302015000498 مورخ 96/03/28  سید جلیل میرصفائى ریزى فرزند حسین 
نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 36,43 مترمربع مفروزى از پالك 107 - 
اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.

43 - راى شماره 139660302015000499 مورخ 96/03/28  سید جمال میرصفائى ریزى فرزند حسین 
نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 36,43 مترمربع مفروزى از پالك 107 - 
اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.

44 - راى شماره 139660302015000500 مورخ 96/03/28  محمد قلعه تکى ریزى فرزند حسن نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 157,06 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
45 - راى شــماره 139660302015000501 مورخ 96/03/28  فاطمه نمازى فرزند عوضعلى نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 457,74 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
46 - راى شماره 139660302015000502 مورخ 96/03/28  فریدون فرهمند کاهریزى فرزند مهدیقلى 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 456,17 مترمربع مفروز از پالك 6 فرعى از 372 - اصلى واقع 

در قریه کاریز بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى جعفر فرهمند کاهریزى .
47 - راى شماره 139660302015000565 مورخ 96/03/31  اعظم بیگى ریزى فرزند براتعلى نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 142,75 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
48 - راى شــماره 139660302015000566 مورخ 96/03/31  رضا موذنى ریزى فرزند ناصر نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 101,32 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
49 - راى شماره 139660302015000567 مورخ 96/03/31  احمد ســلیمیان فرزند ابراهیم نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 139,90 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
50 - راى شماره 139660302015000568 مورخ 96/03/31  زهرا عباس زاده ریزى فرزند حسن نسبت به 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 137,69 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
51 - راى شماره 139660302015000580 مورخ 96/04/10  نادعلى صادقى هاردنگى فرزند امیدعلى 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مشجر به استثناء بهاى ثمنیه اعیانى آن به مساحت 
1091,81 مترمربع پالك 184 فرعى از 353,1 - اصلى که به شــماره 1942 اصلى تبدیل شــده واقع در 
هاردنگ بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى سید رضا موسوى هاردنگى و غیره .
52 - راى شماره 139660302015000581 مورخ 96/04/10  على صادقى هاردنگى فرزند امیدعلى نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مشجر به استثناء بهاى ثمنیه اعیانى آن به مساحت 1091,81 
مترمربع پالك 184 فرعى از 353,1 - اصلى که به شماره 1942 اصلى تبدیل شده واقع در هاردنگ بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى سید رضا موسوى هاردنگى و غیره .
م الف: 452 تاریخ انتشار نوبت اول :  روز  شنبه  مورخ   1396/04/17 تاریخ انتشار نوبت دوم : روز  شنبه  مورخ  

1396/04/31 محمد رضا رئیسى زاده - رئیس ثبت اسناد و امالك لنجان /4/451
اجراییه

 شماره 1093/95 ش ح2 به موجب راى شــماره 1360 تاریخ 95/12/23 حوزه دوم شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه مهدى ایزدى به نشانى مجهول المکان محکوم 
است به پرداخت مبلغ نیکصدوهشتادوچهار میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/855/000 ریال هزینه 
دادرسى و حق الوکاله وکیل و خســارت تاخیردرتادیه ازتاریخ سررســید 95/02/05 لغایت اجراى حکم و 
همچنین محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 9/200/000 ریال بعنوان نیم عشر دولتى. مشخصات 
محکوم له علیرضا غیور (با وکالت آقاى محمدلطفى) به نشانى نجف آباد خ شریعتى روبروى مسجدالنبى 
مغازه غیور. ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، 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:5045-شعبه 2 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد4/615 
اجراییه

 شــماره 774/95 ش ح2 به موجب راى شــماره 1262 تاریخ 11/30/ 95 حوزه دوم شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه سیدمهدى طباطبایى به نشانى مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت مبلغ نودوهشت میلیون ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ یک میلیون و 
چهارصدوهفتاد هزار ریال هزینه دادرسى و خسارت تاخیر از تاریخ دادخواست 95/07/11 لغایت اجراى حکم 
و حق الوکاله وکیل و همچنین محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 4/900/000 ریال بعنوان نیم عشر 
دولتى. مشخصات محکوم له حمیدمهرابى (با وکالت آقاى محمدلطفى) به نشانى نجف آباد خ قدس شرقى 
کوى سینا پ11. ماده 34قانون 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:5044-شعبه 2 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد4/618
 ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 14 ش 960274 خواهان نیما حقیقى تولکان دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت 
محمود ابومسعودى تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي مورخ96/6/1 ساعت 10/30 صبح تعیین گردیده 
است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتداى شهداى مدافع 
حرم شوراي حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 12245  شعبه 14 حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع شماره دو)/4/759
ابالغ نظریه کارشناسى

شماره کالسه 951022- بدین وسیله به افراد مجهول المکان بشرح ذیل اعالم میگردد جهت مالحظه نظریه 
کارشناسى و اظهارهرمطلبى نفیا و اثباتا باتوجه به علت حضور مندرج دراین نشر آگهى اعالم مى گردد ظرف 
مهلت 7 روز ازتاریخ ابالغ نشرآگهى اقدام درغیراینصورت مطابق مقررات اتخاذ تصمیم خواهاد شد. به علت 
مجهول المکان بودن خواندگان فریدون امیرنیرومند-ژینافتحى- فریباامیرنیرومند- فرزانه امیرنیرومند- على 
امیرنیرومند- وحیدفتحى- فریده امیرنیرومند- غالمحسین فتحى- زیالفتحى-مینافتحى- حمیدفتحى- 
سعیدفتحى- مهدیقلى فتحى-فریال فتحى- فرینازامیرنیرومند- على امیرنیرومند و به درخواست خواهان/

شاکى و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امورمدنى و دستوردادگاه 
مراتب یکبار در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نســخه ثانى دادخواست و ضمائم رادریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگى حاضر گردد.م الف:5108 شــعبه دوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان 

نجف آباد4/876 
ابالغ راى

 بتاریخ 96/04/04 دروقت مقرر رسیدگى جلسه شعبه سوم شوراى حل اختالف نجف آباد بتصدى اینجانب 
امضاءکننده ذیل تشکیل است. پرونده امر به کالسه 96/75 شــوراى حل اختالف سوم تحت نظر است. 
مالحظه مى گردد خواندگان علیرغم ابالغ به وصف قانونــى و انتظ ارکافى حضور ندارد و الیحه اى تقدیم 
ننموده است. خواهان حضور دارد و اظهار داشت خواســته به شرح دادخواست تقدیمى و منضمات پیوستى 
است. عرض دیگرى ندارم. شورا با بررسى محتویات پرونده و استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت 
به صدور راى مى نماید. درخصوص دعوى خواهان مجیدایمانیان بطرفیت خواندگان: 1.حسین شریفى نژاد به 
نشانى مجهول المکان 2.ولى عبدالى به نشانى اصفهان خ بزرگمهر چهارراه 8بهشت خ آراسته بن بست بنفشه 
بن بست امید پ10.  به خواسته مطالبه مبلغ 57/240/000 ریال بابت دو فقره چک و فاکتور به شرح متن 
دادخواست به انضمام مطلق خسارات دادرسى و خسارت تاخیردرتادیه ازتاریخ 85/12/25 و 86/01/20 شورا 
باتوجه به محتویات پرونده و اظهارات خواهان درجلسه دادرسى و تصویرمصدق چک ها و گواهى عدم پرداخت 
آن مورد ادعاى خواهان که به امضاى خوانده رسیده و باتوجه به عدم حضور خواندگان و عدم ارائه دلیل مبنى 
بر برائت ذمه خود و باتوجه به تلقى امضاى خواندگان ردیف هاى دوم و ســوم مبنى بر ضمانت لذا دعوى 
طروحه را محرز و ثابت تشخیص مستدا به ماواد. 522-519-515-502-198 قانون آیین دادرسى مدنى 
حکم بر محکومیت تضامنى خواندگان 1.حسین شریفى نژاد 2. ولى عبدالهى به پرداخت مبلغ 54/400/000 
ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 250/000 ریال معادل 25هزار تومان هزینه نشرآگهى و پرداخت مبلغ 
600/000 ریال هزینه دادرسى و پرداخت وپرداخت خســارت تاخیردرتادیه از تاریخ سررسید 85/12/25 و 
86/01/20 لغایت زمان پرداخت محکوم به که در هنگام اجراى حکم محاسبه مى گردد وصول و ایصال مى 
گردد درحق خواهان مجیدایمانیان صادر و اعالم میگردد. و درخصوص فاکتورارائه شده خوانده ردیف اول 
حسین شریفى نژاد محکوم است به پرداخت مبلغ 2/840/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 70/000 ریال 
هزینه دادرسى درحق خواهان مى باشد. راى صادره نسبت به خوانده ردیف اول حسین شریفى نژاد غیابى 
و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى و سپس ظرف همان مهلت قابل تجدیدنظرخواهى مى 
باشد. راى صادره نسبت به خوانده ردیف دوم ولى عبدالهى حضورى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى دردادگاههاى عمومى شهرستان نجف آباد مى باشد.م الف:5105 شعبه سوم حقوقى شوراى 

حل اختالف نجف آباد 4/877
ابالغ وقت رسیدگى

شماره 26/96-96/4/24 نسخه ثانى دادخواست و ضمائم- آقاى مجیدایمانیان دادخواستى بطرفیت علیرضا 
حقیقى به خواسته مطالبه تقدیم که جهت رسیدگى به این شعبه ارجاع و به کالسه 26/95 ثبت گردیده نظربه 
اینکه خوانده فوق الذکرمجهول المکان اعالم گردیده اســت.مراتب حسب درخواست خواهان و موافقت 
شورا و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى و دادگاههاى عمومى و انقالب یکبار در یکى از جراید 
کثیراالنتشار درج و از خوانده دعوت مى گردد که درجلسه رسیدگى روز 4 مورخ 96/06/04 ساعت 4 جهت 
رسیدگى حاضر شوند و اال نسخه ثانى دادخواست و ضمائم و وقت رسیدگى ابالغ شده محسوب و ازطرف شورا 

تصمیم اتخاذ خواهد شد. م الف:5125 شعبه چهارم شوراى حل اختالف نجف آباد 4/897
 ابالغ وقت رسیدگى

 خواهان محمدرضاسبحانى دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه به طرفیت خوانده بهنام مهرپویا به 
شوراى حل اختالف شعبه 8 حقوقى شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 396/96 
ش ح 8 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/06/01 ساعت 4/15 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده 
مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به د ستور رئیس شورا برابر ماده 
73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى 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 دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم 
حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. م الف:5121 شعبه 8 شوراى 

حل اختالف نجف آباد4/898
ابالغ

شماره ابالغنامه:9610103730202142 شماره پرونده: 9309983730400982 شماره بایگانى شعبه: 
940151 خوانــدگان: امیرحسین-افسانه-افسون-زینت-الهام-نســرین-عزیز همگــى چرمبر. ابالغ 
کارشناسى و اظهار هرمطلبى نفیًا و اثباتًا باتوجه به علت حضور ظرف مهلت 7 روز ازتاریخ ابالغ نشرآگهى 
اقدام درغیراینصورت مطابق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد. م الف :5123-منشى شعبه 2 دادگاه عمومى 

حقوقى دادگاه عمومى نجف آباد4/899

ابالغ وقت رسیدگى
خواهان حسن بابایى دادخواستى به خواسته مطالبه و خسارت تاخیر در تادیه از زمان سررسید لغایت زمان اجراى 
حکم و مطلق خسارات ناشى از دادرسى و حق الوکاله وکیل به طرفیت فرنگ اصالنى به شوراى حل اختالف 
شعبه 5 امیرآباد شهرستان نجف آباد واقع در امیرآباد شهردارى امیرآباد تسلیم نموده که پس از ثبت به شماره 
428/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/06/05 ساعت 8 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:5126 شعبه 5 شوراى حل اختالف نجف آباد4/900 
مزایده

در پرونده کالسه 950262ح3 اجرایى و به موجب دادنامه 641 صادره از شعبه سوم عمومى نجف آباد محکوم 
علیه اجرایى آقاى نبى اله شهیدى محکوم است به پرداخت مهریه شامل 124 سکه تمام و 35 مثقال طال 18عیار 
و غیره بابت محکوم به و هزینه دادرســى و غیره در حق محکوم له و مبلغ 3/300/000 ریال نیم عشر دولتى 
درحق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى دادگسترى نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط هیئت 
کارشناسان منتخب آقاى محمدرضا مومنى-ابراهیم سلطانى و محمدعلى معین به شرح ذیل ارزیابى گردیده 
است: یک باب واحد آپارتمانى واقع در نجف آباد-بلوارفجر-خ بهمن-مجتمع مسکونى یاس مدینه بن بست 
یاس سوم بلوك41 طبقه همکف پ135 داراى قرارداد عادى واگذارى شرکت یاس مدینه داراى عرصه اعیان 
حدود88 مترمربع و داراى انشعابات برق و گاز مستقل که جمعا بارزش 968/000/000 ریال ارزیابى گردیده 
است. باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شده ازطریق اجراى 
احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 1396/05/14 ساعت 11 صبح و در محل اجراى احکام به فروش میرسد. برنده 
مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى المجلس به 
حساب شماره 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ 
سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمناً خریدار مى تواند ظرف 
پنج روز قبل از مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به عمل آورد. م الف :5124مدیراجراى احکام شعبه 

سوم  حقوقى دادگسترى نجف آباد 4/906 
فقدان سند مالکیت

 شماره: 1396/12/390347 چون آقاى مرتضى ایزدى فرزند مهدى باســتناد دو برگ استشهاد محلى که 
هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که ســند مالکیت بیست و نه سهم مشاع از سى و هفت 
سهم ششدانگ یکباب قطعه ملک شماره پالك 168/1 واقع در قطعه 5 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که 
درصفحه 31 دفتر 5 متمم ذیل ثبت 4999/553 سندمالکیت شماره 522698 بنام فاطمه منتظرى نجف آبادى 
فرزند باقر ثبت و صادر و تسلیم گردیده و طى سندانتقال شماره 18752 مورخ 1353/03/13 دفترخانه 88 نجف 
آباد به وى انتقال گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت سهل 
انگارى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى 
ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز باین اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند 
ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر تسلیم خواهد شد. م الف:5141- حسین زمانى رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالك نجف آباد4/908 
ابالغ وقت رسیدگى

 خواهان محمدحسین هادى دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه به طرفیت خوانده ابراهیم هارون الرشید 
به شوراى حل اختالف شعبه .... شهرستان نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 333/96 ثبت 
گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/06/01 ساعت 4 عصر تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان 
داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون آیین 
دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى 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 دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته 
رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. م الف :5150شعبه 12 شوراى حل اختالف نجف آباد 4/909 

ابالغ وقت رسیدگى
 خواهان یداله پورقاسمیان دادخواستى به خواسته مطالبه و خسارت تاخیر در تادیه از زمان سررسید لغایت زمان 
اجراى حکم و مطلق خسارات ناشى از دادرســى و حق الوکاله وکیل به طرفیت منصور آذرى به شوراى حل 
اختالف شعبه 5 امیرآباد شهرستان نجف آباد واقع در امیرآباد شهردارى امیرآباد تسلیم نموده که پس از ثبت 
به شماره 420/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/05/31 تعیین گردیده. لذا چون خوانده مجهول 
المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان و دستور شورا برابر ماده 73 ق.آ.د.م مراتب 
یکبار در یکى از روزنامه هاى 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:5144 

شعبه 5 شوراى حل اختالف نجف آباد 4/910 
ابالغ وقت رسیدگى

 خواهان یداله پورقاسمیان دادخواستى به خواسته مطالبه و خسارت تاخیر در تادیه از زمان سررسید لغایت زمان 
اجراى حکم و مطلق خسارات ناشى از دادرســى و حق الوکاله وکیل به طرفیت امیدبهارلویى به شوراى حل 
اختالف شعبه 5 امیرآباد شهرستان نجف آباد واقع در امیرآباد شهردارى امیرآباد تسلیم نموده که پس از ثبت 
به شماره 422/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/05/31 ساعت 11 تعیین گردیده. لذا چون خوانده 
مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان و دستور شورا برابر ماده 73 ق.آ.د.م 
مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى 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:5143 

شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد4/911 
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى احضار متهم هومن فتاحى فرزند محمدعلى ومحمدعلى فتاحى در پرونده کالسه 960514 براى هومن 
فتاحى فرزند محمدعلى و محمدعلى فتاحى به اتهام تصرف عدوانى تقاضاى کیفر نموده که رسیدگى به موضوع 
به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگى براى مورخه 96/5/31 ساعت 9 تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول 
المکان بودن و عدم دسترســى به متهم در اجراى مقررات مواد 115 و 180 قانون آئین دادرسى دادگاههاى 
عمومى و انقالب در امور کیفرى مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابى در وقت مقرر در 
دادگاه حاضر گردد. بدیهى است در صورت عد م حضور، مطابق مقررات رسیدگى غیابى به عمل خواهد آمد. م 

الف: 479 یوسف زاده رئیس شعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهر لنجان(101 جزایى سابق)/4/950
 ابالغ تجدید نظر خواهى

دادخواســت به دادگاه نخستین-مشــخصات طرفین خواهان: رشید روحانى فرزند ســعید سن 27، شغل 
نظامى کدملى 1092211251 به نشانى:ویالشــهر-مجتمع مســکونى کبیرزاده کوى شهید عیدى پ21 
کدپ8581753711، تجدیدنظرخواندگان: 1.محسن ابوالقاســمى فرزند عباسعلى سن27 شغل آزاد تلفن 
09138323955 به نشانى ویالشهر جاده ویالشهر به نجف آباد بنگاه اتومبیل کارون، 2.توکل ظفرى به نشانى 
ویالشهر خ104فرعى اول پ13 کدپ8581845361، 3.مهدى چویلى به نشانى ویالشهر جاده ویالشهر به 
نجف آباد بنگاه اتومبیل کارون، خواسته و بهاى آن:1.نقض دادنامه 504/95 مورخ 95/10/15 کالسه 324/95 
شوراى حل اختالف شعبه6 نجف آباد. دالیل و منضمات دادخواست: محتویات کالسه 324/95 شوراى حل 
اختالف شعبه 6 نجف آباد. شرح دادخواست: ریاست محترم دادگاه نجف آباد-باسالم و احترام به پیوست الیحه 
تقدیمى جهت نقض دادنامه کالسه 324/95 شعبه6 حل اختالف نجف آباد تقدیم مى گردد. خواهشمنداست 
به استناد مدارك و لوایح تقدیمى دادنامه شــماره 504/95 مورخ 95/10/15 از کالسه مذکور رانقض و طبق 
خواسته تقاضاى صدورحکم برمحکومیت خواندگان به انتقال سند را دارم.م الف 5130 شعبه 6 حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان نجف آباد 4/729
حصر وراثت

 معصومه خلیفان داراى شناسنامه شماره 67 به شرح دادخواســت به کالسه 396/96 ش ح 10 از این دادگاه 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مسلم خلفیان بشناسنامه 15194 در تاریخ 
95/12/22 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1-علیرضا 
خلفیان ش ش 1811328581، 2-مصطفى خلفیان ش ش 5850055851، (پسران متوفى)  3-مبینا خلفیان 
ش ش 8580081712، (دختر متوفى) 4-معصومه خلیفان ش ش 67، (همسر متوفى) 5-حیدرخلفیان ش 
ش 11، (پدر متوفى) 6-قدیمه داودى ش ش 654، (مادر 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 واالگواهى صادرخواهد شد.م 

الف:5129 رئیس شعبه 10 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد 4/905 
آگهى مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)

