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شهردار سیاسى؛ آرى یا خیر؟

آیا Mate 10 از آیفون 8 قوى تر خواهد بود؟قتل در راه پله خانه ویالیى تلویزیون خانه من استاولین قدم براى استفاده از چاى ایرانى در ادارات اگر با خودتان حرف مى زنید، بخوانید فناورىحوادثفرهنگاجتماع سالمت
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انهدام 52 باند بزرگ سرقت منزل

 نگرانى هایى در مورد دخالت مراجع غیرفوتبالى درباره 
حضور حاج صفى و مسعود شجاعى با پیراهن 
تیم یونانى در مقابل مکابى نماینده رژیم 
صهیونیستى و احتمال تعلیق فدراسیون 
فوتبال به وجود آمده است. اگر این دو 
بازیکن به دلیل بازى مقابل تیمى 
از رژیم صهیونیستى از سوى 
نهادهاى غیرفوتبالى در ایران 
محروم شوند، فیفا قطعاً واکنش 
نشان خواهد داد و احتمال تعلیق 
فدراسیون فوتبال ایران و به خطر 
افتادن حضور ایران در جام جهانى هم 
وجود خواهد داشت. 

شمارش معکوس تا تعلیق فوتبال ایران

سوگند دوازدهم سوگند دوازدهم 
مقابل نیمى از جهانمقابل نیمى از جهان
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اجازه بازدید از
مراکز نظامى ایران را  

نمى دهیم

رئیس مرکز تحقیقات 
استراتژیک مجمع تشخیص 
مصلحت نظام گفت: به هیچ 
وجه به آمریکایى ها اجازه 
بازدید از مراکز نظامى ایران 
داده نمى شود.

رئیس موقت منتخبان شوراى اسالمى شهر اصفهان ضمن تشریح جلسات 
کارشناسى شورا براى تعیین نامزدهاى شهردارى این شهر و اعالم اسامى 15 
نامزد، اعالم کرد که یک مرحله تا رسیدن به 7 نامزد پایانى باقى مانده  است

15 گزینه نهایى براى کلیددارى اصفهان

روحانى رسماً ریاست دولت جدید را بر عهده گرفت
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تخصصى ترین مرکز خرید و فروش انواع خودروهاى وارداتىتخصصى ترین مرکز خرید و فروش انواع خودروهاى وارداتى
مشاور خرید و فروش و سرمایه گذارىمشاور خرید و فروش و سرمایه گذارى

کادر مجرب و متخصصکادر مجرب و متخصص
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نمایشگاه عارف نوینعارف نوین میزبان مدرن ترین 
خودروهاى لوکس در اصفهان اصفهان
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با مدیریت احسان عارفبا مدیریت احسان عارف
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رئیس مرکز تحقیقات اســتراتژیک مجمع تشخیص 
مصلحت نظام گفت: به هیچ وجه به آمریکایى ها اجازه 

بازدید از مراکز نظامى ایران داده نمى شود.
به گزارش ایســنا، على اکبر والیتى در پاســخ به این 
پرســش که آمریکا مى خواهد از مراکــز نظامى ایران 
بازدید کند، مواضع ایران در این باره باید چگونه باشد؟ 
گفت: نه به آنها اجازه داده مى شود که چنین کارى کنند 

و نه جرأت مى کنند به حریم امنیتى ایران تجاوز کنند.
وى با بیان اینکه به هیچ وجه آمریکایى ها چنین حقى 
ندارند، افزود: کسانى که این سخنان را مى گویند انسان 
را به یاد ُرمان«دون کیشوت» نوشــته «سر وانتس» 

مى اندازند.
والیتى ادامه داد: آنهایى که زمانى فکر مى کردند قدرت 
برتر دنیا هستند به تدریج با گذشت زمان و شکست هاى 
متوالى آنها در عراق، افغانستان، ویتنام و جاهاى دیگر 
نشان داد این ادعاها بى پشتوانه است و جرأت نمى کنند 

به سمت ایران بیایند.
وى با تأکید بر اینکه آمریکایى ها به هیچ وجه به مراکز 
نظامى راه نخواهند یافت، اضافــه کرد: این مراکز جزو 

حریم امنیتى جمهورى اسالمى ایران است.
والیتى گفــت: آمریکایــى هــا از بیهــوده گویى و

گزافه گویى ها نتیجه اى نمى گیرند.

عضو کمیسیون امنیت ملى و سیاست خارجى مجلس حضور 
گسترده مقامات خارجى در مراسم ســوگند رئیس دولت 
دوازدهم را پدیده اى جدید در ادبیات سیاسى نظام بین الملل 
خواند وگفت: بعد از توافق هسته اى، آمریکا مسیر کارشکنى و 
انزواى ایران را در پیش گرفته است، بنابراین شرکت مقامات 
بلندپایه دیگر کشورها مطمئناً به رویکرد خصمانه کاخ سفید 

لطمه وارد مى آورد.
حشمت ا... فالحت پیشه اظهار داشــت: روحانى در طول 
چهار سال گذشته تالش کرده از هر امکانى براى نزدیکى 
بیشتر با مقامات عالیرتبه دول خارجى استفاده کند که یکى 
از این امکان ها مراسم تحلیف است، چرا که در حاشیه چنین 

جلساتى بستر برداشتن شدن موانعى که در سال هاى اخیر 
بخاطر اعمال تحریم ها پیش روى ما بوده تا اندازه اى فراهم 

خواهد شد.
نماینده مردم اسالم آباد غرب در مجلس دهم با بیان اینکه 
بعد از برجام سطح مناسبات بین المللى تهران با دیگر مراکز 
قدرت در جهان افزایش یافته است، عنوان داشت: در وضعیتى 
که دولت ترامپ هر روز بر سیاست هاى خصمانه خود علیه 
ما دامن زده و تالش دارد همه دولت ها را علیه ما بسیج کند، 
گردهمایى    همچون مراسم تحلیف رئیس جمهور و حضور 
رؤ ساى خارجى تأثیر زیادى در شکست اجماع سازى آمریکا 

علیه برجام و جمهورى اسالمى ایران خواهد گذاشت.

اجازه بازدید از مراکز نظامى 
ایران را نمى دهیم

پدیده اى جدید در 
تقابل با بدعهدى برجام

پیام حضور موگرینى  
«رولف موتزنیش» نماینده مجلس    انتخاب|
آلمان و رئیس گروه دوستى آلمان و ایران با اشاره به پیام 
سفر «فدریکا موگرینى» مسئول سیاست خارجى اتحادیه 
اروپا براى شرکت در مراسم تحلیف حسن روحانى گفت: 
این سفر نشــانگر پایبندى اتحادیه اروپا و اعضاى این 
اتحادیه به برجام است. وى درباره پیامدهاى خروج آمریکا 
از برجام هم گفت: موضع گیرى دولت « دونالد ترامپ» 
یک چالش جدى است که روابط اروپا و آمریکا را نیز تحت 

تأثیر قرار مى دهد.

تعبیر جالب از حاج قاسم
محمد على حکیــم، مدیر    جام جم آنالین |
خبرگزارى «نخیل» عراق با ستایش نقش هوشمندانه 
جمهورى اســالمى ایران در تحوالت عراق و منطقه، 
سردار ســلیمانى را یک نعمت الهى براى ایران و کل 
منطقــه خواند و گفت: اگــر خدمات شــهداى حرم و 
فرماندهى سردار سلیمانى نبود، االن داعش در کرمانشاه 

و زاهدان پایگاه تأسیس کرده بود.

پایان التارى؟
«دونالد ترامــپ» رئیس جمهــور آمریکا    آریا|
الیحه اي را تصویب کرده کــه به موجب آن مهاجران 
محدود شــده و قوانین دریافت اقامــت تغییر می کند. 
سند مذکور التاري هایی که هر سال امکان مهاجرت را 
براي بیش از 50 هزار نفر فراهم می کند، به طور کامل 
لغو خواهد کرد. سناتورها پیشنهاد می کنند که به جاي 

گرین کارت، از سیستم امتیاز دهی استفاده شود.

توطئه تکفیرى ها در مشهد
 ... ا آیــت    باشگاه خبرنگاران جوان | 
مکارم شیرازى به مشکالت حاشیه شهر مشهد اشاره 
کرد و گفت: در گذشــته خبرهاى ناخوش کننده اى از 
نفوذ تکفیرى ها در حاشیه شهر مشهد به گوش مى رسید 
و براى خنثى شــدن این توطئه قرار شد مدرسه علمیه، 
مسجد، کتابخانه بزرگ و خانه هاى اساتید ساخته شود. 
حاال این پروژه پیشرفت خوبى داشته و امیدواریم تا سال 

آینده بخشى ازآن به بهره بردارى برسد.

اول تصمیم، بعد فکر!
  ایلنا| رســول منتجب نیا در گفتگویى درباره 
روش و منــش مدیریتى محمود احمدى نــژاد گفت: 
آقــاى احمدى نژاد تصمیم مى گرفــت و به عواقب آن 
فکر نمى کرد. او تصمیم مى گرفت و اگر همه مخالفت 
مى کردند، باز او کار خودش را مى کرد. االن هم همینطور 
است. او تصمیمات منطقى نمى گرفت و دنبال این نبود 
که بپذیرند یا نپذیرند؛ احمدى نژاد ابتدا تصمیم مى گرفت، 

بعد فکر مى کرد.

تسلیت به بى بى سى 
  انتخاب| حسام الدین آشنا، مشاور رئیس 
جمهور در کانال تلگرامى خود در واکنش به شائبه هاى 
مطرح شده درباره اختالف ســران نظام نوشت: بى بى 
سى نشینان دارند تالش مى کنند تا با هزار زبان مردم 
ایران را قانع کنند که اوًال اختالف سران در ایران امرى 
ضرورى و ذاتى است، ثانیاً دوران فعلى شاهد سخت ترین
 اختالف ها خواهد بود. با عرض تســلیت به آنان باید 
گفت آنچه در مراسم تنفیذ گذشت ادامه یک «تصمیم 

چندجانبه» در یک «مسیر مستمر و مستقیم» است.

کمپین ازدواج دوم!
  آریا| مدتی است که یک زن مصري با پیشنهاد 
جنجالی خود، سروصداي زیادي در فضاي مجازي به راه 
انداخته است. در این رابطه گفته می شود که او با انتشار 
یک کتاب و به راه انداختن کمپینی با نام کمپین «زوجی 
زوجک» از خانم ها می خواهد تا شوهرانشان را زن بدهند 
تا بدین ترتیب از تعداد دخترهاي بی شوهر کاسته شود. 
با نگاهی به کامنت هایی که در صفحه او به ثبت رسیده 
است می توان مشاهده کرد که راهکاري که او پیشنهاد 
می دهد توسط بسیاري از کاربران زن و حتی مرد محکوم 

شده است.

توئیتر

پلیس اسپانیا همراه با یوروپل و پلیس بریتانیا، یک شبکه 
بین المللى قاچاق انسان را دستگیر کرده که ایرانى ها را از 
طریق شرکت هاى هواپیمایى به بریتانیا مى رساند. مرکز 
این شــبکه در ماالگا در جنوب اسپانیاست؛ جایى که به 
عنوان کانال عبور قاچاقى ایرانى ها استفاده مى  شده است. 
به گزارش عصرایران، شبکه یاد شده بابت هر نفر 25 هزار 
یورو مى گرفته و به آنها پاسپورت جعلى اسپانیایى، سایر 
مدارك سفر و محلى براى اقامت در پایان مسیر مى داده 

است.
در مجموع 101 نفر در این رابطه دستگیر شده اند که 41 
نفرشان ایرانى هستند. پلیس ملى اسپانیا 14 نفر از اعضاى 
این باند را در ماالگا دستگیر کرد. 42 اسپانیایى نیز به این 
دلیل بازداشت شــدند که مدارك شناسایى خود را به این 
شبکه فروخته بودند. آنها پاسپورت هاى خود را به مبالغى 
بین 500 تا سه هزار یورو معامله کرده بودند. 44 ایرانى هم 
در فرودگاه هاى مختلف اروپا ردیابى شده اند که این مدارك 
جعلى را همراه داشتند. رهبر این شبکه را پلیس متروپولیتن 
بریتانیا پس از آن در فرودگاه «هیثرو» به دام انداخت که 
حکم بازداشت آنها در سراسر اروپا از سوى مقام هاى پلیس 

اسپانیا صادر شد.
یکى از مظنونان قصد داشت براى فرار از محاکمه، پروازى 
به برزیل بگیرد که موفق به این کار نشد. مرکز تحقیقات 
درباره این شــبکه در الهه قرار داشته؛ جایى که یوروپل 

نشست هاى ســازماندهى و تحلیل اطالعات را ترتیب 
مى داد. در روز انجام عملیات یکى از کارشناســان قاچاق 
انسان در نهاد یوروپل براى حمایت از این عملیات به ماالگا 
فرستاده شد. این کار باعث شد که رد و بدل اطالعات به 
موقع صورت گیرد و از اقدام متقابل شبکه قاچاق در برابر 

داده هاى اطالعاتى یوروپل جلوگیرى شود.
در دوره اى که تحقیقات در اســپانیا جریان داشت، هفت 
ایرانى شناسایى شده بودند که یکى از آنها کودکى پنج ساله 
بود. پلیس مدارك مختلفى را از 30 ایرانى و ده اسپانیایى 
ضبط کرده است، از جمله کامپیوترها، دستگاه هاى چاپ، 
بیش از 400 کارت شناسایى سفید، سالح هاى مختلف، 

هزار و300 یورو پول نقد و یک وسیله نقلیه مدل باال.
شناسایى این شبکه از یکسال پیش و زمانى شروع شد که 
هفت ایرانى سعى کردند با پاسپورت هاى جعلى و معتبر 
از هامبورگ به بریتانیا پرواز کنند. بیشــتر گذرنامه ها نیز 
اســپانیایى بودند. پلیس در تحقیقات خود متوجه شد که 
بلیت هواپیماى این افراد توسط یک آژانس مسافرتى در 
ماالگا خریدارى شده است. در ادامه این تحقیقات، پلیس 
به شبکه اى دست پیدا کرد که در این شهر مشغول قاچاق 

انسان بود.
این گروه تبهکار به خوبى سازماندهى شده بود و هرکدام از 
اعضاى آن وظیفه معینى داشتند؛ از تهیه مدارك مسافرت 

تا وسیله نقلیه، محل اقامت امن براى آنان در اسپانیا و .. .

ایرج ناظمى

شــاید خوش بین تریــن اصالح طلــب اصفهان هم
 نمى توانست در ذهن خود تصور کند که حاصل برگزارى 
پنجمین دوره انتخابات شــوراها در اصفهان، پارلمانى 
یکدست اصالح طلب باشد. حتى بدبین ترین اصولگرا 
نیز نمى توانست تصور کند که در شوراى شهر اصفهان، 
براى این جناح سیاسى هیچ ســهمى از سوى مردم در 

نظر گرفته نشود.
این اتفاق تا مدتها هر دو طرف را در شوك فرو برد. یک 
طرف در شعف وافر این اقتدار قرار گرفت و طرف دیگر، 
در الك شکســت تمام عیار فرو رفت. همین موضوع 
باعث شد تا پیش زمینه ها و بســتر شکل گیرى چنین 
رویدادى در اصفهان، چندان واکاوى و بررســى نشود. 
گروهى آن را در تأســى از برگزارى همزمان انتخابات 
ریاست جمهورى تعریف کردند و تأثیر حضور روحانى در 
بازار تبلیغات و برخى نیز آن را متأثر از عملکرد شهردارى 

و شوراى دوره چهارم پنداشتند. 
این شیوه رویکرد انتخاباتى مردم به قدرى مهم مى نماید 
که تا چهار سال آینده نیز فرصت بررسى داشته باشد ولى 
آنچه دلیل این نوشتار اســت، موضع گیرى هایى است 
که طى چند روز گذشــته و با اوج گیرى بحث انتخاب 
شهردار جدید اصفهان بر صفحه رسانه ها و شبکه هاى 

مجازى جارى شده.
در این میان، برخى که به طور کامل به جناح اصولگرا و 
به خصوص بخش پایدارى نشین آن تعلق خاطر ویژه 
دارند، با کنایه یا با اعالم دالیل مختلف، درصدد هستند 
که با طرح نظرات خود به تصمیم ســازى در این مسیر 
پرداخته و ســعى قطعى آنها این است که شوراى شهر 
پنجم را از انتخاب شــهردار مبتنى بر گرایشات سیاسى 

اصالح طلبانه بر حذر دارند.
آنان دالیل متعــددى مطرح مى کنند کــه با عباراتى 
مبنى بر لزوم عملگرایى شــهردار آینده، اجرایى بودن 
وى و یا پرهیز از ترویج سیاست ورزى در شهر آمیخته 
است. این اتفاق در حالى اســت که همین افراد دقیقًا و 
صرفًا بر اساس گرایشات سیاسى خود با بدنه و مدیریت 
شــهرى پیوند خورده اند و اگر مــالك انتخاب افراد 
براى فعالیت در شــهردارى و یا همنشــینى با ارکان 
شــورا و نهاد تحت نظــارت آن بر اســاس توانمندى، 
تجربه، تحصیالت، تخصص و اندیشــه خدمت رسانى 
به مــردم در بین بــود، جــزو یکصد گزینــه اول هم 

قرار نمى گرفتند.
حال تعجب در این است که چرا همین سیاسى کاران، 
نداى پرهیز از سیاست گرایى شهردار آینده سر داده اند؟ 
اتفاقاً همین افراد باید به خاطر داشته باشند که زمینه بروز 
و حضورشان در بدنه شهردارى و شوراى چهارم تنها به 
خاستگاه سیاســى آنها بر مى گردد وگرنه، خانه تکانى 
ارکان مختلف همین شورا در چهار سال گذشته و عزل 
و نصب هاى متعدد و انتخاب افراد براى مصدرنشــینى 
کمیســیون هاى مختلف، مگر مى توانست بدون چانه 
زنى هاى سیاسى باشــد؟ آیا حذف «حاج رسولیها» از 

مدیریت شــورا حاصل یک جمع بندى سیاسى نبود؟ 
بهانه هایى مانند استفاده از یک عنوان براى مدیر دفتر 
شهردار، معضل شهر رؤیاها و مترو به کنار، آیا استیضاح 
«ســقاییان نژاد» را نباید اقدامى سیاســى با تمامیت 
خواهى انحصارى پنداشــت؟ آیا کاندیداهاى حاضر در 
لیســت هاى مختلف اصولگرایى بدون در نظر گرفتن 
تمایالت سیاســى آنان به عرصه انتخابات وارد شدند؟ 
اتفاقًا اگر بنا بر این باشد که سکاندار شهر سیاسى نباشد، 
این اصل باید قبــل از آن براى اعضاى شــورا حاکم 
شــود. چرا که این افراد باید بر عملکرد اجرایى شهردار 
نظارت کنند و مــالك تجربه، دانش و تخصصشــان 
بر ارزش نوع گرایش سیاســى آنان ارجحیت بیشترى 

دارد.
زمانى مى توان نظریه سیاســى نبودن شــهردار آینده 
اصفهان را پذیرفت که از گذشته تاکنون این رویه جارى 
بوده باشــد. نه اینکه طى دو سال گذشــته شاهد بوده 
باشیم که جزئى ترین مناصب شهردارى، معاونت ها و 
ســازمان هاى زیر مجموعه آن تنها بر اســاس میزان 
خلوص گرایــش به یک طیف سیاســى منشــعب از 

اصولگرایان تقسیم شده باشند. 
شــاید چند بــرگ کاغذى که مشــتمل بر فهرســت 
نفراتى بود کــه باید از بدنه ارکان مختلف شــهردارى 
حذف مى شــدند، هنوز هم در کشــوى میز «جمالى 
نژاد» موجود باشــد؛ لیســتى کــه افرادى را شــامل 
مى شــد که تنها ســالم و علیکى با اصــالح طلبان 
داشــتند و یا در جلســه اى همنشین شــهردار سابق

 شده بودند.
افرادى که محصول چنین رویکردى هســتند، امروز 

نمى توانند براى شوراى پنجم با هر گرایش و اندیشه اى 
که باشد، تعیین تکلیف کنند. 

اتفاقًا اصفهان به یک شهردار 
سیاسى از نوع افراطى آن نیاز 
دارد تا کسانى را که به لحاظ 
دغدغه شــهر و نحــوه اداره 
امــور آن چیزى نمــى دانند 
و صرفًا بر اســاس گرایشات 
جناحى، به این نهاد شــهرى 
وارد شده اند و به جز سیاسى 
کارى چیــزى نمــى دانند را 
شناســایى نموده و به بیرون 
از شــهردارى پرتاب نماید و 
دقیقًا همین شــهردار باید در 
سیاســت تفریط گرا باشد تا 
کسانى که کارشناس واقعى 
و متخصص علــم مدیریت 
شهرى هســتند را بشناسد و 
فارغ از تمایالت سیاسى آنان، 
از تجربه و تخصص شان در 
مسیر خدمت رسانى به مردم 
استفاده نماید. ولى به هر حال 
و در هر دو صورت، باید گفت 
که شــهردار اصفهــان باید 

فردى سیاست پیشه باشد.
مگــر «مهندس جــوادى» 

شــهردار ســابق اصفهــان سیاســى نبــود؟ مگــر
 «دکتر ســقاییان نژاد» فردى سیاســت گرا نبود؟ هر 

دو سیاســى بودند ولى در عملکرد خود، حداقل به امور 
اجرایى، عمرانى، فرهنگى و خدماتى شهر نیز، نظرى بلند 
داشتند. بوى نامطبوع سیاست 
ورزى، زمانى از شــهردارى 
اصفهــان بلند شــد که یک 
شهردار اجرایى به نام «دکتر 
جمالى نژاد» انتخاب شد ولى 
سیاسى کاران، چنان پیرامون 
وى را احاطه کردند و برایش 
نسخه نوشــتند که نتوانست 

آنگونه باشد که مى خواست!
نظریه انتخاب شــهردار غیر 
سیاســى را زمانى مــى توان 
متین فرض نمود که این فرد 
اجازه داشته باشد تا فارغ از تمام 
ارزیابى هاى جناحى، به رشد و 
توسعه اصفهان بیاندیشد. نه 
آنکه گروهى بنشینند و براى 
این فرد غیر سیاســى، لیست 
بلند باالیى از افراد سیاســى 
را تهیــه کنند تــا مجبور به 
همکارى با کســانى باشد که 
هیچ تعلق خاطرى نســبت به 
او نداشــته و اتاق فرمان شان 
توســط فرد یا گروه دیگرى 
خارج از ساختمان شهردارى 

کنترل مى شود!
اصــًال مگر مى شــود براى شــهر سیاســت زده اى 

همچــون اصفهــان، یــک شــهردار غیرسیاســى 
انتخــاب کرد؟ اگــر بنابر این باشــد پس چــرا مردم 
اصفهــان تنها بــه اعضــاى یــک جناح سیاســى 
رأى دادند؟ قدر مســلم در بین چند صد نفر کاندیداى 
دیگر نیز افراد خبــره، عالم، فاضــل و مجرب فراوان 
بوده اند ولى وقتى مردم اصفهــان تنها به یک گرایش 
رأى مــى دهند، باید ایــن اقدام به این شــیوه تعریف 
شود که بخشــى از پیام انتخاب آنان، حاکمیت اندیشه 
سیاسى منتخبین شورا بر رأس ارکان مدیریت شهرى

 بوده است.
اصًال مگر مى توان در شهر و کشور ما فردى را پیدا کرد 
که تجربه مدیریتى قابل تأمل براى اداره یک کالنشهر 
داشته باشــد ولى متمایل به یک تفکر سیاسى نباشد؟ 
به طور قطع افراد مجرب در بازه هاى زمانى مختلف و 
اغلب به واسطه گرایشات سیاسى خود، فرصت حضور 
در مناصب اجرایى مختلف را داشــته اند و قطعًا فردى 
که علم و تخصص داشــته باشــد اما سیاســى نباشد، 
از حداقل تجربه مصدر نشــینى مدیریتــى برخوردار 
اســت که چنین فردى مطلقــًا بــه درد اداره اصفهان

 نمى خورد.
اما به همان میزان که با سیاســى بودن شهردار آینده 
موافقیم، با سیاسى کارى او هم مخالفیم. اگر معتقدیم 
که اصفهان به یک فرد سیاســى بــراى مدیریت خود 
نیاز دارد به آن معنى است که این فرد سیاسى باید یک 
«سیاستمدار» کامل به معناى واقعى کلمه باشد. کسى 
که تعابیر سیاسى را به خوبى مى شناسد و قدرت تعامل 
با افراد و گروه هاى سیاسى غیر همسو با اندیشه خود را 
دارد و حتى مى تواند همراهــان خود را از بین مخالفین 
فکرى اش انتخاب نموده و با سلب اجازه سیاسى کارى 
و عملکرد مبتنى بر اندیشه هاى جناحى، از تجربه و توان 
مدیریتى افراد مختلف در مسیر «عملگرایى» خود بهره 

بردارى کند. 
شهردار اصفهان هر که باشد، در بدو انتخاب و به فراخور 
گذشته و حال این شهر به چهره اى ملى تبدیل شده و 
باید در رفت و آمدهاى مدیران و شخصیت هاى سیاسى 
پایتخت نشین، با شناخت رموز سیاست پیشگى و فنون 
سیاستمدارى، رفاه و آسایش مردم را به تعامل بنشاند. 
قطعًا چنیــن تعاملى نمى تواند توســط یک شــهردار 
غیر سیاسى به وجود آید. چرا که هر چه وى از سیاست 
به دور باشد، باز هم این دیگران هستند که او را بر وزن و 

حجم سیاسى اش مى سنجند.
حال اگر چه فرضیــه انتخاب یک مدیــر اجرایى غیر 
سیاسى براى اصفهان با تحمیل معاونین و مدیرانى که 
جملگى افراد سیاســى تابلو دار یک طیف هستند، طى 
دو سال گذشته با سرشکســتى سنگینى براى اصفهان 
همراه بوده ولى شاید اقدام بر خالف رویه گذشته بتواند 
آشــفتگى کنش و تصمیم گیرى را به انســجام سوق 
دهد؛ به گونه اى که در اصفهان یک شــهردار سیاسى 
سیاستمدار اهل تعامل با زیرمجموعه اى غیر سیاسى و 

عملگرا بر رئوس شهر حاکم باشند. 

شهردار سیاسى؛ آرى یا خیر؟

کشف شبکه قاچاق ایرانى ها در اروپا
نصف جهــان  حجت االسالم والمسلمین حسن روحانى با 
حضور در مجلس شوراى اســالمى و در حضور نمایندگان 
ده ها کشور خارجى به عنوان رئیس دولت دوازدهم سوگند 
یاد کرد. شش رئیس جمهور پیش از او نیز با حضور در مجلس 

شوراى اسالمى سوگند یاد کرده بودند.
 به این ترتیب با برگزارى مراســم تحلیف، روحانى به طور 
رســمى کار خود را در دولت یازدهم پایــان داد و در دولت 
دوازدهم آغاز کرد. مطابق قانون، رئیس جمهور در مجلس 
شوراى اسالمى در جلسه اى که با حضور رئیس قوه قضائیه 
و اعضاى شــوراى نگهبان تشکیل مى شــود سوگند یاد 
مى کند که همه استعداد و صالحیت خویش را در راه ایفاى 
مسئولیت هایى که برعهده گرفته است، به کار گیرد. سپس 
متن سوگند توسط رئیس جمهور را امضا و به دبیر شوراى 

نگهبان تحویل مى شود.
براى برگزارى مراسم مهم تحلیف، تدابیر ویژه اى اتخاذ شده 
بود؛ از تعطیلى پایتخت و ارتقاى سطح حفاظتى مجلس به 
رده «حیاتى»گرفته تا دعوت از مسئوالن بلندپایه کشور هاى 
خارجى. درآیین تحلیف روحانى، مقام هاى عالى ده ها کشور 
خارجى رتبه در قالب بیش از یکصد هیئت در مجلس شوراى 
اسالمى ایران حضور داشــتند. با توجه به تعداد کشورهاى 
عضو سازمان ملل متحد، مى توان گفت که مراسم سوگند 
حسن روحانى در حضور نمایندگان تقریباً نیمى از کشورهاى 
جهان انجام شده اســت. معروف ترین مهمان این آیین، 

«فدریکا موگرینى» مسئول سیاست خارجى اتحادیه اروپا 
بود که بامداد شنبه وارد فرودگاه بین المللى امام خمینى(ره) 
شد و مورد استقبال مسئوالن وزارت امور خارجه قرار گرفت.

مراسم تحلیف ریاست جمهورى به صورت مستقیم از پنج 
شبکه  رادیو و تلویزیونى پخش شــد و حدود 250 خبرنگار 
داخلى و خارجى مراسم را به صورت زنده پوشش دادند که از 
این تعداد، 131 خبرنگار، از 29 کشور جهان حضور داشتند. 
مجموعاً در مراســم دیروز 500 میهمــان خارجى و 700 

میهمان داخلى حضور داشتند.
برگزارى مراســم تحلیف دولت یازدهم در سال 92  نیز بى 
شباهت به مراسم دیروز نبود. در آن سال رئیس جمهورى 
که وعده گفتگو با دنیا و تعامل با همسایگان و حل مشکل 
هسته اى را داده بود، در مراسم تحلیفش بسیارى از سران 

کشورهاى دنیا و مقامات و شخصیت هاى برجسته سیاسى 
حضور پیدا کردند.

مقدمات اقدامات امنیتى
محسن همدانى، معاون امنیتى و انتظامى استاندارى تهران 
درباره تدابیر امنیتى در برگزارى مراسم تحلیف اظهار داشت: 
برقرارى امنیت مراســم تحلیف در اختیار ســپاه و قرارگاه 
ثارا... اســت. وى افزود: باید براى برگزارى مراسم تحلیف 
رئیس جمهور که داراى اهمیت بســیارى اســت، تدابیر 
امنیتى را به دقت اعمال مى کردیم بنابراین همه احتماالت 
بحث هاى امنیتى که وجود داشــت از قبیل اینکه خدایى 
ناخواســته گروه هاى تروریســتى و تکفیرى قصد انجام 
اقدامى داشته باشــند را پیش بینى کردیم و نسبت به آنها 
فعال شدیم. همچنین سایر اقدامات الزم دیگر مثل تعطیلى 
شهر تهران را پیش بینى کردیم تا بتوانیم مسائل امنیتى را 
بهتر کنترل و در جابه جایــى میهمانان هم حفاظت خوبى 
اعمال کنیم. معاون امنیتى اســتاندار تهران تصریح کرد: 
خوشبختانه توانستیم شهر تهران را از آسیب هاى احتمالى 
از جمله حضور معتادان، متکدیان و اتباع افغانى پاکسازى

کنیم.
همدانى  گفت: اقدامات امنیتى بعد از مراسم تحلیف به پایان 
نمى رسد بلکه تا چندین روز پس از پایان این مراسم همین 

مالحظات امنیتى را اعمال خواهیم کرد.

سوگند دوازدهم مقابل نیمى از جهان

 بنا بر این 
باشد که سکاندار 

شهر سیاسى نباشد، 
این اصل باید قبل 
از آن براى اعضاى 

شورا حاکم شود. چرا 
که این افراد باید 
بر عملکرد اجرایى 

شهردار نظارت کنند و 
مالك تجربه، دانش و 
تخصصشان بر ارزش 
نوع گرایش سیاسى 

آنان ارجحیت 
بیشترى دارد
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رئیس مرکز توسعه پیشــگیرى و درمان اعتیاد سازمان 
بهزیستى گفت: ساالنه بیش از 9 هزار معتاد بى خانمان 
در مراکز شلتر (نگهدارى معتادان بى خانمان) زیر پوشش 

این سازمان پذیرش مى شوند.
فرید براتى با اشــاره به اجراى طرح «موبایل ســنتر» 
در محالتى که معتــادان پر خطر دارنــد، ادامه داد: در 
این طرح مددکاران و مشــاوران با حضــور در مناطق 
پرخطر به شناسایى معتادان مى پردازند و معتادانى که 
نیاز به خدمات درمانى دارند را بــه مراکز درمانى اعزام 

مى کنند.
وى افــزود: هــزار و 200 کمــپ ترك اعتیــاد، 20 

مرکــز اجتماع درمــان مــدار و 16 مرکز مــاده 16 و 
140مرکز نگهدارى معتادان پر خطر در کشــور وجود

 دارد. 
براتى افزود: طبق آخرین بررســى ها در سال 94 بیش 
از 2/8 میلیون نفر مصرف کننده مســتمر مواد مخدر در 
کشور وجود دارد که از همین آمار 3 درصد جمعیت 14 تا 

60 سال کشور معتاد هستند.
به گفته این مقام مسئول، 60 درصد مصرف کنندگان 
مواد مخدر از تریاك اســتفاده مى کننــد و مواد مخدر 
صنعتى از جمله گل و هروئین و کراك و شیشه به ترتیب 

در رده هاى بعدى مصرف قرار دارند.