 شماره آگهى: 139603902133000008 شماره پرونده: 139504001013000280 براساس پرونده اجرایى 
کالسه 9500015 تمامت ششدانگ عرصه و اعیان یک درب باغ مشجر و محصور و ساختمان هاى مسکونى 
و دامدارى و انبارى هاى احداثى داراى پالك ثبتى هفتصدوچهل و پنج فرعى مجزى شده ازسیصدونودوپنج 
اصلى واقع در بخش 9ثبت اصفهان بانضمام کلیه توابع و لواحق عرفیه و انشــعابات و اشتراکات منصوبه و 
غیرمنصوبه دران ملکى آقاى عبدالرحیم شــرف زاده فرزند تقى و خانم اشرف نصراصفهانى فرزند حسنعلى 
که به موجب سند شــماره 21923 مورخه 93/09/25 تنظیمى در دفتر اسناد رسمى شماره 1023 تهران در 
رهن شرکت صنعتى آما قرار دارد و برابر نامه شماره 1395/12/294618 مورخه 95/08/16 اداره ثبت اسناد 
و امالك نجف آباد درصفحات 38 و 41 دفترجلد 8 متمم امالك بخش مربوطه ذیل ثبت 26834 و 26835 
بنام نامبردگان سابقه ثبت و سند مالکیت دارد و ششدانگ آن محدود است به: شماال به طول 69/87 متر درب 
ها و دیواریست به قسمت رها شده درمسیر کانال آبرسانى محدود است به حریم کانال مزبور شرقا به طول 
284/5 متر دیواریست اشتراکى با پالك 395/282 باقیمانده جنوبا به طول 70/5 متر پى دیواریست به پالك 
395 اصلى باقیمانده غربا به طول 274/30 متر دیواریست اشتراکى با پالك 395/744. حقوق انتفاعى، باحق 
المجرى ازباغ پالك 395/282 باقیمانده ازقسمت ضلع شرقى و ازچاه واقع درضلع غربى پالك 395/748 
حقوق ارتفاعى ندارد، ازساعت 9 صبح تا 12 روز سه شنبه مورخه 96/05/17 درمحل اجراى ثبت اسنادوامالك 
شهرستان نجف آباد واقع در خیابان منتظرى شمالى ازطریق مزایده حضورى به فروش میرسد و مورد مزایده 
از مبلغ سى میلیارد و یکصد میلیون ریال قیمت ارزیابى شــده توسط کارشناسان رسمى مربوطه شروع و به 
هرکس خریدار باشد بصورت نقدى به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود و کلیه هزینه ها و بدهى 
هاى  احتمالى و همچنین بدهى هاى مربوط به آب، برق و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و نیز بدهى 
هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از قطعى یا غیرقطعى به عهده برنده مزایده مى 
باشد. طبق گزارش کارشناسان مربوطه مورد مزایده بصورت یک قطعه باغ به مساحت بیست هزارمترمربع 
عرصه و یکهزار و هشتصدمترمربع اعیانى شامل: ساختمان به مساحت 400مترمربع در وسط باغ با دیوارهاى 
باربر، ســقف تیرآهن و بتن، دیوارهاى داخل تماما آجر کارتنى نما، آشپزخانه تاسقف کاشى، کف سرامیک، 
درهاى داخلى چوبى معمولى، درب هاى خارجى پروفیل آهنى و پنجره پروفیلى مى باشد. آالچیق به مساحت 
یکصدمترمربع با نماى آجر، پوشش سقف ها پى وى سى شــیبدار، پنجره ها UPVC، کف موکت،داراى 
آشپزخانه کوچک، سطوح داخلى تمام کاشى و سنگ، کابینتها MDF مى باشد. اتاق نگهبان در ورودى باغ 
به مساحت 40 مترمربع اعیانى درضلع شمال باغ با ساختمانى قدیمى، سقف هاتیرآهن، درب هاى خروجى 
پروفیلى و سقف ها بصورت شیروانى مى باشد. ساختمان مرغدارى به مساحت 560مترمربع درضلع شمال 
شرقى با دیوارهاپالستر، کف خاکى و داراى سقف هاى پلیت و آهن. انبار به مساحت 200 مترمربع درشمال 
باغ با سقف هاى تیرآهن،کف بتن، دربهاى خارجى پروفیل و قدیمى مى باشد. انبار به مساحت 150مترمربع 
درضلع شمال باغ بصورت سوله و کف بتن مى باشــد. گاودارى درضلع شمال باغ با مساحت 350مترمربع با 
سقف هاى شیروانى. استخر به مساحت 400مترمربع به عمق 4متر. داراى 2خط تلفن،2خط برق و گاز مى 
باشد. تعداد 2304 اصله درختان مختلف میوه و غیره درسطحى حدود 17جریب شامل درختان آلبالو،پرتقال،زر
دآلو،انگورداربستى، خرمالو، زالزالک، گیالس،شابلون،گردو،چنار و هلو با قدمت هاى مختلف که آب موردنیاز 
آن ها ازیک حلقه چاه عمیق آب کشاورزى به نام حاج رســول دریک دوره گردشى 24ساعته درهفته بادبى 
حدود20 لیتر درثانیه و همچنین 24آب کانال آب رسانى که درسند رسمى ملک ثبت گردیده تامین مى گردد. 
کسانى که کایل به خرید و شرکت در مزایده مى باشند مى توانند از مورد مزایده به آدرس: نجف آباد جوزدان 
پشت سردخانه امیرآباد دنباله کانال پالك دوم بعدازسردخانه امیرآباد در امتداد کانال دیدن نمایند. این آگهى 
دریک نوبت درتاریخ 96/04/31 دراین روزنامه درج و منتشر میگردد. درضمن چنانچه روز مزایده مصادف 
با تعطیل رسمى باشــد روزبعدازتعطیلى روزبرگزارى مزایده خواهد بود. الزم به ذکراست طبق اعالم وکیل 
بستاتکار موردمزایده تحت پوشش هیچگونه بیمه اى قرارندارد. 4922/م الف- فاتحى مسئول واحداجراى 

اسناد رسمى نجف آباد 4/960 
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کســى کــه تقــوا را انتخــاب کنــد، ســختى هــا از او دور گردند،
 تلخى ها شیرین و فشار مشکالت و ناراحتى ها برطرف خواهند شد، 
و مشکالت پیاپى و خسته کننده، آسان گردیده و مجد و بزرگى از 
دست رفته چون قطرات باران بر او فرو مى بارند، رحمت باز داشته 
حق باز مى گردد و نعمت هاى الهى پس از فرو نشســتن به جوشــش 

موال على (ع)مى آیند و برکات تقلیل یافته فزونى گیرند.

جمعى از اصحاب رسانه اصفهان در تور گردشگرى 
بازدید از شــهرك  صنعتى رازى که به همت ستاد 
بزرگداشت روز صنعت و معدن استان اصفهان بر پا 
شده بود، شرکت کردند و با توضیحات مسئوالن، 
در جریان روند فعالیت هاى انجام شده قرار گرفتند. 
خبرنگاران ابتدا از تصفیه خانه شــهرك رنگسازان 

(رازى) بازدید کردند.
سید علیرضا مومنی، مدیر تصفیه خانه هاى شرکت 
شهرك هاى صنعتى استان اصفهان گفت: در استان 
اصفهان 12 تصفیه خانه در شــهرك هاى صنعتى 
تاکنون به بهره بردارى رســیده اســت و در آینده 
نزدیک نیز تصفیه خانه شهرك صنعتى نجف آباد 

(2) افتتاح خواهد شد.
مؤمنى با بیان اینکه ظرفیت تصفیه خانه شــهرك 
صنعتى رازى در هر شــبانه روز دو هزار مترمکعب 
اســت، افزود: مدول اول تصفیه خانه این شهرك 
در سال 91 با ظرفیت 500 مترمکعب و مدول دوم 
تصفیه خانه به ظرفیت 1500 مترمکعب در خردادماه 
امسال با حضور ســرکار خانم دکتر ابتکار، معاون 
محترم رئیس جمهور و رئیس ســازمان حفاظت 
محیط زیست در مدار بهره بردارى قرار گرفت. وى 
ادامه داد: میزان جمع آورى کل شــبکه فاضالب 
در کل شــهرك هاى صنعتى استان اصفهان 200 
کیلومتر بوده که از این میزان، نزدیک به 50 کیلومتر 

در شهرك صنعتى رازى است. 
مدیر تصفیه خانه هاى شهرك هاى صنعتى استان 
اصفهــان اظهار داشــت: بــراى 12 تصفیه خانه 
شهرك هاى صنعتى اســتان اصفهان با احتساب 
200 کیلومتر شبکه، صد میلیارد تومان هزینه شده 
است که از این میزان، سهم هزینه شده در شهرك 

صنعتى رازى، 18 میلیارد تومان مى باشد.
وى هدف از ایجاد تصفیه خانه در شهرك صنعتى 
رازى را، حفاظت از محیط زیست و استفاده از پساب 
تولیدى تصفیه خانه براى آبیارى فضاى سبز بیان 
کرد و افزود: با احداث تصفیه خانه ها، عالوه بر حفظ 
محیط زیســت، از پســاب تولیدى در فضاى سبز 
شهرك ها استفاده مى شود و به ظرفیت هاي آبی 

شهرك نیز افزوده می شود.
مؤمنى اذعــان داشــت: از 260 واحــد در حال 
بهره بردارى در شهرك صنعتى رازى، به 120 واحد 
انشعاب فاضالب واگذار شده و در گام بعدى، بعد از 
استفاده از پســاب تولیدى در آبیارى فضاى سبز، 

تصفیه تکمیلى و بازچرخانى آب در شــهرك هاى 
صنعتى، مدنظر است.

وى از اجراى مطالعات پروژه استحصال آب صنعتى 
از پساب تصفیه خانه در شهرك صنعتى رازى خبر داد 
و گفت: بعد از شهرك صنعتى مورچه خورت، اولویت 
دوم اســتحصال آب صنعتى از پساب تصفیه خانه 
شــهرك صنعتى رازى خواهد بود که امسال اجرا 
شده و تا دو سال دیگر به بهره بردارى خواهد رسید. 
مؤمنى اضافه کرد: شــرکت شهرك هاى صنعتى 
اســتان اصفهان به عنوان متولى ایجاد و توسعه 
شهرك ها و نواحى صنعتى در استان در جهت نیل 
به اهداف مقدس جمهورى اسالمى در زمینه توسعه 
پایدار و ایجاد اشــتغال، همواره ســعى در رعایت 
ضوابط، قوانین و اســتانداردهاى زیست محیطى، 
ایمنى و بهداشت مرتبط با فعالیت هاى خود داشته 
و در این راستا با ایجاد دفتر محیط زیست، ایمنى و 
بهداشت، اقدامات خوبى به ویژه در سال هاى اخیر 
در زمینه حفظ محیط زیست و ارتقاى ایمنى انجام 

داده است.
مدیــر تصفیه خانه هــاى شــهرك هاى صنعتى 
استان اصفهان، احداث شــبکه هاى جمع آورى و 
تصفیه خانه هاى فاضالب در شــهرك ها و نواحى 
صنعتى، بازیافت آب و اســتفاده مجدد از پســاب 
استحصالى در صنعت و فضاى سبز را از اولویت هاى 
زیست محیطى شرکت شهرك هاى صنعتى استان 
اصفهان دانســت و گفت: براســاس اولویت هاى 
تعیین شده، اقدام به طراحى و اجراى سیستم هاى 
جمع آورى، تصفیه فاضالب و اســتحصال پساب 
شده و تاکنون به میزان هزار و 200 مترمکعب در 
روز ظرفیت تصفیه خانه فاضالب و 500 مترمکعب 
در روز استحصال پساب صنعتى ایجاد شده و یا در 
حال احداث مى باشد که حدود 65 درصد واحدهاى 
صنعتى فعال در شهرك ها و نواحى صنعتى استان 

اصفهان را تحت پوشش قرار داده است.
***

در ادامه خبرنگاران از شــرکت «پارت چوب شاد» 
(روکش MDF رویال) بازدید کردند.

محمد شادمند، مدیرعامل شرکت پارت چوب شاد 
تولیدکننده روکش MDF بــا برند رویال، گفت: 
ظرفیت تولید این شرکت شــش میلیون مترمربع 
روکش MDF در سه طرح و 120 رنگ در سال 
است و 64 نفر در سه شیفت در این شرکت فعالیت 

مى کنند.
وى از راه اندازى پروژه توسعه و آغشته سازى کاغذ تا 

یک ماه آینده در شرکت پارت چوب شاد در شهرك 
صنعتى رازى خبر داد و افزود: ما از دولت و مسئوالن 
انتظار داریم، از تولید کننــدگان حمایت ویژه اي 
انجام دهند تا بتوانیم بــه اهدافمان که همانا تولید 
اقتصادى و ایجاد اشــتغال است، دست یابیم. وي 
خاطر نشان کرد: احداث واحد طرح توسعه در زمینی 
به مســاحت 67000 متر مربع می باشد که حدود 
200 نفر اشتغال جدید به اشــتغال این مجموعه 

اضافه خواهد شد.
مدیرعامل شرکت پارت چوب شــاد از مساعدت 
ویژه شرکت شهرکها در کاهش درصد واگذاري و 
افزایش اقساط به عنوان مشوق سرمایه گذاري نیز 

تقدیر و تشکر نمود. 
***

«دیبا طرح و رنگ فدك» یکى دیگر از شرکت هاى 
شــهرك صنعتى رازى بود که بــه گفته مدیر آن، 
از ســال 90 راه اندازى شده اســت، که نسبت به 
چاپ نقش، رنــگ و تکمیل پارچــه مانتو، چادر، 
ملحفه، پیراهن و پرده اقدام مى کند و 80 نفر نیرو 
در این شرکت به کار گرفته شده اما به دلیل وجود 
پاره اي از مشــکالت، امروز با یک سوم ظرفیت 

فعالیت مى کند. 
***

شرکت «فوالدگســتر حداد کچو» آخرین مرحله 
بازدیــد خبرنــگاران بــود. مدیر عامل شــرکت 
فوالدگســتر حداد کچو در جمع خبرنگاران گفت: 
چهار شــرکت تولیدى و دو شــرکت بازرگانى، از 
زیرمجموعه هاى شــرکت فوالدگستر حداد کچو 

هستند.
سید حسن عطایى اظهار داشت: شرکت فوالدگستر 
حداد کچو در زمینى به وسعت 200 هزار مترمربع 
بنا شده است که از این میزان 40 هزار مترمربع آن 
به سالن هاى تولید انواع لوله، پروفیل و... اختصاص 
دارد و در مجموع در شرکت هاى تحت پوشش 550 
نفر مشغول به کار بوده اند که از سال 93 تاکنون با 
تعدیل نیروهایى که انجام گرفته، میزان نیروهاى 
به کار گرفته شــده به حدود 150 نفر رسیده است. 
این در حالى است که این شرکت هم اکنون با حدود 
10 درصد ظرفیت کار مى کند و از اول سال جارى 

تاکنون 37 هزار تن پروفیل تولید کرده است.
وى ســرمایه گذارى اولیه این شرکت در سال 92 
را 59 میلیارد تومــان بیان کرد و افزود: شــرکت 
فوالدگستر حداد کچو، بعد از ایران خودرو و ساوه 
بیشترین میزان سهمیه ورق فوالد مبارکه با 150 

هزار تن را در سال 92 داشت. 
عطایى، توان تولیــد روزانه باالى هــزار تن و به 
همین میزان فروش را از مزیت هاى این شــرکت 
برشمرد و گفت: ما یک شرکت دانش بنیان هستیم 
و باید در اختصاص سهمیه ورق، فوالد مبارکه ما را 
رصد کند و مورد حمایت قرار دهد و مسئوالن نیز 
براى انجام امور، برنامه ریزى مدبرانه داشته باشند. 
وي از تالش شرکت شهرکهاي صنعتی استان و 
سازمان صنعت، معدن و تجارت در راستاي تامین 
امکانات زیربنایی شهرك صنعتی رازي خصوصا در 
پروژه هاي گاز رسانی، اسناد مالکیت، آسفالت معابر 
و پروژه آبرسانی، طی دو ســال گذشته به عنوان 
رئیس هیات مدیره شرکت خدماتی شهرك صنعتی 

رازي تقدیر و تشکر نمود.
***

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرســتان 
شــهرضا هم در این تور در جمع خبرنگاران گفت: 
شهرك صنعتى رازى، محور توسعه اقتصادى جنوب 
استان اصفهان و مکانى مناسب براى سرمایه گذارى 
صنعتى به شمار مى رود و شهرستان داراى پیشینه 
نساجى و ریسندگى، صنایع فلزى و شیمیایى است 

و بیشترین میزان جذب سرمایه گذاري و واگذاري 
در اســتان در سال گذشــته در این شهرك انجام 

شده است.
محمدابراهیم خاتمى خاطرنشان کرد: در شهرستان 
شهرضا در حال حاضر 3 شــهرك صنعتى رازى، 
سپهرآباد و اســفرجان و یک ناحیه صنایع دستی 
فعال هستند، که در شهرك صنعتى رازى 250 واحد 
صنعتى مستقر است که بین 60 تا 70 درصد فعال 
بوده و بقیه نیمه فعال هستند. این در حالى است که 
در شهرستان شهرضا در مجموع 462 واحد فعال 

صنعتى وجود دارد.
وى گفت: نرخ ســود تســهیالت براى واحدهاى 
تولیدى باید کاهش یابد تا بتوانند ادامه حیات دهند. 
از سوى دیگر مشکالت بانکى، بیمه اى، مالیات و... 

گریبانگیر واحدهاى تولیدى است.
خاتمى ادامه داد: در شهرك صنعتى سپهرآباد 52 
واحد و در اســفرجان 15 واحد فعال هستند و ما در 
شهرستان نیز پنج منطقه صنعتى وجود دارد که زیر 
نظر شرکت شهرکهاي صنعتی نبوده و به صورت 

هیات امنایی اداره می شود.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرســتان 
شــهرضا اظهار داشــت: 130 واحد در شهرستان 
شــهرضا براى بهره گیرى از تســهیالت در طرح 
رونق تولید ثبت نام کردند که قرار بود بانک ها 142 
میلیارد تومان پرداخت کنند اما از این تعداد، بانک ها 
به 50 واحد تســهیالتى حدود 54 میلیارد تومان 

پرداخت کردند.
خاتمى افــزود: هم اکنون 270 طرح در شــهرك 
صنعتى رازى با ســرمایه گذارى یک هزار و 312 
میلیارد تومان و اشتغالزایى هشت هزار و 185 نفر 
در حال اجراســت. این در حالى اســت که در کل 
شهرستان شهرضا نیز 401 طرح با سرمایه گذارى 
دو هزار و 92 میلیارد تومان و پیش بینى اشتغال 13 

هزار و 65 نفر را در دست اجرا داریم. 
وي خدمات زیر بنایی شهرك هاي صنعتی مصوب 
شهرســتان را کامل و در خصوص بحث شهرك 
صنعتى رازى افزود این شهرك، بزرگ ترین شهرك 
شیمیایى کشور با بیشــترین آمار واگذارى از نظر 
تعداد و مســاحت بوده و زیرساخت هاى آن کامًال 

تکمیل شده است. 
خاتمی گفــت: 20 درصــد کل بودجه شــرکت 
شهرك هاى صنعتى اســتان اصفهان، به تکمیل 
زیر ساخت هاي شــهرك صنعتى رازى شهرضا 

اختصاص یافته است.

***
طى این بازدید، مدیر بازاریابى و بازرگانى اداره کل 
راه آهن استان فارس نیز از ایجاد مرکز لجستیک 
حمل و نقل بار ریلى جنوب استان اصفهان خبر 

داد.
مرادى گفت: به زودى مرکز لجســتیک حمل و 
نقل بار ریلى جنوب اصفهان جنب شرکت شهرك 
صنعتى رازى با همکارى شــرکت شهرك هاى 
صنعتى اســتان اصفهان افتتاح خواهد شد. این 
در حالى است که در حال حاضر از ایستگاه مهیار، 
حمل بار به خطوط ریلى داخلى و خارجى امکان 

پذیر است.
***

احمدرضا صدرى مدیرعامل شــرکت خدماتى 
شهرك صنعتى رازى نیز به فعالیت هاى انجام شده 
خدماتى در دو سال اخیر در شهرك صنعتى رازى 
اشاره کرد و تجهیز شهرك صنعتى رازى به فیبر 
نورى و حل مشکل مخابرات این شهرك، پس از 
حدود دو دهه انتظار، افتتاح تصفیه خانه مدول 1 
و 2 شهرك رازي، تخصیص دو دستگاه خودروي 
آتش نشانی، کلیه امکانات به روز و تخصیص و 
پیگیري اجراي طرح انتقال 30 لیتر بر ثانیه پساب 
شهري شهرضا به شهرك رازي را از خدمات دولت 
تدبیر و امید با پیگیري هاي مسئوالن شهرستان 
و به همت شــرکت شــهرکهاي صنعتی استان 

اصفهان طی دو سال گذشته دانست.
وي افزود: کل اســناد حدود یکهــزار هکتار فاز 
عملیاتی شهرك 1500 هکتاري رازي در این دوره 
اخذ و صدور اسناد تفکیکی واحدها در دست اقدام 
می باشد، همچنین در این مقطع گاز رسانی حدود 
500 هکتار اراضی فاز 3 شــهرك اجرا و آسفالت 
و ساماندهی کل معابر شهرك صنعتی مزبور در 

دست اجراست و کل شهرك گاز دار شده است.
در ادامه مدیر فنی شرکت شــهرکهاي صنعتی 
اســتان، اجراي پروژه مجتمع اداري شهرك در 
ســال جاري و پروژه انتقال پساب به شهرك به 
طول 22 کیلومتر و طراحی تقاطع غیر هم سطح 
دوم شرکت در مسیر بزرگراه اصفهان –شهرضا 
را به عنــوان پروژه هاي مصــوب جهت اجرا در 
سال 96 عنوان نمود و اشــاره کرد به دلیل حجم 
عملیات زیربنایی و وســعت این شهرك، باز هم 
تالش مســئوالن شهرســتان براي تخصیص 
اعتبارات اســتانی و ملی جهت تسریع در توسعه 
زیر ساخت هاي این شهرك ضروري به نظر می رسد. 

شهرك صنعتى بزرگ رازى
 محور توسعه اقتصادى جنوب استان اصفهان است

ساسان اکبرزاده

 براى 12 تصفیه خانه 
شهرك هاى صنعتى 
استان اصفهان با 

احتساب
 200 کیلومتر شبکه، 

صد میلیارد تومان 
هزینه شده است 
که از این میزان، 

سهم هزینه شده در 
شهرك صنعتى رازى، 

18میلیارد تومان 
مى باشد
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مجمع عمومى عادى سالیانه شرکت سهامى ذوب آهن 
اصفهان منتهى به پایان اســفند 95 با حضور اکثریت 
ســهامداران حقیقى و حقوقى، اعضاى هیئت مدیره و 
سازمان بورس، اعضاى کمیته حسابرسى و... در تاالر 

کوثر شهداى ارتش برگزار شد. 
در ابتداى برگزارى این مجمع، پس از استقرار رئیس، 
نماینده بورس و ســایر دســت اندرکاران در جایگاه، 
معاون مالى و اقتصادى ذوب آهن اصفهان، گزارشى از 
عملکرد ذوب آهن در سال منتهى به 30 اسفند 95 را 
ارائه داد و گفت: به طور کلى در سال 95، فضاى کسب 
و کار کشور متفاوت بود و مواد اولیه 10 درصد و حقوق 
و دستمزد 15 درصد افزایش داشت و این در عملکرد 

ذوب آهن در سال گذشته بسیار مؤثر بود.
ســعید امیدقائمى، تحریم، فشــارهاى مالیاتى، عدم 
وجود نقدینگى، وام هاى سررســید شده و... را از دیگر 
مشــکالت ذوب آهن در سال 95 دانســت و اظهار 
داشت: بودجه ذوب آهن اصفهان در چهار سال گذشته 
انقباضى بود به گونه اى که چهــار هزار و 200 میلیارد 
تومــان از چهار هــزار و 800 میلیارد تومــان بودجه

 ذوب آهن در سال 95، مصوب شد. این در حالى است 

که علیرغم همه مشکالت، در سال 95، در بخش کک 
به میزان یک درصد و در بخش آگلومراسیون به میزان 
2 درصد افزایش داشتیم و در تولید چدن مطابق برنامه 

پیش رفتیم.
وى از توافق ذوب آهن با کارگروه ملى ســتاد تسهیل 
موانع تولید به منظور ساماندهى تسهیالت مالى خبر داد 
و افزود: ذوب آهن براى ساماندهى تسهیالت بانکى، 
مصوبه اى از کارگروه ملى ستاد تســهیل موانع تولید 
گرفت که براساس آن مى تواند ضمن توافق با بانک ها 
و با پرداخت حداکثر 5 درصد سود و اصل تسهیالت به 
بانک هاى ذینفع، مشمول یکسال تنفس در بازپرداخت 
تسهیالت شود و بعد از اتمام این مدت نیز بدهى ها را به 

مدت پنج سال تقسیط کند.
معاون مالى و اقتصــادى ذوب آهــن اصفهان ادامه 
داد: در این راســتا بانک هاى ملى، ملت و پاســارگاد 
این امر را پذیرفته اند و به تســهیالت مالى ذوب آهن 
سروسامان بخشیده شده اســت و ما از شیب مرگ به 
ســوى مثبت گام برمى داریم. این در حالى اســت که 
براساس صورت هاى مالى سال 95، بیش از 83 درصد 
زیان حاصل شــده، مربوط به هزینه هاى مالى است و 
آثار این اقدامات مى تواند در آینده نزدیک، نمایان شود. 
امیدقائمى سپس به تشــریح محورهاى سال جارى 

حوزه مالى و اقتصادى اشــاره کــرد و گفت: افزایش 
سوددهى و عملیات فروش، کاهش هزینه هاى مالیاتى، 
ارتقاى بهره ورى، افزایش ســودآورى و ارزش سهام، 
 . . و. بلندمــدت  قراردادهــاى  و  شناســایى 
محور فعالیت هاى مالى و اقتصادى ذوب آهن در سال 

جارى است.
وى پیش بینى کرد ذوب آهن اصفهان در ســال 96، 
چهار هزار و 200 میلیارد تومان از فروش محصوالت 
درآمد داشته باشد که از این میزان ســه هزار میلیارد 
تومان از طریق فروش داخلى و هــزار و 200 میلیارد 
تومان از طریق صادرات اســت تا ســود قابل توجهى 

به دست آید.
***

در این مجمع همچنین گزارش حســابرس و بازرس 
قانونى به سهامداران ارائه شــد. مطابق این گزارش، 
براى دومین سال پیاپى ســودى به سهامداران تعلق 

نگرفت. 
در جریان برگــزارى مجمع عمومى عادى ســالیانه 
ذوب آهن منتهى به 30 اســفند 95، مســئول کانون 
بازنشستگان صندوق فوالد اصفهان خطاب به رئیس 
مجمع گفــت: براســاس قانون و تصویــب مجلس 
شوراى اسالمى، هزینه درمان، عیدى، بیمه و خدمات 

بازنشســتگان ذوب آهن، کماکان بر عهده ذوب آهن 
اســت و کار بازنشستگان در این راســتا بدون توقف، 

باید حل شود.
مجتبــى احمــدى اظهار داشــت: امــروز نمى توان 
بازنشستگان سالخورده ذوب آهن را نادیده گرفت و ما 
تابع قانون هستیم و ذوب آهن هم باید قانون را مدنظر 

داشته باشد و اجرا کند.
نماینده سهامداران حقیقى نیز در این مجمع از رئیس 
مجمــع و مدیرعامل ذوب آهن، ســازمان بورس و... 
سئواالت مختلفى درباره شفاف ســازى قراردادهاى 
خارجى، وضعیت تولید ریل، بازگرداندن فوالد سبا به 
ذوب آهن، کاهش هزینه ها، اهمیت ســهام، وام هاى 
دریافتى و... را مطرح کرد و خواستار پاسخگویى شفاف 

به این سئواالت شد.
ســهامدار دیگرى نیز اقدامات انجام شده مدیرعامل 
ذوب آهن اصفهان براى جلوگیــرى از بحران در این 
مجتمع صنعتى را ستود و از دولت خواست تا وام بدون 
بهره به ذوب آهن بدهد و از این واحد ملى که برند در 

کشور است حمایت کند.
***

رئیس مجمع عمومى عادى ســالیانه ذوب آهن نیز به 
ســهامداران گفت: به نظر مى رســد برخى از سخنان 

سهامداران در این مجمع، منطقى نیست و باید در بیان 
سئواالت دقت شود.

بهروز خالق افزود: مگر مى شود یک سهامدار را مجبور 
کرد سهام خود را بفروشد یا سهام خریدارى کند؟ نقطه 
حرکت هر ســهامدار براى ماندن یــا رفتن، متفاوت 
است. بنابراین خودشان باید از ســهام خود مراقبت و 

مواظبت کنند.
وى ادامــه داد: ذوب آهــن بــراى رهــا شــدن از 
مشکالت، نیازمند اصالح ســاختار مالى و نقدینگى 
خوبــى  بســیار  اقدامــات  امــروز  و  اســت 
در بخش هاى تولیدى ذوب آهن انجام شده و همچنان 

استمرار دارد.
در مجمع عمومى عادى ســالیانه ذوب آهن اصفهان، 
که به دلیل اعتراضات، دقایقى دچار تشــنج شده بود 
مدیرعامــل ذوب آهن به دلیل طوالنى شــدن زمان 

مجمع، موفق به ارائه گزارش نشد.
در پایان نشســت مجمع، عده زیادى از ســهامداران 
ذوب آهــن بخاطــر فعالیت هــاى انجام شــده در

 ذوب آهــن اصفهــان از احمد صادقــى مدیرعامل 
ذوب آهن تشکر کردند. 

وى نیز به سهامداران اطمینان داد سهام ذوب آهن در 
آینده ترقى کند. 

در مجمع عادى سالیانه شرکت ذوب آهن عنوان شد

پیش بینى فروش 4200 میلیارد تومانى محصوالت ذوب آهن در سال 96

ساسان اکبرزاده

 ذوب آهن براى 
ساماندهى تسهیالت 
بانکى، مصوبه اى از 
کارگروه ملى ستاد 

تسهیل موانع تولید 
گرفت که براساس آن 
مى تواند ضمن توافق 
با بانک ها و با پرداخت 

حداکثر 5 درصد 
سود و اصل تسهیالت 
به بانک هاى ذینفع، 

مشمول یکسال تنفس 
در بازپرداخت
 تسهیالت شود
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پرویز پرستویى در نهمین ســالروز درگذشت خسرو شکیبایى 
با یادآورى عشــق این بازیگــر به کارش گفــت: «آدم هایى 
مانند خســرو باعث مى شوند رفتار، منش، شــکل کارکردن و 

ازخودگذشتگى را یاد بگیریم.»
این بازیگر با یادآورى 28 تیر ماه 87 روز تلخ درگذشت خسرو 
شــکیبایى اظهار داشت: «در شــمال بودم که ساعت 8 صبح 
موبایلم زنگ خورد و نام شــکیبایى روى آن افتاد. گوشــى را 
برداشتم و سالم کردم. صدایى که شنیدم شبیه خسرو بود اما او 
نبود. گفت:"من خسرو نیستم، پویا پسر خسرو هستم". شوکه 

شدم و او ادامه داد: "خسرو فوت شد".»
وى شنیدن این خبر را بســیار غیرقابل باور عنوان کرد و گفت:  
«خسرو برایم بسیار مهم بود. شــاید تنها در دو کار "شکار" و 
"روانى" با هم همکارى داشتیم اما بیشــتر از خود کار، رفاقت 
کردیم. قبل از ورودم به عرصه بازیگــرى به دیدن تئاترهاى 
حرفه اى مى رفتم و شیفته بازى خسرو بودم و صداى دلنشین او 

همچنان در گوشم طنین انداز است.»
پرستویى ادامه داد: «به سرعت از شمال راهى تهران شدم و از 
همانجا به کسانى که مى شناختم این خبر بد را منتقل کردم و 
در عرض یک ساعت دنیا خبردار این اتفاق ناگوار شد. به خانه 
ســینما رفتم و در آنجا علیرغم اینکه بســیار سخت بود درباره 
برنامه هاى خسرو تصمیم بگیریم اما سعى کردیم آنچه در شأن 

او بود اتفاق بیافتد.»
وى با اشاره به تشییع این بازیگر اظهار داشت: «آن روز هم بسیار 
عجیب بود و شلوغى بیش از حد باعث شد پیکر خسرو مخفیانه 
از درب پشت تاالر وحدت وارد و بعد از آن به جاى آمبوالنس با 

پاترول از پشت تاالر به بهشت زهرا (س) منتقل شود و خودم 
هم با موتور به آنجا رفتم.»

پرستویى ادامه داد: «در بهشت زهرا(س) هم با وجود آنکه رئیس 
آنجا معتقد بود به علت شلوغى امکان خاکسپارى وجود ندارد 
اما با آرام کردن مردم به سختى این کار انجام شد. با دیدن آن 
صحنه ها فهمیدم یک هنرمند چقــدر مى تواند در دل مردم جا 
داشته باشد. معتقدم عالوه بر بازى ویژه اى که او داشت اما مردم 
بیشتر خسرو را به دلیل مناعت طبعش دوست داشتند و خلوصى 
که در مقابل مخاطبانش داشــت و همیشه خودش را در مقابل 

آنها پایین مى آورد.»
این بازیگر با تسلیت مجدد به خانواده خسرو شکیبایى و جامعه 
هنرى گفت:  «او از جان گذشــته بود و تمام وجودش را براى 
بازیگرى هزینه مى کرد و مطمئنم که همیشه کنار ما هست و 
یادش گرامى خواهد بود. همینطور که االن با گذشــت 9 سال 
همچنان وقتى صدایش را مى شــنویم و نامــش مى آید فکر 

مى کنیم در کنار ما حضور دارد.»
خسرو شکیبایى فعالیت حرفه اى در ســینما را با بازى در فیلم 
«خط قرمز» (مسعود کیمیایى، 1361) آغاز کرد. شکیبایى در 
نزدیک به 40 فیلم سینمایى بازى کرد. بازى در نقش «حمید 
هامون» در فیلم «هامون» ساخته داریوش مهرجویى یکى از 

ماندگارترین نقش هایى است که ایفا کرده است.
شکیبایى در ساعت 4 صبح جمعه 28 تیرماه 1387 در سن 64 
سالگى در اثر بیمارى عارضه قلبى در بیمارستان پارسیان تهران 
درگذشــت و در قطعه هنرمندان بهشت زهرا(س) دفن شد. او 

مدت ها از عارضه دیابت و سرطان کبد رنج مى برد.

خسروشکیبایى از جان گذشته بود 

مهران مدیرى در یادداشتى که در کتاب خسرو شکیبایى 
از او منتشر شده نوشته است:« از روزى که او را شناختم و 
از اولین بارى که او را دیدم، حالش خوب نبود. اصوًال هیچ 
وقت حالش خوب نبود. منظورم بدحالى جســمانى اش 
نیست. احساس خوشبختى درونى نداشت. از آن آدم هایى 
بود که ذات اندوه را در خود داشت. این در صدایش بود. در 
لحن گفتارش بود. در چشمانش بود و در حرکت دستانش. 
شــاید با همین اندوه درون، احساس شــادى داشت و 
با همین دلمشــغولى هاى درون، خــودش را زنده نگه 
مى داشت. دوست داشت تنها باشد. دوست داشت خلوت 
باشــد دیگران را به خود راه نمى داد، هرگز نفهمیدم چه 
چیزى خوشحالش مى کند و چه زمانى حالش خوب است.

براى بازى در "پاورچین" به او تلفن زدم. رفتم خانه اش و 
نشستیم به درد دل. در همه جاى خانه بود. مجسمه اش، 

عکس هایش، نقاشى هایى که از چهره او کشیده بودند، 
جوایزى که گرفته بود. تصویر آدم هاى مهمى که با او کار 
کرده بودند و نقطه درخشان کارنامه اش؛ "هامون". همه 
جا پر از او بود و او غمگین. مثل کودکى بود که توســط 
خداوند تنبیه شده باشــد. یک بغض نهفته که در گلوى 
او بود و نمى دانم چرا. گفت کــه مى آید و در "پاورچین" 
بازى مى کند. فردا به محل فیلمبــردارى ما آمد و حرف 
زدیم. مى دانستم که نمى آید. حوصله نداشت. حقیقت را 
نمى گفت که دل مرا نشکند. حوصله نداشت و رفت. چند 
سال گذشت. براى بازى در "مرد هزار چهره" به او تلفن 
زدم و در یک روز برفى دوباره به محل فیلمبردارى ما آمد. 

غمگین تر، شکسته تر و بى حوصله تر.
باز هم مى دانستم که نمى آید. با هم حرف زدیم. حوصله 
نداشت. باز هم نمى خواست که دل مرا بشکند. بهانه آورد 

و باز هم حوصله نداشــت و رفت. نزدیک درب خروجى 
برگشت، مرا بوســید و گفت: "من همیشه یک بازى به 
تو بدهکارم" و رفت، براى همیشه رفت. روزى که براى 
خاکســپارى رفتم، و هزاران نفر آمده بودند تا این پیکر 
غمگین را به خاك بسپارند و مردم فراوانى که دوستش 
داشتند و مى گریستند و مردم فراوان دیگرى که آمده بودند 
با هنرمندان مورد عالقه شان عکس بگیرند و عده فراوان 
هنرمندانى که سعى داشــتند به دیگران بفهمانند که ما 
بیشتر از شما با ایشان دوســت بودیم و در این هیاهوى 
عظیم، آخرین جمله او را دوباره شنیدم که مى گفت: "من 
همیشه یک بازى به تو بدهکارم"... مطمئنم در بهشت، 
روزى با او کار خواهم کرد. احتماًال در یک تئاتر مشترك 
که آنجا دیگر، حوصله دارد، حالش خوب است و غمگین 

نیست.»

در بهشت 
روزى با او 

کار 
خواهم کرد

یادداشت
 مهران مدیرى درباره 

خسرو شکیبایى

تصویربردارى فصل دوم «لیسانسه ها» این روزها در 
خیابان هاى تهران پیگیرى مى شود. شنیده مى شود 

این سریال قرار است به فصل سوم هم برسد.
رضا جودى تهیه کننده سریال «لیسانسه ها» در این 
باره گفت: در چند روز گذشــته گروه در یوسف آباد و 
شهرك ژاندارمرى مستقر بودند که در این لوکیشن ها

بهنام تشــکر، بیژن بنفشــه خواه، رؤیــا میرعلمى و 
امیرحسین رستمى مقابل دوربین بودند. وى افزود: این 
روزها سکانس هاى خارجى را در خیابان هاى تهران 
مى گیریم که در این سکانس ها کاظم سیاحى، افشین 
سنگ چاپ، امیر کاظمى، حسن نورى، فرخنده فرمانى 

زاده و پریسا مقتدى مقابل دوربین هستند.
وى همچنین عنوان کرد: آتنــه فقیه نصیرى آخرین 
بازیگر نقش اصلى بود که به سریال اضافه شد و مقابل 

دوربین رفت.
تصویربردارى فصل دوم سریال «لیسانسه ها» زمستان 

سال گذشته آغاز شده بود.

صحت در این مجموعه طنز با زبان متفاوتى به نقد و 
بررســى معضالت اجتماعى به خصوص در احواالت 
جوانان پرداخته و قرار اســت در فصل دوم قصه نیز با 
محوریت شــخصیت ها و اتفاقات اطراف زندگى آنها 

پیگیرى شود.
در خالصه سریال «لیسانســه ها» آمده است: حبیب 
وضع مالى مناسبى دارد ولى به علت ضعف در برقرارى 
روابط اجتماعى هنوز نتوانسته همسرى انتخاب کند. 
مسعود در آستانه ازدواج اســت ولى مشکالت زیادى 
او را از آغاز زندگى مشترك دور مى کند. مازیار فرزند 
خانواده اى پر تنش و گرفتار است و فکر مهاجرت در سر 
دارد. حبیب و مازیار و مسعود سه رفیق لیسانسه هستند.
بازیگران سریال «لیسانسه ها» عبارتند از: امیرحسین 
رستمى، هوتن شکیبا، امیر کاظمى، متین ستوده، رؤیا 
میرعلمى، کاظم سیاحى، سیاوش چراغى پور، عزت ا...

مهرآوران، افشین سنگ چاپ، بهنام تشکر، بیژن بنفشه 
خواه، مهران رجبى و... .

«لیسانسه ها» شاید در فصل سوم 

ملیکا شریفى نیا بازیگر سینما و تلویزیون که به تازگى مجموعه «محله گل و بلبل 2» را به پایان رسانده است در 
خصوص فعالیت هاى خود در عرصه بازیگرى گفت: دو ماه پیش فیلمبردارى آخرین سریال خود را به پایان 

رساندم و طى این دو ماه هیچ پیشنهادى از سینما یا تلویزیون نداشته ام.
وى درباره کم کارى خود در عرصه سینما افزود: اتفاقاً پیشنهادات زیاد هستند اما من منتظر نقشى متفاوت 
هستم. نقشى که بتوانم نوع دیگرى از بازیگرى خود را در آن تجربه کنم. این روزها کمى با وسواس بیشتر 

کار قبول مى کنم و امیدوارم فیلمنامه اى خوب به زودى به من پیشنهاد شود.
بازیگر فیلم «میهمان مامان» درباره حضور خود در سى و ششمین جشنواره فیلم فجر تأکید کرد: من حضور 
در جشنواره را دوست دارم و به امید خدا امسال مى خواهم در جشنواره فیلم فجر حاضر شوم و امیدوارم در این 
راه کار خوبى پیشنهاد شود تا با قدرت به جشنواره بیایم. شریفى نیا با اشاره به وضعیت بد سینما طى سال هاى 
اخیر خاطرنشان کرد: کًال شرایط سینماى ایران خوب نیست و مجموعه شرایط براى تولیدات سینمایى بد شده 
و هر روز بدتر مى شود. به نظر من مهمترین و بزرگ ترین مشکلى که سینما با آن روبه رو شده نبود فیلمنامه خوب 

است. ما در ایران کارگردان خوب زیاد داریم اما همواره نبود فیلمنامه احساس مى شود.

          کالً شرایط سینماى ایران خوب نیست   

رسول نجفیان در خصوص حضور خود در سریال «از یادها رفته» گفت:متأسفانه کارهاى این روزها آنقدر 
ضعیف است که در این چند وقت حدود ده کار را رد کردم اما این کار وقتى پیشنهاد شد و متن را خواندم 
شیفته این متن شدم. ضعف هایى که خیلى از کارها داشــت به هیچ وجه در این کار وجود نداشت و از 

لحاظ نوع نوشتار و بینش نویسنده نیز فوق العاده بود.
وى گفت: الزم مى دانم بگویم که کارگردان این کار بهرام بهرامیان کارگردان مؤلفى اســت و هیچ 

وقت کارهاى ضعیف انجام نمى دهد.
نجفیان گفت: این سریال یک سریال دلى اســت و بعد از کارهایى که به علت ضعف آنها را رد کردم 

خیلى خوشحال هستم که در این کار حضور دارم.
مجموعه تلویزیونى «از یادها رفته» یک ملودرام تاریخى است، در 50 قسمت براى پخش از شبکه 5 
سیما ساخته مى شود و داستان آن به زندگى دخترى جوان در سال 1319 مى پردازد که به دلیل عدم شناخت 
از وضعیت کشور و آداب رسوم دچار بحران شدیدى مى شود اما با کشف حقیقت سنت ها و رفتارها به آرامش 

و زندگى مشترك مى رسد.

          حضور رسول نجفیان در یک سریال دلى 

علیرضا خمســه درباره شــخصیت «بابا پنجعلى» در ســرى پنجم «پایتخت» که این روزها به کارگردانى 
ســیروس مقدم در حال تصویربردارى اســت، گفــت: انتخاب شــخصیت هاى ســریال «پایتخت» از 
بین جامعه واقعى خودمان اســت و شــما مى توانید ما به ازاى شــخصیت ها را در اجتماع اطرافیانتان 
پیدا کنید. هــر یک از اینها یک مثال از یک مجموعه واقعى هســتند که جمعیت کشــور را تشــکیل 

مى دهند.
بازیگر سریال «پایتخت» درباره عالقه مخاطبان به نقشى که ایفا مى کند، اظهار داشت: اگر اقبالى نسبت 
به شخصیت بابا پنجعلى وجود داشته است به این دلیل است که نمونه هاى چنین شخصیتى بسیار زیاد 
است. به طور مثال خود من وقتى در شمال کشور کار مى کردیم شخصیت هاى بسیارى را شبیه به این 
کاراکتر دیدم. وى توضیح داد: شخصیت هاى سریال «پایتخت» از بابا پنجعلى گرفته تا نقى و هما و ارسطو 

و دیگران همه واقعى هستند و ما فقط ممکن است کمى آنها را نمایشى کرده باشیم. 
خمسه در پایان درباره سرى پنجم این سریال و موقعیت هاى جدیدى که بابا پنجعلى با آنها رو به رو مى شود، یادآور 

شد: ما نمى توایم قصه را لو دهیم اما بابا پنجعلى در این فصل با موقعیت هاى متفاوتى مواجه مى شود.

بابا پنجعلى  واقعى است 

حمیدرضا پگاه بازیگر ســریال هایى چون «زاویه 
هفتم»، «آواى بــاران»، «حیرانى» و «تا رهایى» 
که حدود ســه سال است در هیچ ســریالى ایفاى 
نقش نکرده اســت، درباره فعالیــت هاى اخیرش 
گفت: این اواخر با مرجان اشرفى زاده مینى سریال 
«دیگرى» را بازى کردم که فیلمنامه بسیار خوبى 
داشت. اما مدتى اســت که درگیر بازى در سریال 
«گیله وا» هستم که در این مجموعه نقش یکى از 
همرزم هاى میرزا کوچک خان را بازى مى کنم و 
قصه در آن دوران مى گذرد. حدود یک ماه است که 
سر این کار هستم و فکر مى کنم تا اواخر تابستان هم 

درگیر بازى در این سریال باشم.
وى ادامه داد: دو فیلم ســینمایى هم سال گذشته 
بازى کردم که آماده اکران است اما از زمان اکران 
آنها بى خبرم؛ فیلم «رقص پا» به کارگردانى مزدك 
میرعابدینــى و فیلم «گیلدا» بــه کارگردانى امید 
بنکدار و کیوان علیمحمدى که در دو فیلم «شبانه» 

و «شبانه روز» هم با این دوستان همکارى داشتم.
وى افزود: این اواخر در سریال «عاشقانه» مهدى 
گلســتانه و منوچهر هادى هم حضــور نه چندان 
بلندى داشتم. اما حدود سه سال است که در هیچ 
ســریالى بازى نکردم. وى در این باره توضیح داد: 
در کار مــا هیچ چیزى قابل برنامه ریزى نیســت. 
من در این مدت پیشنهادهاى خوبى که وسوسه ام 
کند را در تلویزیون نداشتم. به همین دلیل در هیچ 
سریالى بازى نکرده بودم. البته باید بگویم که معموًال 
همه کارهایى که بازى کــردم، کامًال ایده آل من 
نبوده است اما سعى کردم از بین پیشنهادهایى که 
مى شــود، بهترین را انتخاب کنم. گرچه کارهاى 
بسیارى هم ساخته نمى شــود و تولید تله فیلم و 
سریال نسبت به گذشته کمتر شده است. با این حال 
سعى کرده ام همواره در کارهایى حضور داشته باشم 

که به ایده آل هایم نزدیک تر است.