سرپرســت معاونت گردشــگرى از تهیه قانــون جامع 
گردشگرى خبر داد و تأکید کرد: باید قواعد و مقررات مزاحم 

و دست و پا گیر گردشگرى با تنقیح قوانین از بین برود.
میرهادى قره ســید رومیانى گفت: ما به دنبال توســعه 
گردشگرى هستیم چرا که براى کشور درآمد پایدار دارد، اما 
براى رسیدن به این توسعه نیازمند چارچوب هاى قانونى در 
حوزه گردشگرى هستیم. در حال حاضر حدود 32 آیین نامه، 
بخشنامه، دستورالعمل و شیوه نامه گردشگرى وجود دارد 
که از این منظر کمبودى وجود ندارد، ولى هیچیک از آنها 

استحکام قانونى ندارند.
سرپرست معاونت گردشــگرى سازمان میراث فرهنگى، 

صنایع دســتى و گردشــگرى در ادامه اظهار داشــت: 
گردشگرى هنوز قانون جامع ندارد. باید قواعد و مقررات 
مزاحم و دســت و پاگیر آن با تنقیح قوانیــن از بین برود. 
باید براى عمل گردشگرى، شــخص گردشگر، تکلیف 
و حقوق قانونى آن تعریف شــفاف و قانونى ارائه شــود و 
موضوع آن در دانشــگاه ها جاى باز کند و تدریس شــود. 
باید تأسیسات گردشــگرى را تعریف کنیم و بر آن اساس 
درجه بندى و استانداردسازى داشته باشیم. باید نحوه نظارت 
سازمانى را در قانون مشخص و لحاظ کنیم. نحوه مراجعه  
سرمایه گذاران و حمایت هایى را که شامل حال آن ها مى شود 

نیز مشخص کنیم.

مقررات مزاحم در گردشگرى 
از بین مى رود

 3 میلیون مصرف کننده 
مستمر مواد مخدر در کشور

ثبت نام مجدد 
کتاب هاى درسى

سـامانه فـروش و توزیـع مـواد آموزشـى بـراى 
دانش آموزان پایه هـاى دوم تا ششـم ابتدایى و دوره 

پیش دانشگاهى، مجدداً فعال مى شود.
 بـر اسـاس اعـالم سـامانه فـروش و توزیـع مـواد 
آموزشـى، آن دسـته از دانش آموزانى که به هر علتى 
موفـق به ثبـت نام در سـامانه فـروش کتب درسـى 
نشـده اند، مى توانند از 15 تـا 30 مردادماه به سـامانه

 www.irtextbook.com مراجعـه کننـد. ثبت 
نام اینترنتى کتـب درسـى کالس اولى هـا  نیزکه از 
15 تیر شروع شده بود تا 17 شهریور ماه ادامه خواهد 

داشت.

سفره مردم سالم تر مى شود
رئیس آزمایشـگاه هاى مرجع سـازمان غـذا و دارو از 
همکارى در طرح ارتقاى سـالمت هشـت محصول 
پرمصرف کشـاورزى با وزارت جهاد کشـاورزى خبر 
داد. بهرام دارایى با اشـاره بـه اینکه فـاز ابتدایى این 
طرح به صورت پایلوت و در ده اسـتان کشـور انجام 
خواهد شد عنوان کرد: همه اقدامات الزم براى  تولید 
محصوالتى سـالم اعم از برنج ایرانـى، خیار بوته اى، 
خیار گلخانه اى، گوجه فرنگى بوتـه اى و گلخانه اى، 
پیاز، سیب درختى، سیب زمینى و پرتقال توسط وزارت 

جهاد کشاورزى فراهم شده است.

کالس   تقویتى نامناسب
مهـدى فیض، معـاون پرورشـى و فرهنگـى وزارت 
آمـوزش و پرورش گفـت: برخـى خانواده هـا در ایام 
تابستان دانش آموزان را در کالس هاى تقویتى ثبت نام 
مى کنند اما این کار صحیح نیست چرا که پژوهش ها 
نشـان مى دهد ایام تابسـتان زمان تثبیـت یادگیرى 
اسـت و نباید در این مدت به یادگیرى مطالب درسى 
پرداخت و درصورتى که این موضوع مورد توجه قرار 
نگیـرد،  ذهن دانش آمـوز براى سـال تحصیلى آینده 

آماده نخواهد شد. 

تحقیقى که دنیا را متحیر کرد
پدر پزشـکى جامعه نگر ایـران به جزئیـات تحقیقات 
بسیار ارزشـمند در مرکز تحقیقات سـرطان دانشگاه 
علوم پزشـکى شـهید بهشـتى درباره پیشـگیرى از 
سرطان سـینه زنان، على الخصوص مادرانى که 24 
ماه شیردهى دارند پرداخت. پروفسور محمد اسماعیل 
اکبرى ادامه داد: در بررسـى مرکز تحقیقات سرطان 
نتیجـه اعجـاب آورى به دسـت آمد، مبنى بـر اینکه 
مادرانى کـه 18 تـا 24 ماه شـیردهى بـراى هر بچه 
خود داشته باشند، موفقیت بسـیارى در پیشگیرى از 
سرطان سینه خواهند داشت و این شاخص تحقیقاتى 

بسیار ارزشمند است.

اجرایى شدن رتبه بندى قطارها 
از نوروز 

مدیرکل دفتر برنامه ریزى راه آهن با اشاره به اجرایى 
شدن رتبه بندى قطارها تا نوروز 97 گفت: مسافرین از 
این پس مى توانند با مراجعه به آژانس هاى مسافرتى 

بلیت قطار گردشگرى تهیه کنند. 
على کاظمى منش گفـت: این طرح با هـدف ارتقاى 
کیفیت و کمیت قطارهاى مسافربرى صورت گرفته 
که با این رتبه بندى مسـافران مى تواننـد از این پس 
بـا توجه بـه رتبه بنـدى قطارهـا بلیـت خـود را تهیه 

کنند.

افزایش نسبى دما 
کارشناس هواشناسـى از افزایش نسبى دما در اغلب 
استان هاى کشور خبر داد. معصومه احمدى گفت: در 
بیشتر مناطق کشور از شـنبه(دیروز) به بعد به تدریج 
روند افزایش نسـبى دمـا را خواهیم داشـت. احمدى 
افزود: براساس آخرین اطالعات نقشه هواشناسى در 
بیشتر مناطق کشور جو آرام و پایدار همراه با آسمانى 

صاف و آفتابى پیش بینى مى شود.

چرك نویس

«فاطمه اکرمى» که یکــى از چهره هاى هیجان انگیز 
ورزش بانوان ایران اســت باز هم دست به کار مخاطره 

انگیزى زد.
دختر 25 ساله ایرانى که نخســتین ورزشکار فعال در 
رشته ســقوط آزاد به شــمار مى رود این بار در روسیه 
دســت به کار جدیدى زد و پرشــى هیجــان انگیز با 
«لباس بالــدار» تجربه کرد. پرش با لبــاس بالدار و یا 

«وینگســوت» ورزش هیجان انگیزى است که البته 
خطرات زیادى هم دارد و پیش از این قربانى هم گرفته 

است.
اکرمى که به طور اختصاصــى عکس هاى پرش هاى 
مختلف خود را در روســیه براى ما ارســال کرده است 
 سابقه حضور در تیم ملى ژیمناستیک را هم دارد و البته 

پارکوریست هم هست.

چاى ایرانى به دلیل عدم استفاده از سموم شیمیایى، سالم 
ترین چاى دنیا محسوب مى شود و  قرار است براساس نامه 
و درخواست وزیر کشاورزى، نهادهاى لشکرى و کشورى 
از چاى ایرانى استفاده کنند که  وزارت بهداشت نیز از این 

طرح استقبال کرد.
محمود حجتى، وزیر جهاد کشــاورزى هفته گذشــته در 
نامه اى به اسحاق جهانگیرى، معاون اول رئیس جمهور، 
درخواست کرد تا همه نهادهاى اجرایى اعم از لشکرى و 
کشــورى چاى مصرفى خود را از کارخانجات تولیدکننده 

داخلى تأمین کنند.
در این رابطه عباس زارع نژاد، مشاور وزیر بهداشت و رئیس 
مرکز روابط عمومى و اطالع رسانى وزارت بهداشت درباره 
همکارى این وزارتخانه براى این امر که فواید اقتصادى و 

سالمت محور در برخواهد داشــت، به تسنیم عنوان کرد: 
متعاقباً وزارت بهداشت از این پیشنهاد براى استفاده از چاى 

ایرانى استقبال مى کند.
وى ادامه داد: البته باید این مسئله نیز بررسى شود که مثًال 
چایى هاى کیسه اى و یا انواع دیگر چاى که در بازار کشور 
به عنوان و بسته چاى ایرانى عرضه مى شود واقعاً محتواى 
آن چاى ایرانى است یا چاى خارجى ولى در مجموع وزارت 
بهداشت به دلیل ســالمت چاى ایرانى، استفاده از چاى 

وطنى را در برنامه خود قرار خواهد داد.
گفتنى اســت محمود حجتــى در نامه اى به اســحاق 
جهانگیرى با اشــاره به اینکه چاى ایرانــى به دلیل عدم 
استفاده از سموم شیمیایى، سالم ترین چاى دنیا محسوب 
مى شود، تصریح کرده است: تداوم تولید این محصول که در 

سال هاى اخیر با حمایت دولت تدبیر و امید از رونق و افزایش 
قابل توجهى برخوردار بوده اســت، ضمن حفظ اشتغال و 
تأمین معیشت کشاورزان مى تواند بخش مهمى از مصارف 

مردم عزیز کشور را تأمین کند.
وزیر جهاد کشاورزى به منظور رونق بیشتر صنعت چاى 
کشور و همچنین کاهش نگرانى تولیدکنندگان داخلى از 
فروش به موقع محصوالت تولیدى، در این نامه از معاون 
اول رئیس جمهور درخواست کرده است تا تمام نهادهاى 
اجرایى اعم از لشکرى و کشورى چاى مصرفى مورد نیاز 
خــود را از کارخانجات تولیدکننده داخلــى تأمین کنند و 
در ادامه، آمادگى ســازمان چاى کشور را براى همراهى و 
مشاوره در زمینه تأ مین چاى مصرفى دستگاه هاى اجرایى از 
طریق سندیکاى کارخانجات چاى سازى اعالم کرده است.

آخر هفته  گذشته ســازمان میراث فرهنگى لیست هاى 
پر و پیمانى از میراث فرهنگى ثبت ملى شــده ملموس 
و ناملموس را منتشر کرد. لیســت هایى که با دقت در 
تاریخ و تطبیق آن با گفته هاى مســئوالن این سازمان، 
چند بناى دوباره ثبت ملى شده در آنها یافت شد. به نظر 
مى رســد روند ثبت ملى کردن میراث فرهنگى به جاى 
نقش حفاظتى تبدیل به عدد و آمار براى پر کردن کارنامه 

کارى مسئوالن شده است.
به گزارش میزان، ثبت ملى میراث ملموس و ناملموس 
فرهنگى قرار اســت عاملى براى حفــظ و نگهدارى و 
همچنین پاسداشــت و معرفى باشــد. اما در سال هاى 
اخیر با راه افتــادن موجى از ثبت هاى ملــى به ویژه در 
فهرســت میراث ناملموس، مفهوم و فلسفه ثبت ملى 
تحت الشعاع قرار گرفته به طورى که مدتى است پرونده 
هاى ثبت ملى در حوزه میراث ناملموس به جاى اینکه 
محلى براى پژوهش و مستندسازى بسیارى از آیین ها، 
روایت ها، قصه ها، افســانه ها و... در گوشه و کنار این 
سرزمین کهن باشد به منوى رســتوران ها شبیه شده 
اســت. ثبت ملى خوردنى ها و غذاها با پسوند نام شهر، 
چنان رقابتى را بین اداره کل میراث فرهنگى استان ها 
به راه انداخته که هر چند وقت لیست پر و پیمانى از ثبت 
خوراکى ها منتشر مى شــود.  این پرونده ها که احتماًال 
فاقد ساده ترین مراحل پژوهشى هستند تبدیل به آمارى 

براى رقابت استان ها شده اند.

پرونده هاى ثبت ملى کجا مى روند؟
در میان این موج ثبت ملى کــردن اما برخى از آیین ها، 
بازى ها و سنت هاى گمنام و کمتر شناخته شده نیز ثبت 
ملى شده اند. پرونده هایى که حتى خواندن نامش براى 
اهالى دیگر نقاط کشور سخت است. هر چند که این اتفاق 

مثبتى در حوزه حفظ میراث فرهنگى در اقصى نقاط کشور 
است اما برخى از پرونده هایى که ثبت ملى مى شوند به 
رغم مهم بودن فاقد یک خط اطالعات در فضاى عمومى 
هستند. بسیارى از  بازى ها و آیین ها  به قدرى فراموش 
شده اند که با جستجوهاى معمولى هیچ اطالعاتى از آنها 
یافت نمى شود. با این حال پرونده هاى ثبت ملى آنها نیز 

در دسترس عموم قرار نمى گیرند. 
فرهاد نظــرى مدیر کل دفتر ثبت آثار ســازمان میراث 
فرهنگى بیش از دو ســال پیش وعده راه اندازى پایگاه 
اینترنتى عمومى براى دسترســى به پرونده هاى ثبتى 
را داده بود، وعده اى که هنوز عملى نشــده و موج ثبت 

ملى ادامه دارد.

ثبت ملى هایى که نادیده گرفته مى شوند
تنها بیش از 31 هزار بنا و محوطه تاریخى و باستانى در 
فهرست آثار ملى ثبت شــده اند که از بسیارى از آنها نه 
تنها اطالعاتى وجود ندارد که پرونده آنها نیز در دسترس 
نیست. از سوى دیگر سیاست نمایشــى ثبت ملى آثار 

تاریخى در مواردى مانند کاخ توران، خانه عامرى هاى 
تهران و سپس نادیده گرفتن شدن و تخریب این بناها 
نشان از بى اهمیت شــدن ثبت ملى دارد. ثبت ملى که 
باید همچون سندى باالدستى حافظ میراث کشور باشد 
تبدیل به آمار، عدد و جایگزیــن فعالیت هاى حفاظتى 
شــده و حتى روند و دقت این ثبت ملى ها با چالش روبه 

رو است.

ثبت ملى مجدد بناى ثبت ملى شده!
بى اطالعى مسئوالن از ثبت ملى بودن بناها و اقدام به 
ثبت مجدد آن هر چند اتفاق تازه اى در سازمان میراث 
فرهنگى کشور نیست اما اعالم ثبت ملى شدن بناها و بعد 
ثبت کردن آنها ماه ها و حتى سال ها بعد اتفاقى است که 
فلسفه ثبت ملى را تحت الشعاع قرار داده است. مشخص 
نیست در صورت تخریب و تعدى به این بناها در این حد 
فاصل اعالم تا عمل بر چه اساسى امکان پیگیرى قانونى 
وجود دارد. در تازه ترین آمار ابالغ شــده ثبت ملى ها در 
روزهاى آخر دولت یازدهم توسط زهرا احمدى پور، رئیس 
ســازمان میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
حداقل از ثبت ملى سه بناى تاریخى در خرداد ماه امسال 
یاد شــده که ثبت ملى یکى از آنها دو سال پیش و دو تا 

دیگر هشت ماه قبل اعالم شده بود!

 ثبت ملى تبدیل به طنز مى شود
اقدامات نمایشى و تبلیغاتى مدیران با ثبت ملى از قبیل 
ثبت افراد، آهنگ ها و اتفاقات مهم براى عمومى از یک 
سو ثبت ملى شــدن را تبدیل به سوژه اى طنز کرده و از 
سوى دیگر دقیق نبودن اظهار به ثبت ملى کردن بناها و 
ثبت نشدن یا دوباره ثبت شدن آنها خطرى براى میراث 

فرهنگى و فلسفه ثبت ملى است.

خطر اقدام هاى نمایشى براى حفظ میراث فرهنگى کشور

بلبشویى به نام ثبـت ملى

یک مسئول ســازمان غذا و داروى کشور نسبت به 
عملکرد برخى عطارى ها در خصــوص عرضه مواد 
مخدر، شیشــه و نیــز عرضه غیرقانونــى کاالهاى 
ســالمت محور هشــدار داد و گفت: عرضه هرگونه 
پماد، قرص، دارو و مکمل هاى ورزشى در عطارى ها 

ممنوع است.
امید عبدى با هشدار نســبت به وضعیت عطارى ها 
اظهار داشت: متأســفانه این مراکز از عملکرد اصلى 
خود که تحویل گیاهان دارویى اســت خارج شــده 
به ســمت تولید مواد مخدر و به ویژه شیشــه رفتند. 
وى با اشــاره به عرضه قرص، دارو و انواع مکمل ها 
در عطارى ها، گفت: عرضه این اقالم در عطارى ها 
غیرمجاز اســت اما به دلیل اینکه این مراکز زیر نظر 
وزارت بهداشت نیستند، نظارت بر آنها سخت است 
و بایــد نظارت ها توســط ســازمان هاى ذیربط نیز 

تشدید شود.
عبدى تصریح کرد: در حالى که 50 درصد صاحبان 
عطار ى ها فاقد تحصیالت دانشگاهى هستند، شاهد 
تجویز دارو، مکمل ها و سایر اقالم سالمت محور از 

سوى این افراد هستیم.
این مسئول سازمان غذا و داروى کشور افزود: ویترین 
برخى از عطارى ها گیاهان دارویى است و پشت پرده 
انواع مواد مخدر عرضه مى شــود و شاهدیم ترکیبات 
شیشــه و مواد روانگــردان در عطارى هــا به عنوان 

داروهاى الغرى و چاقى به افراد عرضه مى شود.
وى با بیان اینکه ادامه این روند عطارى ها مى تواند به 
سالمت جامعه آســیب جدى وارد کند، گفت: در این 
زمینه باید ساماندهى اساسى صورت گیرد و با مداخالت 

پزشکى در عطارى ها برخورد شود.

این مسئول سازمان غذا و داروى کشور با بیان اینکه 
مثًال پرونده 50 درصد عطارى هاى اســتان به مراجع  
قضائى ارجاع شده است، گفت: تنها طى سال گذشته 
بیش از 180 عطارى غیرمجاز در کرمانشــاه پلمب 

شدند.
عبدى با تذکر نسبت به لزوم فرهنگسازى در خصوص 
عدم خرید کاالهاى سالمت محور از عطارى ها، گفت: 
افراد باید به هنگام خریــد از عطارى ها به پروانه واحد 
صنفى توجه کــرده از عطارى ها فقط گیاهان دارویى 

خریدارى کنند.
این مسئول ســازمان غذا و داروى کشور اعالم کرد: 
عرضه هرگونه پماد، قرص، دارو و مکمل هاى ورزشى 

در عطارى ها ممنوع است.
عبدى با اشــاره به فعالیت خطرناك آرایشــگاه ها، 
باشــگاه هاى ورزشــى و عطارى ها، گفت: متأسفانه 
این مراکز از فعالیت اصلى خود خارج شده و به مراکز 

ضدسالمت تبدیل شدند.
وى اضافه کرد: مداخالت بین صنفى بســیار افزایش 
یافته و در این مراکز داروها و کاالهاى سالمت محور 

عرضه مى شود.
عبدى تصریح کرد: در حالى که برخى مربیان ورزشى 
مدرك ســیکل هم ندارند براى جوانــان دارو هاى 
سالمت محور و مکمل  تجویز مى کنند که مصرف این 
اقالم در جوانان موجب افزایش موارد ســکته مغزى، 

نازایى و سایر بیمارى ها شده است.
وى تأکید کــرد: افراد باید بدانند بــراى دریافت دارو 
باید به داروخانه مراجعه کنند  و مشــاوره هاى تغذیه و 
ورزشى خود را حتماً از پزشــکان تغذیه و طب ورزش 

دریافت کنند.

ممنوع ها در عطارى ها استقبال وزارت بهداشت از طرح وزارت جهاد کشاورزى

اولین قدم براى استفاده از چاى ایرانى در ادارات

شاهکار دختر پرنده ایرانى در روسیه 

امسال هشــت روز زودتر از ســال قبل، چراغ قرمز 
زمین روشن شده اســت. براســاس اعالم سازمان 
overshootday، چهارشــنبه 2 اوت (11 مــرداد) 
روز پیش برداشــت از (منابع طبیعى) زمین در ســال 
2017 است. روز پیش برداشــت از زمین زمانى است 
که میزان مصرف منابع طبیعى زمین براى آن ســال، 
بیش از ظرفیت زمین براى بازسازى منابع در آن سال 

است.
 این یعنى بشــر تا ایــن تاریخ، ســهم اســتفاده از 
منابع طبیعى تا پایان ســال را پیش برداشــت کرده 
اســت و اضافــه برداشــت، جبــران پذیر نیســت 
و به زودى با مشــکل کمبود منابع طبیعــى روبه رو 
مى شــویم. به عبارت دیگر، محاســبه تاریخ دقیق 
روز پیش برداشــت زمین از طریق تقسیم توان تولید 
بیولوژیکى زمین (مقدار منابع طبیعى تولید شده توسط 
زمین در آن سال) بر ردپاى اکولوژیکى جهان (میزان 
مصرف منابع طبیعى زمین توسط بشر در آن سال) و 
ضرب عدد به دســت آمده در  365 روز سال حاصل 

مى شود.
طى پنج  ســال گذشــته این تاریخ هــر روز عقب تر 
مى آید. ســال گذشــته این تاریــخ 19 مــرداد ماه 
بــود. ســال پیــش از آن نیز 24 مــرداد مــاه بوده

 است.

چراغ قرمز زمین
 روشن شد
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تعیین سرمایه گذار
آزادراه اصفهان- شیراز 

معاون ساخت و توسعه آزادراه ها با بیان اینکه سرمایه گذار 
پروژه آزادراه اصفهان- شیراز از ایزدخواست تا اصفهان 
مشـخص شـد، گفت: با عقد این قرارداد و درپى آن اخذ 
مصوبه دولت، کریدور تهران - اصفهان - شـیراز کامل 

مى شود.
حسـین میرشـفیع درباره روند احداث آزادراه اصفهان- 
شـیراز اظهار داشـت: با مطالعـات انجام  شـده پیرامون 
احداث آزادراه اصفهان -شیراز، سعى مى شود این آزادراه 
در نزدیک ترین فاصله با شهرضا احداث شود تا این شهر 
به حاشیه نرود. وى ادامه داد:عملیات ساخت این آزادراه 
از سـمت شـیراز تا ایزدخواسـت در حـال اجراسـت و تا 

شهریورماه سال آینده به بهره بردارى مى رسد.

کشف محموله قاچاق 
پرندگان زینتى در کاشان

18 قطعه پرنـده زینتـى قاچاق، بومى کشـور اسـترالیا 
درکاشان کشف شد.

مدیر اداره حفاظت محیط زیسـت شهرسـتان کاشـان 
گفت: بر اساس گزارشات رسیده مبنى بر محموله قاچاق 

پرندگان زینتى ،مأموران این اداره وارد عمل شدند.
 محمود قهرمانى افزود: متهم قصد فروش  این پرندگان 
زینتى از گونه فنچ گلدین را به یکى از استان هاى همجوار 
داشت. وى با اشاره به شناسایى و دستگیرى متهم گفت: 
این محموله قاچاق  از مرز پاکسـتان و از طریق اسـتان 

سیستان و بلوچستان به داخل کشور وارد شده است.

فعالیت 10 هزار زن 
سرپرست خانوار در اصفهان

معاون امور اجتماعى اداره کل بهزیستى استان اصفهان با 
بیان اینکه بیش از ده هزار زن سرپرست خانوار زیر پوشش 
بهزیستى هستند، گفت: بهزیستى با ارائه تسهیالت و وام 

اشتغال در راستاى توانمندسازى زنان تالش مى کند.
مرضیه فرشـاد پیرامون تعداد زنان سرپرست خانوار زیر 
پوشش بهزیستى اظهار داشـت: مددجویان زیر پوشش 
حوزه امور اجتماعى بیـش از ده هزار خانوار هسـتند که 

9 هزار و 385 نفر آنها مستمرى دریافت مى کنند.

تفاهمنامه مخابرات و 
شهردارى اصفهان 

تفاهمنامه همکارى شـهروند الکترونیک میان شرکت 
مخابرات ایران و شهردارى اصفهان به امضا رسید.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: این تفاهمنامه 
همکارى با هدف توسـعه زیر سـاخت هاى ارتباطات و 

فناورى اطالعات شهر اصفهان به امضا رسید.
رسـول سـرائیان بـا بیـان اینکـه مهیـا شـدن ایـن 
زیر ساخت ها بستر هوشمندسازى شهر اصفهان است، 
افزود: این تفاهمنامه همکارى در آینده به قرارداد اجرایى 
تبدیل مى شود و ایجاد بستر فیبرنورى را در داخل شهر 
اصفهان فراهم مى کند. وى گفت: با اجرایى شـدن این 
تفاهمنامه، شـهر اصفهان در آینده به صورت هوشمند 
مدیریت و اداره مى شـود و مردم در زندگـى روزمره این 

مسئله را احساس مى کنند.

دودکش هاى اصفهان را 
پایین مى کشیم

استاندار اصفهان با انتقاد از صنعتى شدن بیش از ظرفیت 
استان اصفهان گفت: دیگر به دنبال کارخانه و دودکش 
جدیـد نیسـتیم و دودکش هـاى قدیمـى را هـم پایین 

مى کشیم.
رسـول زرگرپـور ادامـه داد: اصفهـان دیگـر ظرفیـت 
توسـعه صنایع آالینده و راهى براى توسعه جز توجه به 
علم و تکنولوژى ندارد؛ براى 20 سـال بعد اسـتان سـه 
محور توسـعه اى تعریف شـده که آن سـه محور علم و 
فناورى،گردشگرى و هنر هستند.وى با تأکید بر اینکه ما 
دیگر دنبال دودکش جدید نیستیم و دودکش هاى قدیمى 
را هم پایین مى کشـیم، گفت: 550 شرکت دانش بنیان 
با بیش از شـش هـزار نفـر دانشـجوى جدید در شـهر 
اصفهان مشـغول به کار در شـهرك علمى و تحقیقاتى 

هستند.

مدیرعامل شــرکت ملــى پخش فــرآورده هاى نفتى 
منطقه اصفهــان گفت: تا پایان تیر ماه امســال699/5 
میلیون لیتر بنزین در اســتان اصفهان مصرف شــده

است.
حســین صادقیان با اشــاره بــه اینکه طى چهــار ماه 
نخســت امســال در اســتان اصفهان 699 میلیون و 
479 هزار و 100 لیتر بنزین مصرف شــده است، اظهار 
داشــت: مصرف بنزین اســتان در این مدت نسبت به 
مدت مشــابه سال گذشــته 6/09درصد رشــد داشته

است.
به گفته وى، طى چهار ماه ســال گذشته 659 میلیون و 

348 هزار و 50 لیتر بنزین در اصفهان مصرف شد.
مدیر شــرکت ملى پخش فرآورده هــاى نفتى منطقه 
اصفهان با بیــان اینکه مصرف نفــت گاز نیز در مدت 
مذکور در اســتان 11/3 درصد افزایش یافته و به 841 
میلیون و 480 هزار و 100 لیتر رســیده اســت، اذعان 
داشــت: میزان مصرف گازوئیل مصرفى طى چهار ماه 
نخست سال گذشته 756 میلیون و 35هزار و 800 لیتر 

بود.
صادقیان گفت: میزان مصرف نفت سفید و نفت کوره در 
چهار ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال 95 

به ترتیب 41/47 درصد و 31/62 درصد کاهش یافت.

 مدیر کل راه و شهرســازى اســتان اصفهان گفت: 20 
هزار واحد مســکن مهر براى خانواده شهدا و جانبازان 

تهیه شده است.
حجت ا... غالمى اظهار داشت: اداره کل راه و شهرسازى 
متعهد بوده که 20 هزار واحد مســکونى در چهار سالى 
که گذشت براى خانواده شهدا و جانبازان تأمین کند که 
بخشى از این واحدها در شهرستان ها در حال واگذارى 

است .
وى بیان داشت: متأسفانه در شهر اصفهان مشکل تأمین 
زمین وجود دارد و واحد هاى مربوط به شهر اصفهان در 
شهرهاى اطراف اصفهان تقسیم شده تا بتوان با حداقل 

تبعات خارج از استانى مشــکل خانواده جانبازان و شهدا 
را حل کرد.

وى افزود: در شــهرهاى کاشــان با در نظــر گرفتن 
یک ســایت 35 هکتــارى و تأمیــن حــدود دو هزار 
و 500 واحــد در آن، نجــف آبــاد با در نظــر گرفتن 
ســایت 35 هکتارى با تأمین ســه هزار واحــد در آن، 
شــهر جدید بهارســتان و فوالد شــهر با تأمین هزار و 
700 و شــش هزار و 300 واحد در آن و شاهین شهر با 
تأمین ســه هزار واحد در آن، از جمله شــهرهایى است 
که در حال تأمین مســکن خانواده شــهدا و جانبازان 

هستند.

اصفهانى ها 699 میلیون لیتر 
بنزین مصرف کردند

ساخت 20 هزار مسکن مهر 
براى خانواده شهدا و جانبازان

مدیر عامــل کانون خبرگان کشــاورزى 
اســتان اصفهــان گفت: فروش پســاب 
فاضالب شهر اصفهان به شهردارى خالف 

قانون و این پساب حقابه کشاورزان است.
اســفندیار امینى اظهار داشــت: فروش 
پساب شهر اصفهان توســط شرکت آب 
وفاضالب به شهردارى، غیر قانونى است 
و از نمایندگان مجلس و مقامات مســئول 
تقاضا مى شود قبل از اینکه موضوع تبدیل 
به معضــل اجتماعى دیگــرى بین حقابه 
داران شود، نسبت به ابطال قرارداد و تعیین 

تکلیف آن اقدام   شود.
وى بیــان داشــت: مطابق بنــد 2 یکى 
ازمصوبات هیئت وزیران در مورد تقســیم 
آب تونل اول کوهرنگ، پســاب فاضالب 
شهرستان اصفهان متعلق به حقابه داران 

شرق اصفهان است.
مدیر عامــل کانون خبرگان کشــاورزى 
اســتان اصفهــان تصریح کــرد: مطابق 
قانون و بخشنامه وزارت نیرو، جمع آورى 
و تصفیه پساب فاضالب به عهده شرکت 
آب و فاضالب بــوده ولــى تخصیص و 
فروش آن از وظایف شرکت آب منطقه اى

 است.
وى گفــت: شــرکت آب منطقــه اى به 
هرطریق اگر آب جدیدى تولید کرد مطابق 
ماده 44 قانون توزیع عادالنه آب ابتدا باید 
کسرى حقابه ها را که برداشت کرده، جبران 

کند. 

منتخبان پنجمین دوره شوراى اســالمى شهر اصفهان 
بر روى انتخاب 15 گزینه نهایى براى تصدى شهردارى 

اصفهان به توافق رسیدند.
فتح ا... معین، رئیس موقت منتخبان شوراى اسالمى شهر 
اصفهان اظهار داشت: طى جلســات کارشناسى، لیست 
پیشنهادى اعضاى منتخب شوراى شهر پنجم اصفهان اخذ 

شده و مورد بررسى و رسیدگى قرار گرفت.
وى افزود:در جلســه اولیه، ابتدا نام افراد پیشنهادى اعضا 
جمع آورى شد که با تجمیع اســامى، تعداد کل به 59 نفر 
رسید. معین ادامه داد:با بررسى افراد پیشنهادى و تطبیق 
وضعیت این افراد با شرایط قانونى مصوب مجلس شوراى 
اسالمى و همچنین اعالم آمادگى افراد و بررسى سوابق 
اجرایى آنها، از بین افراد مذکور پس از حذف اسامى افرادى 
که به جهت ادارى ذکر شده امکان استفاده از خدمات آنها 

وجود نداشت، تعداد 26 نفر با نظر منتخبان انتخاب شدند.
وى در ادامــه افزود: ســپس ضمن تماس بــا برخى از 
نامزدهاى تصدى سمت شــهردارى به جهت اطمینان از 

قبول مسئولیت توسط آنها و همچنین سایر شرایط، تعداد 
15 نفر انتخاب شدند.

رئیس و سخنگوى موقت منتخبان شوراى اسالمى پنجم 
شــهر اصفهان گفت: در فرآیند انتخاب این 15 نفر همه 
تالش منتخبان شورا بر روى انتخاب افراد با سابقه روشن 
از نظر امانتدارى و تعهد به خدمت و همچنین داشتن سابقه 

مدیریت مرتبط و سوابق اجرایى قابل قبول قرار گرفت.
وى گفــت: از این 15 نفر امروز ســوابق کامــل کارى و 
تحصیالتى و مدیریتى درخواســت خواهد شد و سپس از 
بین 15 نفر، هفت نفر انتخاب شده و با آنها مصاحبه و مذاکره 
حضورى به عمل خواهــد آمد و برنامه آنــان براى اداره 
کالنشــهر اصفهان به صورت مکتوب اخذ خواهد شد که 
اسامى 15 نفر مذکور عبارت است از: مهدى ابطحى، مهدى 
جمالى نژاد، على جوادى، محمود حسینى، پیروز حناچى، 
ابوالفضل رضوى، سجاد، رضا عقدایى، على عموشاهى، 
مهدى فاتحى، محمود فتاح الجنان، خانم مقیمى، میرزایى، 

میریان و قدرت ا... نوروزى.

15 گزینه نهایى براى کلیددارى اصفهان

مدیــر اداره فرهنگــى و هنــرى اداره کل آمــوزش و 
پرورش اســتان اصفهان با اشــاره به برگزارى اردوهاى 
طرح «هجرت3» گفت: آموزش و پــرورش از توانمندى 
دانش آموزان در عرصه هاى متفاوت عمرانى براى بهسازى 
و زیباسازى و مرمت فضاهاى آموزشى و پرورشى در ایام 

اوقات فراغت، در قالب این اردوها استفاده خواهد کرد.
محمد اســماعیل زاده افزود: در طرح اردوهاى هجرت3 
به دنبال این هســتیم که از توانمنــدى دانش آموزان در 
عرصه هاى متفاوت عمرانى براى بهسازى و زیباسازى و 
مرمت فضاهاى آموزشى و پرورشى در ایام اوقات فراغت 

استفاده کنیم. وى خاطرنشــان کرد: جلسات هماهنگى 
برگزارى اردوهاى طرح هجرت در طول یکى دو ماه گذشته 
بین دستگاه هاى مربوطه برگزار شــده است که با اجراى 
این طرح به دنبال این هســتیم تا روحیه مسئولیت پذیرى 
دانش آموزان را تقویت کنیم و با غنى سازى اوقات فراغت 

آنها، مهارتشان را افزایش دهیم.
اسماعیل زاده با بیان اینکه در طرح هجرت 3 بیشتر به دنبال 
تقویت فرهنگ کار و تالش، اشتغال بین نوجوانان و جوانان 
هســتیم، ادامه داد: در طول اجراى این طرح برنامه هاى 
فرهنگى و اعتقادى نیز برگزار مى شود. وى بیان کرد: دانش 
آموزان در بخش هاى متفاوت همچون تعمیر و بهســازى 
مدرسه، رنگ آمیزى و مرمت مدارس، زیباسازى، تعمیر میز، 
نیمکت و ملزومات ادارى، گل کارى ، درختکارى و فضاى 

سبز مدارس در طرح هجرت 3 فعالیت خواهند کرد. 

استفاده از
توانمندى دانش آموزان 

در اردوهاى هجرت

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان اعالم کرد: دوربین هاى ثبت تخلف در صورت تردد خودروهاى سنگین در بزرگراه ها و معابر 
شهرى، شماره پالك خودرو را براى اعمال قانون ثبت مى کند.

علیرضا صلواتى اظهارداشت: تردد خودروهاى سنگین در محدوده هاى شهرى ممنوع است مگر اینکه بار آنها مواد فاسد شدنى یا ضرورى باشد 
که در آن صورت باید مجوزهاى الزم براى تردد از پلیس راهور اخذ شود. وى تصریح کرد: الیحه ساماندهى تردد خودروهاى بارى ازمعابر شهرى 

که قصد تخلیه مواد غذایى را دارند به شوراى اسالمى شهر ارائه شده تا ساعات و محل هاى خاص براى انجام امور آنها در نظر گرفته شود.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان ادامه داد: این الیحه پس از تصویب شوراى شهر به فرماندارى اصفهان رفته که در صورت تأیید 
فرماندارى، به عنوان اولین شهرى خواهیم بود که با هماهنگى پلیس راهور در بخش ساماندهى حمل و نقل بار و کاال که مورد غفلت واقع شده 
بود، ورود پیدا مى کنیم. وى تأکید کرد: دوربین هاى ثبت تخلف در صورت تردد خودروهاى سنگین در بزرگراه ها و معابر شهرى، با ثبت شماره 

پالك اعمال قانون خواهند شد و نیازى به اعمال قانون به صورت حضورى نیست. 

تردد خودروهاى 
سنگین در 
بزرگراه ها 

زیر ذره بین 
دوربین ها 

روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان 
از افتتاح و بهــره بردارى بیــش از 30 پروژه 
بهداشتى و درمانى در سراسر استان اصفهان 
همزمان با سفر وزیر بهداشت در روز سه شنبه 

خبر داد.
17 مردادماه  ســال جــارى، اصفهان میزبان 
حسن قاضى زاده هاشــمى،  وزیر بهداشت و 
درمان و آموزش پزشــکى اســت و درهمین 
ارتباط، بیمارستان منظریه خمینى شهر، طرح 
توسعه اورژانس بیمارســتان امین و 31 پروژه 
بهداشــتى درمانى شــامل مراکز غربالگرى 
سرطان، مراکز خدمات جامع سالمت شهرى 
و روستایى، پایگاه ســالمت و پانسیون هاى 
اقامت پزشــکان در سراسر اســتان و نیز دو 
پروژه شــهرك ســالمت و بیمارستان میالد 
متعلق به بخش خصوصى  افتتاح مى شــود و 

به بهره بردارى خواهد رسید.

30 پروژه درمانى در 
استان افتتاح مى شود

فروش پساب 
اصفهان به شهردارى 
خالف قانون است

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان با اشاره 
به اینکه براى واردات خودروهــاى هیبریدى هزینه 
گمرك 4 درصد دریافت مى شــود، گفت: در اصفهان 

هزار خودروى هیبریدى تردد مى کنند.
علیرضا صلواتى با اشاره به اینکه در حال حاضر استفاده 
از خودروهاى برقى و هیبریدى در دنیا سرعت بیشترى 
را به خود گرفته اســت، اظهار داشت: اســتفاده از این 
خودروها یکى از مصوبات اجــالس پاریس در حوزه 
محیط زیست است که همه کشورها باید به این موضوع 

ورود پیدا کنند.
وى با اشــاره به اینکه به صفر رســاندن آالینده هاى 
ناشى از خودرو با توجه به تغییرات اقلیمى و همچنین 

گرم شــدن زمین امرى ضرورى اســت، تصریح کرد: 
کاهش منابع سوخت هایى که هر روز مصرف مى شود 
نیز از دیگر دالیــل ضرورت اســتفاده از خودروهاى 

هیبریدى است.
معاون حمــل و نقل و ترافیک شــهردارى اصفهان با 
اشــاره به اینکه در خودروهاى هیبریــدى ترکیبى از 
سوخت فسیلى و برق استفاده مى شــود، ابراز داشت: 
این امر مى تواند کمک قابــل توجهى به احیاى مجدد 
محیط زیست و به صفر رســاندن آلودگى هاى زیست 

محیطى کند.
وى با بیان اینکه ورود خودروهاى هیبریدى و برقى به 
کشور آغاز شده است، تصریح کرد: سیاست ما حرکت 

به سمت استفاده از خودروهاى هیبریدى و پاك است و 
براى این امر نیز تسهیالتى را در نظر گرفته ایم.

صلواتى با تأکید بر اینکه مصرف ســوخت خودروهاى 
هیبریدى 30 درصد خودروهاى عادى اســت، اضافه 
کرد: مهمترین چالش خودروهــاى هیبریدى قیمت 
این خودروهاســت که تولید کننــدگان این خودروها 

تسهیالتى را براى خریداران فراهم ساخته اند.
وى با اشاره به اینکه براى واردات خودروهاى هیبریدى 
هزینه گمــرك 4 درصد دریافت مى شــود، افزود: در 
شــهر اصفهان هزار خودروى هیبریدى تردد مى کند 
و مى توان گفت پاى این خودروها به شــهر اصفهان 

باز شد.

معاون حمــل و نقل و ترافیک شــهردارى اصفهان با 
اشاره به اینکه در شهر اصفهان مجوز محدوده ترافیک 
به خودروهاى برقى و هیبریدى صادر مى شود، گفت: 
در طرح «LEZ» هم خودروهــاى هیبریدى و برقى 
برچسب آبى دریافت مى کنند و در همه روزهاى سال و 

روزهاى آلوده امکان تردد دارند.
وى در ادامه با اشــاره به اینکه قیمــت هر خودروى 
هیبریدى از 90 تا 160 میلیون تومان اســت، تصریح 
کرد: خوشبختانه در شهر اصفهان تقاضا رو به افزایش 
اســت و باید کارخانجات تولید داخل نیز پــا را فراتر 
بگذارند و همراه با سیاســت تکنولوژى دنیا پیشرفت 

کنند.

پاى 
خودروهاى 

هیبریدى 
به اصفهان 
باز شد

قرار است 1000 خودروى هیبریدى 
در نصف جهان تردد کند 

رئیس صنف عمده فروشان میوه و تره بار استان اصفهان گفت: قیمت عمده فروشى پیاز از پنج شنبه هفته گذشته در میدان میوه تره بار اصفهان در 
حدود هزار تا هزار و 700 تومان  در هرکیلو بود و همین امر باعث افت قیمت خرده فروشى خواهد شد.

ناصر اطرج اظهارداشت: هم اکنون برخى خرده فروشان، پیاز خود را بر اساس قیمت کیلویى سه هزار تومان خرید قبلى عرضه مى کنند اما این 
قیمت به طور قطع کاهش خواهد یافت. وى تأکید کرد: خرده فروشان اجازه دارند حداکثر 30 درصد به قیمت عمده فروشى اضافه کنند و طبیعتاً با 

قیمت هاى فعلى عمده فروشى، قیمت ها در سطح شهر کاهش خواهد داشت.
اطرج خاطرنشان کرد: هرکیلو سیب زمینى نیز به قیمت 800 تا هزار و صد تومان در میدان تره بار اصفهان فروش مى رود.

به گفته رئیس صنف عمده فروشان میوه و تره بار استان اصفهان، کاهش قیمت پیاز محدود به اصفهان نیز و در سایر استان ها نیز اتفاق رخ خواهد 
داد و بازار کل کشور به ثبات خواهد رسید.

قیمت پیاز کاهش یافت

 افت بیشتر قیمت پیاز  با عرضه محصول شهرستان هاى اطراف
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اصفهانى ها؛ بیشترین 
مصرف کننده برق کشور 

سرانه مصرف برق در اصفهان دو برابر میانگین کشورى 
است.

مدیر عامل شـرکت توزیع برق شـهر سـتان اصفهان 
گفت: هم اکنون در شهر اصفهان سرانه مصرف برق از 
192 کیلو وات در ماه به 162 کیلو وات رسـیده که این 

میزان مصرف 2/5 برابر میانگین کشورى است .
حمید رضا پیر پیران با بیان اینکه در شهرستان اصفهان 
خاموشى و قطعى برق وجود ندارد، افزود: با اجراى طرح 
مدیریت مصرف برق و روش هاى نوین تولید، خاموشى 
و قطعى برق در این شـهر سـتان تنها در حـوادث غیر 
مترقبه اتفاق مى افتد . وى تعداد مشترکان برق خانگى 
این شـرکت را 850 هزار نفـر عنوان کـرد و گفت: این 

مشترکان 36 درصد برق مصرف مى کنند .

تعطیلى کشتارگاه هاى 
بدون اتاق پیش سرد در تیران

مدیرشبکه دامپزشکى شهرستان تیران و کرون گفت: 
کشتارگاه دام در این شهرستان در صورت ادامه فعالیت 
در وضعیـت کنونى و بـدون احداث اتاق پیش سـرد بر 

اساس قانون تعطیل مى شود.
فضـل ا... صالحى اظهار داشـت: کشـتارگاه تیـران و 
عسـگران اتاق پیش سـرد براى نگهدارى گوشـت به 
مدت 24 سـاعت ندارد و مسـئولیت پاسـخ به اتحادیه 
گوشـت و قصاب هاى شهرسـتان بر عهده شهردارى 

است. 
وى اضافه کرد: شـهردارى تیران و عسـگران به مدت 
یک ماه فرصت دارند نسـبت بـه تأمین سـردخانه و یا 
انتقال گوشت به سردخانه در نزدیکى شهرستان اقدام 
کنند و کشـتارگاه هاى بدون سردخانه بر اساس قانون 

پلمب مى شود.

مقاوم سازى 
واحد هاى مسکونى روستایى

3728 واحـد مسـکونى روسـتایى در اسـتان اصفهان 
مقاوم سازى شد.

معاون بازسازى و مسکن روستایى بنیاد مسکن انقالب 
اسـالمى اسـتان اصفهان گفت: از 9هزار و 850 واحد 
مسـکونى روسـتایى نیازمنـد مقـاوم سـازى مصوب 
شـده، چهار هزارو 395واحد مسـکونى با 813میلیارد 
و 660میلیـون ریال تسـهیالت بانکـى 4 درصد ابالغ 

شده است.
محسـن قوى بیـان در ادامه اظهـار داشـت: از ابتداى 
امسال تاکنون سه هزارو 728واحد مسکونى روستایى 
با 219 میلیارد و 583میلیون ریال تسـهیالت بانکى 4 
درصد مقاوم سازى شده اسـت. وى مبلغ وام ارائه شده 
به متقاضیان روستایى را 180 تا 200میلیون ریال بیان 
کرد و افزود: این واحد هاى مسکونى بیشتر در روستاهاى 
شهرسـتان هاى فالورجان، اصفهان، لنجان و دهاقان 

مقاوم سازى شده است.

خادمان نمونه مساجد استان 
تقدیر مى شوند

رئیس شوراى هماهنگى مساجد استان اصفهان گفت: 
به مناسبت روز جهانى مسجد از خادمان، ائمه جماعات 
و هیئت امناى نمونه مسـاجد در استان اصفهان تقدیر 

مى شود.
حجت االسـالم  والمسـلمین محمدرضـا صالحیان با 
اشاره به 31 مرداد ماه، روز جهانى مسجد، اظهار داشت: 
اقدامات و کارهاى کارشناسى براى شناسایى خادمان، 
ائمه جماعات و هیئت امناى نمونه این استان آغاز شده 
است و یک هفته قبل از روز جهانى مسجد برنامه هاى 

تقدیر و تجلیل از این افراد انجام مى  شود.
وى  در ادامه افزود: در استان اصفهان پنج هزار مسجد 
و در شهر اصفهان نیز 800 مسجد وجود دارد که در روز 
جهانى مسجد از خادمان، هیئت امنا و امامان جماعت 

آن تقدیر مى شود.
رئیس شوراى هماهنگى مساجد استان اصفهان تصریح 
کرد: مساجدى که کانون فرهنگى است و مهارت هاى 
زندگى را به نسـل جـوان مى آموزد و همچنیـن داراى 
کتابخانه و دیگر اقدامات فرهنگى است نیز مورد بررسى 

قرار گرفته و در هفته مساجد از آنها تقدیر خواهد شد.

خبر

معاون توسعه روستایى و مناطق محروم رئیس جمهور 
با بیان اینکه در سال جارى بالغ بر دو هزار و 300میلیارد 
تومان با همکارى بانک هاى سینا، پارسیان، پست بانک 
و کشاورزى وام 8 درصدى براى اجراى طرح هاى توان 
افزایى اشتغال در روستاها پرداخت مى شود، یادآورشد: 
در حدود 650 میلیارد تومان آن ســهم استان اصفهان

است.
ابوالفضــل رضــوى در جمــع دهیــاران و منتخبین 
شوراهاى اســالمى روستاهاى شهرســتان اردستان 
با بیــان اینکه امــروزه روســتاییان تولیدکنندگان بى 
نشــان، کم مصرف و پر بهره براى کشــور هســتند، 

افزود:جــاده هایــى کــه امروز مــا مى ســازیم باید 
درجهــت آبادانى روســتا و اقتصاد آن باشــد نه براى 
رفاه عده اى پولدار که به قصد ویالســازى به روســتا

 مى آیند.
وى با اشــاره به اینکه دولت از اشــتغال در روســتاها 
حمایت مى کنــد و وام هاى کــم بهــره را در اختیار 
آنها قرار مــى دهد، تصریح کرد: درصورت مشــارکت 
200 خانــوار در طــرح اشــتغالزایى دولــت، چهــار 
برابــر ســرمایه آورده آنها وام بــا کارمــزد 3 درصد 
و بــا تنفس یــک تــا دو ســاله در اختیارشــان قرار

مى دهد.

معاون فروش و بازاریابى شــرکت فــوالد مبارکه در 
خصوص آخرین وضعیت تولید و فروش این شــرکت 
گفت: هدف گــذارى فروش براى ســال جارى هفت 
میلیون تن انواع محصوالت فوالدى تخت اســت که 
تحقق این هــدف رکورد جدیدى در فروش شــرکت 

خواهد بود.
محمود اکبرى افزود: عمده افزایش تولید در ورق هاى 
گرم و تختال است و تولید محصوالت سرد و پوشش دار 

با ظرفیت هاى قبل خواهد بود.
وى خاطرنشــان کرد: با توجــه به نیاز بــازار داخل به 
ورق هاى فوالدى، رویکرد شرکت در درجه اول تأمین 

نیاز صنایع داخلى بوده و اســت؛ اما ایــن به معنى عدم 
عرضه محصول بــه بازارهاى جهانى نیســت؛ زیرا به 
دســت آوردن برند و جایگاه شناخته شــده و معتبر در 
بازارهاى جهانى کار آسانى نیست و این مهم باید حفظ 

شود. 
وى در خصوص آخرین آمــار تولید و فروش چهارماهه 
ســال جارى فوالد مبارکه گفت: ازنظر کّمى نســبت 
به چهارماهه ســال قبل شــاهد رشــد 19 درصدى 
هســتیم؛ به طورى که از فروش یــک میلیون و 817 
هزار ُتن در ســال 95 بــه دو میلیــون و 180 هزار تن 

رسیده ایم.

هدف گذارى فوالدمبارکه براى 
7 میلیون تن فوالد

650 میلیارد تسهیالت براى 
اشتغال روستاهاى استان

مدیر روابط عمومى شرکت سهامى ذوب آهن 
اصفهان گفت: انفجار و شکستگى لوله بخار 
نیروگاه حرارتى ذوب آهن خســارت و تلفات 

جانى نداشت.
علیرضا امیرى افزود: انفجار و شکستگى لوله 
بخار نیروگاه حرارتى ذوب آهن، خسارت جانى 
نداشت و کارگران شاغل در این بخش آسیب 

ندیدند.
وى گفت: انفجار در نیروگاه حرارتى ذوب آهن 
اصفهان ســاعت 7 و 35 دقیقه صبح دیروز( 
شــنبه) رخ داد. امیرى با بیان اینکه بر اثر این 
ترکیدگى لوله در نیروگاه حرارتى، فعالیت این 
بخش نیروگاه متوقف شد، اظهار داشت: بر اثر 
وقوع این حادثه، برق رسانى کارخانه مختل 
شــد اما تولید شــرکت طبق معمول در حال 
انجام است. وى افزود: مسئوالن واحد تعمیر و 
نگهدارى ذوب آهن در حال رفع مشکل ایجاد 
شده و تعمیر آن هستند و حادثه در مکانى اتفاق 
افتاده است که تجهیزات برقى وجود نداشت و 

خسارت چندانى به دنبال نداشته است .
مدیر روابط عمومى شرکت سهامى ذوب آهن 
اصفهان گفت: پیش بینى مى شود که نیروگاه 
ذوب آهن بر اثر این حادثه به مدت یک تا دو 

شیفت کارى تعطیل شود . 

اســتاندار اصفهان گفت: اســتان اصفهان 
درخصوص ثبت امالك در ســامانه در بین 
استان هاى همسطح در جایگاه اول قرار دارد 

و در کل رتبه 6 کشور را کسب کرده است.
رسول زرگرپور اظهار داشــت: تعداد امالك 
ثبت شده در این ســامانه به 13 هزار و 644 
ملک رســیده و ثبت پنج هزار و 441 ملک 
نهایى شده است. وى با اشــاره به همکارى 
خوب اداره کل ثبت اسناد استان اصفهان در 
تک برگى شدن اســناد، گفت: سازمان ها و 
ادارات کل جهادکشاورزى، آموزش و پرورش، 
ورزش و جوانان، منابع طبیعى و آب خیزدارى 
به ترتیب باالترین میزان ملک را در اســتان 

دارند که در این سامانه به ثبت رسیده است.
باید هرچه سریع تر ســامانه تکمیل شود و از 
طرف دیگر باید راهکارهایى پیش بینى شود 
که دستگاه ها مجبور شوند هرچه زودتر به این 

موضوع ورود پیدا کنند.

انفجار نیروگاه 
حرارتى ذوب آهن 
خسارت جانى نداشت

جایگاه نخست استان 
در ثبت امالك 

اگر در گذشته به راحتى مردم با سرمایه بین صد تا 150 
میلیون تومان مى توانستند یک خانه با متراژ باالى 100 
متر و مصالح خوب در شهر اصفهان صاحب شوند، امروز 
دیگر این پول ها جوابگوى نیاز مــردم براى خانه دار 
شدن نیست و حداقل سرمایه اولیه باید از 250 میلیون 

تومان به باال باشد.
امروز اوضاع خرید مســکن به گونه اى است که باید 
در حاشیه شهر اصفهان تن به خرید خانه هایى داد که 
اگرچه نوساز است تازگى آن یکسال هم دوام نخواهد 
آورد و براى خرید همین خانــه ها هم باید هزینه هاى 

هنگفتى پرداخت.
امروز متقاضیان مسکن براى خرید خانه هایى با متراژ 
50 تا 60 متر باید سرمایه اى بیش از 70 میلیون تومان 
در شهر اصفهان داشته باشــند مگر اینکه زیر بار خرید 
مسکن مهر بروند و این در حالى است که امروز غالب 
مردم اصفهان به این نتیجه رســیده اند که با سرمایه 
زیر صد میلیون تومانى که دارنــد به جاى تن دادن به 
خرید خانه هاى با مصالح بى کیفیــت، در خانه رهنى 

زندگى کنند.

عدم تطابق ســاخت و ســاز مسکن در 
اصفهان با ذائقه مردم

رئیس اتحادیه مشاوران امالك اصفهان در خصوص 
ارتباط ســاخت خانه هاى بى کیفیــت و روى آوردن 
مردم به رهن و اجاره اظهار داشت: ساخت و سازهاى 
امروزى متناســب بــا ذائقه هاى مصــرف کنندگان

 نیست.
جهانگیرى با اشــاره به اینکه امروز بــا توجه به اینکه 
غالب خانواده ها یا تک فرزند هســتند یا بدون فرزند، 
به همین دلیــل دنبال خانــه هاى 50 تــا 60 مترى 
متناســب با پول خود هســتند، ادامه داد: ســاخت و 
ساز مسکن در اصفهان بر اساس ســالیق خریداران 

نیست.
وى با اشــاره به اینکه خانه هاى با متــراژ 150 متر به 
باال پاسخگوى نیاز مردم اصفهان نیست، گفت: امروز 
مردم اســتان به دنبال خانه هاى کوچک تر از 80 متر

هستند.
رئیس اتحادیه مشــاوران امالك اصفهــان با اعالم 
اینکه قــدرت خرید پایین مردم اصفهان باعث شــده 
که مردم توان خرید مســکن را نداشــته باشند، ادامه 
داد: به رغم رکودپنج ساله مســکن در اصفهان، هنوز 

مردم قدرت خرید مســکن را ندارند بــه دلیل اینکه 
در یک دوره اى قیمت زمین و مســکن بــى رویه و 
بى دلیل رشــد تصاعــدى یافت به طــورى که ثبات 
قیمت مســکن در این ســال ها هنوز هم نتوانســته 
قیمت خانــه را بــه قیمت اصلــى و پایــه اى خود

برساند.
وى با اشــاره به اینکه امــروز بازار رهــن و اجاره در 
اصفهــان داغ شــده اســت و هرســاله از خردادماه 
تا شــهریورماه به دلیل ثبت نام دانــش آموزان پیک 
رهن و اجاره خانه اســت، افزود: نکتــه اى که رکود 
بازار مسکن داشته این است که بازار رهن و اجاره را با 
رشد مواجه نکرده است در صورتى که در آن دوره اى 
که شب به شب قیمت زمین و مســکن باال مى رفت 
با رشــد قیمت و غیر واقعى رهن و اجــاره هم مواجه 

بودیم.
جهانگیــرى گفت: مســکن مهــر اگر پاســخگوى 
خانــه دار کردن مردم نشــد بــه دلیل ایــن بود که 
دور از دســترس ســاخته شــد و کیفیــت پاییــن 
آن هــم دلیــل دیگر عــدم اســتقبال مــردم از آن

است.

متوسط خرید خانه در اصفهان بین 170 تا 
300 میلیون تومان

رئیس انجمن انبوه ســازان مســکن هم در این راستا 
گفت: اعالم افزایش 5درصد قیمت مسکن با آغاز سال 
جدید کذب است و رکود تا شهریورماه امسال ادامه دارد.

احمد توال اظهار داشــت: هنوز از رکود مسکن خارج 
نشدیم و حداقل شــش ماه یا تا پایان سال این رکود 

ادامه دارد.
وى بیان داشــت: تا زمانى که دولت جدید بر سر کار 
بیاید حداقل تا شش ماه اول سال این رکود وجود دارد.

رئیس انجمن انبوه ساز مســکن اعالم کرد: متوسط 
خرید خانه در این ســال ها بین 170 تــا 300 میلیون 
و زیــر 400 میلیون تومــان صورت گرفته اســت و 
شــاهد خرید و فروش مســکن بــاالى 500 میلیون

 نبودیم.
توال با اظهار اینکه در ســاخت و ساز خانه نیز وضعیت 
راکد است و رونق نیست، ادامه داد: چشم انداز خوبى را 

در حوزه ساخت و ساز نداریم.

وى تصریــح کــرد: بخــش خصوصــى و دولتــى 
هــر دو در شــرایط رکود ســاخت و ســاز به ســر

 مى برند.
رئیس انجمن انبوه ســازان مسکن گفت: احتمال دارد 
که ســاختمان ها در یک منطقه گران یــا ارزان تر به 
فروش برســد اما اینها تنها بر ســر زبان ها مى چرخد 
و واقعیت نــدارد که قیمت مســکن افزایــش یافته

 باشد.
اگــر چه انبوه ســازان مســکن هنــوز به ایــن باور 
نرسیده اند که قد علم کردن آپارتمان هاى بى کیفیت و 
گران کردن آن بیش از تورم جامعه چه ضربه سنگینى 
بر جامعه وارد کرده اســت اما مردم را بــه این نتیجه 
رسانده که متناســب با پولى که در دست دارند دیگر 
خرید خانه جوابگو نیست و به راحتى مى توانند با رهن 
خانه و اجاره در اماکنى که باب میل و ســطح فرهنگ 
آنهاســت بتوانند آســوده تر زندگى کنند و از زندگى 
در حاشیه شــهرها که حاصلى جز ســختى و افزایش 
هزینه هاى زندگى براى آنها به همــراه ندارد، پرهیز 

کنند.

گزارشى از وضعیت خرید و فروش خانه در نصف جهان؛

شتاب گرفتن «رهن» از «خرید »خانه در اصفهان

رئیس پلیس آگاهى فرماندهى انتظامى استان اصفهان از انهدام 52 باند انواع 
جرائم در چهار ماهه ابتدایى سـال جارى خبر داد و گفت: هفته گذشته توسط 
پلیس استان یکى از باندهاى بزرگ سرقت منزل منهدم شد که اعضاى آن به 

ده ها فقره سرقت اعتراف کرده اند.
سرهنگ ستار خسروى در نشست خبرى اظهار داشت: با توجه به فعالیت هاى 
انجام  شده در چهار ماه ابتدایى سال جارى، شاهد افزایش دو درصدى کشفیات 

نسبت به مدت مشابه در مجموع بوده ایم.
■ کاهش 9 درصدى جرائم خشن در استان 

وى از افزایش کشف 96/9 درصدى قتل هاى رخ داده در سطح استان در چهار 
ماهه سـال 96 خبر داد و افزود: خوشـبختانه با کاهـش 17/5 درصدى وقوع 

قتل روبه رو هستیم .
رئیس پلیس آگاهى استان اصفهان با اشاره به کاهش 9 درصدى جرائم خشن 
اظهار داشت: در چهار ماهه ابتدایى سال رشد 11/2 درصدى را در زمینه کشف 
سرقت به عنف و رشد 122 درصدى را در کشف سرقت هاى مسلحانه داشتیم 

و در مجموع توانستیم 86/5درصد سرقت ها را کشف کنیم.
وى با اشـاره به اینکه مالخرها یکى از سـه ضلع سرقت هسـتند، بیان کرد: از 
ابتداى سال جارى تاکنون 45 درصد افزایش برخورد شدید با مالخرهاى اموال 

مسروقه را داشته ایم و 17 صنف خریدار اموال مسروقه را پلمب کردیم.
■  انهدام 52 باند بزرگ سرقت منزل

خسروى از انهدام 52 باند انواع جرائم در چهار ماهه ابتدایى سال جارى خبر داد 
و گفت: هفته گذشته توسط پلیس استان یکى از باندهاى بزرگ سرقت منزل 

منهدم شد که اعضاى آن به ده ها فقره سرقت اعتراف کرده اند.
وى با اشـاره به آمار چهار ماهه کشـف و مبـارزه با کاالى قاچـاق، بیان کرد: 

پرونده هاى بـاالى 500 میلیون تومـان 10 درصد رشـد و پرونده هاى باالى 
100 میلیون تومان 67 درصد رشد داشته است.

رئیـس پلیـس آگاهى اسـتان اصفهـان با اشـاره بـه کاهش شـش درصدى 
دستگیرى متهمان تاکید کرد: این کاهش به دلیل هدف گذارى دستگیرى و 

برخورد با دانه درشت هاى قاچاق کاال است.
■  کاهش 10 درصدى کشفیات مواد مخدر 

در ادامه این نشست خبرى نیز سرهنگ سیدتقى حسینى، رئیس پلیس مبارزه 
با مواد مخـدر فرماندهى انتظامى اسـتان اصفهان بـا بیان اینکـه این پلیس 

عزم جدى در برخورد با سـوداگران مرگ دارد، گفت: برخـورد با قاچاقچیان و 
واردکنندگان مواد مخدر در رأس امور پلیس مبارزه بـا مواد مخدر قرار گرفته 

است.
وى با اشـاره به اینکه پلیس تمام تالش خود را مى کند تا هیچ سوداگر مرگى 
نتواند مواد مخدر خود را به سطح شهرها وارد کند، افزود: قبل از ورود سوداگران 
به شـهرهاى اصلى اقدامات بازدارند و برخوردى علیه آنها صورت مى گیرد تا 

قبل از رسیدن به مقصد کشف و منهدم شود.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان با اشاره به اجراى طرح هاى 
برخوردى علیـه توزیع کنندگان و خرده فروشـان مواد مخدر در سـطح شـهر 
پارك ها، معابر و …عنوان کرد: برخورد با اینگونه افـراد در اولویت کار پلیس 

مبارزه با مواد مخدر است.
وى با اشاره به جمع آورى معتادان ولگرد اظهارداشت: برخورد با معتادان ولگرد 
از دیگر اولویت هاى پلیس مبارزه با مواد مخدر اسـت که نسبت به جمع آورى 

آنها اقدامات الزم صورت گرفته تا قدمى در کاهش جرم و جنایت شود.
حسینى از برپایى نمایشـگاه هاى به روز و کالس هاى آموزشى براى آشنایى 
مدارس، کارگران کارگاه هاى دولتى و اداره ها در رابطه بـا انواع مواد مخدر و 
افیونى خبر داد و گفت: براى پیگیرى و کنترل جرم کالس هاى آموزشى براى 

کارگاه ها، سازمان ها و مدارس برگزار شده است.
وى در پایان از کاهش 10 درصدى کشفیات مواد مخدر در چهار ماهه ابتدایى 
سال 96، نسـبت به مدت مشـابه سـال قبل خبر داد و عنوان کرد: با توجه به 
افزایش تدابیر در نظر گرفته شده براى برخورد با قاچاق مواد مخدر در مرزهاى 
شـرقى به همین میزان کشـفیات مواد مخدر در اسـتان هاى مرکزى کشـور 

کاهش خواهد داشت.