«رقص پا» ى حمیدرضا پگاه 
در سینما 

ابراهیم داروغــه زاده، معاون ارزشــیابى و نظارت 
سازمان سینمایى در مصاحبه اى اعالم کرد: فیلم 
«خانه پدرى» با شرایط خاص امکان اکران دارد. او 
درباره این فیلم گفت: «براى رفع مشکل فیلم «خانه 
پدرى» راه اول این اســت که با تهیه کننده گفتگو 
کنیم تا آن سکانســى که بحث ایجاد کرده (ضربه 
زدن به سر دختر و کشــتن او) حذف شود ولى اگر 
اصرار داشته باشند که آن صحنه در فیلم باشد پس 

باید رده سنى براى تماشاگران فیلم تعیین کنیم.» 
کیانوش عیــارى با مثبــت ارزیابى کــردن این 
تصمیمات گفــت: «از ابتدا هم من قبول داشــتم 
و اعتقاد داشــتم که فیلم ما باید اکران شود. البته 
موافق این نیستم که آن سکانســى که درباره آن 
صحبت مى شود "ضربه زدن به سر دختر و کشتن 

او" حذف شود.»
او ادامه داد: «خبر اینکه فیلم هاى توقیفى نمایش 
داده مى شوند بســیار موضوع مهمى است و این 
موضوع را باید به فال نیک گرفت. بهتر بود که این 
فیلم ها از ابتدا هم توقیف نمى شدند اما همین االن 

خبرهاى خوبى به گوش مى رسد.»
عیارى درباره تصمیمات جدید که توسط داروغه زاده 
گرفته شــده گفت: «من هم بــا تصمیمات جدید 
موافقم. حداقل درباره فیلم "خانه پدرى" که خیلى 
موافق هســتم. همان موضوع رده سنى مى تواند 
مثبت باشــد. البته در کل که من موافق رده سنى 
هم نیســتم اما اگر شــرط آنها این است من هم 

موافقم.»

موافقت کیانوش عیارى براى 
اکران «خانه پدرى»
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ریواس گیاهى است که از 
اردیبهشت تا اواخر خرداد در میوه فروشى ها مى توان آن را 
پیدا کرد و خواص درمانى زیادى هم دارد. کمپوت و مرباى 
ریواس، خنک، ملین و ضد انگل است. یک لیوان شربت 
ریواس، 385 کیلوکالرى انرژى دارد. ریواس، ملین و مسهل 
است و عصاره آن را به عنوان داروى ضد یبوست خصوصًا 

براى کودکان مصرف مى کنند.
ریواس اشــتها آور اســت. ریواس، مقوى قلب و اعصاب 
بوده و براى درمان بواسیر مفید اســت. ریواس به عنوان
 فعال کننده  عملکرد دســتگاه گوارش، ناقل نمک هاى 

صفراوى و محرك ترشح کبد شناخته شده است.

ارزش غذایى ریواس
نخســتین کار کرد آن در دهان این اســت که با تحریک

 جوانه هاى چشایى به واسطه مزه تلخ خوشایندش، موجب 
پاك شدن حفره دهان شده و دهان  را براى چشیدن غذاى 
بعدى آماده مى سازد. این گیاه در معده سبب افزایش ترشح 
معدى و تحریک آن مى شود. در نتیجه به طور کلى باعث 

بهبود عملکرد معده مى شود.
عالوه بر این با تحریک ترشــح نمک هــاى صفراوى از 
کبد، به تنظیم جذب چربى از روده کمک مى کند. ریواس 

خاصیت مســهلى، ضد التهابى و متعادل کننده عملکرد 
روده ها (درمان یبوست و اسهال) را داشته و در درمان یرقان، 
خونریزى معده- روده اى، ورم ملتحمه چشم، جراحات ناشى 
از ضربات و صدمات جسمانى، زخم هاى چرکى سطحى و 

سوختگى هاى حاصل از حرارت کاربرد دارد.
یکى از مهمترین خواص برگ هاى ریواس آن اســت که 
لوزالمعده را وادار به ترشح انســولین مى کند و قندخون را 
کاهش مى دهد بنابراین براى مبتالیان به قندخون سودمند 
است. کمپوت ریواس به هر معده اى مى سازد و حتى بچه ها 
هم مى توانند آن را هضم کنند. این گیاه باعث تقویت معده، 
روده و کبد شده و تنظیم کننده ترشحات و حرکات معده نیز 
است. ضمناً نفخ شکم را برطرف نموده و رطوبت زیاد معده 

را رفع مى کند.

خواص دارویى
طبیعت آن سرد است.

مقوى ملین و کرم کش است.
لوز المعده را وادار به ترشــح انســولین کرده و قند خون را 

کم مى کند.
براى رفع جوش بدن مفید است.

براى بى اشتهایى، درد معده و بیمارى هاى کبدى نافع است.
باعث تقویت معده و روده شده و تنظیم کننده ترشحات و 

حرکات معده است.

سستى و خمارى را بر طرف مى کند و مسرت بخش است.
براى امراض وبایى و اسهال مفید است.

خون را تصفیه مى کند.
چکاندن آب تازه ریواس در چشم سبب تقویت بینایى واز 

بین رفتن لکه هاى سفید چشم مى شود.
ترکیب ریواس با آبلیمو و مالیدن آن به صورت باعث از بین 

رفتن جوش و لک مى شود.
براى تقویت موى سر نافع است.

سایر مصارف ریواس
ریواس به علت خاصیت اسیدى، براى پاك کردن ظروفى 
که آثار ســوختگى مواد غذایى در آنها به جاى مانده باشد، 
مورد استفاده قرار مى گیرد. افرادى که موى آنها قهوه اى 
کمرنگ است، با استفاده از ریشه  این گیاه مى توانند به رنگ 
موى طالیى دست یابند. اگر با حنا مخلوط شود رنگ مو را 

شرابى مى کند. برگ هاى ریواس را مى توان به عنوان 
حشــره کش مؤثر براى دفع حشرات به 

کار برد.

خواص دارویى ریواس
ریــواس بــا طعــم منحصر بــه فرد 

خود، در بیشــتر پــس غذاها (دســرها) 
و شــیرینى ها  اســتفاده مى شــود. گیاه یاد 

شــده تا یکى دو روز در یخچال قابل نگهدارى اســت. 
بــراى نگهــدارى طوالنى تر ریــواس، پــس از بریدن 
ساقه ها، آن را منجمد مى کنند. اگر ساقه هاى ریواس به 
طور خام مصرف شود، به شدت ترش خواهد بود. به طور 
معمول آن را با شکر یا عسل  مى پزند و یا در کیک ها مورد 
استفاده واقع مى شود. همچنین به تنهایى یا همراه یا توت 
فرنگى در تهیه ژله و مرباها به کار مى رود. چاشنى هایى 
که با ریواس مصرف مى شــوند، عبارتند از لیمو  ، دارچین 

و زنجبیل.

نکته:
– به دلیــل محتواى اگــزاالت باالى ریــواس و کنگر، 
مصرف ریــواس بــراى مبتالیــان به ســنگ کلیه و 

ناراحتى هاى مثانه خطرناك است.

– به خاطر داشــته باشــید که ریواس براى پخت تنها به 
جوش کوتاهى نیاز دارد و اگر این مدت اضافه شود خراب 
مى شــود. به همین دلیل آن را در پایان پخت به خورشت 

اضافه مى کنند.

یک متخصص تغذیــه توضیحاتى را در خصوص ضرر و 
زیان هاى سه ماده غذایى روغن پالم، سیب زمینى هاى 

سبز و ذرت بو داده ارائه داد.
احتشامى در خصوص غذاهایى که سالمت انسان ها را 
در معرض خطر قرار مى دهد اظهار داشــت: روغن پالم، 
سیب زمینى هاى سبز و ذرت بوداده مى تواند براى شما 
بیمارى هــاى خطرناکــى را رقم بزند. از خــوردن این

 خوراکى ها پرهیز کنید.

روغن پالم
شــاید روغن پالم را به صورت خام در هیچ کجا مشاهده 
نکنید، اما این روغن خطرناك در بسیارى از خوراکى ها مثل 
کره هاى گیاهى، سوپ هاى آماده، روغن هاى پخت و پز، 
شیرینى ها، کیک ها و حتى در شکالت هاى نوتال وجود دارد. 

این روغن داراى مقادیر زیادى چربى اشباع نشده است 
که براى سالمتى واقعًا مضر هستند. جالب است 

بدانید که این روغن عالوه بر انســان ها، به 
حیوانات و محیط زیست نیز آسیب هاى زیادى 
وارد کرده اســت. براى تولید این روغن به 
فضاى زیادى نیاز است که این فضا عمومًا از 
جنگل ها به دســت مى آید، بــه دلیل قطع 
درختان و کاشــت درختــان مخصوص براى 

ســاخت روغن پالــم حیوانات زیــادى مثل 
اورانگوتان ها و ببر ســوماترایى در خطر انقراض 

قرار گرفته اند.

سیب زمینى هاى سبز
معموًال خوردن سیب زمینى مشکلى براى بدن ایجاد 

نمى کند اما بهتر است هنگامى که این سیب زمینى ها 
سبز رنگ مى شوند آنها را دور بیاندازید. سیب زمینى ها 

نیز گلیکــو آلکالوئید به نام ســوالنین تولید مى کنند که 
ترکیبى سمى براى انســان ها و حیوانات است. در سال 
1899 پنجاه و شش ســرباز آلمانى پس از خوردن سیب 
زمینى هاى سبز دچار عوارض ناشى از مسمومیت توسط 
سوالنین مثل اسهال حاد، ســردرد شدید، رفتن به کما و 
حتى مرگ شدند. یک فرد بالغ با خوردن 450 گرم سیب 

زمینى سبز دچار مسمویت شدید سوالنین خواهد شد.

ذرت بوداده (پاپ کورن) که در مایکروویو 
درست شده

ذرت بوداده حاوى پرفلوئورواکتانوئیک اســید است که 
ماده اى سرطان زا محســوب مى شود. تحقیقات دیگرى 
نیز انجام شده که نشان مى دهد پاپ کورنى که مایکروفر 

درست مى شــود خاصیت ســرطان زایى دارد. برخى از
تولید کنندگان براى تهیه این پاپ کــورن ها از ماده اى 
شیمیایى به نام دیاســتیل اســتفاده مى کنند که باعث 
ابتالى کارکنــان این کارخانه ها به بیمارى موســوم به 
«ریه کارگران پاپ کورن ســازى» شــده است. نتایج 
این تحقیقــات باعث کاهــش مصرف این دســت از 
پاپ کورن هاى مایکروفرى شده است. پیشنهاد مى کنیم 
شما نیز براى سالمتى بیشــتر دانه هاى ذرت را خودتان 

در ماهیتابه تفت داده و بــه ذرت بوداده 
تبدیل کنید. 

یک مسئول سازمان غذا و دارو در مورد مصرف لوازم هاى آرایشى 
پرمصرف به خصوص ریمل که از حساسیت خاصى برخوردار است، 

توضیحاتى ارائه داد.
رؤیا تاالرى اظهار داشــت: ریمل هایى که در بازار وجود دارند به دو 
صورت وارداتى و تولید داخل هســتند که ریمل هاى وارداتى باید 
برچسب اصالت داشته و مصرف کنندگان با استعالم شماره اى که 

بر روى آن درج شده از اصل و تقلبى بودن آن اطالع داشته باشند.
وى ادامه داد: همچنین ریمل هاى تولیدى نیز باید پروانه بهداشتى 

ساخت و دیگر مشخصات بر روى آنها درج شده باشد.
تاالرى افزود: مصرف کنندگان ریمل خود را حتمًا از داروخانه ها و 
فروشگاه هاى معتبر تهیه کنید و از خرید از دستفروش ها خوددارى 

کنید.
وى ادامه داد: چشم یکى از حساس ترین اعضاى بدن است و نیاز به 
مراقبت خاص دارد. حساسیت چشم به حدى است که بر اثر عوامل 

محیطى مانند اشــعه مضر آفتاب، 
کم خوابى، تغذیه نامناسب، عوامل 
استرس زا و لوازم آرایش نامرغوب 

به سرعت آزرده شــده و دچار پیرى 
زودرس مى شود.

رئیس اداره نظارت و ارزیابى تولید فرآورده هاى آرایشى و 
بهداشتى سازمان غذا و دارو اظهارداشت: عوارض عمده که از مصرف 
ریمل و خط چشم تقلبى در مصرف کننده ایجاد مى شود، آبریزش، 

خارش و پف و سوزش چشم و حتى التهابات شدید مى شود.
تاالرى بیان کرد: سلول هاى پوست دور چشم بسیار نازك و حساس 
هستند و مواد شیمیایى به راحتى جذب آن مى شود. در چنین شرایطى 

احتمال عفونت هاى چشمى نیز باال مى رود.
وى خاطرنشان کرد: در موارد شدیدتر احتمال ایجاد لکه در قرنیه و 

اشکال در بینایى را به وجود مى آورند.

ریواس گیاهى است که از 

خاصیت مســهلى، ضد التهابى و متعادل کننده عملکرد 
روده ها (درمان یبوست و اسهال) را داشته و در درمان یرقان، 
خونریزى معده- روده اى، ورم ملتحمه چشم، جراحات ناشى 

سستى و خمارى را بر طرف مى کند و مسرت بخش است.
براى امراض وبایى و اسهال مفید است.

خون را تصفیه مى کند.

شــده تا یکى دو روز در یخچال قابل نگهدارى
بــراى نگهــدارى طوالنى تر ریــواس، پــس
ساقه ها، آن را منجمد مى کنند. اگر ساقه هاى ر

ریواس، یک داروخانه گیاهى قرمز

ب تقویت بینایى واز 
د.

 صورت باعث از بین 

 پاك کردن ظروفى 
 به جاىمانده باشد، 
ه موى آنها قهوه اى 
یاه مى توانند به رنگ 
لوط شود رنگ مو را

ى توان به عنوان 
 به 

رد 
ـرها) 

. گیاه یاد 

طور خام مصرف شود، به شدت ترش خواهد بود. به طور 
مى پزندو یا درکیک ها مورد یا عسل معمول آن را با شکر

استفاده واقع مى شود. همچنین به تنهایى یا همراه یا توت 
فرنگى در تهیه ژله و مرباها به کار مى رود. چاشنى هایى 
ریواس مصرف مى شــوند، عبارتند از لیمو  ، دارچین که با

و زنجبیل.

نکته:
– به دلیــل محتواى اگــزاالت باالىریــواسو کنگر،

مصرف ریــواس بــراى مبتالیــان به ســنگ کلیه و 
ناراحتى هاى مثانه خطرناك است.

اضافه مى کنند.

نخستین 
کار کرد آن در دهان این 

است که با تحریک 
جوانه هاى چشایى به واسطه مزه 
تلخ خوشایندش، موجب پاك شدن 
حفره دهان شده و دهان  را براى 

چشیدن غذاى بعدى
 آماده مى سازد

چ

ن کریپتــوس یــا مفصــل صــدادار، مشــکل 
نگران کننده اى نیســت و یــک مرحله طبیعى 
ناشى از افزایش سن به شــمار مى آید. با افزایش 
ســن، غضروف هاـ  بافت هایى که استخوان ها 
را مى پوشــانندـ  در برخى قسمت ها ناهمسطح 
مى شوند و وقتى برمى خیزیم یا مى نشینیم تماس 
و برخورد این قسمت هاى ناهمسطح با یکدیگر 

نوعى صدا ایجاد مى کند.
زردپى هایى که اســتخوان ها را بــه هم متصل 
مى کنند نیز مى توانند چنین صداهایى ایجاد کنند. 
گاهى هم این صدا ناشــى از گازهایى است که 

اطراف مفاصل تشکیل مى شوند.
حباب هایى از نیتروژن، اکسیژن و دى اکسید کربن 
هنگام کشش یا حرکت زانوها در مایع سینوویال 
اطراف مفاصل تشکیل مى شوند که ترکیدن آنها به 
ایجاد صدا منجر مى شود. بروز این حالت ها معموًال 
طبیعى است و نیاز به مراقبت هاى پزشکى ندارد، 

اما گاهى نیز مى تواند نشانه وجود مشکل باشد.

این صداها چه زمانى نگران کننده 
هستند؟

مهمترین موردى که باید به آن توجه داشت، درد و 
تورم است. سوزن سوزن شدن، بى حسى و سفتى 
مفاصل نیز از دیگر موارد قابل توجه هستند. این 
عالئم هشــداردهنده، احتماًال به معنى فرسوده 
شــدن غضروف هاى مفاصل و ابتــالى فرد به 
آرتروز است. دراین حالت، استخوان ها به یکدیگر 
کشیده مى شوند و سفتى و محدودیت در حرکت 
ایجاد مى کنند. این حالــت همچنین مى تواند از 
عالئم آرتریت روماتوئید یا آرتروز التهابى باشــد. 
مشکل دیگرى که ممکن است وجودداشته باشد 
پارگى مینیسک زانوست که بر اثرضربه ناگهانى 
و شدید به زانو ایجادمى شود. اگر صداى تق تق 
زانو را هنگام کار یا تمرینات ورزشــى مى شنوید 
احتماًال به زانوهایتان آسیب زده اید و باید با پزشک 

مشورت کنید.

این مشکل چگونه درمان مى شود؟
کریپتوس یا صداى زانو جــز درصورتى که بر اثر 
بیمارى ها، ضربه یا شرایط دیگر ایجادشده باشد 
به درمان نیاز ندارد. اما در صورت همراه شــدن 
این صداها بــا درد، نوع درمان بســتگى به علل 
ایجادکننده این مشــکل دارد. در مــوارد نادرى 

جراحى یا جایگزینى مفاصل ضرورى است. 

چرا زانوها 
صدا مى دهد؟

کارى که ذرت بوداده با بدن شما مى کند

فیسالیس بدن انسان را 
در مقابل خنثى سازى 
رادیکال هــاى آزاد 
کــه موجــب بروز 
بیمارى هایــى ماننــد 
سرطان، سکته  قلبى، پروستات، آسم و آلرژى مى شود، 
حفاظت مى کنــد. از جمله خواص دیگــر این میوه 
تقویت کننده سیستم دفاعى بدن است، خاصیت ضد 
سرطانى، ضد باکترى و ضد ویروسى دارد.دم کرده آن 

براى درمان آسم مؤثر است.
ایــن میوه بــراى بیمارى هــاى پوســتى خاصیت 
ضد التهابى و ضد غفونى کننــده دارد.برگ هاى آن 
براى درمــان ماالریا هپاتیت، روماتیســم و ناراحتى 

کبدى مورد استفاده قرار مى گیرد.
فیسالیس تقویت کننده قوى سیستم دفاعى بدن است 
و خاصیت ضدســرطانى، ضد باکترى و ضد ویروسى 
دارد. دم کرده تهیه شده از برگ آن مدر است و براى 

درمان آسم مورد استفاده قرار مى گیرد.
فیســالیس تقویت کننده سیســتم دفاعى بدن است و 
خاصیت ضد ســرطانى ضد باکتریایى و ضد ویروسى 

دارد.
منبع عالى آنتى اکسیدان و غنى از ویتامین AEC و 
بتاکاروتن اســت. ویتامین P موجود در آن به بدن در 
جذب ویتامین C کمک مى کند و سیستم ایمنى بدن 

را تقویت مى کند.
ویتامین هاى B کمپلکس موجود در این میوه مانند 
تیامین براى سوخت وســاز سالم بدن، پوست، چشم، 

مغز و سلول ها الزم است.
پکتیــن نوعــى فیبــر موجــود در ایــن میــوه،

کاهش دهنده کلســترول است. فیســالیس، غنى از 
مواد معدنى مانند، آهن، پتاســیم، فسفر، سیلیکون و 

منیزیم است.
میوه فیسالیس یا «عروسک پشت پرده» از رده گیاهان 
تک لپه اى و از رسته بادنجان سانان است که دلیل قرار 
گرفتن در لفاف کاغذى شکل فاقد هرگونه آلودگى و 

عوامل بیمارى زاســت و بدون نگهدارى در یخچال 
بیش از ده روز ماندگارى دارد و در صورت نگهدارى در 
یخچال حدود دو ماه مدت زمان ماندگارى این میوه 

نیز افزایش مى یابد.
میوه فیســالیس به دلیل طعم خوش و بى نظیرش در 
کشورهاى اروپایى و آمریکایى طرفداران زیادى دارد. 
فیسالیس میوه استوایى بومى آمازون بوده است که در 

آفریقا و آسیا یافت مى شود.
 بوته هاى این میوه تا ارتفاع یک متر رشد مى کنند و 
داراى بوته هاى کوچک مخملى کرمرنگ سه گوش 
است میوه آن نارنجى رنگ متمایل به زرد است و هر 
بوته در صورت نگهدارى صحیح قادر به تولید 2 یا 5 
کیلو میوه است. این میوه بى نظیر، با رنگ نارنجى زرد، 

تقریبًا هم سایز عناب است.
عالوه بر خــواص دارویى فراوان ایــن میوه، از برگ 
و ســاقه هاى آن نیز بــه صورت دمنوش اســتفاده 

مى کنند.
میوه فیسالیس، بومى مناطق آمریکاى جنوبى است 
که ترکیبى از طعم میــوه هاى توت فرنگى، گیالس، 

کیوى و آناناس را دارد.
فیسالیس را باید فقط به صورت رسیده خورد. پوشش 

این میوه سمى است.

آیا مى دانید
 میوه «فیسالیس» 
چه خواصى دارد؟

فیسالیس بدن انسان را 
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بى تولید فرآورده هاى آرایشى و
و اظهارداشت: عوارضعمده که از مصرف

ر مصرف کننده ایجاد مى شود، آبریزش، 
شم و حتى التهابات شدید مىشود.

ى پوست دور چشم بسیار نازك و حساس 
راحتى جذب آن مى شود. در چنین شرایطى 

مى نیز باال مى رود.
احتمال ایجاد لکه در قرنیه و وارد شدیدتر

د مى آورند.

ریمل چه بالیى بر سر چشمانتان مى آورد؟

که سالمت انسان ها را ى
ظهار داشــت: روغن پالم،

وداده مى تواند براىشما 
بزند. از خــوردن این رقم

 خام در هیچ کجا مشاهده 
بسیارى از خوراکى ها مثل 
ده، روغن هاى پخت و پز، 
کالتهاى نوتال وجود دارد. 