کاهش 17/5درصدى وقوع قتل در استان اصفهان

انهدام 52 باند بزرگ سرقت منزل

 تجهیز 15 سالن ویژه تئاتر در اصفهان
معاون اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان 
اصفهان گفت: درحدود 15 سالن نمایشى در 
شهر اصفهان از درجه یک تا درجه هاى بعدى 
توسط انجمن نمایش رصد شده تا براى اجراى 

گروه هاى تئاتر استفاده شود.
پرویز طاهرى اظهار داشت: در حال حاضر تعداد  

سالن ها در شهر اصفهان به حدى زیاد است که 
برنامه براى سالن نداریم. سالن هایى با کمک 
شهردارى و دستگاه هاى دیگر و انجمن نمایش 

در حال تدارك است.
وى گفت: سالن به اندازه کافى داریم  اما سالن 
A و B درخواســت بیشــترى براى اجرا دارد 

شــاید اگر گله اى صورت مى گیرد این است 
که افراد دوســت دارند یا در تاالر هنر و یا در 
فرشچیان برنامه داشته باشند که ترافیک آنها 

باالست.
وى تصریح کرد: در این رابطه پیشــنهاد شده 
رتبه بندى گروه هــا با توجه بــه تخصص و 

کارشناسان انجمن انجام شود تا گروه هایى که 
ابتداى ورود  هستند انتظار اجرا در فرشچیان را 

نداشته باشند.
طاهرى بیان کرد: 15 ســالن به تازگى در حال 
اضافه شدن است و در حال حاضر نزدیک به 30 

گروه ثبت شده در استان داریم. 
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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 شــماره 37 اصلى واقع درقطعه 9 

بخش 11 ثبت اصفهان 
183-رأى شماره 1262 مورخه 1396/2/13 آقاى مصطفى چاوشى نجف آبادى به شناسنامه 
شــماره 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 شــماره 2523 مورخه 1396/3/9 آقاى هادى لســانى نجف آبادى به شناسنامه 
شماره 4005 کدملى 1091432694 صادره نجف آباد فرزند حیدرعلى درششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 186/30 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 742 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 

11 ثبت اصفهان 
185-رأى شــماره 2584 مورخه 1396/3/11 خانم مهین خلیلى نجف آبادى به شناســنامه 
شــماره 705 کدملــى 1818843633 صادره نجف آباد فرزند عباس درســه دانگ مشــاع 
ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 90 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 138واقع درقطعه 

4 بخش 11 ثبت اصفهان 
186-رأى شــماره 2582 مورخه 1396/3/11 آقاى عباس خدائى  به شناســنامه شماره 38 
کدملى 5499513473 صادره نجف آباد فرزند محمد درســه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 90 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 138واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان 
187-رأى شماره 2954 مورخه 1396/3/21 خانم محترم نورمحمدى به شناسنامه شماره 394 
کدملى 1090795361 صادره نجف آباد فرزند غالمرضا درششدانگ یک باب خانه به مساحت 
139/06 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 508 اصلى واقع درقطعه یک بخش 11 ثبت اصفهان 
188-رأى شــماره 2790 مورخه 1396/3/20 آقاى عبدالحســین بدیهیان نجف آبادى به 
شناسنامه شماره 9 کدملى 1090882548صادره نجف آباد فرزند حیدردرششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 146/65 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 823 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 

11 ثبت اصفهان 
189-رأى شــماره 2789مورخه 1396/3/20 آقاى عبدالحســین بدیهیــان 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 شــماره 3329 مورخه 1396/3/30 آقــاى مجتبى ایزدى خــواه نجف آبادى به 
شناسنامه شماره 358 کدملى 1091466106صادره نجف آباد فرزند رمضان على درششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 143/17 مترمربع قســمتى ازپالك شماره 6 اصلى واقع دربخش 12 

ثبت اصفهان 
191-رأى شماره 1788مورخه 1396/2/26 خانم هاجره جمشیدیان قلعه شاهى به شناسنامه 
شــماره 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 1855مورخه 1396/2/27 آقاى محمد جوابى به شناسنامه شماره 1151 
کدملى 1910628646 صادره رامهرمزفرزند على درششــدانگ یک باب مغازه به مســاحت 

29/48مترمربع قسمتى ازپالك شماره 790/2500 واقع درقطعه 8 بخش 11 ثبت اصفهان 
193-رأى شماره 1910 مورخه 1396/2/31 خانم ســکینه ناظمى اشنى به شناسنامه شماره 
50 کدملى 1091937796 صادره نجف آباد فرزند محمد درششدانگ یکباب خانه به مساحت 
196/98 مترمربع که قسمت واقع شده برروى پالك شماره 1062به مساحت 79/85مترمربع 
وقسمت واقع شده برروى پالك شــماره 1047 به مســاحت 117/13مترمربع واقع درقطعه 

10بخش 11ثبت اصفهان 
194-رأى شماره 3960مورخه 1396/4/20 آقاى على شــجاعى ارانى به شناسنامه شماره 
3568کدملى 1091428336صــادره نجف آباد فرزند محمدتقى درششــدانگ یکباب خانه 
به مساحت 147/65 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 309/1 واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت 

اصفهان 
195-رأى شماره 1349 مورخه 1396/2/16 آقاى سعید باب الخانى نجف آبادى به شناسنامه 
شــماره 538کدملى 1091242313 صادره نجف آباد فرزند محمدرضا درششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 101/27 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 968 اصلى واقع درقطعه 7 بخش 

11 ثبت اصفهان 
196-رأى شــماره 8861 مورخه 1396/7/22 آقاى ســید مراد رحیمى به شناسنامه شماره 
419کدملى6639792915 صادره مسجد سلیمان فرزند شاهمراد درششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 201/04 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 87 اصلى واقع دریزدانشهربخش 12 

ثبت اصفهان 
197-رأى شماره 12176 مورخه 1395/10/9 آقاى سجاد صابریان نجف آبادى به شناسنامه 
شــماره 3082 کدملى 1091344711 صادره نجف آباد فرزند غالمرضا در4/5 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
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 شماره 1621 مورخه 1396/2/20 خانم نسرین دقیقى به شناسنامه شماره 1604 
کدملى 1091182957 صادره نجف آباد فرزند مانده على درششــدانگ یــک 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 عســگرى به شناســنامه شماره 
1151 کدملى 1971002437 صادره مســجد ســلیمان فرزند على باز درششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 250 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 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 اســداله 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 باقرجمشیدیان به شناسنامه شماره 
53 کدملى 1091736367 صادره نجف آباد فرزند حیدر درششدانگ یکباب خانه به مساحت 

268 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 901 اصلى واقع درقطعه 9 بخش 11 ثبت اصفهان 
203-رأى شــماره 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 سیدمجید صابرعلى به شناسنامه شماره 245 
کدملى 1091127050صادره نجف آباد فرزند سید ابراهیم درششدانگ 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 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 )
207- رأى شماره 2464 مورخه 1396/3/8 آقاى ناصرقادرى   نجف آبادى  به شناسنامه شماره 
190کدملى 1091168814صادره نجف آباد فرزند حســینعلى 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 شــماره 2904 مورخه 1396/3/21 آقاى عیدى زمانى به شناســنامه 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 شــماره 1878 مورخه 1396/2/28 خانم الهه ابراهیم نجف آبادى به شناســنامه 
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 شماره 1877 مورخه 1396/2/28 آقاى مهدى صالحى  به شناسنامه شماره 473 
کدملى 1091558264 صادره نجف آباد فرزند قربانعلى  نسبت به یک 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 
212-رأى شــماره 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 مورخه 1396/3/11 آقاى بهروز کبیرى به شناسنامه شماره 184 
کدملى 1290319677 صادره اصفهان فرزند غالمحسین درششدانگ یکباب مغازه دوطبقه 
به مساحت 30/32 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 509 واقع درقطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان  
214-رأى شــماره 2957مورخه 1396/3/22 آقاى غالمحســین مهربانــى 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 شماره 2958مورخه 1396/3/22 خانم بتول فاتح  نجف آبادى به شناسنامه شماره 
594کدملى1091087784صادره نجف آباد فرزند محمدعلى  درسه دانگ مشاع ازششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 221/55 مترمربع قســمتى 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
مزایده

مزایده اموال غیر منقول (اسناد رهنى)شماره آگهى: 139603902141000016 تاریخ آگهى 
:96/04/14 شــماره پرونده : 13950400214100064 آگهى مزایده پرونده شماره بایگانى 

9500179 تمامت ششدانگ پالك 301/31306  در بخش 16 ثبت اصفهان در ص 154 دفتر 
324 ذیل ثبت 70654 به شماره چاپى 406332  به مساحت :220 متر مربع به نام محمد حسین 
گودرزى سابقه ثبت و صدور سند مالکیت دارد و حدود و مشخصات آن بدین شرح است: شماال 
به طول 10 متر به خیابان به عرض 14 متر. شرقا به طول 22 متر به شماره پالك 31307 فرعى 
جنوبا به طول 10 متر به پالك شماره 31310 فرعى غربا به طول 22 متر به پالك 22 متر به 
پالك شماره 31305 فرعى. طبق نظریه کارشناس رسمى دادگسترى به نشانى: شاهین شهر 
خانه کارگر خیابان مهارت خیابان ملک الشــعراى بهار پالك 116 محل ملک معرفى شده به 
صورت یک منزل مسکونى میباشد زمین این ملک جنوبى در به ساخت است و دارى 10 متر بر 
و 22 متر عمق است ساخت موجود بر عرصه بیش از 15 سال قدمت دارد و داراى یک اتاق در 
طبقه فوقانى با کف موکت و دیوار هاى  با گچ ورنگ است و در مقابل این اتاق در باالى سرسرا 
یک سرویس بهداشتى با دوش و در مجاورت آن یک کابینت فلزى کوچک و سینک است طبقه 
همکف داراى کف سرامیک دیوارهاى رنگ شده سقف ابزار گچبرى خورده آشپزخانه کاشى 
قدیمى دارد ولى کابینت ها ام دى اف جدید است در ســالن یک شومینه ساخته شده و درب و 
پنجره آهنى با شیشه معمولى دارد ســاختمان داراى سه خواب است که یکى از خوابها بر روى 
پارکینگ است کف حیاط موزاییک و کف ایوان سنگ است و نماى ساختمان آجر است و داراى 
اشتراکات آب و برق  و گاز اســت داراى 220 متر مربع (10*22) مساحت است بر اساس کپى 
نامه شماره 66354 – 93/9/16 شهردارى شاهین شهر که در پاسخ به استعالم بانک اقتصاد 
نوین صادر شده است این ملک جمعا داراى 202 متر مربع اعیانى است و داراى گواهى پایانکار 
مورخ 78/12/28 میباشد. نتیجه : با توجه به توضیحات فوق و با در نظر گرفتن محل و موقعیت 
قدمت ســاخت و امکانات و کلیه عوامل موثر در قضیه ارزش ملک برابر 3620000000 ریال 
ارزیابى و اعالم میگردد. که ســند رهنى 15535- 79/7/2 دفتراسناد رسمى شاهین شهر نزد 
بانک اقتصاد نوین در رهن استبنابر اعالم بســتانکارداراى بیمه میباشد که از ساعت 9 الى 12 
روز دوشنبه 1396/06/27 در واحد اجراى اسناد رسمى شاهین شهر واقع در شاهین شهر خیابان 
مدرس به مزایده از مبلغ 0000000 362 ریال ( ســه میلیارد و ششصد و بیست میلیون ریال) 
شروع و به هر کسى خریدار باشد به باالترین قیمت پیشــنهادى فروخته میشود. الزم به ذکر 
است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب ، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف 
در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشــد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و 
غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده 
است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از 
محل مازاد به برنده مزایده مسترد میگردد ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزناه نصف جهان 
چاپ اصفهان مورخ 1396/05/15 درج و منتشر میگردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز 
بعد موکول میگردد. توضیحا جهت شرکت در جلســه مزایده مبلغ ده درصد از پایه مزایده طى 
فیش مخصوص اداره اجرا به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناســایى معتبر الزامى است 
ضمنا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص در 
حساب اداره ثبت و اسناد و امالك سپرده نماید. م الف: 815 - سلطانیان- مسئول واحد اجراى 

اسنادرسمى شاهین شهر 5/280
مزایده

مزایده اموال غیر منقول (اسناد رهنى)شماره آگهى: 139604302141000020 تاریخ آگهى 
:96/04/18 تاریخ واقعى انجام مزایده: 1396/07/16 آگهى مزایده پرونده شــماره بایگانى 
9500184 تمامت ششدانگ پالك 301/39354 در بخش 16 ثبت اصفهان در ص 548 دفتر 
379 ذیل ثبت 81961 به شماره چاپى 407409 به مساحت 106/20 متر بنام وحید گودرزى 
سابقه ثبت و صدور سند مالکیت دارد که حدود و مشخصات آن بدین شرح است: طبق صورت 
مجلس تفکیکى 4/7992-78/7/5 اداره ثبت اصفهان محدود است شماال اول به طول 3/5 متر 
دیواریست اشتراکى با آپارتمان هاى 39355 فرعى دوم شرقى به طول 1 متر و سوم به طول 2 
متر هر دو قسمت پنجره و دیواریست به نورگیر احداثى چهارم شرقى است به طول 0/6 متر و 
پنجم به طول 2/85 متر و  ششم که غربى است به طول 2/10 متر به ترتیب دیوار و درب و دیوار 
و دیواریست به راه پله مشاعى 39352 فرعى هفتم به طول 3/85 متر که پنجره و دیواریست به 
نورگیر مشاعى شرقا دیواریست  به طول 8/90 متر به دیوار پالك آپارتمان 12393 فرعى جنوبا 
اول به طول 0/5 متر دوم که شــرقى به طول 6/. متر سوم پخى است به طول 1/1 متر چهارم 
به طول 1/4 متر دیوار و پنجره و دیواریســت به فضاى حیاط مشاعى 39350 فرعى پنجم به 
طول 6 متر به تراس متصله ششم به طول 1/4 متر هفتم به طول 1/1 متر پخى است ششم به 
طول 0/6 متر غربى است و نهم به طول 0/5 متر پنجره و دیواریست به فضاى حیاط مشاعى 
39350 فرعى غربا اول به طول 2/2 متر دوم به آپارتمان 12395 فرعى سوم در سه قسمت به 
طول هاى 1 متر و 1/2 متر و 1 متر به نورگیر و داکت احداثى و سوم به طول 5/2 متر دیواریست 
به دیوار آپارتمان 12395 فرعى. طبق نظر کارشناس رسمى دادگسترى: آدرس ملک شاهین 
شهر خ  سعدى فرعى اول غربى پالك 39 کدپســتى 8313944631 طبقه دوم واحد جنوبى. 
ملک فوق به صورت یک واحد آپارتمان در یک مجتمع مســکونى 5 واحدى میباشد که طبقه 
همکف یک واحد و پارکینگ است و طبقات فوقانى هر طبقه مشــتمل بر دو واحد به صورت 
شمالى و جنوبى میباشد مجتمع فوق الذکر در شــمال گذر واقع شده است و به اصطالح درب 
حیاط است نماى ساختمان آجرى پنجره هاى پروفیل فلزى سقف تیرچه بلوك کنتور برق هر 
واحد مجزا و یک کنتور برق تک فاز جهت مشــاعات و انشعاب  آب و فاضالب و گاز مشترك 
میباشد بدنه دستگاه پله گچ  و نقاشى رنگ میباشــد و پله داراى نرده چوبى است واحد مذکور 
بازسازى شده مشتمل بر دو خواب آشــپزخانه اپن با کابینت فلزى درب mdfو بدنه کاشى و 
سالن کف سرامیک دیوار ها کاغذ دیوارى و یک عدد شومینه گاز سوز سیستم سرمایش کولر 
آبى و گرمایش بخارى گازى میباشــد در ضلع جنوبى آپارتمان سالن به بالکن ( تراس) وصل 
میشود مساحت مفید 106/2 متر مربع است یک واحد پارکینگ به مساحت 12/5 متر مربع به 
شماره قطعه 39351 عرصه کل مجتمع 240 متر مربع میباشد قدمت با حدود 18 سال داراى 
پایان کار به تاریخ و شماره 18644-77/10/7 شهردارى شــاهین شهر است با توجه به کلیه 
مراتب فوق وضعیت بازار ارزش ملک فوق با کلیه منصوبات در زمان بازدید و کلیه حقوق ملک 
مبلغ 1380000000 ریال برآورد میگردد که بموجب ســند رهنى 24167- 17 / 6 / 92 دفتر 
236 شاهین شهر و نیز بموجب سند متمم رهنى 32039 – 93/5/26 دفتر 236 شاهین شهر 
نزد بانک اقتصاد نوین شعبه شاهین شهر در رهن است. بنابر بستانکار داراى بیمه میباشد که از 
ساعت 9 الى 12 روز دوشنبه 1396/07/17 در واحد اجراى اسناد رسمى شاهین شهر واقع در 
شاهین شهر خیابان مدرس به مزایده گذارده میشود. مزایده از مبلغ 1380000000 ریال ( یک 
میلیارد و سیصد و هشتاد میلیون ریال) شروع و به هر کس خریدار به باالترین قیمت به باالترین 
قیمت پیشنهادى فروخته میشود. الزم به ذکر اســت پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، 
گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و 
نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن 
معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود 
مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد میگردد ضمنا 
این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 1396/05/15 درج و منتشر 
میگردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول میگردد. توضیحا جهت شــرکت در 
جلســه مزایده مبلغ ده درصد از پایه مزایده طى فیش مخصوص اداره اجرا به همراه تقاضاى 
کتبى و ارائه کارت شناسایى معتبر الزامى است ضمنا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان 
وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص در حساب اداره ثبت و اسناد و امالك سپرده نماید. 

م الف: 816- سلطانیان- مسئول واحد اجراى اسنادرسمى شاهین شهر 5/281
حصر وراثت

سعید قدوسى داراى شناسنامه شماره 821 به شرح دادخواست به کالسۀ 1472/96 از این شورا 
درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان محمدعلى قدوسى 
دهنوى بشناســنامه 2127 در تاریخ 96/3/19 اقامتگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر، پنج دختر: 1- ســعید قدوسى دهنوى به ش 
821 فرزند 2- رسول قدوســى دهنوى به ش 3814 فرزند 3- فریده قدوسى دهنوى به ش 
72 فرزند 4- پرتو قدوســى دهنوى به ش 2799 فرزند 5- الهام قدوسى دهنوى به ش 492 
فرزند 6- مژگان قدوسى به ش 105 فرزند 7- زهره قدوســى دهنوى به ش 26 فرزند اینک 
با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهى مى نماید تا هر 
کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 14270 شعبه 10 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان /5/354
حصر وراثت

زهرا سخاوتمند داراى شناسنامه شماره 39820 به شرح دادخواست به کالسۀ 1478/96 از این 
شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان على سخاوتمند 
بشناســنامه 5 در تاریخ 96/1/21 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به دو پســر، چهار دختر، همسر به شرح ذیل: 1- حسن سخاوتمند به ش 
53902 فرزند 2- حسین ســخاوتمند به ش 54830 فرزند 3- اعظم سخاوتمند به ش 2242 
فرزند 4- مرضیه سخاوتمند به ش 53901 فرزند 5- زهرا ســخاوتمند به ش 39820 فرزند 
6- زهره سخاوتمند به ش 39819 فرزند 7- ملوك سلیمانى درچه به ش 27612 همسر اینک 
با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهى مى نماید تا هر 
کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 14269 شعبه 10 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان /5/355
حصر وراثت

زهره چوپانى داراى شناسنامه شماره 1181 به شرح دادخواست به کالسۀ 1518/96ح10 از این 
شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان معصومه فیروزیان 
پوراصفهانى بشناسنامه 959 در تاریخ 94/5/19 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- مرتضى چوپانى فرزند ش.ش 1688، سعید چوپانى 
فرزند ش.ش 464 ،3- حمیدرضا چوپانى فرزند ش.ش 1362، 4- زهرا چوپانى فرزند ش.ش 
11، 5- زهره چوپانى فرزند ش.ش 1181، 6- مریم چوپانى فرزند ش.ش 3059، 7- حسین 
چوپانى همسر ش.ش 17 اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت 
یک مرتبه آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 14268 شعبه 

10 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /5/356
حصر وراثت

اکبر رســتگار ذى نفع با وکالت محمدعلى بذرافشان داراى شناســنامه شماره 903 به شرح 
دادخواست به کالســۀ 1522/96ح10 از این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان فضل اله شــله رنگ کن نژاد اصفهانى بشناسنامه 10704 در 
تاریخ 92/1/2 اقامتــگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حیــن الفوت آن مرحوم منحصر

 اســت به: 1- محمد شــله رنگ کن نژاد اصفهانى فرزند ش.ش 28686، 2- على شله رنگ 
کن نژاد اصفهانى  فرزند ش.ش 212، 3- نقى شــله رنگ کن نــژاد اصفهانى فرزند ش.ش 
849، 4- باقر شــله رنگ کن نژاد اصفهانى فرزند ش.ش 178، 5- اعظم شله رنگ کن نژاد 
اصفهانى فرزند ش.ش 44822، 6- اکرم شــله رنگ کن نژاد اصفهانى فرزند ش.ش 2661، 
7- مریم شله رنگ کن نژاد اصفهانى فرزند ش.ش 59127 اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواســت مزبور را در یک نوبت یک مرتبــه آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا 
وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال 
گواهى صادر خواهد شــد. م الف: 14267 شعبه 10 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان /5/357

حصر وراثت
محسن عبدالهى داراى شناسنامه شماره 9108 به شرح دادخواست به کالسۀ 1495/96ح10 از 
این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان على عبدالهى 
بشناسنامه 13 در تاریخ 93/10/17 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به: 1- خدیجه هاشم زاده شورجه زوجه ش.ش 1، 2- محسن عبدالهى 
فرزند ش.ش 9108، 3- مهردادعبدالهى فرزنــد ش.ش 1114، 4- غالمرضا عبدالهى فرزند 
ش.ش 762، 5- ناهید عبدالهى فرزنــد ش.ش 797، 6- عبدالحمید عبدالهى فرزند ش.ش 
1446، 7- مسعود عبدالهى فرزند ش.ش 27186 اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م 

الف: 14265 شعبه 10 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /5/358
حصر وراثت

محسن امینى پزوه داراى شناسنامه شماره 2182 به شرح دادخواست به کالسۀ 1505/96 از 
این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صغرى مزیکى 
بشناســنامه 6 در تاریخ 96/1/28 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به چهار پسر، یک دختر، همسر: 1- ناهید امینى پزوه به ش 3184 فرزند 
2- ناصر امینى پزوه به ش 11772 فرزند 3- محســن امینى پزوه به ش 2182 فرزند 4- رضا 
امینى پزوه به ش 2938 فرزند 5- جواد امینى پزوه به شــماره 1 فرزند 6- على امینى پزوه به 
شماره 62 همسر متوفى اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت یک 
مرتبه آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 14264 شعبه 10 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /5/359
حصر وراثت

کمال شاه سنایى داراى شناسنامه شماره 730 به شرح دادخواست به کالسۀ 1508/96 از این 
شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان خدیجه شاه سنایى 
بشناســنامه 1 در تاریخ 95/10/8 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به سه پسر، سه دختر: 1- تقى شاه سنایى گنیرانى به ش 7 فرزند 2- جالل 
شاه سنایى گنیرانى به ش 28 فرزند 3- کمال شاه سنایى گنیرانى به ش 730 فرزند 5- صدیقه 
شاه سنایى گنیرانى به ش 940 فرزند 50 سکینه شاه سنایى گنیرانى به ش 8 فرزند 6- جمیله 
شاه سنایى گنیرانى به ش 14 فرزند اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک 
نوبت یک مرتبه آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 14263 

شعبه 10 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /5/360
حصر وراثت

مریم دلیلى کتیرائى داراى شناسنامه شماره 69925 به شرح دادخواست به کالسۀ 1509/96 از 
این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ماشااله دلیلى 
کتیرایى بشناســنامه 42043 در تاریخ 85/10/3 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پســر، چهار دختر، همسر: 1- تقى دلیل کتیرائى 
به ش 65276 فرزند 2- مهرى دلیلى کتیرائى بــه ش 1249 فرزند 3- زهرا دلیلى کتیرائى به 
ش 423 فرزند 4- مریم دلیلى کتیرائى به ش 69925 فرزنــد 5- زهره دلیلى کتیرائى به ش 
2523 فرزند 6- اقدس شفیعى خیرآبادى به ش 1875 همسر اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت یکمرتبه آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه 
از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر 

خواهد شد. م الف: 14262 شعبه 10 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان/5/361
حصر وراثت

علیرضا هاشم زاده داراى شناسنامه شماره 580 به شرح دادخواست به کالسۀ 1485/96ح10 از 
این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محترم امینى 
زازرانى بشناســنامه 46 در تاریخ 92/9/15 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- بهرام هاشم زاده فرزند ش.ش 574، 2- علیرضا هاشم 
زاده فرزند ش.ش 580، 3- عبدالرضا هاشم زاده فرزند ش.ش 400، 4- زهرا هاشم زاده فرزند 
ش.ش 628، 5- شهین هاشــم زاده فرزند ش.ش 620، 6- مهین هاشم زاده فرزند ش.ش 
1106 اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت یکمرتبه آگهى مى 
نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 14261 شعبه 10 حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان/5/362
حصر وراثت

فاطمه کاظمینى داراى شناسنامه شماره 2141 به شرح دادخواست به کالسۀ 1513/96ح10 از 
این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رضا کاظمینى 
بشناســنامه 841 در تاریخ 96/1/6 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگــى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به: 1- على کاظمینى فرزنــد ش.ش 1687، 2- محمد کاظمینى 
فرزند ش.ش 586، 3- محمدرضا کاظمینى فرزند شماره کدملى 1270125494، 4- فاطمه 
کاظمینى فرزند ش.ش 2141، 5- نفیســه کاظمینى فرزند ش.ش 62430، 6- زهرا ثمرى 
همسر ش.ش 65 اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت یکمرتبه 
آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 14260 شعبه 10 حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان/5/363
حصر وراثت

حســنعلى پیرجمالى نیسیانى داراى شناسنامه شــماره 93480 به شرح دادخواست به کالسۀ 
1475/96 از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
محمدرضا پیرجمالى نیســیانى بشناســنامه 40 در تاریخ 96/3/9 اقامتگاه دائمى خود بدرود 
زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر، دو دختر، همسر: 1- حسنعلى 
پیرجمالى نیسیانى به ش 93480 فرزند 2- على اکبر پیرجمالى نیسیانى به ش 137123-5-

127 فرزند 3- زهرا پیرجمالى نیســیانى به ش 6-247841-127 فرزند 4- سمیه پیرجمالى 
نیســیانى به ش 2300 فرزند 5- رقیه پیرجمالى نیســیانى به ش 40 همســر اینک با انجام 
تشــریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت یکمرتبه آگهى مى نماید تا هر کسى 
اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 14258 شعبه 10 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان/5/364
حصر وراثت

مریم اژدرى داراى شناسنامه شماره 956 به شرح دادخواست به کالسۀ 1463/96 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عذرا پرنور امام قیسى 
بشناسنامه 488 در تاریخ 94/11/18 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به سه پســر و دو دختر به شرح ذیل: 1- غالمرضا اژدرى به ش 196 
فرزند 2- محمد اژدرى به ش 3562 فرزند 3- حســین اژدرى بــه ش 183 فرزند 4- مریم 
اژدرى به ش 956 فرزند 5- زینب اژدرى به ش 1151 فرزند اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت یکمرتبه آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه 
از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر 

خواهد شد. م الف: 14257 شعبه 10 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان/5/365
حصر وراثت

زهره حسینى مارانى داراى شناسنامه شماره 346 به شرح دادخواست به کالسۀ 1483/96ح10 
از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ایران کریمى 
قوام آبادى بشناسنامه 14 در تاریخ 95/6/27 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- على حســینى مارانى فرزند ش.ش 735، 2- ابراهیم 
حســینى مارانى فرزند ش.ش 952، 3- محمدجواد حســینى مارانى فرزند ش.ش 12639، 
4- زهره حسینى مارانى فرزند ش.ش 346، 5- فضل اله حسینى مارانى همسر ش.ش 4 اینک 
با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت یکمرتبه آگهى مى نماید تا هر 
کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 14256 شعبه 10 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان/5/366
حصر وراثت

شاهین دلشاد مقدم داراى شناسنامه شماره 60 به شرح دادخواست به کالسۀ 1482/96ح10 از 
این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان منصور روغنى 
دهکردى بشناســنامه 2 در تاریخ 95/5/11 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- شهریار روغنى دهکردى فرزند ش.ش 536، 2- شاهین 
دلشاد مقدم فرزند ش.ش 60، شــهره دلشــاد مقدم فرزند ش.ش 905، 4- لیال دلشاد مقدم 
فرزند ش.ش 6034، محترم کوهى حبیبى همسر ش.ش 70 اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت یکمرتبه آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه 
از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر 

خواهد شد. م الف: 14255 شعبه 10 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان/5/367
حصر وراثت

امیر على نقیان داراى شناسنامه شماره 1756 به شرح دادخواست به کالسۀ 1464/96 از این 
شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان یداله على نقیان 
بشناسنامه 572 در تاریخ 94/10/27 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به سه پسر، همسر: 1- امیر على نقیان به ش 1756 فرزند 2- محمد 
على نقیان به ش 179 فرزند 3- احمــد على نقیان به ش 1177 فرزنــد 4- عزت کدخدائى 
الیادرانى به ش 13 همسر اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت 
یکمرتبه آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 14254 شعبه 

10 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان/5/368
حصر وراثت

پوریا پیشگاهى داراى شناســنامه شــماره 1270862103 به شــرح دادخواست به کالسۀ 
1520/96ح10 از این شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان کمال پیشگاهى بشناسنامه 39 در تاریخ 96/4/20 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- پدرام پیشگاهى فرزند ش.ش 5785، 
2- پوریا پیشــگاهى فرزند ش.ش 1270862103، 3- اعظم اثنى عشــرى اصفهانى همسر 
ش.ش 42149، 4- بتول عشقى طوقچى مادر ش.ش 40492 اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت یکمرتبه آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه 
از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر 

خواهد شد. م الف: 14252 شعبه 10 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان/5/369
حصر وراثت

غالمرضا چراغچى داراى شناســنامه شماره 703 به شرح دادخواســت به کالسۀ 1481/96 
از این شــورا درخواســت گواهى حصر وراثــت نموده و چنیــن توضیح داده که شــادروان 
شمس الملوك جعفرآقائى بشناسنامه 77 در تاریخ 96/2/28 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- غالمرضا چراغچى به ش 703 فرزند 
2- محمد چراغچى به ش 43768 فرزند 3- حمید چراغچى بــه ش 1636 فرزند 4- پروین 

چراغچى به ش 36412 فرزند اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک 
نوبت یکمرتبه آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 14250 

شعبه 10 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان/5/370
حصر وراثت

مریم بقائى داراى شناســنامه شــماره 119 به شرح دادخواست به کالســۀ 1502/96 از این 
شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ناصرعبدالهى 
بشناسنامه 18269 در تاریخ 95/11/3 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت
 آن مرحوم منحصر است به دو پسر،همسر، مادر: 1- محمدمهدى عبدالهى به ش 585944-5-
127 فرزند 2- على اکبر عبدالهى بــه ش 3-315114-127 فرزنــد 3- مریم بقائى به ش 
119 همســر 4- صدیقه ناظمى کلنجانى بــه ش 2 مادر اینک با انجام تشــریفات مقدماتى
 درخواســت مزبور را در یک نوبت یکمرتبه آگهى مــى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا 
وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال 
گواهى صادر خواهد شــد. م الف: 14248 شعبه 10 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان/5/371
حصر وراثت

خاتون عرب جعفرى داراى شناســنامه شــماره 2604 به شــرح دادخواســت به کالســۀ 
1515/96ح10 از این شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان زهرا عرب جعفرى بشناســنامه 1890 در تاریخ 96/3/22 اقامتگاه دائمى خود بدرود 
زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- خاتون عرب جعفرى فرزند ش.ش 
2604، 2- مریم عرب جعفرى فرزند ش.ش 78، 3- خدیجه عرب جعفرى فرزند ش.ش 2605، 
4- سلطان عرب جعفرى فرزند ش.ش 7 اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را 
در یک نوبت یکمرتبه آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 

14247 شعبه 10 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان/5/372
تحدید حدود اختصاصى

شــماره صادره: 1396/08/396446 نظر بــه اینکه تحدید حدود ششــدانگ یک باب خانه 
پالك شماره 19/1024 واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتى 
بموجب رأى شماره 7000142- 1396/1/23 در اجراى قانون تعیین تکلیف اراضى فاقد سند 
رسمى به نام آقاى احمد صفرى کلیشــادى فرزند کریم در جریان ثبت است و عملیات تحدید 
حدود قانونى آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و 
طبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود پالك مرقوم در روز پنجشــنبه مورخ 1396/6/23 ساعت 
9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا بــه موجب این آگهى بــه کلیه مجاورین

 اخطار مى گردد که در روز و ســاعت مقــرر در این آگهى در محل حضــور یابند و اعتراضات 
مالکین یــا مجاورین مطابق ماده 20 قانــون ثبت از تاریخ تنظیم صــورت مجلس تحدیدى
 تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 435 پور مقدم رئیس اداره ثبت اسناد و امالك فالورجان 

5/426/
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610103640101529 شــماره پرونده: 9509983641801649 شماره 
بایگانى شعبه: 951386 آگهى ابالغ وقت رســیدگى 96/06/15 ساعت 9/30 صبح به آقاى 
اکبر ســلیمیان فرزند حیدر (مجهول المکان) نظر به اینکه حســب محتویات پرونده کالسه 
951386 جلسه رسیدگى به اتهام شما روز چهارشنبه مورخ 1396/06/15 ساعت 9/30 صبح 
تعین گردیده است مســتندا به مواد 174 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در 
امور کیفرى وقت رسیدگى فوق به شما ابالغ میگردد مقتضى است در زمان تعیین شده در جلسه 
رسیدگى دادگاه که در شعبه اول دادگاههاى عمومى حقوقى شهرستان لنجان برگزار میگردد 
حاضر گردید در صورت عدم حضور یا عدم تقدیم الیحه دفاعیه دادگاه مبادرت به صدور راى 
غیابى خواهد نمود. م الف: 525 شعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان لنجان (زرین شهر) 

(رضایى دادرس على البدل دادگاه انقالب لنجان) /5/594

    آگهى تحدید حدود عمومى ثبت امالك شهرستان فالورجان 
قسمتى از امالك بخش 9 ثبت اصفهان

پیرو آگهى هاى نوبتى سه ماهه چهارم سال 1395 و بموجب ماده 14 قانون ثبت 
تحدید رقبات زیر واقعات در :

اول : ابنیه و امالك واقع در فالورجان 15 اصلى و فروعات زیر :
236 فرعى : آقاى سیدحسن میرلوحى فالورجانى  فرزند سیدمصطفى ششدانگ 

یک بابخانه  بمساحت 291 متر مربع تاریخ 1396/6/11 ساعت 9 صبح 
2602 فرعى : موقوفه گورستان قدیمى فالورجان به تصدى اداره اوقاف و امور 
خیریه فالورجان ششدانگ عرصه گورستان  مجزى شده از پالك 1015 فرعى 

بمساحت 3609/30 متر مربع تاریخ 1396/6/12 ساعت 9 صبح
2603 فرعى : موقوفه گورستان قدیمى فالورجان به تصدى اداره اوقاف و امور 
خیریه فالورجان ششدانگ عرصه یکباب ساختمان ادارى مجزى شده از پالك 
1015 فرعى بمساحت 3672/9 متر مربع تاریخ 1396/6/12 ساعت 9/30 صبح

2604 فرعى : موقوفه گورستان قدیمى فالورجان به تصدى اداره اوقاف و امور 
خیریه فالورجان ششدانگ عرصه گورستان  مجزى شده از پالك 1015 فرعى 

بمساحت 31136 متر مربع تاریخ 1396/6/13 ساعت 9 صبح
2605 فرعى : موقوفه گورستان قدیمى فالورجان به تصدى اداره اوقاف و امور 
خیریه فالورجان ششدانگ عرصه گورستان  مجزى شده از پالك 1015 فرعى 

بمساحت 19144 متر مربع تاریخ 1396/6/13 ساعت 9/30 صبح
2606 فرعى : موقوفه گورستان قدیمى فالورجان به تصدى اداره اوقاف و امور 
خیریه فالورجان ششدانگ عرصه گورستان  مجزى شده از پالك 1015 فرعى 

بمساحت 10012/73 متر مربع تاریخ 1396/6/14 ساعت 9 صبح
2608 فرعى : خانم مریم اله دادیان فالورجانى  فرزند محمد اسماعیل ششدانگ 
یک بابخانه مجزى شده از پالك 171 فرعى بمساحت 196/9 متر مربع تاریخ 

1396/6/14 ساعت 9/30 صبح
دوم: ابنیه و امالك واقع در سودرجان 22 اصلى و فرعى زیر :

544 فرعى : آقاى فضل اله حسن پور سودرجانى  فرزند عباس ششدانگ یک 
باب مغازه مجزى شــده از پالك 119 فرعى بمساحت 18/21 متر مربع تاریخ 

1396/6/15 ساعت 9 صبح
سوم : ابنیه و امالك واقع در افجد 36 اصلى و فرعى زیر :

328 فرعى : خانم زهرا  احسن  فرزند احمد ششدانگ یک باب خانه  بمساحت 
172/67 متر مربع تاریخ 1396/6/16 ساعت 9 صبح

چهارم: ابنیه و امالك واقع در مهرنجــان اتراك  397 اصلى و 
فرعى زیر :

 233 فرعى : خانم زهرا  عشورى مهرنجانى  فرزند على ششدانگ یک باب خانه  
بمساحت 176/75 متر مربع تاریخ 1396/6/19 ساعت 9 صبح

پنجم: ابنیه و امالك واقع در مینادشت   430 اصلى و فروعات زیر : 
1567 فرعى : خانم زینت رشــیدى  فرزند على ششدانگ یک بابخانه مجزى 
شــده از پالك 197 فرعى بمســاحت 187/11 متر مربع تاریخ 1396/6/21 

ساعت 9 صبح
1583 فرعى : آقاى حسن رحیمى فرزند اسمعیل ششدانگ یک بابخانه مجزى 
شــده از پالك 258 فرعى بمســاحت 244/25 متر مربع تاریخ 1396/6/21 

ساعت 9/30 صبح
ششم: ابنیه و امالك واقع در طاد   452 اصلى و فروعات زیر : 

1693 فرعى : خانم شهین طالبى طادى فرزند امراله ششدانگ یک باب خانه  
بمساحت 242/97 متر مربع تاریخ 1396/6/22 ساعت 9 صبح

1694 فرعى : آقاى ابراهیم طالبى طادى فرزند نوراله ششدانگ یک باب خانه  
بمساحت 395/60 متر مربع تاریخ 1396/6/22 ساعت 9/30 صبح

بترتیب از ساعت 9 صبح به بعد در محل شــروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب 
ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالك و مجاورین اعالم میشــود که در روز و 
ساعت مقرر در محل حضور بهمرســانند چنانچه هر یک از صاحبان امالك یا 
نماینده قانونى آنها در موقع تعیین حدود حاضر نباشــند مطابق ماده 15 قانون 
مزبور ملک آنها با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید حدود خواهد شد 
اعتراضات مجاورین و صاحبان امالك که در موقع مقرر حاضر نبودند مطابق 
مقررات ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیــم صورتمجلس تعیین حدود فقط تا 
سى روز پذیرفته خواهد شــد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف 
پرونده هاى معترضى ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به 
این اداره بایستى با تقدیم دادخواســت بمرجع ذیصالح قضائى گواهى تقدیم 
دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید ./ تاریخ انتشار 1396/5/15 م الف: 

436 پورمقدم - رئیس اداره ثبت فالورجان/5/420
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از نشانه هاى توانایى و عظمت خداو شگفتى ظرافت هاى صنعت 
او آن است که از آب دریاى موج زننده و امواج فراوان شکننده، 
خشکى آفرید و به طبقاتى تقسیم کرد، سپس طبقه ها را از هم 
گشود و هفت آســمان را آفرید، که به فرمان او برقرار ماندند

و در اندازه هاى معین استوار شدند. 
موال على (ع)

سازمان حمل و نقل برخوار در اجراى ماده 13 آئین نامه مالى شهرداریها و بند دو صورت جلسه شماره 61 هیأت مدیره                       
مورخ 1396/01/30 در نظر دارد نسبت به فروش سه دســتگاه اتوبوس شهرى رنو به مدل هاى 1385 گازسوز و 1387 

گازوئیل سوز با مشخصات زیر اقدام نماید :
الف ) قیمت پایه کارشناسى اتوبوس مدل 85 گازسوز به شماره انتظامى 13-876ع31 به مبلغ 700/000/000 ریال .

 ب ) قیمت پایه کارشناسى اتوبوس مدل 87 گازوئیل سوز به شماره انتظامى 23-728ع28 به مبلغ 900/000/000 ریال .
ج  ) قیمت پایه کارشناسى اتوبوس مدل 87 گازوئیل سوز به شماره انتظامى 23-347ع32 به مبلغ 800/000/000 ریال .

 د ) فروش به صورت نقد و اقساط بوده و فروش نقدى در اولویت است .
متقاضیان شــرکت در مزایده باید درخصوص آگاهى از کمیت و کیفیت مزایده جهت اخذ مشخصات به سازمان  .1

 حمل و نقل مراجعه و فرم مشخصات را دریافت نمایند.
متقاضیان شرکت در مزایده مى بایست ( 10٪ مبلغ پایه کارشناسى اتوبوس مورد نظر را ) به عنوان سپرده شرکت در   .2
مزایده به نام شرکت کننده به حساب شماره 0218580033002  به نام سازمان حمل و نقل نزد بانک ملى شعبه دولت آباد 

واریز و فیش آن با پیشنهاد قیمت پیوست گردد .
شرکت کنندگان باید پیشنهادات خود را در دو پاکت الف و ب به صورت جداگانه ( پاکت الف حاوى ضمانت نامه شرکت   .3
در مزایده و آگهى مزایده که به امضاء متقاضى رسیده باشد و پاکت ب حاوى پیشنهاد قیمت ) حداکثر تا پایان وقت  ادارى 

روز چهارشنبه  مورخ 1396/06/01  به دبیرخانه سازمان تحویل و رسید دریافت نماید .
پیشنهادات رسیده در ساعت 11:00 روز پنج شنبه مورخ 1396/06/02  با حضور کلیه اعضا کمیسیون عالى معامالت   .4

که در محل سازمان تشکیل مى گردد باز و قرائت خواهد شد .
برندگان مزایده از تاریخ ابالغ ظرف مدت یک هفته فرصت دارند جهت انجام مراحل قانونى به سازمان مراجعه نمایند   .5
و در صورت عدم مراجعه سپرده آنان به نفع سازمان ضبط مى گردد و در صورت صالحدید سازمان در مورد برندگان دوم 
یا سوم تصمیم گیرى مى نماید . سپرده نفرات دوم و سوم تا تعیین تکلیف برندگان اول نزد سازمان باقى مى ماند و سپرده 

سایرین بعد از تصمیم گیرى مسترد مى گردد .
پیشنهادات قیمت باید به صورت حروف و عدد خوانا و شفاف و غیر مخدوش باشد و توسط پیشنهاد دهنده امضا یا   .6

ممهور به مهر یا اثر انگشت گردد . بدیهى است کمیسیون به پیشنهادات مبهم و مخدوش ترتیب اثر نخواهد داد .
کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار اســت و شرکت در مزایده براى شرکت کنندگان حقى را                                  .7

به وجود نمى آورد .
اسناد مزایده شامل یک نسخه آگهى مزایده و مشخصات و فرم کارشناسى قیمت مى باشد .  .8

متقاضیان مى توانند جهت بازدید از خودروهاى مذکور به کانکس میدان انقالب دولت آباد مراجعه نمایند .  .9

محمد على تبریزیان - مدیر عامل

( نوبت اول )
« آگهى مزایده »       چاپ اول

شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان در نظر دارد اجراى پروژه زیر را به پیمانکاران واجد 
شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت هاى پیمانکارى دعوت مى شود تا از تاریخ 1396/05/14 
الى 1396/05/21 با واریز مبلغ 400/000 ریال براى پروژه ذیل به شــماره 2175670203003 
حساب سیبا (بانک ملى) و دریافت اسنادو مشخصات فنى پروژه و اسناد پیشنهاد قیمت به 
دبیرخانه شرکت واقع در اصفهان- خ 22 بهمن- مجتمع ادارى امیرکبیر مراجعه یا براى کسب 
 www.isfahaniec.ir اطالعات بیشتر به سایت شرکت شــهرك هاى صنعتى اصفهان
مراجعه نمایید. مهلت تحویل پیشنهاد قیمت به دبیرخانه شرکت شهرك هاى صنعتى استان 
اصفهان حداکثر تا پایان وقت ادارى روز چهارشنبه مورخ 1396/06/01 مى باشد و هزینه درج 

آگهى روزنامه به عهده برنده مناقصه مى باشد.
موضوع مناقصه: ترمیم و آسفالت بهسازى معابر و جدول گذارى شهرك صنعتى سمیرم و ناحیه 

صنعتى هست سمیرم 
مبلغ برآورد اولیه: 3/132/687/159 ریال از محل بودجه جارى

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 157/000/000 ریال

امور پیمان هاى شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان

آگهى مناقصه عمومى نوبت دوم

شهردارى شهرضا در نظر دارد به استناد مصوبه ششم جلسه 262 مورخ 95/09/07 شوراى اسالمى شهر  اجاره پارکینگ بازار 
شهرضا را از طریق مزایده عمومى به افراد یا شرکتهاى واجد شرایط و براى مدت یکسال بصورت اجاره واگذار نماید.   

لذا متقاضیان میتوانند از تاریخ انتشار آگهى به مدت 10 روز همه روزه بجز ایام تعطیل  به شهردارى مراجعه و یا با تلفن 53241010 
داخلى 116 مسئول امور قراردادهاى شهردارى تماس حاصل نمایند.

بهاى فروش اسناد :100,000 ریال به حساب شماره 3100002911009 بانک ملى به نام شهردارى شهرضا که غیر قابل استرداد 
مى باشد . 

آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد : ساعت 14/30روز سه شنبه مورخ 96/05/24
تاریخ گشایش اسناد: ساعت 15/00 روز چهارشنبه مورخ 96/05/25 در محل شهردارى شهرضا 

محل تحویل اسناد : پس از تکمیل مدارك ، پاکت هاى خود را به دبیرخانه محرمانه شهردارى شهرضا  تحویل و رسید دریافت 
نمایند .

ضمناً سایر شرایط در اسناد مزایده موجود مى باشد .
شماره تماس :53241010 -031 داخلى 116 

                                       رحیم جافرى – شهردار شهرضا 

(مرحله اول –  نوبت دوم)
آگهى مزایده

www.shahreza.ir سایت اینترنتى شهردارى شهرضا

شهردارى شهرضا در نظر دارد به استناد مصوبه اول جلسه 259 مورخ 95/08/24 شوراى اسالمى شهر تعدادى از مغازه هاى 
تجارى خود واقع در مجتمع تجارى میدان باغملى  را با شرایط ذیل از طریق مزایده عمومى به فروش برساند.

لذا متقاضیان میتوانند از تاریخ انتشار آگهى به مدت 10 روز همه روزه بجز ایام تعطیل  به شهردارى مراجعه و یا با تلفن 53241010 
داخلى 116 مسئول امور قراردادهاى شهردارى تماس حاصل نمایند.

بهاى فروش اسناد :100,000 ریال به حساب شماره 3100002911009 بانک ملى به نام شهردارى شهرضا که غیر قابل استرداد 
مى باشد . 

آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد : ساعت 14/30 روز سه شنبه مورخ 96/05/24
تاریخ گشایش اسناد: ساعت 15/00 روزچهارشنبه مورخ 96/05/25 در محل شهردارى شهرضا 

محل تحویل اسناد : پس از تکمیل مدارك ، پاکت هاى خود را به دبیرخانه محرمانه شهردارى شهرضا  تحویل و رسید دریافت 
نمایند .

ضمناً سایر شرایط در اسناد مزایده موجود مى باشد .
شماره تماس :53241010 -031 داخلى 116

 

رحیم جافرى – شهردار شهرضا 

(مرحله دوم–  نوبت دوم)
آگهى مزایده

www.shahreza.ir سایت اینترنتى شهردارى شهرضا

على اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهر

آگهى مزایده چاپ دوم

شهردارى خمینى شهر در نظر دارد نسبت به انجام مزایده با مشخصات زیر از طریق آگهى اقدام نماید: 

مبلغ پایه هر آدرسمساحتکاربرىپالكردیف
مترمربع (ریال)

مبلغ 5٪ سپرده شرکت 
در مزایده (ریال)

بلوار شهید منتظرى- 192/69مسکونى15
6/500/00062/624/250کوى شهید عموسلطانى

- مهلت ارائه پیشنهادهاى مزایده: پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 96/5/28 
- محل دریافت اسناد: امور قراردادهاى شهردارى مرکزى خمینى شهر

- محل ارائه پیشنهادات: دبیرخانه شهردارى مرکزى خمینى شهر
- تاریخ بازگشایى پیشنهادات: ساعت 11 صبح روز یکشنبه مورخ 96/5/29

- مدت اعتبار پیشنهادها: روز چهارشنبه 96/6/8
- اصالح، جایگزینى و پس گرفتن پیشــنهادها نیز در زمان مهلت و محل تسلیم پیشنهادها انجام 

نمى شود.

موضوع مزایده: فروش زمین مسکونى
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فروش اقساطى ویژه 207 دستى
با پیش پرداخت 21/000/000 تومان و بازپرداخت 2 ساله
موعد تحویل

 30 روزه

فروش استثنایى رانا تنها با پیش پرداخت 
13/800/000 تومان و بازپرداخت 3 ساله

ظرفیت محدود 
موعد تحویل 20 روزه

آدرس: اصفهان- خیابان کاشانى شمالى- ضلع غربى- نمایندگى 2012 قنادیان
تلفن: 031-35012 

     telegram.me/irankhodroghanadian :لینک تلگرام
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دلگرمى مردم با 
حضور هنرمندان
 در تبلیغات ملى 

منوچهر هادى کارگردان سینما و تلویزیون این روزها مشغول آماده سازى 
فیلم سینمایى «آینه بغل» است. از این کارگردان سریال «عاشقانه» در شبکه 
نمایش خانگى پخش شد که با استقبال خوبى از سوى مخاطبان مواجه شد.

او درباره ساخت فصل دوم این ســریال بیان کرد: صاحبان «عاشقانه» دو 
مالک آن یعنى تهیه کنندگان کار هستند و من تنها در این سریال کارگردان 
بودم. درباره ساخت فصل دوم این سریال هیچ صحبتى تاکنون نشده است و 
الزامى هم ندارد که حتماً من کارگردان کار باشم. ممکن است در فصل دوم 

همه عوامل تغییر کنند.
هادى ادامه داد: من تا عید درگیر ساخت سریال «پاهاى بى قرار» هستم و 
بعدازآن نیز فیلم سینمایى جدیدم را در اردیبهشت ماه کلید مى زنم و زودتر 
از خردادماه سال آینده اگر بخواهند فصل دوم این سریال را تولید کنند، من 

نمى توانم کار کنم.
کارگردان سریال «خداحافظ بچه» درباره بازگشــت دوباره به تلویزیون 
و ساخت ســریال «پاهاى بى قرار» گفت: تلویزیون خانه من است و من 
دوست دارم براى مردم کار کنم. هر جا متن خوب و تهیه کننده خوب باشد 
و از من دعوت کنند مى پذیرم. چرا که من همیشه دنبال متن خوب و کار 

خوب هستم.
وى افزود: «پاهاى بى قرار» ســریالى اســت که به مدد فیلمنامه خوب و 
تهیه کنندگى خوب، قطعاً یکى از کارهاى پرمخاطب و خوب تلویزیون خواهد 
شد، درواقع ما با این سریال مخاطب میلیونى را با تلویزیون آشتى مى دهیم.

هادى درباره این سریال توضیح داد: «پاهاى بى قرار» ملودرامى خانوادگى 
است که داستان رویارویى دو خانواده را نشان مى دهد و قربانیانش فرزندان 
آن خانواده ها هستند. تا به امروز بازیگرانى چون مسعود رایگان، پانته آ بهرام، 
حمید گودرزى، مهرانه مهین ترابى، شاهرخ استخرى و لیندا کیانى انتخاب  

شده  اند و کار انتخاب بازیگران کماکان ادامه دارد.
کارگردان «کارگر ســاده نیازمندیم» با توجه به نزدیک شدن زمان اکران 
این فیلم، درباره میزان رضایت از فروش فیلمش اظهار داشت: تا جایى که 
با مخاطبان همراه شدم و فیلم را دیدند دوست داشتند، چراکه «کارگر ساده 
نیازمندیم»  فیلم شریف و خوبى بود که در جشنواره نسبت به آن اجحاف 
شد. البته که به این موضوع اشراف داریم که جشنواره همین است و چند نفر 
به یک فیلم رأى مثبت مى دهند و چند نفر هم رأى نمى دهند. ما قوانین را 

پذیرفته ایم، اما دوست داشتیم که فیلم در جشنواره بیش از این 
دیده شــود. پس ازآن هم فکر مى کردم که اکران در 

گروه هنر و تجربه را به ما بدهند اما خوشبختانه به 
ما سرگروهى اکران عمومى دادند و از این موضوع 
بسیار خوشحال هســتیم. به هرحال توان فیلم 
همین بود و قشر عظیمى هم بیننده این فیلم در 

شبکه نمایش خانگى خواهند شد.
هادى درباره آخرین ساخته خود و زمان اکرانش نیز 

گفت: «آینه بغل» این روزها در مرحله مونتاژ به سر 
مى برد و قرار است امیرعباس گالب خواننده تیتراژ آن 

باشد. من وظیفه کارگردانى کار را بر عهده داشتم و از زمان 
اکران آن اطالعى ندارم چرا که بستگى به نظر تهیه کننده 

کار دارد. طبیعتاً دوســت دارم کارم در جشنواره دیده شود، اما 
همانطور که گفتم تهیه کننــده تصمیم مى گیرد که 

این فیلم در جشنواره نمایش داده شود یا نه.
این کارگردان در خاتمه درباره حضور 

مجدد در شــبکه نمایش خانگى 
عنوان کــرد: باوجــود  اینکه 

براى ســریال «عاشقانه» با 
مشکالت بســیارى مواجه 
شــدیم اما کار سینماست 
و همیشــه با اذیت همراه 
بوده اســت، وقتى شما 
عاشق کارت باشى و آن 
را دوست داشته باشى از 
کار کردن در آن با تمام 
سختى هایش هم لذت 
مى برى. قطعــاً بار دیگر 
هم بــه شــبکه نمایش 

خانگى خواهم آمد و در این 
حوزه کار خواهم ساخت.

تلویزیون خانه من است

السا فیروز آذر، بازیگر سینما و تئاتر به زودى با فیلم سینمایى «ملى و راه هاى نرفته اش» به 
سینما مى آید.او درباره نقش خود در این فیلم سینمایى به کارگردانى تهمینه میالنى گفت: 
در «ملى و راه هاى نرفته اش» نقش زنى رادارم کــه تاکنون ایفاى آن را تجربه نکرده بودم. 
نقش زن شوهردارى را بازى مى کنم که دچار بحران و مشکالت بسیار است. پیش از مرحله 
فیلمبردارى تحقیقات بسیارى در این زمینه داشــتم و خصوصیات رفتارى افراد مختلف را 
موردنظر قراردادم. نقشى که بازى کردم دچار یک پارادوکس رفتارى است و نوع رفتارش نشان 

مى دهد که متعلق به چه قشرى است. تجربه خیلى خوبى بود و آن را دوست داشتم.
 وى در ادامه درباره ما به ازاى بیرونى این شخصیت نیز اظهار داشت: افرادى چون 
کاراکتر زن فیلم «ملى و راه هاى نرفته اش» در جامعه بسیار زیاد است. به شکل 
دانشگاهى وقتى نویســنده از واقعیت بهره مى گیرد و مى نویسد، قصه ملموس 
مى شــود. وقتى یک فیلمنامه نویس درباره موضوعات به جزئیات مى پردازد و 

کارش شاهکارى مى شود مثل «ابد و یک روز» که دیده مى شود، قطعًا از نزدیک 
این موضوعات را دیده و لمس کرده است، اما نویسنده اى که به سراغ این موضوعات 

نمى رود و صرفاً به قوه تخیل خودبسنده مى کند کارش کلیشه مى شود و جذابیتى هم به 
همراه ندارد. بازیگر هم اگر در بازى تحقیق نداشته باشد قطعاً بازى خوبى نمى تواند ایفا کند. ما 
بازیگران هم خیلى از جزئیات رفتارى را نمى دانیم و با تحقیق مى توانیم به آنها دست یابیم. من 
هم براى ایفاى این نقش از دوستانم کمک خواستم و با افراد واقعى که رفتارى مشابه داشتند 
صحبت و معاشرت کردم و این آشنایى ها بسیار الزم بود و براى تأثیرگذارى بیشتر به کمکم 
آمد. روزهایى از هفته مى رفتم به بازار و بدون اینکه کارى کنم، آدم ها را تماشا مى کردم و از 
رفتار آنها الگو برمى داشتم. درواقع در سطح شهر مى چرخیدم و اقشار مختلف را مدنظر قرار 
مى دادم. حتماً قصد دارم که با سایر کارگردان ها همکارى داشته باشم و هدفم این نبود که صرفًا 
با خانم میالنى کار کنم. ممکن است کمى از روى ترس هایم بوده باشد اما فیلمنامه خوبى 
هم در این مدت ارائه نشده است. پس از پایان تحصیالتم تصمیم گرفتم تغییر ایجاد کنم و 

تجربه گرا باشم و فضاهاى مختلف را تجربه کنم و راه دیگرى را امتحان کنم.
بازیگر «تقاطع» درباره تجربه کارگردانى و حضور در آثار ســایر کارگردانان بیان کرد: اگر 
کسى بخواهد کارگردان شود تئورى یک بخش است، ولى در بخش عملى و در رابطه با افراد 
انعطاف پذیر بودن و تجربه داشتن باعث مى شود در کار موفق باشى. معموًال بازیگرى براى 
تأمین انعطاف پذیرى خوب نیست و انعطاف پذیرى دقیقًا چیزى است که یک کارگردان 

به آن نیاز دارد. براى این منظور تجربه هاى مختلف دســتیارى و ایجاد ارتباط با افراد بسیار 
تأثیرگذار است. کارگردانى فقط دانستن یکسرى فرمول نیست بخش اعظم آن روان است و 
اینکه بتوانى با افراد مختلف ارتباط برقرار کنى و مدیریت داشته باشى؛ بنابراین ترجیح مى دهم 

فضاهاى مختلف را تجربه کنم و روابطم را با 
آدم ها گسترده تر کنم.

کارگردانى فقط دانستن یکسرى فرمول نیست   

بازگشت «اکبرمشهدى» به تلویزیون 
على مسعودى، بازیگر عرصه تلویزیون و سینما گفت: چند روزى است که از آغاز بازى ام در سریال «سفر در خانه» 

سپرى مى شود. فیلمنامه این مجموعه را هم خودم به رشته نگارش درآورده ام.
وى ادامه داد: در سریال «سفر در خانه» در کنار هنرمندانى مانند امیر نورى، على سلیمانى، حسن پور شیرازى، 
شــهرزاد کمال زاده با حضور نسرین مقانلو به 

ایفاى نقش مى پردازم.
مسعودى تصریح کرد: در «ســفردر خانه» 
نقش یک  جوان مشــهدى به نام «اکبر» را 
بازى مى کنم که به واســطه آشنایى با یک 
خانواده که حسن پورشــیرازى پدر آن است، 
به دختر خانواده عالقه مند مى شود و در ادامه 

اتفاق هاى دیگرى به وقوع مى پیوندد.
وى در ادامه صحبت هاى خود اظهار داشت: 
امیدوارم سریال «سفر در خانه» که قرار است 
از شبکه نســیم روى آنتن برود، با استقبال 
خوبى از ســوى مخاطبــان رو به رو شــود. 

تصویربردارى مجموعه تلویزیونى «آرماندو» نیز این روزها به پایان مى رسد.
گفتنى است این هنرمند همچنین به تازگى بازى در فیلم ســینمایى «ما خیلى باحالیم» به کارگردانى بهمن 
گودرزى و تهیه کنندگى رؤیا شریف را به پایان رسانده اســت. در این اثر سینمایى بازیگرانى همچون مهران 
غفوریان، نیوشا ضیغمى، مجید صالحى، خشایار راد، مهران رجبى و بهنوش بختیارى به ایفاى نقش پرداخته اند.

 «دورهمى» ملک مطلق مهران مدیرى است؟
طى شب هاى گذشته برنامه «دورهمى» با اجراى مهران مدیرى در حالى در شبکه نسیم به روى آنتن رفت 

که این برنامه میزبان دو بازیگر فیلم سینمایى «ساعت 5 عصر» به کارگردانى مهران مدیرى بود.
امیر جعفرى که این روزها عالوه بر «ساعت 5 عصر» فیلم سینمایى «اکسیدان» را نیز روى پرده دارد مهمان 

مدیرى در این برنامه شد.
نگین معتضدى دیگر بازیگر اولین سینمایى 
مدیرى بود که در «دورهمى» حاضر شد. او  
پیش از این نیز در سریال «ویالى من» که 
در شبکه نمایش خانگى توزیع شد با مدیرى 

همکارى داشت.
حضور پشت سر هم این دو بازیگراین سئوال 
را در ذهن به وجود مــى آورد که مگر برنامه 
«دورهمى» که از آنتن رســمى تلویزیون 
پخش مى شود ملک شــخصى کارگردانى 
اســت که به راحتى مى تواند بــراى تبلیغ 
فیلمش هم که شده پشت سر هم بازیگران 

فیلمش را به برنامه اى که در تلویزیون دارد، دعوت کند.
البته پاسخ این سئوال تا حدودى روشن است، وقتى تلویزیون آنتن خود را به یک شرکت تجارى مى فروشد، 
آن شرکت و مهران مدیرى هم با خیال راحت برنامه تلویزیونى را ملک مطلق خود تلقى مى کنند و بازیگران 

فیلم هایشان را پشت سر هم به برنامه دعوت مى کنند.