ربى اشباع نشده است 
ستند. جالب است 

ســان ها، به 
ب هاى زیادى 
روغن به  ین
فضا عمومًا از 
ـه دلیل قطع 
خصوص براى 

زیــادى مثل  ت
 در خطر انقراض 

شکلى براى بدن ایجاد 
که این سیب زمینى ها 

یاندازید. سیب زمینى ها 
ـوالنین تولید مى کنند که 
حیوانات است. در سال   و
مانىپس از خوردنسیب
از مسمومیت توسط ناشى

ردرد شدید، رفتن به کما و 
 با خوردن 450 گرم سیب 

دسوالنین خواهد شد.

که در مایکروویو رن)

تانوئیک اســید است که 
مى شود. تحقیقات دیگرى
د پاپ کورنىکه مایکروفر

اینکارخانه ها به بیمارى موســوم به ابتالى کارکنــان
«ریه کارگران پاپ کورن ســازى» شــده است. نتایج
تحقیقــات باعث کاهــش مصرف این دســت از این
پاپ کورن هاى مایکروفرى شده است. پیشنهاد مى کنیم
شما نیز براى سالمتى بیشــتر دانه هاى ذرت را خودتان

در ماهیتابه تفت داده و بــه ذرت بوداده 
تبدیل کنید. 
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آماده آغاز لیگ هستید؟
بله، فقط مشــکلى که داریم مربوط به بازیکنان 

خارجى اســت. مروان و کایــرو، دو بازیکن 
خارجى جدید ما هســتند که دیرتر به تیم 
اضافه مى شــوند. البته بایــد بگویم که ما 
توانســتیم بازیکنان جدید و خوبى را جذب 

کنیم تــا کنار بازیکنــان قبلى تیمى 
قدرتمند را تشکیل بدهیم.

نبود حاج صفى 
و کریمــى چقدر 

روى برنامه هــاى 
شما اثر گذاشت؟

تأثیــرى نــدارد، حاج صفى خودش 
خواســت براى ادامه فوتبالش به اروپا 
برود وگرنه باشگاه آمادگى داشت که 

قرارداد او را تمدید کند اما احسان 
خواست به اروپا برود.

ن  ســتا ا د
کریمى چه 

بود؟
همه مى دانیم شرایط 

کریمــى در دیناموزاگرب خوب نیســت و خودش هم 
مى خواهد شانسش را در تیم هاى دیگر امتحان 
کند. من و طاهرى تالش زیادى انجام دادیم 
تا کریمى سپاهانى شود ولى او از ما زمان 
خواســت. به هرحال ما در نهایت یکى 

دو روز دیگر 

مى توانیــم براى 
کریمى صبر کنیــم. اگر قرار 
باشد کریمى دیرتر از این زمان 
به سپاهان اضافه شود به درد 
ما نمى خورد چون نمى تواند 
خــودش را با شــرایط تیم 

هماهنگ کند.

بعد از بازى دوستانه اى 
که با تراکتورســازى 
داشتید، اعالم کردید 
براى نیم فصل مهدى شــریفى را 

مى خواهید.
بله، شــریفى بازیکن ســپاهان است که 
براى گذراندن خدمت مقدس ســربازى به 
تراکتورسازى رفته اســت ولى بعد از پایان 
خدمتش باید به ســپاهان برگردد. ما همواره 
ارتباط خوبى با تراکتورســازى و مســئوالن 
نظام وظیفه داشته ایم. مســلمًا شریفى بعد از 
پایان خدمتش باید فوراً به سپاهان برگردد. البته 
خوشحالم که شریفى دو ســال در تیمى بازى 

کرده که به تجربه اش اضافه کرده است.
از نظر کارشناسان، سپاهان به همراه 
پرسپولیس و استقالل شانس هاى 

اصلى قهرمانى فصل پیش 

روى فوتبال ایران هستند، این مسئله 
روى شما فشار نمى آورد؟

قطعًا فشــار وجود دارد، بعد از بازگشت من به سپاهان 
بعضى شــرایط تغییر کرد. هواداران و کارشناســان از 
ســپاهان جام هاى متعددى 
مى خواهند، در این شرایط 
من به تنهایى نمى توانم از پس 
این فشــارها بر بیایم به همین 
دلیل باید مثل همیشه باشــگاه هم به کمک ما بیاید. 
امیدوارم همانطور که شما گفتید ما به همراه پرسپولیس 

و استقالل شانس کسب قهرمانى باشیم.
خیلى ها معتقد هستند دوئل اصلى این 
فصل بین کرانچار و برانکو است، این 

موضوع را قبول دارید؟
مربیان که قرار نیســت روبه روى هــم در زمین بازى 
کنند، این بازیکنان هستند که با عملکردشان در زمین 
سرنوشت یک بازى را رقم مى زنند. البته برانکو نسبت 
به من جلوتر است چون بیشــتر از دو سال است که در 
پرسپولیس حضور دارد و کامًال شــرایط این تیم را در 
دست دارد. البته ما هم در مدت کوتاهى توانسته ایم که 
تیم را به یک اعتماد به نفس باال برسانیم. ما براى مبارزه 

با پرسپولیس به توانایى بازیکنانمان اعتقاد داریم.
این روزها صحبت هاى زیادى در مورد 
حضور پسر شما یعنى نیکو کرانچار 
در سپاهان شــنید مى شود، آیا شما 
به پســرتان توصیه مى کنید که به 

سپاهان بیاید؟
من نمى توانم در مورد آینده نیکو حــرف بزنم، نیکو با 
تیمش قــرارداد دارد و باید به قراردادش پایبند باشــد. 
البته اگر خود نیکو بخواهد به من در ســپاهان ملحق 
شود خیلى خوشــحال مى شــوم، همانطور که گفتم 

تصمیم گیرنده اصلى در این مسئله نیکو است.

کرانچار با اشاره به شانس باالى قهرمانى سپاهان و انتظارات از او:

به تنهایى نمى توانم
 فشارها را تحمل کنم

ســپاهان بــراى فصل جدیــد لیگ 
برتر یکــى از تیم هاى مدعى قهرمانى اســت، تیمى 

که با حضور «زالتکــو کرانچار» و با جــذب بازیکنان 
خوب ایرانــى و خارجى مى خواهد به چند ســال ناکامى 
در لیــگ برتــر پایــان بدهد. شــرایط ایــن روزهاى 
ســپاهان باعث شــد تــا خبرگــزارى میزان ســراغ 
زالتکو کرانچــار برود. بخــش هایى از ایــن گفتگو را 

بخوانید:

کاپیتان اصفهانى تیم ملى شنا گفت: به دلیل 
شکستگى دست مسابقات قهرمانى جهان را 

از دست دادم.
جمال چاوشى فر در گفتگو با ایمنا در خصوص 
آســیب دیدگى پیش آمــده قبــل از اعزام به 
مســابقات قهرمانى جهان، اظهار داشت: در 
هفته پایانى تمرینات و درســت قبل از اعزام 
به مجارستان در مســیر بازگشت از مجموعه 
ورزشى آزادى به خوابگاه، زمین خوردم و دچار 

مصدومیتى از ناحیه مچ دست چپ شدم.
وى ادامه داد: کپسول مچ دستم آسیب  دید و 
مفصل آن ناحیه دچار ضعف اســت. دستم به 
جراحى نیاز ندارد اما باید حدود دو ســه هفته 
بدون حرکت باشد که در حال حاضر آتل بندى 
شده و پس از انجام فیزیوتراپى مجدداً مى توانم 

در مسابقات حاضر شوم.
چاوشى فر افزود: شبى که این اتفاق افتاد خودم 
به تنهایى به بیمارســتان میالد تهران رفتم و 
مراحل اولیه عکســبردارى و... را انجام دادم 
اما پس از آن تحت نظر آرش شرافت وزیرى، 
پزشــک متخصص ارتوپدى فدراسیون قرار 
گرفتم که او پس از انجــام معاینات گفت به 

مسابقات قهرمانى جهان نمى رسى و نمى توانى 
به مجارستان اعزام شوى.

چاوشــى فر اضافه کرد: در واقع مســابقات 
قهرمانى جهان نوعى اردوى تدارکاتى براى 
ما به حساب مى آید که متأسفانه با اتفاقى که 
برایم پیش آمد شانس حضور در این تورنمنت 

جهانى را از دست دادم.
کاپیتان اصفهانى تیم ملى شــنا خاطرنشان 
کرد: همان روزى که این اتفــاق برایم پیش 
آمد و به من گفتند نمى توانى به همراه تیم به 
مجارستان اعزام شــوى ناراحت شدم اما در 
حال حاضر خیلى ناراحت نیســتم. به هرحال 
اتفاقى است که افتاده و کم کم با این موضوع 
کنار آمدم و با غصه خوردن هم چیزى درست 

نمى شود.
وى عنوان کرد: هم اکنون نیز در تهران هستم 
و تمریناتم را به همراه تیم ملى ادامه مى دهم. 
چون دســتم آتل بندى شــده و ثابت است و 
حرکتى ندارد با پوشــش دســت به تمریناتم 
ادامــه مى دهم. پــس از پایــان اردو و اعزام 
هم تیمى ام به مجارستان، من هم به اصفهان

 برمى گردم.

هنوز به طور دقیق مشخص نشده است که هافبک عراقى 
تیم فوتبال پرسپولیس از چه زمانى در تمرینات این تیم 
شرکت مى کند ؛ «بشار رســن» هم اکنون همراه با تیم 
ملى امید عراق براى مسابقات جام ملت هاى آسیا آماده 
مى شود. غیبت او در تمرینات پرسپولیس باعث نگرانى 
هواداران تیم ســرخپوش پایتخت شده چراکه ایرانى ها 

اصوًال خاطره خوشى از بازیکنان عراقى ندارند.
شاخص ترین بازیکن بدقول عراقى، «کرار جاسم» است 

که مخصوصًا در زمان حضورش در اســتقالل عالوه بر 
حاشیه ســازى هاى فراوان، در مرخصى گرفتن و زمان 
بازگشت به ایران هم بدقولى مى کرد. حاال پرسپولیسى 
ها نگران این هستند که بشار رسن در تیمشان تبدیل به 
کرار جاسم استقالل شود. البته مدیر روابط عمومى باشگاه 
پرســپولیس در گفتگو با روزنامه پیــروزى به هواداران 
اطمینان خاطر داده که بشــار رســن به ایران مى آید و 

هواداران نباید نگران این موضوع باشند.

مهاجم اسبق اســتقاللى ها خاطره جالبى تعریف 
مى کند. على موسوى یکى از مهاجم هاى خوب 
فوتبال ایران بود که خیلى ها مى گویند استعدادش 
هدر رفت و نتوانســت همه توانایــى هایش را به 
نمایش بگــذارد. این بازیکن در خبرورزشــى به 
مرور خاطرات قدیمى پرداخت و وقتى عکسى از 
منصور پورحیدرى دید، با خنــده گفت: «یک بار 
اردو داشتیم. من ســه تا موبایل داشتم آن موقع. 
منصورخان جلــوى در هتل موبایــل ها را جمع 
مى کرد. جلوى در به من گفــت موبایلت را بده. 
دادم. گفت دومى را هم بده. گفتم دومى؟ موبایل 
ندارم. گفت پسرجان بده. دومى را هم دادم. گفت 
سومین موبایلت را هم بده. آنجا فهمیدم که من را 
به منصورخان لو داده اند(خنده) موبایل سوم را که 

گرفت، گفت حاال برو!»

دستم شکست و
مسابقات قهرمانى جهان را از دست دادم

کاپیتان اصفهانى تیم ملى شنا:

توپ جدید لیگ برتر فوتبــال ایران همان توپى 
اســت که قرار اســت از فصل آینده رقابت هاى 

بوندسلیگاى آلمان استفاده شود.
ســازمان لیگ تصمیم دارد بــراى فصل جدید 
رقابت هاى لیگ برتر از توپ هاى جدید رونمایى 
کند و به همین علت توپ مســابقات را از شرکت 
دربى اســتار تهیه کرده اســت.  از ابتداى فصل 
19-2018 شرکت دربى اســتار به عنوان تأمین 
کننده توپ رسمى رقابت هاى بوندسلیگاى آلمان 
جایگزین آدیداس خواهد شــد. این تولیدکننده 
تخصصى توپ هاى ورزشــى آلمانى که در سال 
1968 تأسیس شــده اســت و به عنوان یکى از 
 SELECT زیر مجموعه هاى شرکت دانمارکى
فعالیت مى کند در حالى آدیداس را کنار خواهد زد 
که سه خط ها سالیان درازى است که تأمین توپ 

هاى بوندسلیگا را به عهده دارند.

صبح  روزچهارشــنبه هفته گذشته در مراسمى با 
حضور علیرضا بیرانوند رسماً از پیراهن سرخپوشان 
در هفدهمین دوره لیگ برتر رونمایى شد. در این 
مراســم حدود 200 نفر از هواداران پرسپولیس 

حضور داشتند و به تشویق سرخپوشان پرداختند.

توپ جدید لیگ برتر 
فوتبال ایران 

رونمایى از پیراهن جدید 
پرسپولیس

ماجراى لو دادن 
على موسوى به 
مرحوم پورحیدرى

نقل و انتقاالت والیبال یک بار دیگر کار خود را آغاز کرده 
اســت اما با تفاوتى بزرگ. دیگر خرید بازیکنان و بحث 
شــکل گیرى تیم ها مثل قبل داغ نیســت و بازیکنان 
همچنان سرگردان هستند. بدهى باشگاه ها در باالترین 
سطح خود به سر مى برد و کمبود منابع مالى باشگاه ها را 
براى تیمدارى مردد کرده است. به همین دلیل نه تعداد 
تیم هاى حاضر در لیگ برتر مشــخص شده است و نه 

اهداف آنها براى خرید بازیکنان.
 

 نتایج تیم ملى؛ سرد شدن اسپانسرها
روند نزولى نتایج تیم ملى والیبال تأثیر مستقیمى در سال هاى 
گذشته بر تیم هاى لیگ برترى گذاشته است. به غیر از دو 
سه تیمى که سرمایه گذارى زیادى در والیبال کرده اند سایر 
تیم ها شرایط مالى خوبى نداشته اند. هم از نظر ارزش قرارداد 
و هم تعهد به مفاد مالى، لیگ ایران در سه سال اخیر بدترین 
شرایط خود را پشت ســر گذاشته است و حتى تغییر رئیس 

سازمان لیگ هم تأثیرى نداشت.
 

 کوچ به سمت اروپا
در دو سال اخیر اکثر ستاره ها در دو تیم بانک سرمایه 

اند و این دو تیم و پیکان جمع شده 

فینال لیگ برتر را برگزار مى کنند و سرمایه در هر دو سال 
قهرمان بوده است. همین مسئله تا حد زیادى از کیفیت 
لیگ کم کرده است و این مســابقات یکنواخت ترجیح 
بازیکنان را به این سمت برده است تا به لیگ هاى اروپایى 
بروند. میالد عبادى پور با عقد قراردادى که گفته مى شود 
نزدیک به یک میلیارد تومان ارزش مالى دارد به بلچاتو 
لهستان رفت. فصل گذشته این تیم پرستاره به قهرمانى 
پالس لیگ رسیده بود و حاال عبادى پور در یک تصمیم 
درست لیگ ایران را ترك کرد و به مسابقاتى به مراتب 
سطح باالتر در کنار ستاره ها مى رود. محمدجواد معنوى 
نژاد هم که لیگ جهانى درخشانى را پشت سر گذاشت، 
در همان تهران مورد توجه سرمربى ورونا قرار گرفت و 
توافقات الزم را با این تیم انجام داد تا اواخر تابستان راهى 
سرى A شــود. مبلغ قراردادى که معنوى نژاد در ایتالیا 
خواهد گرفت به اندازه ایران نخواهد بود اما قطعًا حضور 
در لیگى درجه یک با بازیکنانى ســطح بــاال و زیر نظر 
مربى فوق العاده مى تواند براى او و والیبال ایران ثمرات 

داشته باشد.بســیارى 
 

 مقاومــت 
علیه  ها  ستاره 

ترانسفر شدن 
صاحبنظران والیبال بعد از 

لیگ جهانى دلیل 

یکنواختى و سقوط تدریجى این رشته را ماندن بازیکنان 
در لیگ داخلى و تجربه نکردن شرایط دیگر است. حاال 
با اینکه شرایط لیگ ایران از نظر کیفى بسیار افت کرده 
است و مبالغ قراردادها مشخص نیست باز هم بازیکنان به 
پیشنهادات خارجى جواب منفى مى دهند. در حال حاضر 
هالک بانک ترکیه که نایب قهرمانى اروپا را در کارنامه 
دارد، پیشنهاد خوبى به موسوى داده است که او ترجیح 

مى دهد در بانک سرمایه بماند.
 

 قراردادها به 2 میلیارد خواهد رسید؟
تیم هاى صدرنشین لیگ برتر والیبال که در سال هاى 
اخیر فینال را تجربه کرده اند حــاال با چالش بزرگى رو 
به رو هستند. بازیکنانى با مبالغ باالتر از یک میلیارد که 
در مواردى حتى به یک میلیــارد و 500 هزارتومان هم 
مى رسید، حاال باید براى قرارداد جدید پاى میز مذاکره 
بنشینند. در صورت ادامه روند 25 درصد افزایش قرارداد 
در هر سال، لیگ جارى مى تواند شاهد قراردادهایى دو 
میلیاردى باشد. یک میلیارد و500، یک میلیارد و 200، 
و یک میلیارد قراردادهایى بود که در لیگ گذشــته 
بسیار دیده مى شــد و اگر روند قانونى ادامه پیدا 
کند مبالغ به باالترین حد خود خواهد رسید که 
به نظر مى رســد نه در والیبال بلکه در 
هیچ رشته ورزشــى ایران، این مبلغ 
قابل پرداخت نیست و تیم ها شرایط  

چنین مخارجى را ندارند.  «بشار رسن» یاد کرار جاسم را زنده مى کند؟«بشار رسن» یاد کرار جاسم را زنده مى کند؟

بالتکلیفى تیم هاى سرمایه دار لیگ برتر؛

قراردادهاى والیبال به 2 میلیارد مى رسد؟

بله، فقط مشــکلى که داریم مربوط به بازیکنان
خارجى اســت. مروان و کایــرو، دو بازیکن 
خارجى جدید ما هســتند که دیرتر به تیم 
اضافه مى شــوند. البته بایــد بگویم که ما 
توانســتیم بازیکنان جدید و خوبى را جذب 

کنیم تــا کنار بازیکنــان قبلى تیمى 
قدرتمند را تشکیل بدهیم.

نبودحاج صفى
و کریمــى چقدر 

روى برنامه هــاى 
شما اثر گذاشت؟

تأثیــرى نــدارد، حاج صفى خودش 
خواســت براى ادامه فوتبالش به اروپا 
برود وگرنه باشگاه آمادگى داشت که

قرارداد او را تمدید کند اما احسان
خواست به اروپا برود.

ن  ســتا ا د
کریمى چه 

بود؟
همه مى دانیم شرایط 

مممممممممممممىىىىىىىىىىىىىىىىى خواهد شانسش را در تیم هاى دیگر امتحان 
کند. من و طاهرى تالش زیادى انجام دادیم 
تا کریمى سپاهانى شود ولى او از ما زمان 
خواســت. به هرحال ما در نهایت یکى 

دو روز دیگر 

مى توانیــم براى 
کریمى صبر کنیــم. اگر قرار 
باشد کریمى دیرتر از این زمان 
به سپاهان اضافه شود به درد 
ما نمى خورد چون نمى تواند 
خــودش را با شــرایط تیم 

هماهنگ کند.

بعد از بازى دوستانه اى 
که با تراکتورســازى

داشتید، اعالم کردید 
براى نیم فصل مهدى شــریفى را 

مى خواهید.
بله، شــریفى بازیکن ســپاهان است که 
براى گذراندن خدمت مقدس ســربازى به 
تراکتورسازى رفته اســت ولى بعد از پایان 
خدمتش باید به ســپاهان برگردد. ما همواره 
با تراکتورســازى و مســئوالن ارتباط خوبى

نظام وظیفه داشته ایم. مســلمًا شریفى بعد از 
پایان خدمتش باید فوراً به سپاهان برگردد. البته 
خوشحالم که شریفى دو ســال در تیمى بازى 

کرده که به تجربه اش اضافه کرده است.
از نظر کارشناسان، سپاهان به همراه 
پرسپولیس و استقالل شانس هاى 

اصلى قهرمانى فصل پیش 

روى شما فشار نمى آورد؟
قطعًا فشــار وجود دارد، بعد از بازگشت من به سپاهان
بعضى شــرایط تغییر کرد. هواداران و کارشناســان از
ســپاهان جام هاى متعددى
مى خواهند، در این شرایط
من به تنهایى نمى توانم از پس
این فشــارها بر بیایم به همین
دلیل باید مثل همیشه باشــگاه هم به کمک ما بیاید.
امیدوارم همانطور که شما گفتید ما به همراه پرسپولیس

و استقالل شانس کسب قهرمانى باشیم.
خیلى ها معتقد هستند دوئل اصلى این
فصل بین کرانچار و برانکو است، این

موضوع را قبول دارید؟
مربیان که قرار نیســت روبه روى هــم در زمین بازى
کنند، این بازیکنان هستند که با عملکردشان در زمین
سرنوشت یک بازى را رقم مى زنند. البته برانکو نسبت
به من جلوتر است چون بیشــتر از دو سال است که در
پرسپولیس حضور دارد و کامًال شــرایط این تیم را در
دست دارد. البته ما هم در مدت کوتاهى توانسته ایم که
تیم را به یک اعتماد به نفس باال برسانیم. ما براى مبارزه

با پرسپولیس به توانایى بازیکنانمان اعتقاد داریم.
این روزها صحبت هاى زیادى در مورد
کرانچار حضور پسر شما یعنى نیکو
در سپاهان شــنید مى شود، آیا شما
به پســرتان توصیه مى کنید که به

سپاهان بیاید؟
من نمى توانم در مورد آینده نیکو حــرف بزنم، نیکو با
تیمش قــرارداد دارد و باید به قراردادش پایبند باشــد.
البته اگر خود نیکو بخواهد به من در ســپاهان ملحق
شود خیلى خوشــحال مى شــوم، همانطور که گفتم

تصمیم گیرنده اصلى در این مسئله نیکو است.

مهاجم ملى پوش کشــورمان پس از پیروزى مقابل تیم دســته اولــى هلند در دیدار 
تدارکاتى عنوان کرد: مدت کوتاهى دور از تمرینات بــودم و هنوز به صورت کامل به 

آمادگى نرسیده ام.
تیم فوتبال هیرنفین هلند به مصاف ُولندام دســته اولى رفت و رضا قوچان نژاد در نیمه 

دوم بازى براى هیرنفین به میدان رفت و موفق شد گل سوم تیمش را به ثمر برساند.
قوچان نژاد در مصاحبه با سایت باشگاه هیرنفین هلند درباره این دیدار گفت: این بازى ها 
تالش براى آمادگى و آزمایش ماست. در این بازى چیزهاى خوبى مثل فشار با توپ را 
تجربه کردیم و این چیزى است ما در فوتبال مى خواهیم. زدن سه گل خیلى خوب بود.

در این چند هفتــه باقیمانده به آغاز وى افــزود: در هر شــرایطى ما باید 
بازیکنانــى مى روند و برخى لیگ تالش کنیم. در این مدت 

اضافه مى شــوند اما این بازیکنــان جدید بــه تیم 
روند باشگاه هاى بزرگ موضوع هیــچ تأثیرى در 
چیز جدید باشد از فصل ندارد. در صورتى که همه 
کرد. در شرایط کنونى گذشته بهتر عمل خواهیم 
ن باید به فکر پیــدا کردن  یکنا ز با
تیم مناســب و کنار گذاشتن 

سابق باشیم.
رضا دربــاره اینکه 
بازهم مثــل بازى 
هیرنفین  گذشــته 
از نیمــه دوم بــه 

میدان آمــد، گفت: 
مدتى کوتاهى دور از 
تمرینات بودم و کمى 
حالت خودم را از دست 
دادم. هنوز به صورت 
کامــل بــه آمادگى 
نرســیدم ولى هنوز 
زمان زیــادى دارم 
تا بازى را از ابتدا به 

میدان بروم.

کردیم و این چیزى است ما در فوتبال مى خواهیم. زدن سه گل خیلى خوب بود.
در این چند هفتــه باقیمانده به آغاز ــزود: در هر شــرایطى ما باید 

بازیکنانــى مى روند و برخى الش کنیم. در این مدت 
اضافه مى شــوند اما این ــان جدید بــه تیم 
روند باشگاه هاى بزرگ ع هیــچ تأثیرى در 
چیز جدید باشد از فصل  در صورتى که همه 
شرایط کنونىه بهتر عمل خواهیم کرد. در

ن ه فکر پیــدا کردن  یکنا ز با
کنار گذاشتن  تیمـب و

باشیم.
ربــاره اینکه 
 مثــل بازى 
هیرنفین  ـته 
ــه دوم بــه 

 آمــد، گفت: 
 کوتاهى دور از 
کمى  ت بودم و
 خودم را از دست 
به صورت هنوز
ل بــه آمادگى
یدم ولى هنوز 
زیــادى دارم 
ى را از ابتدا به 

 بروم.

قوچان نژاد: قوچان نژاد: 
زدن زدن 33 گل به رقیب عالى است گل به رقیب عالى است

سازمان لیگ هم تأثیرى نداشت.

 کوچ به سمت اروپا
دردو سال اخیر اکثر ستاره ها در دو تیم بانک سرمایه 

اند و این دو تیم و پیکان جمع شده 

مربى فوق العاده مى تواند براى او و والیبال ایران ثمرات 
داشته باشد.بســیارى 

 مقاومــت 
علیه  ها  ستاره 

ترانسفر شدن 
صاحبنظران والیبال بعد از 

لیگ جهانى دلیل 

در هر سال، لیگ جارى مى تواند شاهد قراردادهایى دو
میلیاردى باشد. یک میلیارد و500، یک میلیارد و 200،
و یک میلیارد قراردادهایى بود که در لیگ گذشــته
بسیار دیده مى شــد و اگر روند قانونى ادامه پیدا
کند مبالغ به باالترین حد خود خواهد رسید که
به نظر مى رســد نه در والیبال بلکه در
هیچ رشته ورزشــى ایران، این مبلغ
قابل پرداخت نیست و تیم ها شرایط

چنین مخارجى را ندارند. 
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مسابقات جام باشــگاه هاى فوتسال آسیا در حالى از روز 
پنج شنبه آغاز شــده که ایران پرافتخارترین کشور این 

رقابت هاست.
رقابت هاى فوتسال قهرمانى باشــگاه هاى آسیا از روز 
29 تیر ماه در شهر «هوشــى مینه» ویتنام با حضور 14 
تیم آغاز شد و گیتى پسند اصفهان قهرمان فصل گذشته 
لیگ برتر، نماینده ایران در این مسابقات خواهد بود. این 
تیم پیش تر در دو فینال این مســابقات بازى کرده است 
که یک پیروزى و یک شکست در دیدار پایانى رقابت ها 

را در کارنامه دارد.
«ناگویا اوشــنز» ژاپن که در رقابت هاى امسال غایب 
است، با سه قهرمانى و ســه مقام سومى، پرافتخارترین 
تیم این تورنمنت به حساب مى آید، اما فوتسال ایران با 
ســه قهرمانى، دو نایب قهرمانى و یک عنوان سومى، 
بهترین کشور در رقابت هاى باشگاه هاى آسیاست. گیتى 
پســند مى تواند با قهرمانى در مسابقات پیش رو، عالوه 
بر بهبود این رکورد، تهدیدى براى رکورد ناگویا (غایب 
بزرگ این مسابقات) در دوره هاى بعد نیز محسوب شود.

در این دوره از مسابقات، بازیکنان ایرانى زیادى در سایر 
تیم ها توپ مى زنند. حســین طیبى در «تاى سون نام» 
ویتنام، فرهاد توکلــى و قدرت بهــادرى براى «نفت 
الوسط» عراق، على عابدین براى «واموس» اندونزى، 

ایمان احمدى و عماد محمدى براى «ارم» قرقیزستان، 
محمد طاهرى براى «الریان» قطــر،  امین نصرا...  زاده 
براى «دیسى اینوست» تاجیکســتان، پیمان حفیظى 
براى «شــنژن» چین و بهروز جعفرى بــراى «بانک 
بیروت» لبنان به میدان خواهند رفــت. همچنین رضا 
فالح هدایت تیم «واموس» اندونزى و حســین افضلى 
هدایت «دیسى اینوست» تاجیکستان را بر عهده خواهند 

داشت.
گروهبندى رقابت هاى جام باشــگاه هاى آســیا 2017 

ویتنام به شرح زیر است:
گروه A: تاى سون نام (ویتنام)، الظفره (امارات)، ویک 

وایپرز (استرالیا) و ارم (قرقیزستان).
گروه B: نفت الوســط (عراق)، الریان (قطر)، واموس 

(اندونزى) و دیسى اینوست (تاجیکستان).
گروه C: شــورایکا اوزاکا (ژاپن)، گیتى پسند (ایران) و 

شنژن (چین).
گروه D: چونبورى (تایلند)، المالیک (ازبکستان) و بانک 

بیروت (لبنان).
مطابق برنامه اعالم شــده، امروز شنبه 31 تیرماه گیتى 
پسند از ساعت 14 مقابل شنژن چین قرار مى گیرد و روز  
دوشنبه دوم مرداد شورایکا اوزاکا از ساعت 14 به مصاف 

نماینده ایران مى رود.

مرحله یک چهارم نهایى
پنج شنبه - 5 مرداد

1: تیم اول گروه D - تیم دوم گروه C  (ساعت 12)
2: تیم اول گروه C  - تیم دوم گروهD  (ساعت 14:30).

3: تیم اول گروهB- تیم دوم گروه A  (ساعت 17).
4: تیم اول گروه A  - تیم دوم گروه B (ساعت 19:30).

نیمه نهایى
جمعه - 6 مرداد

برنده یک چهارم نهایى یک – برنده یک چهارم نهایى 
3 (ساعت 16).

برنده یک چهارم نهایى 2 – برنــده یک چهارم نهایى 
4 (ساعت 19).

رده بندى
یک شنبه - 8 مرداد

بازنده نیمه نهایى یک – بازنده نیمه نهایى 2 (ســاعت 
.(16

فینال
یک شنبه - 8 مرداد

برنده نیمه نهایى یک – برنده نیمه نهایى 2 (ساعت 19).

وضعیت هافبک دفاعى جوان پرسپولیس مشخص شد و این بازیکن در تمرینات این تیم حاضر شد.
احمد نوراللهى که در نیم فصل گذشته راهى تراکتورسازى شده بود تا دوران سربازى خود را پشت سر بگذارد باتوجه به 
محرومیت این باشگاه از جذب بازیکن وضعیت نامشخصى را پشت سر گذاشت. این بازیکن که با کسرى خدمت 
امیدوار بود در ابتداى این فصل به جمع شاگردان «برانکو ایوانکوویچ» بازگردد و پیراهن شماره 8 سرخپوشان 

را بار دیگر از آن خود کند، در این راه ناکام مانده و البته اکنون با شرایط جدید و جالب توجهى مواجه شده است.
او طبق هماهنگى و همکارى شکل گرفته باید صبح ها در پادگان تربیت بدنى سپاه حاضر شود تا  باقیمانده خدمت 
خود را پشت سر بگذارد و عصرها نیز قادر خواهد بود در تمرینات پرسپولیس شرکت کند و دوران آماده سازى 

فوتبالى خود را در کنار دیگر بازیکنان این تیم بگذراند.
احمد نوراللهى که در فصل هفدهم جایگاه ویژه اى در برنامه هاى برانکو ایوانکوویچ دارد، امیدوار است با آماده 
نگه داشتن بدنى بتواند در اولین فرصت بعد از پایان دوران ســربازى اش به جمع این تیم بازگردد و مهره اى 

تأثیرگذار در فصل آینده براى سرخپوشان لقب گیرد.

 سیاسى کارى عربســتانى ها در مسائل ورزشى 
باعث شــده تا آنها به بهانه عدم امنیت، از حضور 
در ایران سر باز زنند، این درحالى است که به گواه 
کنفدراسیون فوتبال آســیا و فدراسیون جهانى 
فوتبال، مســابقات بین المللى در کشــورمان در 

امنیت کامل برگزار مى شود.
مســعود ســلطانى فر، وزیر ورزش و جوانان  در 
واکنش به این مســئله گفتــه: «در حقیقت ما با 
عربستان در منطقه به لحاظ استراتژیک، منافع 
مشــترك زیادى داریم. این تحریــکات رژیم 
صهیونیستى است که کشــورهاى منطقه را به 

جان هم مى اندازد.»
وزیر ورزش و جوانان ادامه داده: «خوشبختانه ما تا 
به حال بازى این رژیم را نخورده ایم یعنى پوست 
خربزه رژیم صهیونیستى زیر پاى ما نیافتاده ولى 
به نظر مى رسد این پوست خربزه زیر پاى برخى 
از حکام سیاسى عرب به خوبى قرار گرفته است. 
امنیت ایران براى خود ســعودى ها هم روشــن 
و ثابت شده اســت، امیدوارم ســرعقل بیایند و 

مناسبات ورزشى را سیاسى نکنند.»

گیتى پسند به دنبال 
دومین قهرمانى در آسیا

«کریستیانو رونالدو» در لیست 20ورزشکار برتر 
جهان از نظر شــیک پوش ترین در رتبه یازدهم 

قرار گرفت.
یک مجله آمریکایى لیستى از 20 ورزشکار برتر 
از نظر شیک پوشى و مد روز بودن منتشر کرد که 
رونالدو در این لیســت در رتبه یازدهم قرار دارد. 
پوشــش رونالدو در این مجله «بــا تنوع زیاد» 
توصیف شده اســت. «لویس همیلتون»، «ماریا 
شاراپووا» و «راجر فدرر» در این لیست باالتر از 
رونالدو قرار دارند. «راســل وست بروك» ستاره 

NBA در این لیست نفر اول است.

رونالدو، یازدهمین 
ورزشکار 

شیک پوش  جهان

پوست خربزه 
رژیم صهیونیستى 
زیر پاى عربستان

حضور مجتبى جبارى در استقالل شاید جنجالى ترین و پرحاشیه ترین انتقال بازار نقل و انتقاالت تابستانى فوتبال ایران باشد. ستاره اى که 
با وجود مشکالت زیاد همچنان محبوب هواداران است و همین موضوع نقش پر رنگى در بازگشت جبارى به استقالل داشت.جبارى در تهران فرصت 

چندانى براى تمرین با استقالل پیدا نکرد تا اولین تمرینات رسمى او با آبى ها به ایروان موکول شود. هافبک طراح آبى ها در ارمنستان شروع خوبى با استقالل 
داشت و حتى در دیدار دوستانه بیش از 40 دقیقه براى منصوریان به میدان رفت اما بعد از این دیدار بود که باز هم از تمرینات استقالل دور شد تا نگرانى ها 
پیش از برگزارى تست پزشکى آبى ها درباره او به اوج برســد. جبارى در ایروان چند جلسه اى به تمرینات اختصاصى وزنه و هوازى پرداخت اما در آخرین 
روزهاى اردوى استقالل دوباره به تمرینات گروهى بازگشت تا در آخرین دیدار دوستانه دوباره پیراهن استقالل را بر تن کند.جبارى روز سه شنبه هفته گذشته 
اولین تمرین خود پیش چشم هواداران استقالل را پشت سر گذاشت و البته روز خوبى در کنار دیگر بازیکنان داشت. شماره 8 استقاللى ها در تمامى آیتم هاى 

تمرینى حضور موفقى داشت و توانست بدون مشکل با دیگر بازیکنان تمرین کند  از چند روز تا شروع لیگ، با آمادگى کامل خود هواداران و منصوریان را براى 
شروع فصلى موفق امیدوار کند. 

آمادگى باالى خرید جنجالى استقالل

آمادگى باالى خرید جنجالى استقالل

موضوع بدهى محمد پروین پسر اسطوره فوتبال ایران به شرکت بازرگانى دولتى ایران بعد از گذشت 
چند سال هنوز رفع نشده است و نامبرده بر اســاس نامه نگارى هاى داخلى این شرکت بیش از 24 

میلیارد تومان بابت خرید برنج و شکر از ذخایر در گردش شرکت بازرگانى دولتى ایران بدهى دارد.
به گزارش تسنیم، پسر اسطوره فوتبال براى دریافت ترهینى برنج از دولت از سند ویالى پدر خود یعنى 
على پروین در منطقه ییالقى در لواسان استفاده مى کند و آن را نزد شرکت بازرگانى  گرو مى گذارد 
اما به دلیل عدم پرداخت بدهى خود به دولت، شرکت بازرگانى دولتى ایران اقدام به مزایده این ملک 
براى دریافت پول دولت مى کند اما این ویالى گرانقیمت به فروش نمى رسد. بنابراین گزارش، درباره 
مزایده انجام شده به نظر مى رسد که  قیمت کارشناسى این ملک  بیشتر از ارزش واقعى آن است. عدم 
استقبال از مزایده و نبود حتى یک پیشنهاد براى خرید آن، گویاى حقیقت امر و مبین تفاوت قیمت 
کارشناسى با ارزش واقعى ملک است. از طرفى نیز باید در نظر داشت در بازار راکد ملک و مستغالت 
به خصوص براى واحدهاى گرانقیمت و ییالقى، فروش ملک حتى با قیمت واقعى و زیر قیمت واقعى 

نیز، به سادگى ممکن نیست.
حاال بر اساس اینکه ویالى 33/5 میلیارد تومانى على پروین در منطقه ییالقى لواسان بابت بدهى 
برنج و شکر دولتى در مزایده به فروش نرسید، دولت قصد تملک آن را دارد و بنابراین نه تنها طلب 
دولت نقد نشده است بلکه دولت باید حدود ده میلیارد تومان بابت مابه التفاوت قیمت کارشناسى شده 

ملک و میزان بدهى پسر پروین به او نقداً بپردازد.
  عدم استقبال از خرید ملک، توجیه قابل قبولى براى توقیف و تملیک ملک از سوى بازرگانى دولتى 
و پرداخت این مابه التفاوت از طرف بازرگانى دولتى به پروین نیســت و این اقدام با مصالح و منافع 
شرکت و  با سیاست هاى جارى دولت در تعارض است، زیرا مشخص نیست که قصد چه بهره بردارى 
و استفاده اى از این ملک براى یک شرکت دولتى وجود دارد و در نهایت این ملک ممکن است صرفًا 

محلى براى تفریح و تفنن شود.
بنابراین گزارش،  محمد پروین مدیر عامل شرکت «رنگین ســفره ایرانیان» نامه اى به شجاعى 
دادستان دیوان محاسبات براى استمهال ِدین خود به دولت نوشته و خواستار پرداخت قسطى آن به 

دولت شده است.

ویالى 33/5 میلیاردى «پروین» 
خریدار نداشت!
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فوتسال باشگاه هاى آسیا از روز پنج شنبه آغاز شد

محمد تقوى، بازیکن سابق باشگاه استقالل و تیم ملى 
که بعد از سال ها به ایران برگشته است، این روزها خود 
را براى حضور روى نیمکت تیم پدیده در لیگ هفدهم 
 BBC آماده مى کند. پیشکسوت استقالل و مفسر
فارســى مهمان خبرآنالین بود و در یک گفتگوى 
صمیمى از شرایط خودش و اوضاع فوتبال ایران حرف 

زد. بخش هایى از این گفتگو را بخوانید:
براى همه جالــب بود که چطور 
بعد از این همه ســال به ایران 

برگشتید؟
من بعد از 14 سال به دعوت باشگاه پدیده آمدم. البته 
قبًال هم یک سفر کوتاه داشــتم اما امسال به عنوان 
مسئول فنى این باشگاه در خدمت هستم. در این دو ماه 
هم به اندازه کافى با شرایط فوتبال ایران آشنا شده ام. 

تغییرات فوتبــال ایران در این 
مدت را چطور دیدید؟

واقعیت این است که نسبت به دو دهه پیش من تغییر 
آنچنانى ندیده ام و نمى گویم پیشرفتى نداشتیم ولى 

سرعت پیشرفت خیلى کم و کند بوده است.
دلیلتان براى بازگشت شخصى 
بــود؟ خیلى ها فکــرش را هم 
نمى کردند روزى محمد تقوى 

به ایران برگردد. 
راســتش را بخواهید کالس هاى مربیگرى چیزى 
نیست که در شــش ماه یا شــش هفته تمام شود. 
مهمترین چیز براى من هم این بود که در این مدت 
با فوتبــال انگلیس کامًال عجین شــوم. در حقیقت 

کالس هاى مربیگرى فقط سرفصل ها را به من ارائه 
مى دهد، اما باید وارد فاز عملى شد. من در این مدت 
تمرینات استون ویال و وست برومویچ را تحت نظر 
داشتم. به کمپ تیم هاى ملى انگلیس سر مى زدم و 

االن تصمیم گرفتم به ایران برگردم.
بعضى شــیطنت ها بــه نظر 
مى رســید مانِع از کار شما در 

داخل مرزهاى ایران شود.
نه. من مفسر ورزشى و عضو انجمن مربیان انگلیسى 
هستم. فقط کار ورزشى مى کنم و در ادامه کالس هایم 
حاال وارد فوتبال حرفه اى شده ام. من هیچ مشکلى 
براى برگشــت به ایران نداشتم و خواســتم با این 
کارم دو نشــان را بزنم. چرا که کار عملى من شروع 
شــده و براى مدرك pro-license باید حتماً در 
یک تیم حرفه اى مشغول به کار مى شــدم و بعد از 
تز خودم که درباره انتقال توپ به حمله اســت، دفاع

 مى کردم.
چرا پدیده؟ در این مدت حتماً 

پیشنهادات زیادى داشته اید.
من چهار سال پیش براى کادرفنى استقالل پیشنهاد 
دریافت کرده بودم که آن را رد کردم. دو سال پیش هم 
مجدداً درخواستى آمد، اما دوست نداشتم بیایم. در دو 
سال اخیر با آقاى مهاجرى ارتباط نزدیکى داشتیم و 
ایشــان خیلى تأکید کردند که یک بار من از نزدیک 
شاهد کار باشم و این شد که به عنوان مسئول فنى تیم 

پدیده حاضر مى شوم.

مفسر مفسر BBCBBC فارسى روى نیمکت پدیده   فارسى روى نیمکت پدیده  

تقوى: هیچ  وقت براى بازگشت تقوى: هیچ  وقت براى بازگشت 
مشکل نداشتممشکل نداشتم
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چهل تکه

یک جوان 20 ساله که در گاودارى کار مى کند توسط یک گاو نر در 
مزرعه اى دورافتاده در غرب استرالیا مورد حمله قرار گرفت و انگشت 

شست دستش به شدت آسیب دید.
«زك میچل» درباره این حادثه گفته است که لگد گاو باعث برخورد 
دستش به نرده ها شد. وى قبل از اینکه تحت عمل پیوند قرار بگیرد، 
دو عمل جراحى ناموفق براى اتصال مجدد انگشت شست به دستش 

داشت.
عمل پیوند انگشت شست پا با انگشت شست دست «زك» که در 

بیمارستان سیدنى استرالیا صورت گرفت هشت ساعت طول کشید.
طول درمان و دوران نقاهت «زك میچل» براى اینکه بتواند از انگشت 

جدیدش استفاده کند 12 ماه برآورد شده است.
بیمارستان سیدنى مدعى شده اســت که این عمل پیوند، بى سابقه 

بوده است. 

مرد جوان چینى که پس از مرگ خواهرش، از 20 سال قبل براى 
شادى مادر بیمارش لباس زنانه مى پوشد، توجه رسانه ها را به خود 

جلب کرده است.
این جوانمرد که نامش فاش نشده، پس ازمرگ خواهرش وبخاطر 
وابستگى شدید مادر به دخترجانباخته و براى بدتر نشدن بیمارى 
روحى زن کهنسال، طى ساعاتى از روز خود را شبیه خواهرش گریم 

کرده ودرکنارمادرش قرارمى گیرد تا اودرآرامش باشد.
مادر این پســر فداکار نیز هیچگاه تصورنمى کند دخترش وجود 
ندارد. زن سالمند درگفتگوباهمســایه ها وآشنایان خانوادگى شان 

دائم ازمحبت هاى دخترش(!) سخن مى گوید.
ساکنان محلى و همســایگان این خانواده معتقدند پسر چینى با 

فداکارى هایش ثابت کرده یک جوانمرد تمام عیار است.

«جان اگبرن» 36 ساله با لپ تاپش مشغول کار بود که ناگهان دچار ایست 
قلبى شد اما دو پلیسى که تصادفاً در آن زمان در کنار او بودند به فاصله یک 
دقیقه ماساژ قلبى را شروع کردند و به اورژانس تلفن زدند و کمک خواستند.