الله اسکندرى بازیگر سینما و تلویزیون درخصوص 
حضورش در عرصه تبلیغــات گفت: از آنجا که یکى 
از فعالیت هاى مورد عالقه من دکوراسیون و بحث 
چیدمان و محیط هاى داخلى است با اشتیاق به عرصه 
تبلیغات پاى نهادم. در ایــن زمینه براى من کیفیت 
و نوع محصول بسیار مهم اســت و به عنوان مثال 
هم اکنون تبلیغ محصولى را مى کنم که از مواد کامًال 
پلیمرى ساخته شده و براى ســاخت آن از درختان 
استفاده نمى شود. از نظر من در زمانه اى که وسعت 
جنگل ها هر روز کمتر مى شود اینکه بتوانیم وسایل 
خانه خود را بــدون بریدن درختان بســازیم اتفاق 

ویژه اى است.
وى دلیل فعالیت در عرصه دکوراســیون را اینگونه 
توصیف کرد: حضور مــن در عرصــه تبلیغات آن 
هم در زمینه مبلمان در ابتدا بــه عالقه خود من بر 
مى گردد و دوم از کیفیت محصولى که تبلیغ مى کنم 
نشــأت مى گیرد. وقتى که من مى بینم در محصول 
مورد نظر امکان بازیافت کامــل مبلمان وجود دارد 
و براى تولید هیچ درختى قطع نمى شــود با اشتیاق 
به تبلیغات در این موضوع مى پــردازم. من همواره 
در عرصه دکوراسیون داخلى فعال بوده ام و حاال که 
امکان تبلیغات به ما داده شده از آن استقبال مى کنم.

بازیگر سریال «خاك ســرخ» در راستاى حمایت از 
تولید ملى افزود: ما ســاکن کشورى در حال توسعه 
هستیم و بدون شک حمایت مردم از اجناس داخلى 
به توسعه سریع تر عرصه تولید کمک شایانى مى کند. 
با این حمایت کمک مى کنیم تا برند ایرانى به عنوان 
مثال برند چــرم در جاى جاى جهان معرفى شــود 
و مردم تنها بــه محصوالت خارجــى تکیه نکنند. 

حمایت مردم از تولید ملى اتفاقى یک طرفه نیست 
و در صورتى جامه عمل مى پوشــد که تولید کننده 
هم اجناس خود را در رقابت با محصول خارجى و با 

کیفیت تولید کند.
وى در همین راســتا ادامه داد: مــا در تولید فرش، 
صنایع دستى و برخى مواد خوراکى در جهان شناخته 
شــده ایم اما جا دارد تا در عرصه هــاى دیگر مانند 
طراحى داخلــى هم به جهان معرفى شــویم. یکى 
دیگر از دالیل حضور مــن در عرصه برندینگ هم 
مى توان کمک بــه معرفى و توســعه تولید داخلى 

دانست.
بازیگر ســریال «شیوع» با اشــاره به حضور مثبت 
هنرمندان در عرصه تبلیغات تأکید کرد: خوشبختانه 
دو سال گذشته شــاهد حضور هنرمندان در عرصه 
تبلیغات بوده ایم و همین عاملى شده برخى مردم به 
استفاده از اجناس داخلى و تولید ملى دلگرم شده و به 

تولید کننده داخلى اعتماد کنند.
اســکندرى با اشــاره به تأثیر حضــور هنرمندان 
در افزایش مصــرف تولیدات داخلى خاطرنشــان 
کرد: خوشبختانه در سالیان گذشــته تولید ملى در 
عرصه هاى مختلف رشــد قابل توجهى کرده است. 
مثًال ما در کودکــى تنها یک شــرکت تولید کننده 
بستنى داشتیم اما در حال حاضر برندهاى متفاوتى 
این محصول را بسیار متنوع تولید مى کنند. باید سعى 
کنیم اعتماد مردم را بــا تولید محصولى با کیفیت به 
اجناس داخلى باال ببریــم و درصورتى که کاالى با 
کیفیت تولید شود هنرمندان نیز مى توانند به صورت 
گسترده در اشاعه فرهنگ استفاده از تولیدات داخلى 

مؤ ثر باشند.

همسر رضا عبدى هنرمند پیشکسوت رادیو، درباره 
وضعیت جسمى این بازیگرتوضیح داد: او به دلیل 
اینکه حال عمومى اش خوب نبــود، به مدت یک 
هفته در بیمارستان بسترى بود و به تازگى در خانه 
اســتراحت مى کند. با وجود این، حال عمومى  اش 

خوب نیست.
او ادامــه داد: رضــا عبــدى آرزوهایــى بــراى 
برنامه  «جمعه ایرانــى» داشــت، از جمله اینکه 
به رادیو برگــردد. مــردم این برنامه را دوســت 
داشــتند. دعــا کنیــم شــاید روزى بــه رادیو

 برگردد.
عبدى پیش تر دربــاره  اینکه این روزها مشــغول 
چه کارى اســت؟  گفته بود: دیگر پیر شده ام و این 
روزها دوران ســالمندى را مى گذرانــم و در خانه

 هســتم. فعالیتى در رادیو ندارم اما با آقاى توکل- 
ســردبیر «جمعه ایرانى» - در برنامه «شاد شو» 
همکارى دارم، چون کسالت دارم تا آنجا که بتوانم با 

او همکارى مى کنم.
بازیگر شــخصیت به یادماندنى «آمیز عبدالطمع» 

در برنامه «جمعــه ایرانى» همچنیــن براى این 
برنامه ابراز دلتنگى کرده و گفتــه بود: مخاطبان، 
«جمعه ایرانى» را دوســت داشتند، چراکه سال ها 
از رادیو پخش مى شــد، شــاید در رادیو تغییراتى 
ایجاد کنند کــه این برنامه دوبــاره فعالیت خود را

 ادامه دهد.
این هنرمنــد پیشکســوت از جمله  اهالــى رادیو 
اســت که بیش از نیم قــرن ســابقه فعالیت در 
عرصه تئاتر، تلویزیون و رادیو را دارد. شــنوندگان 
رادیــو بــه ویــژه طرفــداران برنامــه «جمعه 
ایرانــى» صــداى او را در قالب کاراکتــر «آمیز 
عبدالطمع» ســابق در «صبح جمعه با شــما» و 
«عبــدل بیزینــس» در «جمعه ایرانــى» امروز

 مى شناسند.
عوامــل جمعــه ایرانى پیــش از ایــن در دوران 
فعالیتشــان در رادیــو ایــران، مســتندى درباره 
رضــا عبــدى تولیــد کردنــد. در این مســتند 
رضا عبــدى به عنــوان پــدر «جمعــه ایرانى» 

معرفى شد.

کارگردان « عاشقانه» :

«آماده باش» آخرین مراحل پیش تولید خودش را پشت 
سر مى گذارد. این مسابقه در یکى از جزایر جنوبى ایران 
فیلمبردارى شــده و اجراى آن را کامبیز دیرباز به عهده 

گرفته است.
مسابقه هیجان انگیز «آماده باش» در قالب 52 قسمت 
30 دقیقه اى روى آنتن شبکه امید خواهد رفت و طى آن 
شرکت کنندگان که از بین افراد 12 تا 18 سال انتخاب 
شده اند در دو تیم هشت نفره با یکدیگر مسابقه مى دهند. 
الزم به ذکر است که شرکت کنندگان این مسابقه طى 
یک ماه در رشته هاى مختلف ورزشى از جمله غواصى، 
راپل، صخره نوردى، دفاع شــخصى و اسکى روى آب، 
توســط افراد مجرب، آموزش مى بینند و ســپس وارد 

برنامه مى شوند.

«آماده باش»
 کامبیز دی رباز

حال 
« پدر جمعه ایرانى» 

خوب نیست  

ت داشتیم که فیلم در جشنواره بیش از این 
ن هم فکر مى کردم که اکران در
 به ما بدهند اما خوشبختانه به
عمومى دادند و از این موضوع 
ــتیم. به هرحال توان فیلم 
ظیمى هم بیننده این فیلم در 

ى خواهند شد.
ساخته خود و زمان اکرانش نیز 
نروزها در مرحله مونتاژ به سر

میرعباس گالب خواننده تیتراژ آن 
گردانى کار را بر عهده داشتم و از زمان 

دارم چرا که بستگى به نظر تهیه کننده 
ــت دارم کارم در جشنواره دیده شود، اما 

هیه کننــده تصمیم مى گیرد که 
 نمایش داده شود یا نه.

ورورورضورضورضورضورضورضوضورضور تمه درباره ح
ىىنگىىىىىى مایش خا

ــود  اینکه 
شقانه» با 
ى مواجه 
ماست 
همراه 
شما 
و آن 
ى از 
تمام 
لذت 
دیگر 
مایش 

 در این 
خت.

 پیش از مرحله 
فراد مختلف را 
 رفتارش نشان 

شتم.
چون 
کل 
س 
د و 

یک 
ضوعات 

ى هم به 
واند ایفا کند. ما 
ست یابیم. من

 مشابه داشتند 
یشتر به کمکم 
ا مى کردم و از 
 را مدنظر قرار

ن نبود که صرفًا 
یلمنامه خوبى
ایجاد کنم و یر

اگر  بیان کرد:
ر رابطه با افراد 
زیگرى براى 
ک کارگردان 

فضاهاى مختلف را تجربه کنم و روابطم را با 
آدم ها گسترده تر کنم.

مؤ ثر باشند.و مردم تنها بــه محصوالت خارجــى تکیه نکنند. 

حال 
« پدر جمعه ایرانى» 

خوبنیست  

لگرمى مردم با 
ضور هنرمندان
ر تبلیغات ملى 
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گردو با افزایــش میزان باکترى هــاى پروبیوتیک روده و 
کاهش خطرات بیمارى هاى قلبــى و مغزى و همچنین 

سرطان، از سیستم گوارش محافظت مى کند.
یافته هاى به دســت آمــده از مطالعات حیوانى نشــان 
مى دهد رژیم غذایى سرشــار از گردو موجب تغییرشکل 
جامعه میکروب هاى روده شده و موجب افزایش قابل توجه

 باکترى هاى سودمند مى شود.
به گفته محققان، گردو همچون یک پروبیوتیک عمل کرده 
و به تغذیه و رشد باکترى هایى که دستگاه گوارش را سالم 

نگه مى دارند کمک مى کند.
محققان در این باره مى گویند: «سالمت روده ها با سالمت 
کل بدن مرتبط است. مطالعه ما نشــان مى دهد که گردو 

موجب تغییراتى در روده مى شود و همین مسئله مى تواند 
علت سایر فواید این خوراکى نظیر سالمت قلب و مغز باشد.»

مصرف گردو بــا فواید متعددى از جمله کاهش ریســک 
بیمارى قلبى و سرطان هم مرتبط است.به گفته محققان، 
احتماًال اجزاى بیواکتیو گردو از فاکتورهاى دخیل در ایجاد 

این فواید هستند.

فلفل دلمه اى در رنگ هــاى مختلفى در طبیعت یافت
 مى شود. تحقیقات نشان داده خواص فلفل دلمه اى هاى 

رنگى بیشتر از نوع سبز آن است.
فلفل دلمه اى، سبزى پرخاصیت و با ارزش غذایى باالیى 
است که سهم زیادى را در تأمین ویتامین هاى مورد نیاز 
بدن به ویژه تأمین ویتامین هاى A و C ایفا مى کند. این 
سبزى مفید و سودمند داراى کالرى بسیار پایینى بوده، 
خواص فلفل دلمه اى در درمان بیمارى ها شامل کمک 
به درمان سوء هاضمه و نفخ شکم، پیشگیرى از حوادث 
قلبى عروقى و سرطان، کمک به درمان واریس پا، آسم، 
کوفتگى، روماتیسم، ضعف و پیشگیرى از بیمارى حرکت 

(ماشین یا دریا زدگى) است.
به طور کلى بیشتر افراد با فلفل دلمه اى سبز آشنا بوده، 
اما جالب اســت بدانید پیگمان هاى ایجاد کننده رنگ 
قرمز، نارنجى و زرد، خواص بســیارى دارند به طورى 
که تحقیقات نشان داده، مقدار مواد مغذى در نوع قرمز 
رنگ به مراتب بیشتر از نوع سبز است. در ادامه این مطلب 
ویژگى هاى مشترك و فواید درمانى هر یک از انواع فلفل 

دلمه اى شیرین به طور خالصه گردآورى شده است.

گیاه شناسى فلفل دلمه اى
فلفل دلمه اى گیاهى یکســاله، داراى ساقه اى محکم 
و ایستاده است و ارقام گلخانه اى آن، داراى ارتفاعى تا 
1 متر است. این گیاه انشــعابات ساقه اى زیادى را تولید 
مى کند و هر کدام از آنها به یک غنچه گل ختم مى شود. 
برگ هاى این نوع فلفل اغلب کشــیده یا قلبى شکل با 
لبه صاف است و به وسیله دمبرگ بلندى به ساقه متصل

 مى شــود. میوه فلفل دلمه اى در رنــگ هاى متنوع و 
گوناگونى نظیر ســبز، زرد، قرمــز و نارنجى در طبیعت 

وجود دارد.
ویژگى هاى مشترك و ارزش غذایى انواع فلفل دلمه اى
انواع فلفــل دلمــه اى سرشــار از عناصــر غذایى و
 ویتامین هاى مورد نیاز بدن است. این نوع فلفل سرشار 
از ویتامین هاى A و C و منبع خوبى براى ویتامین B6یا 
پیروکسیدین است. همچنین حاوى مولیبدن، فیبر غذایى، 
فوالت، منگنز و پتاسیم بوده، انواع کارتنوئیدها به ویژه 
لیکوپن، فالونوئیدها و اسانس هاى معطر از دیگر مواد 

مؤثر و ترکیبات موجود در این سبزى است.

انواع فلفل دلمه اى بر اساس رنگ
همه انواع فلفل دلمــه اى داراى برخى خواص درمانى 
مشابه هستند، اما بسته به رنگ هریک تفاوت هایى نیز با 
یکدیگر داشته و در برخى ویژگى ها شاخص تر مى شوند. 

برخى از این خصوصیات عبارتند از:

فلفل دلمه اى قرمز (بیشــترین خاصیت
 آنتى اکسیدان)

این نــوع از فلفل حــاوى لیکوپن اســت کــه نوعى
 آنتى اکسیدان بسیار قوى بوده و از بروز انواع سرطان به 
ویژه سرطان پروستات و بیمارى هاى قلبى پیشگیرى 

مى کند.

فلفــل دلمــه اى زرد (سرشــار از انواع 
ویتامین ها)

این نوع از فلفل حاوى مقادیر زیــادى از ویتامین ها به 
ویژه ویتامین C، فوالت و ویتامین هاى گروه B است. به 
همین جهت از مهمترین خواص این نوع فلفل پیشگیرى 
از بیمارى هایى نظیر آرتریت و نقایص مادرزادى در جنین 

است. همچنین در سالمت پوست و مو تأثیر دارد.

فلفل دلمه اى سبز (سرشار از منیزیم)
این نوع از فلفل همانند سایر سبزیجاتى که به رنگ سبز 
هستند، به واسطه عناصر موجود در ساختمان کلروفیل، 
حاوى منیزیم فراوان اســت که یکى از عناصر مفید و 
مؤثر براى پیشگیرى از بیمارى هایى نظیر آلزایمر است. 
مصرف این نوع فلفل به تقویت حافظه، کاهش اضطراب 

و تقویت سیستم ایمنى بدن کمک مى کند.

فلفل دلمه اى نارنجى (سرشار از کارتنوئید)
این نوع فلفل حاوى کارتنوئید و بتاکاروتن است که پیش 
ساز ویتامین A بوده و براى سالمت چشم ها مفید است. 
خواص این نوع فلفل مشابه با برخى خواص هویج است، 
باعث تقویت فرآیند بینایى باالخص در نور کم مى شود. 
در حقیقت فلفل دلمه اى نارنجى را مى توان نوعى عینک 

آفتابى طبیعى براى چشم ها دانست.

نکاتى که در هنگام مصرف فلفل دلمه اى 
بایستى به آن توجه کرد

به طور کلى انواع فلفل دلمه اى از سبزیجاتى هستند که 
مقدار تجمع عناصر سمى در آن بسیار باالست، بنابراین 
توصیه مى شود از فلفل دلمه اى هایى استفاده کنید که 
به روش ارگانیک (بدون استفاده از کودهاى شیمیایى و 

سموم کشاورزى) کشت و تولید شده اند. 
جالب اســت بدانید فلفل دلمه اى هاى شیرین، تقریبًا 
فاقد ماده تند موجود در ســایر انواع فلفل موســوم به 
کاپسایسینوئیدها هستند و لذا اثرات درمانى آنها کمتر از 

انواع فلفل قرمز یا فلفل سبز است.

آناناس عالوه بر خوشمزگى، سرشار از مزایایى براى سالمت 
است. در ادامه این مطلب با ســه خواص مهم آناناس آشنا 
مى شوید که بدون تردید بعد از خواندن آنها این میوه  را به 

برنامه غذایى تان اضافه خواهید کرد:

  آناناس سرشار از ویتامین C است
یک فنجان آناناس، بیش از 100 درصد نیاز بدن به ویتامین 
C را تأمین مى کند و در حالى که مى دانید این ماده مغذى 

سیستم ایمنى بدن را حمایت مى کند اما 
کارآیى اش بیش از اینهاست. ویتامین 

C در رشــد و ترمیــم بافت 
سراسر بدن دخیل است. 
به عالوه ایــن ویتامین، 

مانند یک آنتى اکسیدان عمل
 مى کند و ســلول ها را از پیرى 

زودرس و بیمارى هایى نظیر سرطان 
و بیمارى هاى قلبى محافظت مى کند. 

این ویتامین همچنین مى تواند روى میان تنه شــما تأثیر 
داشته باشد.

تحقیقات نشان داده ورزشکارانى که به اندازه کافى ویتامین 
C دریافت نمى کنند، در طول تمرینات در مقایسه با دیگر 
ورزشــکاران 25 درصد کمتر کالرى مى سوزاندند. مقدار 

پایین ویتامین C در جریان خون، بــا چربى باالى بدن و 
افزایش سایز میان تنه در ارتباط است.

پوست سالم را حمایت مى کند
آناناس سرشار از منگنز است (تنها یک فنجان از آن، حاوى 
75 درصد از نیاز روزانه به منگنز اســت). این ماده معدنى 
در کنار ویتامین C، براى ســاخت کالژن مورد نیاز است. 

که از شل شدگى و چین یک جزء ســاختارى پوست 
و چروك 

پیشگیرى  پوست 
مى کند. منگنز همچنین به عنوان یک آنتى 

اکسیدان عمل مى کند که ســلول هاى پوست را در برابر 
اشــعه UV محافظت مى کند. به همین علت استفاده از 

آناناس مخصوصاً در تابستان بسیار مهم است.

به بهبود سالمت گوارش کمک مى کند
اگر تا بــه حال آنانــاس را در یک دســر ژالتینى امتحان 
کرده باشــید، مــى بینیــد که بــى فایده اســت و عمل 
نمى کنــد. دلیــل آن، وجود آنزیمــى در آنانــاس به نام 
بروملین اســت کــه ژالتیــن را به اســید آمینــه هاى

پایه اى تجزیه مى کند، بنابراین از جامد شدنش جلوگیرى 
مى کند. اگر در کنار یک وعده غذایى، آناناس میل کنید، این 
آنزیم به هضم بهتر آن کمکتان مى کند و نفخ و سوء هاضمه 
را کاهش مى دهد. فیبر خوراکى موجود در آناناس، همچنین 

به تثبیت نظم روده کمک مى کند و مانع یبوست مى شود.

راه هایى ســاده براى بیشتر خوردن 
آناناس

با اینکه آنانــاس تازه همانطور که هســت 
نیز خوشمزه اســت، اما مى توانید آن را در 
وعده هاى غذایى مختلفــى به کار ببرید. 
مى توانید آناناس را در اسموتى نیز به کار 
ببرید. همچنین از آناناس در کنار بستنى و 
یا در ساالد نیز استفاده مى شود. در بین غذاها 
بگردید تا مواردى را پیدا کنید کــه از نظر طعمى، مکمل 
آناناس هستند و خواهید دید مى توان این میوه خوشمزه را 

در ترکیبات بسیارى مورد استفاده قرار داد.

همه ما برخى از مواقع با خودمان حرف مى زنیم 
واین یک امر کامًال طبیعى است، اما اگر این کار 

مداوم و آزاردهنده باشد ذهن ما را آشفته مى کند.
دکترمجید ابهرى، آسیب شناس و متخصص علوم 
رفتارى در مورد عملکرد ذهن اظهار داشت: ذهن 
دائماً در  حال کارکردن و در هم تنیده شدن  است 
نمى دانید چطور باید افکارتــان را آرام وخاموش 
کنیددرواقع به یک معتاد ذهنى تبدیل شدید، به 
طورى که هیچوقت به خود استراحت نمى دهد و 

باعث مى شود دچار سرریز ذهنى شویم.
وى افزود: درواقع اختالف زیادى بین فکر کردن 
به هیچ چیز و فکر نکردن وجود دارد؛چراکه اولى 
نیازمندکوشش است و  دومى نیازى به تالش ندارد.

ذهنى که دائماً درحال فعالیت وجنب وجوش است 
نمى تواند استراحت کند. این جریان کم کم تبدیل 

به سیلى ویرانگر در مغز مى شود.
این آسیب شناس در رابطه با تشویش هاى ذهنى 
بیان داشــت: اختالل روانى به منزله ســدى در 
برابر این جریان قرار مى گیرد. جار وجنجال هاى 
ذهنتان به تدریج تحمل ناپذیر شده ومنجر به این 
رفتار مى شود  که باصداى بلندبیاندیشیدتا بتوانید به 
افکار مهمترتان توجه بیشترى کنید وآنها را از دیگر 
افکار تان جدا سازیدآشفتگى وبى نظمى ذهنى تان 
اغلب تأثیر خودرا درمحیط اطرافتان نشان مى دهد.

شخصى که داراى ذهنى شلوغ ودرهم وبرهم است 
اغلب میز کارِ خانه ودفترى بى نظم ونامرتب دارد. 

حال چه مى توان کرد؟ 
این آسیب شناس با اشــاره به روش هاى کنترل 
ذهن افزود: ســعى کنید هدایت ذهنى تان را به 
دست بگیرید و هر ساعت به یک موضوع معین 
فکر کنید حالتى از تمرکز ومراقبه را تمرین کنید.
موسیقى گوش کنید براى رسیدن یک استراحت 
فکرى فورى بهترین راه اســت. بــراى بعضى 
از افراد موســیقى بى کالم و بــراى برخى دیگر 
موسیقى باکالم مؤثرتر اســت و وقتى کامًال به 
آنچه گوش مى دهید تمرکز کنید ذهنتان در گیر 
صداها وکلمات شده وحس موسیقى شما را احاطه

 مى کند ودربر مى گیرد.
وى با اشــاره بــه تأثیــر فعالیت بدنــى اظهار 
داشــت:کارهایى انجام دهید کــه فعالیت بدنى 
زیادى الزم داشته باشد:تمرینات منظم ورزشى 
یکى از بهترین راه هاى تخلیه فشارهاى روحى 
وصداهاى درهم  و برهم درونى است؛ دویدن، شنا  
و دوچرخه سوارى را انتخاب کنید. در اینصورت 
خواهید دید که ذهنتان یــا تماماً درگیر ومتمرکز 
آن فعالیت مى شود یا کامًال به آرامش مى رسید؛ 

امتحان کنید ونتیجه اش را ببینید.
وى در پایان با اشــاره به مرتب بودن محیط کار 
و منزل عنوان کرد: تمام آشــفتگى ها وریخت و

پاش هاى محیط زندگیتان به این دلیل است که 
وقتى محل کارتان، میز و خانه تان را تمیز ومرتب 
مى کنید احســاس بهترى دارید ومــى توانید با 
آرامش وراحتى بیشــترى فکر کنید و استراحت 

ذهنى داشته باشید.

انواع فلفل دلمه اى 
وخواص درمانى آن

3 دلیل خوب براى خوردن آناناس

0ش از 100 درصد نیاز بدن به ویتامین 
در حالى که مىدانید این ماده مغذى

حمایت مى کند اما 
نهاست. ویتامین 

م بافت 
ت. 
ن، 

ن عمل
از پیرى   را

 نظیر سرطان 
محافظت مى کند. 

 مى تواند روى میان تنه شــما تأثیر 

Cدر کنار ویتامین C، براى ســاخت کالژن مورد نیاز است. 
که از شل شدگى وچینیک جزء ســاختارى پوست

و چروك 

پیشگیرى  پوست 
آنتى یک عنوان به همچنین منگنز کند. مى

ی مى کند. اگر در کنار
آنزیم به هضمبهترآ
را کاهش مى دهد. فی
ک به تثبیتنظمروده

راه ها
آناناس

با اینکه
نیز خ
وعد
مى
ببرید
س در یا

چرا پشــه ها برخى از ما را نیش مى زنند و برخى دیگر را نه؟ خالف باور عمومى پشه ها طعمه هاى 
انسانى خود را بر اســاس نوع پوســت انتخاب نمى کنند بلکه این طعمه ها بر اساس بوها انتخاب 

مى شوند.

بوها و گروه خونى
پشه ها یک سیستم بویایى توسعه یافته دارند که از طریق آن، بو را دریافت مى کنند. در میان بوهاى 
مورد عالقه این حشرات مى توان بوى عرق و دى اکسید کربن را برشمرد. پشه ها اسید الکتیک، اسید 
اوریک، آمونیاك و سایر موادى را که در عرق ترشح مى شوند، بو مى کشند و به آن عالقه مند هستند.

عالوه براین، بدن هاى گرم تر یا بدن هایى که از آنها بیشتر دى اکسید کربن خارج مى شود مستعد این 
هستند که مورد حمله پشه ها قرار بگیرند. به طور مثال آدم هاى چاق، زنان حامله در این دسته قرار

 مى گیرند. 
منشــأ برخى بوها ژنتیک اســت. بعضى بوها هم به دلیــل وجود برخى باکترى هــاى خاص در 
هر انســان وجود دارند. در این بیــن گروه هاى خونى هم نقــش دارند. افرادى کــه داراى گروه 
خونى O هســتند، دو برابر بیشــتر از افرادى کــه گروه خونــى A دارند، قربانى نیش پشــه ها 
مى شــوند. البته در ایــن بین 85 درصــد افراد، مــاده اى را از پوســت خود ترشــح مى کنند که 
نشــان دهنده گروه خونى آنهاســت اما بدن 15 درصــد افراد، ایــن ماده را ترشــح نمى کنند و 
اگــر ایــن افــراد به طور مثــال گــروه خونــى O هم داشــته باشــند کمتــر طعمه پشــه ها 

مى شوند.
از سوى دیگر بعضى پشه ها به رنگ هاى تیره کشش بیشترى دارند. پس بهتر است در زمان غروب 

آفتاب، لباس هاى رنگ روشن بپوشید تا از نیش پشه ها در امان بمانید.

چرا پشه ها بعضى ها را 
بیشتر نیش مى زنند؟

اگر با خودتان حرف 
مى زنید بخوانید

لبتان ترك مى خورد؟ 

ماده اى خطرناك در ماکارونى

متأســفانه این عارضه ها همه جا هستند: آب و هواى 
ســرد و بودن در معرض نور خورشید، هواى خشک، 
و وزش باد موجب خشــکى، ترك خوردگى، یا زخم 
شدن لب مى شود. همچنین، کم آبى بدن، آلرژى هاى 
بینى و تنفس با دهان هم در بروز این مشکل براى لب 
دخیل هستند. داروهاى خاصى مانند داروهاى آکنه 

هم مى توانند باعث ترك خوردگى لب هاشوند.
عالوه بر نوشیدن آب فراوان و اســتفاده از دستگاه 
مرطوب کننده براى مرطوب نگه داشتن هواى خانه، 
این اقدامات ساده مى تواند از خشکى و ترك خوردگى 

لب هاى تان پیشگیرى کند:

لب تان را زبان نزنید
یکى از بدترین کارهایى که مى توانید براى لب هاى 
ترك خورده تان انجام دهید، مدام زبان زدن آنهاست. 
وقتى بزاق دهان بخار مى شود، هر روغن طبیعى که 
روى لب هاى شماست را پاك مى کند. به جاى گزیدن 
یا زبــان زدن لب ها، با مرطــوب کننده هاى طبیعى 
ضدحساسیت مانند روغن بادام، روغن کاکائو و موم، 

رطوبت لب ها را حفظ کنید.
اگر مشکل شــما، تورم لب هاى تان است، مرهمى 
از ریشــه زردچوبه که یک ضدالتهاب طبیعى است 

درست کنید.

با روغن زیتون ماساژ دهید
2 یا ســه بار در روز لب هاى تان را با روغن زیتون که 
مرطوب کننده اى ضدالتهاب و حاوى آنتى اکسیدان 
اســت ماســاژ دهید تا تورمش فروکش کند و نرم و 
روان شود. لب هاى شما فوراً بهبود پیدا خواهد کرد، 
اما چند روزى طول مى کشد تا خودش شروع به التیام 

یافتن کند.

از یک تى بگ استفاده کنید
لب هاى ترك خورده و خشــک تان را بــا 30 ثانیه 
فشردن یک تى بگ خیس خورده که حاوى چاى سیاه 
است میان لب هاى تان، نرم و لطیف نگه دارید. پلى 
فنول هاى آنتى اکسیدان چاى، به ترمیم سلول هاى 
آسیب دیده پوســت کمک کرده و بازسازى سلولى 
را سریع تر مى کند. اگر الزم بود، این کار را 3 تا 5 بار 

درهفته انجام دهید.

پوست مرده را بسابید
رویه ســابى کردن، یک کار خوب بــراى لب هاى 
ترك خورده است. یک ترفند ساده: بعد از مسواك زدن 
دندان هاى تان، با مســواك زدن لب ها، ازشر پوست 
خشک و بدنماى لب هاى تان رها شوید. حاال ، فوراً با 
یک مرطوب کننده خوب، از لب هاى نرم و جدیدتان 

محافظت کنید.

در حال حاضر کودکان به راحتــى غذا نمى خورند، 
مادران در انتخاب نوع غذا و ترفندهاى غذا دادن به 

آنها تالش هاى بسیارى مى کنند.
 اما معموًال بد غذایى کودکان در بیشــتر خانواده ها 

مشاهده مى شود.
 بیشــتر غذاهایى که کودکان به آنهــا عالقه مند 
هستند یا مغذى نیســتند و یا اینکه خطر مشکالت 

بهداشتى دارند.
غذاى کودك تأثیــر زیادى بر روى رشــد ذهنى و 
جسمى آن دارد. به تازگى دانشــمندان توانسته اند 
پى ببرند که برخى از غذاهــا بر روى هورمون هایى 
از بدن کودك تأثیر دارند که آنهــا مى توانند نقش 

یادگیرى کودك را قوى تر بسازند.
بیشــتر کودکان از غذاهایى هماننــد ماکارونى و یا 
غذاهایى که شامل پنیر هســتند لذت مى برند و یا 
یکسرى فست فود هاى چرب با روغن هاى ترانس 

باال وجود دارند که مورد عالقه آنهاست.
در این نوع غذاهــا معموًال فتاالت بــه وفور یافت 
مى شــود. فتاالت مى تواند هورمون هاى مردانه را 

مختل کند.
این عنصر مى تواند نقص هایى در هورمون  پسران 
حتى نوزادان پسر ایجاد کند. در ضمن فتاالت براى 

زنان باردار نیز بسیار مضر است.

فتاالت و کودکان
پودر پنیر و همچنین مواد تشــکیل دهنده ماکارونى 

حاوى فتاالت بسیارى است.
طى تحقیقات و آزمایشات دانشمندان از هر 30 بسته 
پنیر 29 بســته حاوى فتاالت بوده اســت. که حتى 
میزان خیلى کمى از این عنصر نیز مى تواند تخریبات 

بسیارى را انجام دهد.
به این ترتیب بیشــتر پنیرهاى موجود در بازار براى 
مصرف کودکان نه تنها مفید نیســت بلکه مضرات 

جبران ناپذیرى نیز دارد.
حتى مى توان گفت که خرید پنیر یا ماکارونى هاى 
ارگانیک نیز به این مسئله کمکى نخواهد کرد. چراکه 

عنصر فتاالت در آنها نیز یافت شده است.
براى آنکه کودکانتان دچار مشکل پس از مصرف پنیر 
و ماکارونى نباشند هنگام خرید مواد غذایى برچسب 
روى آن را مطالعــه کنیــد، در صورتــى که عنصر 
فتاالت در آن وجود داشــت هرگــز آن را خریدارى 
نکنید.این ماده شــیمیایى در بسیارى از مواد غذایى 
وجود دارد و ســبب بــروز بیمارى هاى بســیارى 

مخصوصًا در کودکان پسر مى شود.