این دو پلیس 42 دقیقه به نوبت، ماساژ قلبى تنفسى  را ادامه دادند تا اینکه 
قلب «جان» دوباره شروع به تپیدن کرد.

«الرنس گوییلر» و «نیکولینا باجیچ» دو پلیس شهر شارلوت در ایالت 
کارولیناى شمالى با این کار خود واقعاً زندگى را به جان اگبرن که پدر سه 
فرزند است برگرداندند، چرا که معموًال اگر ایست قلبى تنفسى بیش از 20 
دقیقه طول کشد و بیمار عالئم حیاتى نداشته باشد امدادگران اقدام به احیا 

و ماساژ قلبى نخواهند کرد.
پس از رسیدن اورژانس، جان اگبرن به بیمارستان منتقل شد و پزشکان او 

را در کماى طبى فرو بردند تا به بهبود او کمک کنند.

پیوند انگشت شست پا 
با انگشت شست دست

زنانه پوشى مرد چینى
 براى مادر

مرده اى
030201 که دوباره زنده شد  

دخترى که یک پسر را کشــته و به جرم قتل شبه عمد 
به پرداخت دیه محکوم شده بود از قضات دادگاه کمک 

خواست و درخواست تقسیط دیه را مطرح کرد.
رسیدگى به این پرونده از شامگاه هفدهم مردادماه 93 به 
دنبال کشته شدن مرد 32 ساله اى به نام «علیرضا» در 
خانه اى در بلوار فردوس در دستور کار مأموران کالنترى 

133شهر زیبا قرار گرفت.
شواهد نشان مى داد این مرد و دختر مورد عالقه اش به 
نام «مهسان» در خانه یکى از دوستانشان میهمان بودند 
که بین آنها درگیرى رخ داد و دختر جوان پس از مجروح 

کردن علیرضا به مکان نامعلومى گریخت.
جنازه به پزشــکى قانونى منتقل و علت مرگ جراحت 

شدید و پارگى عروق دست اعالم شد.
19 روز از این ماجرا گذشــته بود که تالش پلیس براى 
ردیابى دختر جــوان نتیجه داد و وى در غرب کشــور 

بازداشت شد.
مهسان گفت: «من و علیرضا به خانه دوست مشترکمان 
"سولماز" رفته بودیم تا در اسباب کشى به او کمک کنیم. 
بعد از پایان کار علیرضا براى خرید از خانه بیرون رفت. 
من و سولماز که هر دو به شیشــه معتاد بودیم مشغول 
کشیدن شیشه شدیم. وقتى علیرضا به خانه برگشت من 
تحت تأثیر مصرف شیشه بودم و حال طبیعى نداشتم که 
با علیرضا درگیر شدم. من فکر مى کردم او قصد آزار مرا 

دارد که با کارد آشپزخانه یک ضربه به دست او زدم.»
به دنبال اعتــراف هاى دختــر جــوان وى در دادگاه 
کیفرى سابق اســتان تهران پاى میز محاکمه ایستاد و 
گفت: «من واقعًا قصد کشــتن او را نداشتم و حتى فکر 
نمى کردم ضربه اى که به دست او زده ام بتواند منجر به 

مرگش شود.»
در پایان جلســه هیئت قضائى وارد شور شد و با توجه به 
اینکه ضربه وارد شده به دست قربانى نوعًا کشنده نبوده 
است مهسان را از قتل عمد تبرئه و وى را به جرم قتل شبه 
عمد به سه سال زندان و پرداخت دیه محکوم کرد. این 
حکم اما در دیوان عالى کشور تأیید نشد و پرونده براى 

رسیدگى دوباره به شعبه همعرض فرستاده شد.
مهسان این بار در شعبه دهم دادگاه کیفرى یک استان 

تهران پاى میز محاکمه ایستاد. وى در تشریح جزئیات 
زندگى اش گفت:« 12 ســاله بودم که بــراى اولین بار 
مواد مخدر مصرف کردم.چند ســال بعد بود که متوجه 
شــدم به دام اعتیاد افتاده ام. زندگى ام تباه شده و همه 
فکرم تهیه پول مواد مخدر بود که با علیرضا آشنا شدم. 
من به او عالقــه مند بودم و انگیزه اى براى کشــتن او 
نداشتم. اما آخرین بار متوجه شدم قصد آزار مرا دارد. به 
همین خاطر ترسیدم و با چاقو یک ضربه به دستش زدم. 
بالفاصله پشیمان شدم و او را به بیمارستان رساندم. در 
بیمارستان دست علیرضا بخیه شد اما وقتى همراه او به 
خانه اش برگشتم او خودش بخیه هاى دستش را باز کرد 

و خونریزى شروع شد.من هم از ترسم فرار کردم.»

در پایان آن جلسه هیئت قضائى مهسان را از قتل عمد 
تبرئه و به جرم قتل شبه عمد به پرداخت دیه محکوم کرد.
حکم در دیوان عالى کشور تأیید شده بود اما مهسان به 
دلیل ناتوانى در پرداخت دیه در زندان ماند و درخواست 
اعسار را مطرح کرد. وى در شعبه چهارم دادگاه کیفرى 
یک استان تهران به ریاســت قاضى اصغرعبداللهى و با 
حضور یک مستشــار پاى میز محاکمه ایستاد و اشک 
ریخت. وى گفت: «نزدیک به ســه ســال است که در 
زندانم، مواد مخدر را ترك کرده و درسم را ادامه داده ام،  
من به اندازه کافى تنبیه شده ام ولى پولى براى پرداخت 
دیه ندارم، از قضات دادگاه تقاضا دارم مبلغ دیه را تقسیط 
کنند تا بتوانم بعد از آزادى از زنــدان کار کنم و دیه را به 

صورت قسطى به اولیاى دم بپردازم.»
اشــک هاى بى امان این دختر که حضار را متأثر کرده 
بود موجب شــد تا وکیل مدافع وى در پرداخت دیه به 

او کمک کند.
وکیل مدافع مهســان گفت: «من حق الوکاله اى نمى 
خواهم و حاضرم پیش پرداخت دیه را بپردازم تا این دختر 
به زودى آزاد شــود و مابقى دیه را با کارى شرافتمندانه 

پرداخت کند.»
در پایان جلسه هیئت قضائى وارد شور شد و درخواست 
اعسار مهسان را پذیرفت. به این ترتیب قرار شد وى دیه 
را به کمک وکیلش قســطى به اولیاى دم بپردازد و به 

زودى از زندان آزاد شود. 

درآخرین روزهاى  تیرماه سال جارى راننده خودروى پورشه 
با مراجعه به کالنترى 101 تجریش به مأموران گفت:  «دو 
تن از سرنشینان موتورســیکلتى که یک نفر از آنها لباس 
پلیس به تن داشت، قصد سرقت خودرویم را داشتند که با 
مقاومت من موفق به این کار نشدند اما مدارك خودرو را به 

سرقت بردند.»
با شکایت این مرد و به دستور بازپرس شعبه هفتم دادسراى 
ناحیه 2 تهران  پرونده «سرقت تحت پوشش مأمور» براى 
رسیدگى در اختیار اداره پنجم پلیس آگاهى تهران بزرگ 

قرار گرفت.
شاکى پرونده با حضور در اداره پنجم پلیس آگاهى مدعى 
شد: «در حال رد شدن با ماشــینم در منطقه الهیه بودم که 
سرنشیان موتورسیکلت که یک نفر از آنها لباس پلیس به تن 
داشت ، جلوى مرا گرفته و از من درخواست مدارك خودرو را 
کرد. آنها از من خواستند تا از ماشین پیاده شوم اما من  قبول 
نکردم ؛ ناگهان یک نفر از آنها پالك عقب خودرو را کند تا با 
این کار  مرا مجبور به پیاده شدن کند. من که به نحوه برخورد 
آنها اعتراض کرده بودم، تصمیــم گرفتم  با پلیس تماس 
بگیرم، هنگامى که قصد تماس گرفتن با پلیس را داشتم، 
آنها سوار موتور شدند و به سرعت از آن محل متوارى شدند، 
دیگر اطمینان پیدا کردم که آنها پلیس نبودند و قصد داشتند 
تا به این شیوه ماشین را سرقت کنند که موفق به این کار 

نشدند اما مدارك خودرو را با خودشان بردند.»
در ادامه یک روز بعد از شــکایت مرد پورشه سوار، پرونده 
مشــابه دیگرى در اختیار اداره پنجم پلیس آگاهى تهران 
بزرگ قرار گرفت مبنى بر اینکه سرنشــینان یک دستگاه 
موتورسیکلت طرح هوندا در پوشش پلیس اقدام به سرقت 

یک دستگاه موتورسیکلت 250 سى سى کرده اند .
شــاکى پرونده پس از حضور در اداره آگاهى گفت :  «در 
محدوده میدان تجریش در حال تردد بودم که دو نفر که یکى 
از آنها لباس نظامى بر تن داشت سوار بر یک  موتورسیکلت  
جلوى مرا گرفت و  قصد توقیف موتورم را داشت و به این 
بهانه از من درخواست مدار ك کردند. پس از اینکه مدارك 
موتور را به آنها تحویل دادم مرا از موتور پیاده کردند و به من 
گفتند به کالنترى مراجعه کنم و خودشان سوار موتور من از 
محل دور شدند، پس از مراجعه به کالنترى متوجه شدم که 

پلیس اصًال به این شیوه و شگرد اقدام به توقیف وسایل نقلیه 
نمى کند و آن دو نفر در حقیقت سارق بودند.»

با توجه به وقوع سرقت هاى مشــابه در مناطق تجریش، 
نیاوران، الهیه و خیابان گاندى و با اطالعاتى که مأموران 
از سارقان به دســت آوردند، طرح مهار در محدوده وقوع 

سرقت ها انجام شد.
سرانجام پس از دو هفته مأموران کالنترى 118 ستارخان در 
زمان گشتزنى، به سرنشنیان  موتورسیکلت طرح هوندا 125 
که دقیقاً یک نفر از آنها لباس پلیس به تن داشت مشکوك 

شدند و بالفاصله آنها را دستگیر کردند.
با انتقال سرنشینان موتورســیکلت به کالنترى و پس از 
چهره نگارى هاى انجام شده توسط شاکیان مشخص شد 
سرنشینان موتورسیکلت همان سارقانى هستند که در لباس 

مأمور پلیس از افراد پولدار سرقت مى کردند.
متهمان به نام هاى «هاشم» 26 ساله و «سعید»24 ساله به 
جرم خود اعتراف کردند و انگیزه سرقت هاى خود را ترس 
مردم، برترى نسبت به دیگران و لذت بردن عنوان کردند. 
دو سارق جوان  به مأموران گفتند:  «بعد از اینکه از وسایل 
نقیله سرقتى لذت کافى را مى بردیم آن را همانجاى سرقت 

رها مى کردیم.»
در پایان سرهنگ داوود فـرد، معاون مبارزه با سرقت هاى 
خاص پلیس آگاهى تهران بزرگ با اعالم این خبر گفت: «با 
توجه به اعتراف متهمان به سرقت هاى مشابه و با دستور  
بازپرس محترم پرونده متهمان جهت شناسایى و تحقیقات 
بیشتر در اختیار اداره پنجم پلیس آگاهى تهران بزرگ قرار 

داده شدند.»

ضمانت مرد تنها از یک قاتل زندانى در خرمشهر باعث 
شــد تا دو مرد از طایفه خانواده مقتول دســت به قتل 

پیرمرد تنها در خرمشهر بزنند.
رئیس پلیس خرمشهرگفت: ســاعت 13 روزسه شنبه 
مورخ27تیرماه ســال جارى دو مرد با لباس محلى که 
خود را به عنوان مهمان معرفى کرده بودند وارد خانه اى 
در منطقه کوتشیخ خرمشهر مى شوند و سپس با بیرون 
کشیدن اسلحه از زیر لباسشــان اقدام به تیراندازى به 
سمت مرد 70 ســاله مى کنند و پس از قتل پا به فرار 

مى گذارند.
سرهنگ نادر سهیلى اظهار داشــت: با اعالم این خبر 
خیلى زود مأموران وارد عمل شــدند و در گام نخست 

تحقیقات پى بردند که دو مرد مسلح قبل از جنایت، در 
منطقه نزدیک به پل جدید خرمشــهر به پسر این مرد 
حمله کرده و پسر جوان را از ناحیه پا مجروح کرده اند که 
اهالى محل پسر جوان را به بیمارستان منتقل کرده اند.

رئیس پلیس خرمشــهر در ادامه گفت: انگیزه قاتل به 
دلیل ضمانت این پیرمرد براى آزادى موقت یک قاتل 
در اهواز بود و دو مرد مسلح که از طایفه مقابل (خانواده 
مقتول) بودند پس از تهدیدهاى زیاد دست به قتل این 

پیرمرد تنها زده اند.
بنا به ایــن گزارش، بــا وجود فرارى بــودن متهمان 
تحقیقات پلیســى براى دســتگیرى دو مرد مسلح در 
دستور کار مأموران قرار دارد و تیم هاى پلیسى در استان 

خوزستان تجسس هاى پلیسى را آغاز کرده اند.
فرمانده نیروى انتظامى خرمشهر در پایان گفت: قاتل 
متوارى است و عملیات جستجو براى دستگیرى او در 

سطح استان خوزستان فعال شده است.

رئیس پلیس شهرستان مالرد از دستگیرى جاعل اسکناس 
خبر داد.

سرهنگ برزو همتى با اعالم این خبر اظهار داشت: در پى 
اخبار و اطالعات رسیده مبنى بر خرید اجناس با اسکناس 
جعلى در مالرد، بررسى موضوع به صورت ویژه در دستور کار 

مأموران پلیس قرار گرفت. 
این مقام انتظامى افزود: مأموران پلیس با تشکیل تیم عملیاتى 
و چند شبانه روز کار اطالعاتى موفق به شناسایى مخفیگاه 
متهم شده و به محل مورد نظر اعزام شدند که متهم با دیدن 
مأموران اقدام به فرار کرد که با عکس العمل سریع پلیس 

دستگیر شد. 
وى بیان کرد: در بازرســى از محل مورد نظــر مقدار پنج 
میلیون ریال اسکناس جعلى کشــف و متهم به کالنترى 

انتقال داده شد.
 رئیس پلیس شهرســتان مالرد در پایان خاطر نشان کرد: 
متهم در بازجویى هاى صورت گرفته پس از ارائه اســناد و 
مدارك کشف شده توسط پلیس به جرم خود معترف شده و 

پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائى معرفى شد. 

8 مرد مســلح به جوان روحانى در نیشابور به صورت شبانه 
حمله کردند و به او 16 ضربه چاقو زدند.

 رئیس پلیس اســتان خراســان رضوى گفت: ســاعت 
22و15دقیقه یک شنبه گذشته جوانى موتورسوار به روحانى 
جوان که لباس شخصى به تن داشت در خیابان رازى نیشابور 

نزدیک شده و با افشانه فلفلى به او حمله ور شد. 
سردار بهمن امیرى مقدم افزود: در این لحظه سرنشینان دو 
خودروى پژو 405 و پراید 132 که بنا بر گفته روحانى جوان 
هفت یا هشت نفر بودند با چوب و چاقو به این روحانى فعال 
در حوزه امر به معروف و نهى از منکر حمله ور شده و او را با 16 

ضربه چاقو مجروح کردند.
وى گفت: ضاربان از صحنه فرار کردند و پیکر غرق در خون 
روحانى 36ساله که «احمد نصر آبادى» نام دارد به بیمارستان 

نیشابور منتقل شد.
سردار امیرى مقدم اظهار داشت: خوشــبختانه با مراقبت 
هاى ویژه و تالش پزشکان حال عمومى روحانى جوان با 

وجود آنکه دو ضربه چاقو به ریه اش آســیب رسانده رو به 
بهبودى است.

رئیس پلیس استان خراسان رضوى گفت: دستورات الزم با 
پشتیبانى و هدایت هاى دستگاه قضائى و دادستان نیشابور 
براى شناسایى و دستگیرى عامالن حمله به روحانى جوان 
که امام جماعت مسجد روستاى معتمدیه از توابع شهرستان 

فیروزه خراسان رضوى است ادامه دارد.
پس ازحمله یک مرد در متروى شهر رى، این دومین حمله به 

افرادى است که ملبس به لباس روحانیت هستند.

انتشــار جزئیات آزار و اذیت دختر بچه هفت ساله کرجى 
توسط ناپدرى معتاد و شیطان پرستش در فضاى مجازى با 

واکنش هاى متعدد مردمى روبه رو شد.
رضا شاکرمى، دادستان اســتان البرز در واکنش به این خبر 
گفت: «بررســى ها نشــان داد تاکنون چنین پرونده اى در 
استان البرز تشکیل نشده و وقوع چنین اتفاقى در استان را 

تکذیب مى کنم.»
این تکذیبیه، پاسخ مؤسسه خیریه اى که خبر اولیه  را منتشر 
کرد در پى داشت؛ مؤسسه اى که مددکاران آن ازنخستین 
ساعات انتقال «کیمیا» هفت ساله به بیمارستان درکنارش 

بودند.
فاطمه دانشــور، مدیرعامل این مؤسســه و رئیس کمیته 
اجتماعى شوراى شــهرتهران در این باره گفت: «به عنوان 
مدیر مؤسســه «صحت » این پرونده را 100 درصد تأیید 
مى کنم، حتى آقاى اسدبیگى رئیس اورژانس اجتماعى کشور 
نیز موضوع را تأیید کرده است. اما با توجه به اینکه کیمیا و 

مادرش اهل کرج بودند ولى این جرم درشهردیگرى خارج 
ازاستان البرزاتفاق افتاده، پرونده اى در دادسراى استان البرز 

در این باره تشکیل نشده است.
کیمیاى هفت ســاله که در حال حاضر تحت سرپرســتى 
بهزیستى تهران در یکى از بیمارستان هاى پایتخت تحت 
درمان قرار دارد، به مدت دو ماه در خانه ناپدرى و در شرایطى 
که مادر با قرص خواب بیهوش مى شد، صبح و شب هدف 
آزار و تجاوز وحشیانه ناپدرى معتاد و شیطان پرستش قرار 
مى گرفت و گاهى اوقات در اختیار دوســت ناپدرى اش نیز 

قرار مى گرفت.
این کودك همه صحنه هاى هولناك جنایت هاى سیاه را به 
خوبى به یاد دارد.حال آنکه مادرش که از اختالالت هیجانى و 
اعتیاد رنج مى برد از ماجراى تجاوز به دخترکوچولویش اظهار 
بى اطالعى مى کند. این کودك که پس از افشاى راز سیاه 
ناپدرى اش تحت چند عمل جراحى دریکى ازبیمارستان هاى 
تهران قرار گرفته است به گفته مددکاران، نیاز به دوره هاى 

روان درمانى دارد.
رئیس اورژانس اجتماعى کشــور نیز گفت: پرونده تجاوز 
ناپدرى به کیمیا در بهزیستى وجود دارد و هم اکنون کیمیاى 
هفت ساله در بهزیستى یکى از شــهرهاى استان تهران 

نگهدارى مى شود.
حسین اسدبیگى، در رابطه با اتفاق دلخراشى که براى کیمیا از 
سوى ناپدرى اش رخ داده، گفت: چنین پرونده اى در اورژانس 

اجتماعى کشور وجود دارد.
وى ادامه داد: متأســفانه چند ماه پیــش و در همان زمانى 
که این پرونده تشکیل شــد و کیمیا را به بیمارستان آورده 
بودند، موضوع را شنیده و متأثر شــدم و به طور تصادفى در 
همان مرکزى که در شهر تهران این کودك را پذیرش کرد 

حضور داشتم. 
کیمیا که اسم مستعار این کودك است و بارها مورد تجاوز قرار  
گرفته با نام دیگرى پذیرش شد.او از شهر دیگرى به استان 

البرز و سپس براى درمان به تهران منتقل شده بود.

اسدبیگى گفت: مأموران اورژانس اجتماعى پس از بررسى 
پرونده و وضعیت کودك، موضــوع را به نیروى انتظامى و 
دادستانى شهر مربوطه-خارج از استان البرز- اعالم کرده 
و بدین  ترتیب ناپدرى متجاوز این کودك نیز در همان شهر 

دستگیر و زندانى شد.
وى ادامه داد: اکنون از وضعیت ناپــدرى اطالعى نداریم 
که هنوز در زندان اســت یا خیر، اما در حال حاضر کیمیا در 
بهزیستى و در یکى از شهرهاى اســتان تهران نگهدارى 

مى شود. 

نقشه 2 جوان براى خوشگذرانىمهسان از زندان زنان آزاد مى شود
 با ماشین هاى بچه پولدارها

قتل پیرمرد 
به دلیل ضمانت از 
یک قاتل زندانى

راز اسکناس هاى جعلى در مالرد

ماجراى کیمیاى 7 ساله واقعیت داردجزئیات حمله شبانه 8 مرد به مرد روحانى
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آمازون با خرید 13/7 میلیارد دالرى فروشگاه زنجیره اى 
آنالین Whole Foods نگاه تمام رســانه هاى مطرح 
جهان را به سمت خود جلب کرده است. سرمایه گذارى 
کالنى که آمازون در حوزه مواد غذایــى انجام داده در 
نوع خود جالب توجه اســت. در همین ارتباط آمازون به 
تازگى از محصول جدیدى به نام Dash Wand رونمایى 
کرد. محصولى کــه به طور رایگان با الکســا در ارتباط 

است.
آمازون براى آنکه موفق شــود نظر مســاعد خریداران 
را به ســمت این محصول جذب کند، اعالم کرده است 
مشترکان Amazon Prime مى توانند این محصول را با 
پرداخت 20 دالر خریدارى کرده و به همراه آن یک کارت 
هدیه 20 دالرى آمازون و یک سرویس 90 روزه تحویل 
رایگان مواد غذایى از Amazon Fresh را دریافت کنند. 
(به عبارت دقیق تر مشتریان این سرویس محصول فوق 

را رایگان دریافت مى کنند.)
Amazon Fresh به طور معمول 15 دالر از مشترکان 

خود حق سرویس ماهانه دریافت مى کند. تمام بازاریابى 
که آمازون در ارتباط با Dash Wand انجام مى دهد روى 
سفارش خواروبار متمرکز است. اما این محصول جدید 

چیست که آمازون تا به این اندازه روى آن متمرکز شده 
است؟ Dash Wand ابزارى اســت که مى تواند بارکد 
مواد غذایى را بخواند، واحدهاى اندازه گیرى مختلف را به 
یکدیگر تبدیل کند، دستورات صوتى را دریافت کند و در 
نهایت کل مواد غذایى مورد نیاز آشپزخانه  یک خانواده را 
به فروشگاه آمازون سفارش دهد. محصولى که در تعامل 

با الکسا کار مى کند.
آمازون با معرفى این محصــول در حقیقت یک تیر و دو 
نشان زده اســت. اول آنکه محصولى را معرفى مى کند 
که با ســرویس تحویــل Amazon Fresh در تعامل 
است و دوم آنکه مسیر ورود دستیار شخصى الکسا را به 

آشپزخانه ها بیش از پیش هموار کرده است.
 Dash Wand  در مقایسه با اسکنر بارکدخوان صوتى 
Amazon Dash که اکنون به دست فراموشى سپرده 

شده کوچک تر بوده و ســاده تر طراحى شده است. ابعاد 
این محصول استوانه اى شــکل 5,6 اینچ بوده و از یک 
پوشش سیاه و سفید در ســاخت آن استفاده شده است. 
این محصــول را مى توان از طریــق آهنربایى که روى 
بدنه آن تعبیه شده است به درب یخچال چسباند. روى 
این محصول دو دکمه بــه همراه یک حلقه LED وجود 
دارد. کاربر با فشار دکمه اول قادر است بارکدى که روى 

محصوالت غذایى وجود دارد را اســکن کند. اگر بارکد 
محصولى شناسایى شود نور چراغ LED خاموش و روشن 
 Amazon شده و آیتم انتخاب شده به سبد خرید آمازون یا

Fresh افزوده شده و آماده خرید مى شود.