محافظت  از سیستم گوارش بدن با مصرف گردو  
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مهدى طارمى، آقاى گل دو فصل اخیر فوتبال ایران نه تنها در خواسته اش براى حضور 
در فوتبال اروپا در این فصل ناکام مانده است، که به دلیل از دست دادن روزهاى تمرینات 
آماده ســازى، از آمادگى الزم براى حضورى موفق در ترکیب اصلى پرســپولیس هم 
برخوردار نیست. پرسپولیس در دو بازى اولش در لیگ چهار گل زده اما هیچکدام از این 
گل ها سهم طارمى نبوده است. اما درباره طارمى این روزها حرف و حدیث  هاى عجیبى 
هم شنیده مى شود.ماجرا از مراسم انتخاب بهترین هاى فوتبال ایران شروع شد. جایى 
که محمد حسین میثاقى، مجرى برنامه درباره عینک طارمى شوخى کرد و همین مسئله 
باعث شد که خیلى ها فکر کنند چشم طارمى ضعیف است. خیلى ها پا را از این هم فراتر 
گذاشتند و گل نزدن هاى او را هم به همین مسئله نسبت دادند. اما طارمى که  در افتتاحیه 
مغازه یکى از دوستانش حاضر شد در این باره توضیح کوتاهى داد و گفت: به خدا مشکلى 

ندارم و این عینک هم طبى نیست و شیشه است. 

«گادوین منشــا» در تبریز اولین گلش را براى پرســپولیس زد و بعد از گل به سمت 
هواداران تیم تبریزى رفت تا شــادى اش را نشــان بدهد. این حرکت او باعث انتقاد 
شــدید تبریزى ها شــد. آنها مدعى بودند منشا قصد تحریک تماشــاگران تبریزى 
را داشــته امــا خود ایــن بازیکــن ادعا مى کنــد که ایــن فقط یک ســوء تفاهم 

بوده است.
منشا مى گوید: «من از گلى که براى پرسپولیس زدم خوشحال بودم. کًال از زدن گل 
خوشحال مى شــوم و این اتفاق عجیبى نیســت. با این حال تصورم این بود که آنها 
طرفدار پرسپولیس هستند و به همین علت ســمت آنها رفتم و قصدى بابت ناراحت 
کردن هواداران تراکتورسازى نداشتم. آنها بیشتر قرمز بودند و این باعث شد تا اشتباه 
کنم. این تنها یک اشتباه از ســمت من بود و فکر کردم چون قرمز هستند حامى ما 

هستند! 

از وقتى که مدیر حراســت وزارت ورزش بحث محروم کردن مســعود شــجاعى 
و احســان حاج صفى از حضــور در تیم ملى را مطــرح کرده این ســئوال به وجود 
آمده کــه فدراســیون فوتبــال چگونه مــى خواهد ایــن دو بازیکــن را محروم

کند؟ 
چرا که اگر خبر محرومیت این دو بازیکن به فیفا برســد احتمال واکنش فدراسیون 
جهانى بــه این اتفاق وجود خواهد داشــت. شــاید تنها راه محروم کــردن این دو 
بازیکن، این باشــد که کى روش براى مدتــى دو بازیکن ایرانــى پانیونیوس را به 
تیــم ملى دعوت نکنــد تا مســئله، کامًال فنــى جلوه کنــد اما آیا ســرمربى تیم

 ملى با اخــالق خاصــى کــه دارد، حاضــر مى شــود بــه همین راحتــى قید 
دو بازیکنش را بزند و اصًال باید دید که فدراســیون از کى روش چنین خواسته اى 

خواهد داشت یا نه.

  فکر کردم   فکر کردم   به خدا عینکم طبى نیست!  به خدا عینکم طبى نیست!
پرسپولیسى هستند!پرسپولیسى هستند! کى روش زیر بار مى رود؟کى روش زیر بار مى رود؟

گویــا در لحظاتــى از بــازى 
اســتقالل هوادارانى که در کنار محمد 
نوازى سرمربى امیدهاى استقالل بازى 
جمعه شــب این تیم  را مى دیدند به این 
پیشکســوت اعتراض هایى را رساندند 
که نوازى خطاب بــه آنها گفت: چرا این 
حرف ها را به من مى زنید؟ به بازیکنى که 
سه میلیارد تومان مى گیرد اعتراض کنید.

آنطــور کــه فــارس نوشــته گویــا 
اعتراض هایى نســبت به حضــور وریا 
غفورى در زمین وجود داشــته اســت. 
بازیکنى که از آمادگى فاصله بسیار زیادى 

دارد.

مرادمند: گل هایم به سپاهان اتفاقى نبود

شایعه 
باورنکردنى 

فاصله با ذوب آهن مدنظر!
مدافع تیم فوتبال پدیده خراسان گفت: با شایستگى 
تمام توانســتیم چهار گل به ســپاهان بزنیم و این 

نتیجه اصًال اتفاقى نبود. 
محمد حسین مرادمند در گفتگویى در مورد پیروزى 
4 بر صفر پدیده مقابل سپاهان اظهار داشت: پیش 
از بازى هم گفته بودم که شــرایط تیمى مان خیلى 
خوب اســت و دنبال این هســتیم که یک نتیجه
 خوب مقابل سپاهان کسب کنیم و خوشبختانه این 

اتفاق رخ داد.
وى با بیان اینکه شکســت دادن ســپاهان با چهار 
گل اصًال اتفاقى نبود، خاطرنشــان کــرد: ما تیم 
خیلى خوبى داریم و هفته به هفته هم بهتر خواهیم 
شــد. زدن چهار گل به سپاهان کار ســاده اى نبود 
و با شایســتگى تمام این برد را به دســت آوردیم. 

در مشــهد انتظار از تیم ما زیاد است و اگر مشکل 
خاصى پیــش نیاید فصــل خیلى خوبــى را رقم 

خواهیم زد.
مدافع پدیده راجع به گلزنــى و عملکرد خوبش در 
این بازى نیز، تصریح کرد: خدا را شکر مى کنم که 
عملکردم خوب بوده اســت، اما همانطور که قبًال 
گفته بودم بعد از زدن گل خوشحالى نکردم، چون 
من از 12 سالگى در سپاهان بودم و فوتبالم در 
این تیم رشــد کرد. خیلى خوشحالم که نقش 
کوچکى در برد تیمم داشــتم و ان شاءا... این 

روند همچنان ادامه داشته باشد.
مرادمند در رابطه با رد پیشنهادات تیم هاى 
مطرح لیگ برتــرى و ادامه حضورش در 

پدیده نیز اضافه کرد: چند تیم از جمله 

ســپاهان خواهان من بودند، اما بخاطر رضا 
مهاجرى و مردم خوب مشــهد که همیشه به 
من لطف داشــته اند در پدیده مانــدم. امیدوارم 
بتوانم در ادامه حضورم در این تیم افتخار پوشیدن 
پیراهن تیم ملى را پیــدا کنم، چراکه این آرزوى هر 

فوتبالیستى است.

اســتقالل نتوانســته در دو هفته اى که از آغاز 
رقابت هاى لیگ هفدهم مى گــذرد نتایج مد 
نظر هوادارانش را بدست آورد. هرچند بر اساس 
دو هفته نمى شــود عملکرد کادرفنى یک تیم 
را ارزیابى کرد و منصوریان هم نشــان داده که 
تیم هاى تحت هدایتش از هفته چهارم یا پنجم 
شروع به نتیجه گرفتن مى کنند اما دو برد اخیر 
پرســپولیس و برد احتمالى این تیم مقابل نفت 
تهران در هفته ســوم لیگ برتر باعث شده تا 
برخى از اعضاى هیئت مدیــره و به خصوص 
رئیس هیئت مدیره باشگاه استقالل از این نتایج 

به شدت نگران و ناراضى باشند.
در همین راســتا شــنیده ها حاکى از آن است 
که محمد حســین قریب، رئیس هیئت مدیره 
باشگاه استقالل که رابطه چندان خوبى هم با 
علیرضا منصوریان ندارد قصد دارد در صورتى 
که اســتقالل در هفته ســوم لیگ برتر مقابل 
تراکتورسازى نخســتین برد خود در این فصل 
را بدست نیاورد، تغییر سرمربى تیم را در دستور 

کار خود قرار دهد.
نکته جالب اینکه شنیده مى شود رئیس هیئت 
مدیره باشــگاه اســتقالل رابطه چندان خوبى 

با برخى از اعضاى هیئــت مدیره و مدیرعامل 
باشــگاه اســتقالل ندارد و به همین دلیل در 
دو جلســه اى که هیئت مدیره جدید باشــگاه 
تشکیل داده که جلسه اخیر آن ساعت 19 روز 
چهارشنبه گذشته بوده شــرکت نکرده است. 
هرچند که قریب به برخــى از اعضاى هیئت 
مدیره دلیل این دوجلسه غیبت را مشغله کارى 
عنوان کرده است. با این شــرایط باید دید که 
نتیجه این اختالفات چه خواهد شد و آیا بازى 
بــا تراکتورســازى آخرین دیدارى اســت که 

منصوریان روى نیمکت آبى پوشان مى نشیند.

ســرمربى تیم فوتبال ذوب آهن گفت: با وجود برترى 
پرگل مقابل گســترش فوالد هنوز با تیــم مدنظر من 

فاصله داریم.
امیر قلعه نویى پس از دیدار تیمش با گسترش فوالد تبریز 
در هفته دوم لیگ برتر که با پیروزى 3 بر صفر ذوب آهن 
همراه شد، اظهار داشت: درست است که بازى را با نتیجه 
خوبى بردیم امــا هنوز با ذوب آهــِن مدنظر من فاصله

 داریم.
 قلعه نویى در پاســخ به اینکه آیا قصدى براى به خدمت 
گرفتن بهنام برزاى دارد یا خیــر گفت: در ابتداى فصل 
علیه من تبلیغات منفى شــد، در حالى که در لیســت 
من نه بازیکنى از اســتقالل بــود و نــه بازیکنى از 
تراکتورســازى. ذوب آهن یک جاى خالى براى یک 
مهاجم دارد که با آمدن مهاجم برزیلى پازل ما تکمیل 

مى شود.
ســرمربى تیم فوتبال ذوب آهن در مورد اینکه تیمش 
چه زمانى ذوب آهن واقعى مى شود بیان داشت: هنوز زود 
است. باید صبر کنیم تا مصدومان تیم و مهاجم خارجى 
برسند تا هماهنگى الزم را پیدا کنیم ولى عیار ذوب آهن 
در هفته ششم یا هفتم مشــخص مى شود. پنج بازیکن 
کلیدى ما مصدوم هســتند که امیدوارم با تالش کادر 

پزشکى زودتر به جمع ما اضافه شوند.
وى در مورد اعتراض هاى خود بــه داورى اضافه کرد: 

تصمیمات داور روى نتیجه بازى تأثیرى نداشــت و این 
اعتراض ها هم مزه بازى اســت. فکر مى کنم کارت زرد 
اول شریفات درست نبود ولى براى گروه داورى آرزوى 

موفقیت مى کنم.
قلعه نویى در پاسخ به اینکه آیا با بازیکنانى که کارت زرد و 
قرمز مى گیرند برخوردى دارد گفت: باشگاه یک برخورد 
و من هم یک برخورد با بازیکنى که کارت غیرفنى بگیرد 
دارم. ذوب آهن به عنوان تیم اخالق انتخاب شده است 
و براى من قابل قبول نیســت که بازیکنان کارت هاى 

غیرفنى بگیرند.
ســرمربى تیم فوتبال ذوب آهن در مورد درخواست خود 
براى بازى در ورزشــگاه نقش جهان و مبلغ باالى اجاره 
این ورزشــگاه افزود: من از اســتاندار و سایر مسئوالن 
استان و شــرکت فوالدمباکه خواســتم در این زمینه با 
هم تعامل کنند و منظور من هم مســائل مالى بود. فکر 
مى کنم کیفیت بازى ذوب آهــن در زمین نقش جهان 
30 تا 40 درصد بیشتر مى شــود در حالى که عمر چمن 
ورزشگاه فوالدشــهر تمام شده اســت. البته از کسانى 
که براى نگهــدارى چمن فوالدشــهر تالش مى کنند 
تشــکر مى کنم ولى در فصل پاییز کیفیت چمن پایین 
مى آید. با شــناختى که از مدیرعامل ورزش دوســت 
کارخانه فوالدمبارکــه دارم، فکر مى کنم این موضوع با 

تعامل حل مى شود.         

درست است که سپاهانى ها 7بار در مسابقات فوتبال 
لیگ برتر چهار گل دریافت کرده اند اما باخت 4بر صفر 
بدترین باخت در 17 سال حضور سپاهان در لیگ برتر 

بوده است.
ســپاهان هفت بار چهار گل خورده و شش بار هم با 
اختالف ســه گل بازنده شده اســت اما این شکست، 

سنگین ترین باخت تاریخ فوتبال سپاهان بوده است .
*سپاهان 3 -ابومسلم 4( لیگ اول حرفه اى) :

اولین بازى با دریافت 4 گل.
*سپاهان صفر- استقالل 3 (لیگ اول حرفه اى):

 اولین باخت با اختالف 3 گل.
*سپاهان 3 -پاس تهران4(لیگ سوم حرفه اى):

دومین بازى با دریافت 4 گل.  
*سپاهان یک -سایپا 4(لیگ چهارم حرفه اى):

دومین باخت با اختالف 3 گل وسومین بازى با دریافت 
4 گل.  

*سپاهان 4 -پاس 4(لیگ پنجم حرفه اى):
چهارمین  بازى با دریافت 4 گل.

*سپاهان 2 -سایپا 4(لیگ ششم حرفه اى):
پنجمین بازى با دریافت 4 گل.

*سپاهان 2 -پیکان 4(لیگ هشتم حرفه اى):
ششمین بازى با دریافت 4 گل

*سپاهان 3 -استقالل 4(لیگ دهم حرفه اى ): 
هفتمین بازى با دریافت 4 گل

*ســپاهان صفر-مس کرمان 3 (لیگ یازدهم 
حرفه اى):

سومین باخت با اختالف 3 گل.
*سپاهان یک- تراکتورسازى 4(لیگ دوازدهم 

حرفه اى ):
هشــتمین بازى با دریافت 4 گل  وچهارمین باخت با 

اختالف 3 گل.
*سپاهان صفر-نفت تهران 3 (لیگ چهاردهم 

حرفه اى):
پنجمین باخت با اختالف 3 گل.

*ســپاهان صفر- اســتقالل 3 ( لیگ پانزدهم 
حرفه اى):

باخت  ششم با اختالف 3 گل
*سپاهان صفر-ماشین ســازى 3(لیگ شانزدهم 

حرفه اى):
باخت هفتم  با اختالف 3 گل.

*ســپاهان صفر- پدیده 4 
(لیگ هفدهم حرفه اى): 

باخت اول با اختالف 4 گل! ونهمین بازى 
با دریافت 4 گل

 تلخى هاى 4!

طــور کــه فــارس نوشــته گویــا 
عتراض هایى نســبت به حضــور وریا 
غفورى در زمین وجود داشــته اســت. 
بازیکنى که از آمادگى فاصله بسیار زیادى 

دارد.
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ه که تصریح کرد: خدا را شکر مى کنم ،
وببوده اســت، اما همانطور که قبًال
عد از زدن گل خوشحالى نکردم، چون 
 سالگى در سپاهان بودم و فوتبالم در
رشــد کرد. خیلى خوشحالم که نقش
ننناین ى در برد تیمم داشــتم و ان شاءا... 

مچنان ادامه داشته باشد.
ند در رابطه با رد پیشنهادات تیم هاى 
ح لیگ برتــرى و ادامه حضورش در 
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ســپاهان خواهان من بودند، اما بخاطر رضا
مهاجرى و مردم خوب مشــهد که همیشه به 
من لطف داشــته اند در پدیده مانــدم. امیدوارم 
بتوانم در ادامه حضورم در این تیم افتخار پوشیدن 
پیراهن تیم ملى را پیــدا کنم، چراکه این آرزوى هر 

فوتبالیستى است.
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از خصلت هاى اصلى دو مدافع مرکزى اســتقالل خوزســتان فیزیک مناســب آنها براى 
جنگ هاى هوایى بود. هــم کولیبالى آمادگى بدنى فوق العاده اى بــراى نبردهاى روى هوا 
داشــت و هم عالیى براى پریدن و زدن ضربات اول آماده بود. با وجود این، منصوریان باز 
هم تاکتیک اصلى تیمش را ارســال از کناره ها قرار داده بود و ترجیح داد به جاى استفاده از 
جپاروف و شجاعیان براى پاس هاى عمقى از آنها در چپ و راست زمین استفاده کند. اتفاقى 
که با همکارى وریا غفورى و میالد زکى پور به ســانترهاى پرتعداد آبى ها منتهى شــد که 
البته ثمره اى براى آبى ها نداشت. غالب ســانترها با ضربه اول کولیبالى از باکس اهوازى ها 
دور شــدند و معدود دفعاتى هم که مهاجمان تهرانى موفق بودند ضربات با دقت کافى زده 
نمى شــد. کولیبالى و عالیى تا دقیقه 90 وظیفه خود را به بهترین شکل انجام دادند و البته 
منصوریان هم اصرار به تکرار روال آغاز بازى تا انتهاى دیدار داشــت. اتفاقى که ســودى 
هم براى اســتقالل به همراه نیاورد و برنده دیــدار، کولیبالى و دوســتان بودند؛ نه قربانى

 و رفقا. 

در شبى که ســپاهان ناباورانه چهار گل از میزبانش خورد ذوب آهن با سه گل میهمانش را به 
خانه بدرقه کرد.

دومین شــب از رقابت هاى هفته دوم لیگ برتر به شــگفت آورترین شکل ممکن شروع شد. 
سپاهان در مشــهد چهار گل از پدیده خورد تا این نگرانى را براى هواداران اصفهانى به وجود 
آورد که تلخ کامى هاى طالیى پوشان در دو فصل اخیر ممکن است امسال نیز ادامه داشته باشد.
هرچه جمعه شب براى ســپاهان تلخ بود براى همشهرى این تیم با خوشــى به پایان رسید. 
ذوب آهن در اولین بازى خانگى فصل با ســه گل گســترش فوالد را در ورزشگاه فوالدشهر 
شکست داد تا شروعى خوب در آغاز لیگ هفدهم داشته باشد. یکى دیگر از نتایج عجیب  این 
هفته در جم رقم خورد جایى که تیم تازه وارد پارس جنوبى با طوفانى که در یک سوم ابتدایى 
مسابقه به راه انداخت پیکان را هم به لیســت قربانیان خود اضافه کرد. همزمان با این بازى 
تیم هاى همنام استقالل تهران و خوزســتان در ورزشگاه آزادى به تســاوى بدون گل برابر 

یکدیگر رضایت دادند. 

مدافع تیم فوتبال ذوب آهن گفت: هدفى که همه بازیکنان به آن فکر مى کنند قهرمانى است و براى 
رسیدن به این هدف چیزى کم نداریم و جنسمان هم کامًال جور است.

 وحید محمدزاده پس از پیروزى پرگل تیمش برابر گسترش فوالد درباره این دیدار اظهار کرد: بازى 
خوبى بود و مزد زحماتمان را گرفتیم. در این هفته مصمم بودیم که امتیاز این بازى خانگى را بگیریم 
که خدا را شکر این اتفاق افتاد. وى ادامه داد: ذوب آهن تیم خوبى است و ساختار خوبى دارد. البته این 
برد چیزى از ارزش هاى تیم گسترش فوالد کم نمى کند. ما امسال اهداف بزرگى داریم، هدفى که 
همه بازیکنان به آن فکر مى کنند قهرمانى است و براى رسیدن به این هدف هم چیزى کم نداریم و 
جنسمان هم کامًال جور است. مدافع ذوب آهن درباره کیفیت بازى ربیع عطایا افزود: ربیع واقعاً بازیکن 
فوق العاده اى است و از زمانى که امیر خان آمده با در نظر گرفتن نکات فنى براى او، بازیکن بهترى 
هم شده است.محمدزاده درباره گلى که به ثمر رساند گفت: خیلى از این موضوع خوشحالم و خدا 
را شکر که توانستم سهم کوچکى در برد تیم مان داشــته باشم. البته در ذوب آهن فرقى ندارد کدام 

بازیکن گل مى زند. 

کولیبالى؛ کولیبالى؛ 
مانع بزرگ آبى هامانع بزرگ آبى ها

نتایج متضادنتایج متضاد
 اصفهانـــــــــى ها  اصفهانـــــــــى ها 

 هدف بزرگ ذوب آهن هدف بزرگ ذوب آهن
 قهرمانى است قهرمانى است

اصطالح جدید   
یکــى از ایراداتى که به علیرضــا منصوریان 
گرفته مى شود عالقه او به استفاده از کلمات و 
اصطالحات انگلیسى در مصاحبه  هایش است 
که گاهى ســوژه هاى خوبى براى رسانه ها و 
منتقدانش جور مى کنــد. آخرین مورد از این 
دســت در مصاحبه منصوریان در نشســت 
خبرى بعد از بازى با استقالل خوزستان بود. 
منصوریان در اواخر نشســت دربــاره اینکه 
تیمش نتایج خوبى نگرفته گفت: «ما دوست 
نداریم کــه تیمى بیایــد و در جــدول به ما  
"استپ" بدهد! لیگ براى ما تازه شروع شده

 است.» 
احتمــاالً منظور منصوریان  این بــود که او و 
تیمش دوســت ندارند تیم دیگــرى آنها را 
در رســیدن به باالى جدول متوقف کند. یا 
چیزى شــبیه این. به هر حال اگر منصوریان 
راحت تــر و بى آالیش تــر حــرف بزند، هم 
منظور خــودش را بهتــر مى رســاند و هم 
ســوژه هاى کمتــرى به دســت منتقدانش 

مى دهد.

رجب زاده:
 قلعه نویى از 
دریبل خوشش 
مى آید 

دیدارى که همه چیز داشت

لیگ برتر ایران برخالف فصل گذشــته با حضور سه  برزیل و هلند ایران گل کاشتند
مربى کروات خبر از رقابت شــدیدى بیــن آنها مى داد 
که البته تا پایــان هفته دوم اتفاقى متفــاوت رخ داده

 است.
شکســت  کرانچار و بوناچیچ در ســپاهان و گسترش 
فوالد بــا توجه بــه نتایج هفته نخســت لیــگ برتر 
منجــر بــه قعرنشــینى آنهــا در لیــگ برتر شــده 

است.
کرانچار با ســپاهان از دو بــازى یک امتیاز کســب 
کرده و گســترش فوالد هم هــر دو دیــدار را با نتایج 
سنگینى واگذار کرده تا بدون امتیاز در قعر جدول جاى

 بگیرد.

عملکرد این دو سرمربى کروات لیگ برتر از میان سه 
ســرمربى خارجى، با کارى که برانکو در پرســپولیس 
انجام داده به طــور کلى متفاوت اســت. برانکو که با 
پرســپولیس روزهاى خوشى را پشت ســر مى گذارد با 
دو پیروزى از دو دیدار گذشــته خود 6 امتیازى است و 
پشت سر پارس جنوبى در رتبه دوم لیگ برتر قرار گرفته

 است.
بدین ترتیب موج بازگشت مربیان کروات به لیگ برتر 
در پایان هفته دوم نتیجه خاصى براى دیگر هموطنان 
برانکو ایوانکوویچ در پى نداشــته اســت و البته هنوز 
مى توان به سپاهان زالتکو کرانچار با امیدوارى بیشترى 

نگاه کرد. 

در پیــروزى ذوب آهــن مقابــل گســترش فوالد، 
مهدى رجــب زاده نقش مهمى داشــت. این بازیکن 
باتجربه در دقیقه 50 مســابقه وارد زمین شــد؛ یک 
پاس گل به وحید محمــدزاده داد و یک گل زیبا نیز از 

فاصله اى دور به ثمر رساند. 
رجــب زاده کــه مســن تریــن بازیکن لیــگ برتر 
هفدهم نیز محســوب مى شــود، درباره کار کردن با 
امیر قلعه نویــى افزود:  او در تیم هایــى بوده که همه 
توقع داشــتند تیــم در باالى جــدول باشــد و فکر

 مى کنم با هدایت قلعه نویى مى توانیم در رده هاى باال 
باشیم.

وى با اشــاره به عملکرد ربیــع عطایا عنــوان کرد: 
ربیــع بازیکن خــالق و دریبل زن اســت او بازیکنى 
اســت که مى تواند از بازیکن رد شــود و حتى نتایج 
بازى را عــوض کند. خب به هر صــورت هر بازیکنى 
ممکن اســت در مقطعى در شــرایطى نتواند توانایى 
خــود را بــه نمایــش بگــذارد و اعتمــاد بــه

 نفــس نداشــته باشــدو در یــک مقطع دیگــر با 

یــک مربــى دیگــر توانایــى هــاى خــود را بروز 
دهد.

رجــب زاده اضافه کرد: بــه نظر من ایــن موضوع بر
مى گردد به اعتقاد و اعتمــاد مربى که به یک بازیکن 
داشــته باشــد. امیر قلعه نویى از بازیکنانى که دریبل 
مى زنند و خالق هستند خوشش مى آید چون خودش 
هم هافبک بوده و از ربیع اســتفاده مى کند. حاال هم 
ربیع اعتماد به نفسى را که قبًال نداشته به دست آورده 

است.

نصف جهان  دیــدار برزیل و هلند باشــگاهى ایران را 
مى تــوان بــه نوعــى زیباترین بــازى هفتــه دوم 
رقابت هاى لیگ برتر دانســت.  دوئــل نارنجى ها و 
زردهاى ایران را مى توان  به عنــوان بازى برتر هفته 

انتخاب کرد.
چیزى که در جریان بازى سایپا و صنعت نفت آبادان رقم 
خورد، دقیقًا همان اتفاقى بود کــه خیلى از هواداران را 

عاشق این رشته  ورزشى کرده است.
این دیــدار همه چیــز داشــت؛ از حــرکات تکنیکى 
بازیکنى نظیر کرار، ســزار و شــیمبا در تیــم برزیلى 
فوتبال ایران گرفته تا حــرکات ویرانگر مهدى ترابى و 
على قلى زاده از ســمت چپ و راست هجومى نارنجى 

پوشان.
از گلى که با حرکت تکنیکــى و ترکیبى مهدى ترابى و 
على قلى زاده براى تیم دایى به دســت آمد تا گلى که 
لوســیانو پریرا از فاصله اى دور راهى دروازه محمدرضا 
اخبارى کرد تا یکــى از زیباترین گل هاى هفته و حتى 

فصل به ثمر برسد.
هوادارانى که براى دیدن این بازى به ورزشــگاه آمده 
بودند، زیاد براى دیدن گل انتظار نکشیدند؛ چرا که حامد 
شیرى موفق شد در دقیقه 19 گل برترى تیم دایى را به 
ثمر برســاند. البته تیم دایى روى دو موقعیت خطرناك 
مى توانست گل اول بازى را دریافت کند ولى تیزهوشى 
محمد عباس زاده و اشــتباه مدافع صنعت نفت آبادان 
باعث شد تا سایپا زودتر از میهمان خود به گل برسد. گل 
دوم بازى در دقیقه 30 توسط مدافع صنعت نفت و با یک 
ضربه زیباى برگشتى به ثمر رسید ولى تنها 9 دقیقه بعد 
وینگرهاى هجومى سایپا با همکارى مثال زدنى و حمله 
به عمق تیم حریف موفق شــدند تیمشان را با پیروزى 

راهى رختکن کنند.
نیمه دوم که شروع شد سایپایى ها مسلط بر بازى شدند 
ولى شیمبا براى سومین بار کنار جاسم کرار ایستاد؛ دو بار 
قبلى خودش ضربات را زده بود و توپ با فاصله از باالى 
دروازه اخبارى بدون اینکه خطر خاصى ایجاد کند، راهى 
اوت شده بود. برخالف تصور حاضرین در ورزشگاه که 
فکر مى کردند این بار هافبک عراقــى تیم کمالوند به 

توپ ضربه مى زند، باز هم شیمبا ضربه را نواخت و این 
بار توپ با شــتاب و دقتى مثالزدنى وارد دروازه اخبارى 

شد و کار به تساوى کشیده شد.
مانند تمام دیدارهاى تراژیکى کــه در خاطر مى مانند، 
مثل اینکه این مسابقه فوتبال هم باید با اتفاقى ویژه تمام 
مى شد؛ آخرین ثانیه هاى بازى بود که ارسال بازیکنان 
سایپا و ضربه سر مهاجم این تیم به دیرك دروازه برخورد 
کرد تا محمد سلیمانى که دقایقى پیش توسط على دایى 
به زمین فرستاده شده بود، یک شــب به یادماندنى را 

تجربه کند و به ساده ترین شکل ممکن 3 امتیاز را براى 
تیمش به ارمغان بیاورد؛ سلیمانى ضربه  برگشتى دیرك 
دروازه را در شرایطى که ساالرى، گلر صنعت نفت روى 

زمین افتاده بود، با یک بغل پا به تور چسباند.
سوت پایان بازى که زده شد، سایپایى ها خوشحال بودند 
و آبادانى ها مغموم.  500 هوادار آبادانى که براى تماشاى 
بازى به ورزشــگاه آمده بودند با ناراحتى برگشتند ولى 
رکن اصلى فوتبال زیبا در ورزشــگاهى بودند که کمتر 

چهره هوادار به خود مى بیند.

  نصف جهــان نگرانى هایى در مورد دخالــت مراجع غیرفوتبالى 
درباره حضور حاج صفى و مسعود شجاعى با پیراهن تیم یونانى در 
مقابل مکابى نماینده رژیم صهیونیستى و احتمال تعلیق فدراسیون 
فوتبال به وجود آمده است. اگر این دو بازیکن به دلیل بازى مقابل 
تیمى از رژیم صهیونیستى از سوى نهادهاى غیرفوتبالى در ایران 
محروم شوند، فیفا قطعًا واکنش نشان خواهد داد و احتمال تعلیق 
فدراســیون فوتبال ایران و به خطر افتادن حضــور ایران در جام 
جهانى هم وجود خواهد داشــت. پس بهتر است در این موضوع 

عجوالنه رفتار نشود و همه جوانب کار بررسى شود.
حضور مسعود شجاعى و احسان حاج صفى، بازیکنان ملى پوش 
ایرانى باشگاه پانیونیوس یونان در مقدماتى لیگ اروپا مقابل تیم 
مکابى اسرائیل واکنش هاى گسترده اى در داخل و خارج ایران به 

همراه داشته است.
این دو بازیکن که در بازى رفت، تیمشــان را در سفر به اسرائیل 
همراهى نکردند، در بازى برگشت و در حالى که مچبندهایى به 
شکل پرچم ایران به دست داشتند، مقابل حریف به زمین رفتند، 
آن هم در حالى که پیش از این بازى باشگاه یونانى در بیانیه اى از 
آنها خواسته بود تا با احترام به قراردادشان باشگاه را یارى دهند و از 

سوى پانیونیوس مجبور به بازى شدند.
باشگاه یونانى در تل آویو و در غیاب بازیکنان ایرانى یک بر صفر 
شکست خورد و در بازى برگشت هم به رغم نمایش قابل قبول 
حاج صفى و شجاعى با گل به خودى، «پاناگیوتیس کوربوس»، 

مدافع این تیم شکست خورد.
به دنبال حضور این دو بازیکن در این دیدار، فدراسیون فوتبال ایران 
ضمن محکوم کردن بازى با انتشار بیانیه اى با گفتن این که این دو 
نفر «على رغم فشارهاى سنگین وارده از سوى باشگاه یونانى، در 
دیدار رفت در فلسیطن اشغالى حاضر نشده و این مهم را با پذیرش 
جریمه هاى مالى رعایت کردند»، تصمیم در مورد آنها را به «پس 

از گفتگوى رو در رو با این دو بازیکن و لحاظ کردن نظرات قبلى 
فدراسیون به نامبردگان» موکول کرد.