اگر کاربر به طور اتفاقى یک بار دیگر محصول را اسکن 
کند دستگاه به اندازه کافى هوشمند است که تنها یکبار 
خرید را لحاظ کند. اگر Dash Wand موفق نشود کاالیى 
را شناسایى کند الکسا هشدار الزم را صادر کرده و سئوال 
مى کند چه چیزى را اسکن کرده اید. پس از ثبت دستورات 
اعالنى روى گوشــى کاربر نشــان داده مى شود و به او 

درباره سفارشى که داده است گزارش مى دهد.
در ادامه کارمندان سرویس Amazon Fresh سفارش 
غذایى کاربر را درب خانه بــه او تحویل مى دهند. تنها 
 Dash و محصول قدیمى Dash Wand تفاوتى که میان
وجود دارد این اســت که Wand از دستیار صوتى الکسا 
استفاده مى کند در حالى که Dash از سامانه تشخیص 
صداى خودش استفاده مى کرد. این محصول به دو باترى 
AAA تجهیز شده و همچنین قابلیت اتصال به واى فاى 

را نیز دارد. همچنین یکسرى از ویژگى هاى تعبیه شده در 
آمازون اکو همچون جســتجو به منظور  دریافت دستور 

غذایى یا پیدا کردن رستوران در آن تعبیه شده است.

  Dash Wand
در خدمت زنان خانه دار

رامین مشکاه

 محققــان موفق به طراحى دســتگاهى شــدند که به 
گوشى هاى آیفون متصل مى شــود و تمامى مکالمات 

را ضبط مى کند.
این فناورى جدید کــه PhotoFast نــام دارد توانایى 
ضبط تمام مکالماتى را که با اپلیکیشن هایى مانند وایبر، 
واتساپ، وى چت، الین، اســکایپ و فیسبوك مسنجر 

انجام مى شود دارد.
ضبط تماس ها با آیفون همواره کارى پر دردسر بوده و 
کاربران براى انجام این کار ناچار به خرید اپلیکیشن هایى 
هستند که آنها نیز بدون مشکل نیستند. زیرا تماس هایى 
را که از طریق واتس آپ و اســکایپ انجام مى شــود 
پشــتیبانى نمى کنند. یا اینکه آنها ناچارند از یک گوشى 

دیگر یا ضبط صوت براى ضبط مکالمات استفاده کنند.

اما به لطــف این فنــاورى جدید مى تــوان بدون هیچ 
دردسرى همه مکالمات را ضبط کرد.

این دستگاه جالب که به پورت شارژ گوشى نصب مى شود 
قابلیت ضبط تمامى مکالمات و ذخیــره آن در حافظه 

داخلى یا کارت حافظه گوشى را دارد.
براى تماس هاى ورودى یــک دکمه ضبط بر روى این 
دستگاه تعبیه شده که به طور خودکار و به محض فشردن 

آن شروع به ضبط مکالمات مى کند.
این دستگاه عالوه بر این داراى یک فیش 3/5 میلیمترى 

هندزفرى بوده که همانند یک آداپتور نیز عمل مى کند.
این فناورى در حال حاضر براى جمع آورى منبع مالى، بر 
روى وبسایت Indiegogo قرار گرفته و در عرض یک 
تا دو هفته دیگر با قیمت 125 دالر روانه بازار خواهد شد.

درست است که اپلیکیشن هاى مختلف و متعددى وجود 
دارند که با هدف ردیابى وضعیت خواب کاربر توسعه داده 
شده اند اما اگر آیفون شما به سیستم عامل iOS 10 مجهز 
است، به هیچیک از آن اپلیکیشن هاى ثانویه نیاز ندارید! 
زیرا اپلیکیشن Clock در iOS 10 به بهترین شکل ممکن 

دستگاهتان را قادر به انجام این فرآیند خواهد کرد.
 اپلیکیشن Clock یا «ساعت» درiOS 10 این امکان را 
در اختیارتان قرار مى دهد تا بتوانید براى زمان خوابیدن 
خود در شــب و بیدارى در صبح یک روند منظم تعیین 
کنید. به عنوان مثال، مى توانیــد زمان مد نظرتان براى 
رفتن به تخت خواب را برابر با ســاعت 11 شب تنظیم 
و زمان بیدارى خود را هم ساعت 7 تعریف کنید. به این 
صورت اپلیکیشن Clock هر شب رأس ساعت 11 از شما 
مى خواهد تا به تخت خواب بروید و رأس ساعت 7 صبح 
هم هشدار بیدار باش را به صدا درمى آورد. حتى مى توانید 
روزهاى مد نظرتان را براى پیاده ســازى چرخه منظم 

خواب و بیدارباش خود تعیین کنید.
عالوه بر این، آیفون شما در بازه زمانى که به عنوان بازه 
زمانى خواب بودن تعریف کرده اید، وضعیت خواب شما 
را ردیابى مى کند و آنالیــزى از آن در روزهاى مختلف 
 iOS 10 در Clock هفته ارائه خواهد کرد. اپلیکیشــن
قابلیت هاى بسیار جالبى دارد که اغلب کاربران از وجود 
آنها بى خبر هستند. به منظور فعال سازى قابلیت یا ترفند 
مذکور در آیفون یا آیپد واجد شــرایط خود مراحل زیر را 

طى کنید:
 وارد منوى اپلیکیشن هاى دستگاه شوید.

  اپلیکیشن Clock را اجرا کنید.
  از منوى زیر صفحه گزینه Bedtime را انتخاب کنید.

 گزینه Bedtime را لمس کنید تا فعال شود.
   چرخه خواب و بیدار باش مد نظرتان را تعیین کنید.

  با لمس گزینه Options مى توانید روزهاى هفته، زنگ 
هشدار و شدت آن را هم مشخص کنید.

 ویژگى جدیــد گوگل مپ نه تنها بهترین مســیر، بلکه 
بهترین زمان براى رســیدن به مقصد را به شما اعالم 

مى کند.
البته فعًال این ویژگى تنها براى کاربران اندرویدى قابل 
دسترسى اســت و زمانى که مقصدتان را تعیین کنید، 
به شما نشــان داده مى شــود. در کنار مصافت و زمان 
تقریبى رسیدن به مقصد، یک نمودار میله اى هم نمایش 
داده مى شود که زمان تقریبى رسیدن به مقصد در زمان 
حال، نیم ساعت قبل و چند ساعت آینده را به شما نشان 

مى دهد.
الب ته دقت این ویژگى خیلى هم باال نیست. براى مثال 
نمودار باال نشان مى دهد که اگر کاربر نیم ساعت پیش 
حرکت مى کرد کمى زودتر به مقصد مى رسید. این ویژگى 
على الخصوص براى مواقعى که مى خواهید از مســیر 

بعدیتان مطلع شوید بسیار کاربردى به نظر مى رسد.
این ویژگى براى کاربران اندرویدى قابل استفاده است اما 
 iOS هنوز از زمان قابل دسترس بودن آن براى کاربران

خبرى اعالم نشده است.

امکان ضبط مکالمات توسط آیفون

 تعیین چرخه منظم خواب و بیدارى

گوگل مپ براى سفرتان برنامه ریزى مى کند

در دســترس بودن رمزهاى عبور و در عین حال 
محافظت از آنها همیشــه مورد بحث است و هر 
کسى سعى مى کند تا آنها را به نحوى بسیار متفاوت 
نگهدارى کند. با توجه به شرایط موجود اپلیکیشن 
هاى مدیریت رمزهاى عبور را مى توان بهترین راه 

حل براى محافظت از گذر واژه هاى خود دانست.
 Password Manager Plus : Fingerprint

Backup & عنــوان برنامه اى ســاده و در عین 

حال فوق العاده امن براى مدیریت رمزهاى عبور 
مخصوص اندروید مى باشد که توسط Des منتشر 
شده است. سیستم منحصر به فرد به کار برده شده 
در این نرم افزار با فراهم ســاختن سیستم امنیتى 
AES-256 به صورت کامًال امن از رمزهاى عبور 

محافظت کرده و آنها را در هــر زمان و مکانى در 
اختیارتان قرار مى دهد. شیوه هاى مختلفى براى 
قفل کردن این اپلیکیشن موجود مى باشد که در 
میان آنها مى توان به پشتیبانى از قفل اثر انگشت 
اشاره کرد که ضریب امنیت آن را به میزان بسیار 
زیادى ارتقــا مى دهد. براى اســتفاده و مدیریت 
رمزهاى عبور هیچگونه نیازى به اینترنت نیست که 
این خود نشان دهنده امنیت نرم افزار است. عالوه 
بر این تنها کافى اســت از اطالعات خود نسخه 
پشتیبان تهیه و آن را در ســرورهاى ابرى ذخیره 
کنید تا در هر زمانى با دیگر دستگاه هاى هوشمند 

رمز هاى عبورتان را بازیابى کنید.

 وقتى که صحبت از کاربرد فناورى هاى نوین به 
میان مى آید، بازى ها همواره در این زمینه پیشرو 
بوده اند و به همین خاطر در کنفرانس موبایل بیت 
2017 که اخیراً در سان فرانسیســکو برگزار شد، 
برنامه جداگانه اى به بازى ها اختصاص داده شد.

برنامه نویسان و سازندگان بازى، دهه هاست که 
از هوش مصنوعى براى کنترل شــخصیت هاى 

غیربازیکن استفاده کرده اند.
این شخصیت ها شامل کسانى است که به شکل 
قابل توجهى ضعیف و نادان هستند و همچنین 
کسانى که میزان سادگى آنها، تا حد متوسط است 

نیز شامل این موضوع مى شوند.
بازاریابــان فعــال در حوزه بازى هــم از هوش 
مصنوعى براى قرار دادن کاربران مناســب در 
معرض تبلیغات پیچیده اســتفاده مى کنند و به 
همین خاطر شــانس بیشــترى براى دریافت 
کردن پاسخ مناسب از جانب بازیکنان بازى هاى 

موبایل دارند.
به تازگى هیئتى از ســازندگان بازى و بازاریابان 
فعال در این حوزه به کار گرفته شــدند تا آینده 
هــوش مصنوعــى در بازى هــا و چگونگــى 
نقش آفرینى طراحى بــازى و بازاریابى در ارائه 
تجربه بهتر به کاربر و همچنین در زمینه کسب 

درآمد باالتر را پیش بینى کنند.
در واقع هدف فناورى هوش مصنوعى، نزدیک 
نمودن رفتار و پاسخ یک سیســتم کامپیوترى 
به الگوهایى اســت که انسان براساس آنها رفتار 
مى کند و پاسخ مى دهد. گاه سیستم هایى طراحى 
مى شوند که قدرت تجزیه و تحلیل آنها از انسان 
بیشتر است. اما باز از الگوهاى ما استفاده مى کنند.  
هــر چــه رفتارهــاى شــخصیت هاى بازى 
بیشتر براســاس سیستم فازى باشــد، غیرقابل 
پیش بینى تــر و هوشــمندانه تر خواهنــد بود. 
یعنى مى تواننــد در مقابــل رفتارهاى مختلف 
شــما و موقعیت محیــط، رفتارهایى متفاوت 

نشان دهند.

اپلیکیشن مدیریت امن 
رمز عبور اندروید

فناورى هوش مصنوعى 
به کمک طراحان بازى 

مى آید

Mad Skills Motocross 2 بازى فوق العاده زیبا و مهیج در سبک بازى هاى 

موتورســوارى با گرافیک عالى براى اندروید است که پس از موفقیت هاى 
فراوان براى نسخه اول بازى موتوکراس نسخه دوم آن به صورت روبه رو در 
گوگل پلى عرضه شد: «ماد موتوکراس با یک طبع جدید در بازى ماد اسکیلز 
موتوکراس 2 بازگشته است!» در این بازى شما در انواع مکان هاى مختلف 
و متنوع باید به رقابت بپردازید و مراحل را پشــت سر بگذارید! براى پیش 
افتادن از حریف مى توانید از دکمه موشک استفاده کنید که مى تواند شما را 
چند صد متر جلوتر بیاندازد! در نسخه معمولى باید با پیروزى در مسابقات، 
موشک به دست بیاورید ولى در نسخه مود شده موشک به صورت نامحدود 
در اختیارتان است و به راحتى مى توانید همه را شکست دهی د البته اگر دقیق 
باشید! از طرفى شما مى توانید از طریق شبکه هاى اجتماعى فیسبوك، توییتر 
و یا گوگل پالس وارد یک حساب کاربرى شوید و با دیگر کاربران جهان به 

صورت آنالین به رقابت بپردازید و ساعت ها خود را سرگرم سازید!

اخاذى باج افزار جدید اندرویدى با روشى جدید
باج افــزار اندرویــدى جدیــدى در برنامه هاى 
فروشــگاه آنالین گوگل پلى مخفى شــده که 
قربانیان را تهدید به ارسال اطالعات خصوصى 

آنان براى افراد فهرست تماس مى کند.
در حالى که اکثر برنامه هاى باج افزار داده هاى 
کاربران را رمزگذارى و قفل گذارى کرده و تنها 
در ازاى دریافت پول دسترســى مجدد به آنها را 
ممکن مى کننــد، این باج افــزار جدید از روش 
جدیدى براى ترســاندن افراد و اخــاذى از آنها 

استفاده مى کند.
اولین بار شــرکت امنیتى مک آفى این باج افزار 
را که لیکرالکر نام دارد، شناســایى کرده است. 
این باج افزار در دو برنامــه موجود در گوگل پلى 
 Wallpapers Blur شناسایى شده که عبارتند از

Booster & Cleaner Pro’  و  ‘HD

هر دو برنامــه از جمله برنامه هــاى محبوب در 
گوگل پلى هستند و تا به حال هزاران بار بارگذارى 

شده اند و لذا به نظر مى رسد افراد زیادى از جمله 
قربانیان این باج افزار جدید باشند.

باج افزار لیکرالکر بعد از فعال شدن تمامى عکس ها، 
پیامک ها، سوابق تماس، پیام هاى فیسبوك، سابقه 
استفاده از مرورگر کروم، ایمیل ها و داده هاى مربوط 
به موقعیت مکانى را از گوشــى کاربر جمع آورى 
مى کند و تهدید مى کند که این اطالعات را براى 

افرادى که نامشان در فهرست تماس گوشى هر فرد 
است، ارسال مى کند.

LeakerLocker صفحــه اصلــى گوشــى 

را قفل مى کند و با توجه به ســطح دسترســى 
بــاالى تعریف شــده در دو برنامه فــوق الذکر 
مى تواند به راحتى داده هاى خصوصى کاربران را 
سرقت کند. LeakerLocker براى فعالیت 
نیازى به اســتفاده از آسیب پذیرى هاى سیستم 
عامل اندروید ندارد و مالکان گوشى ها را تهدید 
مى کند ظرف 72 ساعت 50 دالر به یک شماره 
کارت اعتبارى واریز کننــد؛ در غیر این صورت 
داده هاى خصوصى آنها بــراى افراد موجود در 

فهرست تماس ارسال مى شود.
گوگل مى گوید از موضوع آ گاه شــده و در حال 
بررسى موضوع اســت. مک آفى هم به کاربران 
توصیه کرده از نصب این دو برنامه آلوده و دیگر 

برنامه هاى مشکوك خوددارى کنند.

بازى موتوکراس هیجان انگیز اندروید 
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منبع:ایرنا

منبع: جام جم آنالین 

منبع:ایسنا

منبع:مهر

سیرك بین المللى ایران و پرتغال در محل دائمى نمایشگاه هاى بین المللى استان مرکزى 
به روى صحنه رفته است . این سیرك هر شب در دو نوبت و با حضور بازیگرانى از 

کشورهاى پرتغال، هلند، اکوادور،آفریقا، تانزانیا و ایران اجرا مى شود. در این سیرك طبق 
استانداردهاى بین المللى از هیچ حیوانى استفاده نمى شود.

اینجا شهرك جذامى هاست؛ 
ساکت، آرام و بى  سر و 
صدا. اصًال شهرك ها که 

همیشه شلوغ نیستند، پر 
رفت وآمد نیستند، بعضى 
شهرك ها هم مى شوند پناه 
آدم هاى بى پناه؛ مى شوند 

شهرك جذامى ها... اسمى که 
رویشان مى ماند و تنهایى و 
سکوت برایشان به ارمغان 

مى آورد.  

عشایر دشت مغان که در حاشیه 
رود ارس زندگى مى کنند، 
از اوایل خرداد ماه تا اواخر 
تابستان به ییالق هاى حومه 
مشکین شهر در دامنه کوه 

سبالن کوچ مى کنند. مهمترین 
شغل عشایر دامدارى است که 
به دلیل کاهش میزان بارندگى، 
کمبود مراتع و منابع طبیعى و 

گرم شدن هوا به مخاطره افتاده 
است.

یک فیات سبز مدل دهه 70 میالدى با همه 
نوستالژى هایش، یک استیشن قدیمى با همه سفرهاى 
طوالنى اى که رفته، شاید هم یک فولکس قورباغه اى 
کوچک.  هر کدام اینها را کنار خیابان ببینیم، اولین 

چیزى که به ذهن مى آید حال و هواى متفاوتى است از 
سال هاى دور و خاطراتى که فراموش شده اند. خاطره 
سال هایى که خیابان ها مثل امروز پر از ماشین هاى 
یک شکل و یک رنگ نشده بودند، خاطره سفر دو 

نفره شمال و یا مسافرت فامیلى به مشهد. امروز اما، 
همه آن خاطره هاى رنگى فراموش شده، زیر باران و 

باد و آفتاب، گوشه و کنار خیابان هاى خلوت شهر پارك 
شده اند و دیگر استارت نمى خورند.

شهردارى نیاســر به استناد مصوبات شــوراى اسالمى شــهر در نظر دارد تعداد 3 قطعه 
از اراضى تفکیکى از پالك ثبتى 3423 در مجاورت شــهرك باغشــهر نیاسر را بر اساس 
قیمت پایه کارشناسى شــده از طریق مزایده به فروش برســاند. لذا متقاضیان مى توانند 
از تاریخ انتشــار آگهى ظرف مدت 3 روز جهت دریافت اســناد و مدارك به شــهردارى

(امور پیمانها) مراجعه نمایند. ضمناً هزینه آگهى به عهده برنده مزایده خواهد بود.
تاریخ چاپ نوبت اول آگهى: 96/4/24

آخرین مهلت تحویل اسناد و مدارك مزایده: 96/5/7
محل تحویل اسناد و مدارك مزایده: دبیرخانه محرمانه شهردارى

آگهى مزایده عمومى

سبحان نظرى سبحان نظرى –– شهردار نیاسر شهردار نیاسر

نوبت دوم

مرحله دوم

شهردارى رزوه در نظر دارد به استناد مصوبه شــماره 39 مورخ 96/4/27 شوراى محترم اسالمى شهر رزوه و قیمت پایه کارشناسى 
10402 مورخ 96/4/25 نسبت به فروش تعدادى از پالکهاى تجارى و مسکونى خود واقع در اراضى قنات سفید، مادوق و گلستانه از 
طریق مزایده عمومى اقدام نماید لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل مى آید جهت اطالع از شرایط و اخذ اسناد مزایده 

به واحد مالى شهردارى مراجعه یا با شماره تماس 57703002-031 تماس حاصل فرمایند.
1- پالك تجارى شــماره 7 به مســاحت 40/18 مترمربع از اراضى مادوق مقابل شــهردارى رزوه به ازاى هر متر مربع 2/300/000
(دو میلیون و ســیصد هزار ریال) 2- پالکهاى تجارى شــماره 16 به مســاحت 33/70 متر مربع به ازاى هر متــر مربع 2/100/000
(دو میلیون و صد هــزار ریال) ، 17 به مســاحت 30/90 مترمربع به ازاى هر متــر مربع 2/100/000(دو میلیــون و صد هزار ریال)، 
18 به مســاحت 32/50 مترمربع به ازاى هر متر مربع 2/100/000(دو میلیون و صد هزار ریال)، 19 به مساحت 35/70 مترمربع به ازاى 
هر متر مربع 2/100/000(دو میلیون و صد هزار ریال)از اراضى قنات سفید 3- پالك مسکونى شماره 7 از اراضى گلستانه به مساحت

 269/49 مترمربع به ازاى هر متر مربع 1/450/000(یک میلیون و چهارصد و پنجاه هزار ریال).
2- دادن سپرده معادل ٪5 کل قیمت کارشناسى به عنوان سپرده شرکت در مزایده به صورت نقد یا ارائه ضمانت نامه بانکى.

3- مدت قبول پیشنهادات از تاریخ نشر آگهى مزایده نوبت دوم به مدت 10 روز است.
4- شهردارى در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

5- برندگان اول، دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد با شهردارى نباشند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهردارى ضبط 
خواهد شد.

6- پیشنهادات واصله راس ساعت 8 صبح روز دوشــنبه مورخ 1396/05/16 با حضور اعضاء کمیسیون عالى معامالت در محل دفتر 
شهردار باز و قرائت خواهد شد.

آگهى مزایده عمومى

هدایت نظرى هدایت نظرى –– شهردار رزوه شهردار رزوه

نوبت اول
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با نصف جهان                 جهـــــانى شوید