وزارت ورزش نیز با انتشــار بیانیه اى مبارزه با رژیم صهیونیستى 
را یکى از ارکان سیاست جمهورى اســالمى ایران اعالم کرد و 
نوشت: «وزارت ورزش پس از دریافت اطالعات و گزارش هاى 
الزم از فدراسیون فوتبال و سایر منابع در چارچوب اصول و مبانى 
سیاست خارجى نظام و حفظ منافع ملى تصیمات مقتضى را اتخاذ 

خواهد کرد.»
در میان رسانه هاى ایرانى در حالى که خبرگزارى تسنیم با اشاره به 
«ملى پوش ایرانى در حلقه پانیونیوسى ها» از «اشک هاى شجاعى 
پس از حذف پانیونیوس» نوشت، میزان، خبرگزارى قوه قضائیه 
با اشاره به سابقه حاضر نشدن ورزشکاران ایرانى مقابل حریفان 

صهیونیستى، پرسید: «مدال المپیک مهمتر است یا لیگ اروپا؟»
خبرگزارى میزان، اقدام شجاعى و حاج صفى را به طعنه «شاهکار» 

نامید.
این خبرگزارى همچنین به نقل از مدیر حراســت وزارت ورزش 
نوشت: «به احتمال بسیار زیاد شجاعى و حاج صفى از بازى هاى 
آینده تیم ملى محروم شوند ولى باید منتظر نظر نهایى مسئوالن 

باشیم.»
از سوى دیگر توییتر رســمى وزارت خارجه رژیم اشغالگر قدس 
به زبان فارسى هم از اقدام بازیکنان ایرانى تقدیر کرد که این کار 

باعث شد احسان و مسعود بیش از پیش تحت فشار قرار بگیرند.
ورزشــکاران ایرانى قبل از انقالب اســالمى بــا حریفان رژیم 
صهیونیستى مسابقه مى دادند، اما پس از مصاف بیژن سیف خانى با 
یک حریف صهیونیستى در مسابقات کشتى فرنگى جهانى 1983 
در شوروى سابق، مســئوالن ایرانى مانع از حضور ورزشکاران 

ایرانى مقابل حریفان صهیونیستى شده اند.
ورزشکاران ایرانى به طور رسمى نمى توانند از حضور مقابل حریفان 

رژیم صهیونیستى طفره بروند و معموًال یا سعى مى کنند در جدول 
طورى عمل کنند که در دورهاى باالتر به حریفان صهیونیستى 

نخورند، یا به بهانه مصدومیت از مسابقه کنار مى  روند.
یک کارشناس ورزشى به تابناك گفته اســت:  «اگر شجاعى و 
حاج صفى بازى نمى کردند احتمال داشت اخراج یا محروم شوند. 
االن هم بازیکنانى که مسابقه نمى دهند مصدومیت جور مى کنند، 
مثًال همین هفته پیش در مسابقه المپیک ناشنوایان در ترکیه دختر 
کاراته کاى ایرانى براى اینکه با حریف صهیونیستى روبه رو نشود، 

دور قبل از قصد به حریف ایتالیایى باخت.»
یک نگرانى ورزشــکاران ایرانــى در هر تورنمنــت جهانى این 
است که مبادا مجبور به مســابقه با حریفان صهیونیستى شوند 
و عدم رویارویى آنها مى تواند باعث محرومیتشــان از ســوى 

فدراسیون هاى جهانى شود.
 اما در شرایطى که به نظر مى رسید مسعود شجاعى و احسان حاج 
صفى با بازى کردن جلوى مکابى اولین فوتبالیست هاى ایرانى 
بوده اند که با حریفى از رژیم اشغالگر قدس رقابت کرده اند اما قبل 
از دو بازیکن ایرانى پانیونیــوس، یک ملى پوش دیگر هم جلوى 
تیمى از رژیم اشــغالگر قدس بازى کرده است. آنطور که یکى از 
روزنامه ها نوشته، مهرداد میناوند اولین بازیکنى بود که در تاریخ 
26 نوامبر سال 2000 (6 آذرماه 79) همراه با تیم اشتروم گراتس 
اتریش مقابل آپوئل نماینده رژیم صهیونیســتى در پلى آف لیگ 
قهرمانان اروپا صف آرایى کرد. دیدارى که با برترى 3 بر صفر تیم 
اتریشى همراه بود و اتفاقًا میناوند هم یک کارت زرد در دقیقه 60 
آن دیدار دریافت کرد. پس از آن بحث ســفر میناوند به فلسطین 
اشــغالى براى انجام بازى برگشت مطرح شــد که مدافع ایرانى 
اشتروم گراتس در گفتگویى اعالم کرد که نمى تواند به دلیل قوانین 
جمهورى اسالمى ایران، به این کشور سفر کند. پس از آن دیدار 
میناوند هیچ مشکلى پیدا نکرد و پنج هفته بعد هم براى تیم ملى 

ایران بازى کرد. آن خبر را همه فراموش کرده بودند 
. دلیل این قضیه احتماًال این است که شبکه هاى 
اجتماعى به اندازه امروز گسترده نبودند و فدراسیون 
و مطبوعات هم این موضوع را پوشش ندادند. پس 
بهتر است از بازى کردن حاج صفى و شجاعى به 
عنوان رخدادى بى سابقه یاد نشود و بدانیم که این  

کار توسط مهرداد میناوند هم تکرار شده 
بود بى آنکه کوچــک ترین تاوانى 

متوجه او باشد.
بیانیــه هاى شــتاب زده 

برخــى نهادهایى که 
کاســه داغ تــر از 
آش شــده انــد و 
حمالت بى امان 
هــاى  رســانه 
اصولگــرا بــه دو 

جوان شایســته فوتبال ایــران قطعًا
 نمى تواند مشــکلى را حل کند. بهتر 
است  سخنان این بازیکن شنیده شود 
و در نهایت تصمیمى گرفته شود که  
فوتبال ایــران را با خطــرى مواجه 
نکند. فراموش نکنیم که احســان 
و مســعود ســال ها براى فوتبال 
ملى و باشــگاهى ایــران زحمت 
کشیده اند و محرومیتشان به علت 
این مشکل، بدترین پاسخ ممکن 
به سال ها تالش و زحمت آنها 

براى اعتالى نام ایران است. 

برانکو پرچمدار کروات هاى لیگ برتر 

ازى کرد. آن خبر را همه فراموش کرده بودند 
 این قضیه احتماًال این است که شبکه هاى 
ى به اندازه امروز گسترده نبودند و فدراسیون 
عات هم این موضوع را پوشش ندادند. پس 
ست از بازى کردن حاج صفى و شجاعى به 
 رخدادى بى سابقه یاد نشود و بدانیم که این  

سط مهرداد میناوند هم تکرار شده 
 آنکه کوچــک ترین تاوانى 

او باشد.
ه هاى شــتاب زده 

ى نهادهایى که 
ه داغ تــر از 
ــده انــد و 
ت بى امان 
هــاى  نه 
ــرا بــه دو 

شایســته فوتبال ایــران قطعًا
واند مشــکلى را حل کند. بهتر 
سخنان این بازیکن شنیده شود 
هایت تصمیمى گرفته شود که  
 ایــران را با خطــرى مواجه 
فراموش نکنیم که احســان 
ـعود ســال ها براى فوتبال 
باشــگاهى ایــران زحمت 
 اند و محرومیتشان به علت 
شکل، بدترین پاسخ ممکن 
ل ها تالش و زحمت آنها 

عتالى نام ایران است. 

بیانیه هایى علیه حاج صفى و شجاعى 

شمارش معکوس تا تعلیق فوتبال ایران؟!
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چهل تکه

کاربران شــبکه هاى اجتماعى ویدئویى منتشر کرده اند که 
گویاى برخورد زننده یک پزشــک ســعودى در بیمارستان 
«شروره» این کشــور با «عبد الرحمن صالح»، فعال طرفدار 
هادى رئیس جمهور فرارى یمن، اســت. این ویدئو نشــان 
مى دهد صالح در حالى که دســتانش خون آلود است، پس از 
مورد ضرب و شتم قرار گرفتن توسط پزشک بیمارستان، فریاد 
مى زند و درخواست مى کند که او را از این بیمارستان نجات 
دهند. برخى منابع اشاره مى کنند که عبد الرحمن صالح به علت 
شکستگى هاى متعدد زمینگیر شده و به دلیل اهمال پزشکى، 

دچار مشکالت استخوانى شده است.
گفته مى شــود که پزشــکان تنها هر چهار یا پنج ســاعت 

مسکن هایى به او تزریق مى کنند.

«ویلیام هندریکسون»، مرد 25 ســاله اهل فلوریداى آمریکا 
که دو فرزند هشت ماهه و دو ساله اش، را در اتاق خوابشان در 
گرمایى شدید رها کرده بود اکنون با اتهام آدم کشى روبه رو است. 
کودك هشت ماهه این مرد على رغم تالش پلیس و پزشکان 
براى نجاتش، جان خود را از دست داد. فرزند دیگر این مرد که 
یک دختر دو ساله است به دلیل کم آبى شدید بدن در بیمارستان 
بسترى شده است. بررسى ها نشــان مى دهد که دماى هوا در 
اتاق خواب این دو کودك، حدود 43 درجه سانتیگراد بوده است. 
این درحالى است که همسر این مرد چندى پیش به دلیل سرقت 
یک دستگاه Xbox از منزل مادر شوهرش بازداشت شده بود. 
مادر 24 ساله این دو کودك هم اکنون بدون قرار وثیقه در زندان 

پینالس کانتى در فلوریدا به سر مى برد.

مشترى ناراضى که به دلیل خراب شــدن موهایش هر روز به 
طرز عجیبى از یک آرایشگر انتقام مى گرفت سرانجام توسط 

پلیس بازداشت شد. 
وى در حالى که با موتور از جلوى این آرایشگاه رد مى شد یک 
پالســتیک پر از زباله را به شیشــه این مغازه مى کوبید. گفته 
مى شود این مرد که اهل شهر « دژوئو» استان شاندونگ چین 

است این کار را به صورت مرتب و روزانه انجام مى داد.
آرایشگر بیچاره که از دســت این مرد و زباله هاى وى خسته 
شده بود سرانجام از پلیس خواست تا به این موضوع رسیدگى 
کند. پلیس با بررسى دوربین مدار بسته، این مشترى ناراضى را 
دستگیر کرد. این مرد که به مدت 9 روز در بازداشت به سر مى برد 

اکنون به جریمه نقدى 500 یوآنى محکوم شده است. 

برخورد زننده پزشک عربستانى با 
یک بیمار

مرگ کودك 8 ماهه 
در گرماى 43 درجه 

انتقام عجیب مشترى ناراضى از 
آرایشگر  030201

ظهر سى ام اردیبهشت 95 یک مرد 60 ساله با کالنترى 
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ساله اش به نام «پروین» خبر داد. پلیس وقتى به خانه 
ویالیى در ســعادت آباد رفت در پاگرد با جنازه کبود زن 

سالخورده روبه رو شد. 
برادر وى به نام «فریبرز»که هراسان بود گفت: «بعد از 
فوت پدر و مادرم من در طبقه دوم خانه موروثى و خواهرم 
در طبقه اول زندگى مى کردیم. دیشب حالم خوب نبود. 
به همین خاطر به بیمارستان رفتم و ساعت 2 نیمه شب 
به خانه برگشــتم. همان موقع خواهرم از صداى بسته 
شــدن در پارکینگ از خواب بیدار شده بود به پاگرد آمد 
و شروع به داد و فریاد کرد. او مى گفت باعث شده ام از 
خواب بیدار شود. سعى کردم به او بفهمانم که بیمارستان 
بوده ام اما خواهرم عصبانى بود. او با سنگى که در دست 
داشت به سمت من حمله کرد. پروین با سنگ به دستم 
کوبید که موجب شکستن انگشتانم شد. من هم او را با 
مشت و لگد کتک زدم. سر خواهرم با میله هاى راه پله 
برخورد کرد و روى زمین افتاد.من همان موقع به خانه ام 
رفتم اما ظهر وقتى قصد داشتم براى خرید از خانه بیرون 
بروم در راه پله ها با جنازه او روبه رو شــدم.» به دنبال 

اظهارات این مرد وى بازداشت شد.
خواهر کوچک فریبرز از او شکایت کرد و گفت او از مدتها 

قبل بخاطر ارث و میراث با خواهرش اختالف داشته و به 
همین خاطر هم او را کشته است.

در حالى که پزشکى قانونى علت مرگ را ضربه مغزى 
اعالم کرده بود برادر دیگر فریبرز از شکایت صرف نظر 
و اعالم گذشت کرد.ولى خواهر کوچک وى براى فریبرز 
قصاص خواست. به این ترتیب این مرد در شعبه چهارم 
دادگاه کیفرى یک اســتان تهران پــاى میز محاکمه 

ایستاد.
در جلسه رســیدگى به این پرونده که به ریاست قاضى 
اصغرعبداللهى و با حضور یک مستشار تشکیل شد خواهر 
قربانى در جایگاه ویژه ایســتاد و گفت: «برادرم با نقشه 
قبلى و براى ارث و میراث خواهرم را کشــت.به همین 
دلیل حاضرم تفاضل دیه را بپردازم تا فریبرز اعدام شود.»

سپس متهم در جایگاه ویژه ایستاد و در حالى که اشک 
مى ریخت به تشریح جزئیات ماجرا پرداخت. وى گفت: 
«خواهرم زن بدخلقى بود.او هیچ وقت ازدواج نکرد و با 
پدر و مادرمان زندگى مى کرد. او بارها در زمان حیات پدر 
و مادرمان با آنها درگیر شده و آنها را کتک زده بود.حتى 
یکبار مادرمان را از روى ویلچر به زمیــن انداخته بود.
پروین بعد از فوت پدر و مادرمــان در خانه آنها زندگى 
مى کرد. خواهرم با رفتارهایش موجب شده بود همسرم 
از من جدا شود. همســر و فرزند معلولم هم در خانه اى 

دیگر زندگى مى کردند و من به تنهایى در طبقه دوم خانه 
موروثى ساکن بودم. حتى خواهرم قبًال یکبار بر سر مزار 
پدر و مادرمان با من درگیر شده و دستم را شکسته بود که 
از او شکایت کردم اما به پیشنهاد قاضى رسیدگى کننده 

به پرونده اعالم گذشت کردم.»
وى ادامه داد: «آن شب هم وقتى از بیمارستان به خانه 
برگشتم خواهرم بى دلیل شروع به داد و فریاد کرد. من 
واقعًا قصد کشتن او را نداشتم. ضربه اى که با سنگ به 
انگشتانم زد و موجب شکستن انگشــتانم شد موجب 
شد کنترل اعصابم را از دســت بدهم و او را کتک بزنم. 
باور کنید برخورد ســر او با میله هاى نرده موجب مرگ 
او شد. من از شــدت عصبانیت او را رها کردم ولى ظهر 
روز بعد وقتى ســراغش رفتم که جان سپرده بود.» در 
این بین خواهر متهم برخاســت و گفت: «برادرم دروغ 
مى گوید. خواهرم نســبت به تفکیک ملک پدرى مان 
اقدام کرده و درخواست داده بود تا سهمش را از فریبرز 
جدا کند و به خانه دیگرى برود. فریبرز به همین خاطر 
خواهرم را کشــت. او قبًال هم بارها خواهرم را تهدید به 

مرگ کرده بود.»
در پایان این جلسه هیئت قضائى وارد شور شد و با توجه 
به مدرك هاى موجود در پرونــده فریبرز را به قصاص 

محکوم کرد.

قتل در راه پله خانه ویالیى 
حکم اعدام برادر خواهر کش صادر شد

روز جمعه گذشــته خبر تصادف مرگبار یک خودرو با یک 
موتورسیکلت روبه روى ورزشگاه شیرودى به پلیس اعالم 
شد که به سرعت مأموران انتظامى کالنترى 107 فلسطین 

به محل حادثه اعزام شدند.
تحقیقات اولیه مأموران حاکى از آن بود که یک دســتگاه 
موتورســیکلت با دو سرنشــین با یک خودروى سوارى 
تصادف کرده که بر اثر این حادثه راکب موتورسیکلت بر اثر 
شدت جراحات جان باخته و دیگر سرنشین موتورسیکلت 
نیز متوارى شده اســت همچنین مأموران در بررسى لوازم 
همراه متوفى با مقدارى لوازم مســروقه مانند تلفن  همراه 

و ... مواجه شدند.
با اعالم مراتب این اتفاق به بازپــرس امور جنایى تهران، 
دستور تحقیق از راننده خودروى سوارى صادر شد که وى در 
اظهاراتش مدعى شد قصد داشته خواهرش را به بیمارستان 

برساند و بر اثر عجله این تصادف به وقوع پیوسته است.
در حالى که تحقیقات درباره این پرونده ادامه داشت مشخص 
شد که دقایقى قبل از این حادثه، متوفى یک تلفن  همراه را در 
حوالى میدان هفت تیر از پسر جوانى سرقت و زورگیرى کرده 
است، پسر جوانى که سرقت از وى صورت گرفته بود با حضور 
در کالنترى، تلفن  همراه مسروقه کشف شده از سارقان را 
شناسایى کرد. سرانجام جسد متوفى با دستور بازپرس براى 
انجام آزمایشات الزم به پزشکى قانونى منتقل شد و بازپرس 
امور جنایى تهران دســتور داد تا دوربین هاى محل حادثه 

بازبینى شود و پلیس راهنمایى و رانندگى نظر کارشناسى 
خود درباره مقصر حادثه را اعالم کند.

واکنش پلیس به خبر تصادف پسر زورگیر با 
زانتیا

یک منبع آگاه در مرکز اطالع رســانى پلیس درباره کشته 
شدن یک فرد زورگیر توسط یک خودرو زانتیا گفت: «دو 
فرد زورگیر که از شــخصى در خیابان طالقانى زورگیرى 
کرده بودند در حال دور شدن از محل با یک خودروى زانتیا 

تصادف مى کنند.»
یک منبع آگاه در مرکز اطالع رسانى پلیس درباره عکس 
زورگیرى که توسط یک خودروى زانتیا زیر گرفته شده و در 
فضاى مجازى منتشر مى شود گفت: «این حادثه در تاریخ 8 

مردادماه در خیابان طالقانى اتفاق افتاده است.»
او ادامه داد: «دو فرد زورگیر که از شخصى در خیابان طالقانى 
زورگیرى کرده بودند در حال دور شدن از محل بودند که با 
یک خودروى زانتیا تصادف مى کنند و یکى از آنها در این 
حادثه فوت مى کند. در بررسى هایى که بعد از حادثه انجام 
شده مشخص مى شود این افراد زورگیر بودند از همین رو فرد 

دوم نیز بازداشت و تحویل مراجع قضائى مى شود.»
این منبع آگاه گفت: «این تصادف کامًال عادى بوده و آنطور 
که در فضاى مجازى مطرح مى شود و راننده خودروى زانتیا 

به عمد با این زورگیر برخورد نکرده است.»

جان باختن زورگیر جوان هنگام فرار 

«احمد» 47ساله در سال 90 همسرش به نام «مهتاب» را 
نیمه شب خفه کرد وچند ضربه چاقو به او زد. این مرد که 
جنایت خانوادگى را مقابل چشمان دختر و پسر نوجوانش 
رقم زده بود با جلب رضایــت اولیاى دم از قصاص رهایى 
یافت و یازدهم تیرماه ســال 94جنایت فجیع دیگرى را 
رقم زد. احمد این بار مقابل چشمان دخترش «مریم» پسر 

14ساله اش به نام «میثم» را کشت.
وقتى فریادهاى گوشخراش دختر جوان در آپارتمانشان در 
خیابان مرتضوى تهران پیچید همسایه ها هراسان به راه 
پله ها ریختند و با مریم روبه رو شدند که فریاد مى کشید 
و کمک مى خواست. دختر جوان مى گفت پدرش مقابل 
چشمان او برادرش را خفه و چنگال را به گلوى او فرو کرده 
است. دقایقى از شنیده شدن فریادهاى گوشخراش مریم 
نگذشته بود که پلیس به محل جنایت رفت و با پیکر خونین 

میثم روبه رو شد. 
جنازه در حالى به پزشکى قانونى منتقل شد که احمد به قتل 
اعتراف کرد ولى حرفى درباره انگیزه جنایت نزد و این مرد  
در شعبه دهم دادگاه کیفرى یک استان تهران به ریاست 
قاضى محمد باقر قربان زاده و با حضور یک مستشار پاى 
میز محاکمه ایســتاد. در ابتداى این جلسه دختر جوان 
که حاال دانشجوى رشته حقوق است روبه روى قضات 
ایستاد و گفت: «زمانى که مادرم کشته شد 16سال داشتم. 
پدر و مادرم با هم اختالف داشتند. نیمه شب بود که من 

و برادرم از سر و صدا بیدار شدیم و پدرمان را دیدیم که با 
چاقو باالى سر مادرمان ایستاده بود. مادرمان دیگر نفس 

نمى کشید.»
این دختر که اشــک مى ریخت گفت: «پدرم از کمر درد 
رنج مى برد و به همین خاطر مدتى بود که تریاك و شیشه 
مصرف مى کرد. خانواده پدرى ام با من و برادرم صحبت 
کردند و گفتند پدرمان تحت تأثیــر مصرف مواد مخدر 
دست به این قتل زده است. به همین خاطر من و برادرم 
اعالم گذشت کردیم. در مدت چهار سالى که پدرمان در 

زندان بود ما در خانه مادربزرگمان زندگى مى کردیم. اما 
در این مدت برادرم به علت کشته شدن مادرمان و صحنه 
وحشتناك قتل به بیمارى اعصاب و روان مبتال شده بود و 

تحت درمان قرار داشت.»
وى در تشریح ماجراى کشته شدن برادرش گفت: «پدرم 
به تازگى از زندان آزاد شده و ما به خانه مان برگشته بودیم. 
آن شب پدر و برادرم با هم بیرون ر فتند و آخر شب به خانه 
برگشتند. من خواب بودم که نیمه شب از سر و صدا بیدار 
شدم و پدرم را دیدم که باالى ســر برادرم ایستاده بود و 

گلوى او را فشــار مى داد. من وحشت زده بودم که دیدم 
پدرم چنگالى را به گلوى برادرم فرو کرد. فریاد کشیدم و از 
همسایه ها کمک خواستم. آنها مقابل در خانه مان آمدند 
اما هیچ کدام جرأت نداشت به پدرم نزدیک شوند. خودم با 

اورژانس و پلیس تماس گرفتم.»
این دختر گفت: «مى دانم طبــق قانون نمى توانم براى 
پدرم درخواست قصاص داشته باشم.اما دیه مى خواهم. 
من از پدرم وحشت دارم و حتى نمى خواهم پدرم بداند که 

کجا زندگى مى کنم.»
سپس متهم روبه روى قضات ایستاد و گفت: «من همسرم 
را به دلیل مسائل ناموسى کشتم و رضایت اولیاى دم را 
هم جلب کردم اما باور کنید نمى دانم چرا دست به قتل 

پسرم زدم.»
وى که به شدت اشک مى ریخت گفت: «روزها که سر 
کار مى رفتم دختر و پسرم را به خانه مادرم مى بردم. مادرم 
پیر و ناتوان بود وروى ویلچر مى نشست.اما من بارها دیده 
بودم پسرم مادر پیرم را اذیت مى کند. میثم عصاى مادرم 
را بر مى داشت و به سر و صورت مادر پیرم مى زد. گمان 
مى کردم میثم مى خواهد با این کار مرا آزار دهد. من حتى 
بعضى شب ها فکر مى کردم پسرم مى خواهد مرا بکشد. 
باور کنید تحت تأثیر مصرف شیشه دست به قتل پسرم 
زدم و حاال هم دفاعى ندارم.» در پایان این جلسه هیئت 

قضائى وارد شور شد تا رأى صادر کند.

پدرم چنگالى را به گلوى برادرم فرو کرد

مرد جوان که همسرش را به علت توهین به پدر 
چوپانش کشته بود پاى میز محاکمه ایستاد. در 
جلسه رســیدگى به این پرونده که در شعبه دوم 
دادگاه کیفرى یک استان تهران به ریاست قاضى 
محســن زالى بوئینى و با حضور یک مستشار 
تشکیل شد، نماینده دادســتان کیفرخواست را 
خواند. وى گفت: «"على" 35ساله متهم است در 
پاییز سال 93 همسر 28ساله اش به نام "سارا" را 
در خانه شان در دماوند کشته و اکنون با توجه به 
شرایط پرونده رئیس قوه قضائیه از طرف فرزند 

خردسال قربانى براى وى دیه خواسته است.»
سپس پدر و مادر قربانى در جایگاه ویژه ایستادند 
و در حالى که اشک مى ریختند گفتند: «حاضریم 
تفاضل دیه و سهم نوه خردسالمان را بپردازیم تا 

على قصاص شود.»
سپس متهم در جایگاه ویژه ایستاد و در تشریح 
جزئیات ماجرا گفت: «در یــک ریختگرى کار 
مى کردم و از صبح زود تا شب سر کوره شیرآالت 
بودم. شــب ها خســته به خانه برمى گشتم و 
مى خواستم زود بخوابم اما باجناقم هفته اى چند 
بار براى شب نشینى به خانه ام مى آمد و قلیان 
مى کشید. چندبار به باجناقم گفته بودم عصرها 
به خانه مان بیاید چون نمى توانم تا دیروقت بیدار 
بمانم اما قبول نمى کــرد. آخرین بار وقتى به او 
تذکر دادم ناراحت شــد و خانه مان را ترك کرد. 
همسرم سارا هم از این ماجرا ناراحت شده بود و 

مرا مقصر مى دانست.» 
وى ادامه داد: «باجناقم میهمانى گرفته بود اما ما 
را دعوت نکرده بود و همسرم به همین دلیل مدام 
از من گالیه مى کرد. من به همســرم گفتم اگر 
مى خواهد با موتور او را به خانه خواهرش مى برم 
اما چون باجناقم مرا دعوت نکرده حاضر نیستم 
در میهمانى شرکت کنم. آنجا بود که سارا شروع 
به داد و فریاد کرد. او به من ناســزا گفت. ســارا 
مى گفت چون پدرم چوپان بوده من الیق زندگى 

با او نیستم. او به پدرم توهین کرد.»
این متهم ادامه داد: «پدرم عشایر است و زندگى 
شــرافتمندانه اى دارد. به همین دلیل از شنیدن 
حرف هاى همسرم عصبانى شــدم و گلویش 
را فشــار دادم. من به حیاط خانه رفتم اما وقتى 
برگشتم متوجه شدم همسرم نفس نمى کشد.

ترسیده بودم براى همین، دست و پاى جنازه را 
بستم و آن را درون گونى گذاشتم. من جنازه را با 
موتورم به یک مزرعه ذرت در حاشیه دماوند بردم 
و آنجا رها کردم. اما باور کنید من قصد کشــتن 
همسرم را نداشتم و در یک لحظه کنترل اعصابم 

را از دست داده بودم.»

قصد کشتن همسرم را 
نداشتم   

 باند سارقان حرفه اى مغازه با 35 مورد سرقت در مالرد 
فروپاشید.

 رئیس پلیس شهرستان مالرد دراین خصوص بیان کرد: 
مأموران پلیس آگاهى هنگام گشتزنى در مالرد به شخصى 
که مشــغول انتقال و بار زدن ضبط و باند از مغازه اى بود 

مشکوك شدند و او را به کالنترى منتقل کردند. 
ســرهنگ برزو همتــى اظهــار داشــت د: متهم در 
بازجویى هاى پلیس به همدســتى با سه شخص دیگر 
در این رابطه اعتراف کرده و مخفیگاه همدستانش را به 

پلیس اعالم کرد.
وى خاطرنشان کرد: مأموران پلیس آگاهى در عملیاتى 
ویژه موفق به دستگیرى هر سه نفر در مخفیگاهشان در 
مالرد شدند و در بازرســى از محل مقدار 35 مورد اموال 
سرقتى نیز کشــف شــد و متهمان به کالنترى منتقل

 شدند.
ســرهنگ همتى در ادامه اذعان کــرد: متهمان پس از 
تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونى به مرجع قضائى 

معرفى شدند.

درگیرى بر سر ســکه هاى عتیقه واهى در قم منجر 
به وقوع قتل شد.

درگیرى میان ســه نفر در یکى از خانه هاى خیابان 
زنگارکى قم بر ســر ســکه هاى عتیقه اى که وجود 

نداشت، موجب قتل خریدار شد.
در این درگیرى که در ســاعت 11 شب 8 مرداد ماه 
جهت خرید سکه هاى قدیمى در خانه فردى که قصد 

فروش سکه ها را داشــت، رخ داد؛ خریدار به ضرب 
گلوله کلت کمرى کشته شد و دو نفر دیگر در کمتر 
از چند ساعت توســط ضابطان دادگسترى دستگیر

 شدند. 
بازســازى صحنه قتل با حضور بازپرس دادسراى 
قم صورت گرفت تا زوایاى دیگر این قتل مشخص

 شود.

دزد مرموز، دوستانش را در مالرد لو داد

شلیک مرگبار در قم 
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یک شــرکت کــره اى سامســونگ به صورت رســمى 
از جدیدترین گوشــى تاشــوى خود با کــد اختصاصى

 SM-G9298 رونمایى کرد. این گوشــى هوشمند 
ضمن تجهیز به تراشــه اســنپدراگون 820 کوالکام و رم 
4 گیگابایتــى، از وجــود دو صفحه نمایــش 4,2 اینچى 

بهره مى برد.
گوشى تاشو و جدید سامى از بستر سخت افزارى قدرتمندى 
بهره مى برد و تراشــه اســنپدراگون 820 کوالکام و رمى

 4 گیگابایتى در قلب آن به کارگرفته شده اند. یکى از نکات 
جالب مرتبط با این اسمارتفون مربوط به بهره مندى از آن 

دو نمایشگر مى شود.
سامسونگ، هم بخش داخلى و هم بخش بیرونى تاشونده 

دســتگاه را به نمایشــگرى 4,2 اینچى و نوع سوپر آمولد 
(Super AMOLED) با وضوح تصویر فول اچ دى 
(1920 در 1080 پیکســل) مجهز کرده اســت. بنابراین 
شما حتى بدون نیاز به باز کردن گوشى و با لمس نمایشگر 
بیرونى آن قادر به ارتباط برقرار کردن با دستگاه خواهید بود. 
پس هیچ لزومى ندارد که حتماً از دکمه هاى فیزیکى گوشى 

استفاده کنید.
 حافظه داخلى گوشى SM-G9298 سامسونگ 64 
گیگابایتى اســت که البته 51,7 گیگابایتى از این ظرفیت 
توسط کاربر قابل اســتفاده خواهد بود. دســتگاه از شیار 
سیمکارت هیبریدى بهره مى برد. این مسئله بدان معناست 
که گوشى از قابلیت اتصال همزمان دو سیمکارت یا اتصال 

 (Micro SD) یک سیمکارت در کنار رم مایکرو اس دى
پشــتیبانى مى کند. دوربین اصلى گوشــى مذکور هم از 
سنسورى 12 مگاپیکسلى تشکیل شده که قابلیت ضبط 
ویدئوهاى  4K را ارائه مى کند. ضمناً سامســونگ براى 
دوربین اصلى گوشــى یک چراغ فلش LED را هم در 

نظر گرفته است.
دوربین سلفى گوشــى تاشو و جدید سامســونگ هم از 
یک سنسور 5 مگاپیکســلى تشکیل مى شود. سامسونگ 
حتى این اســمارتفون را به اســکنر انگشــت هم مجهز 
کرده که این اســکنر در پنل پشتى دســتگاه و درست در 
زیر لنز دوربین اصلى آن واقع شــده اســت. ضمناً گوشى
 SM-G9298 مثل گلکســى اس 8 سامســونگ از 

سنسور ضربان قلب هم بهره مى برد و صفحه نمایش آن هم 
 Always on» از قابلیت «نمایشگر همیشه روشن» یا

Display» پشتیبانى مى کند.
 LTE این گوشــى جالب قابلیــت پشــتیبانى از اتصال 
4G را هــم دارد و باتــرى آن ظرفیــت 2300 میلى آمپر 
ســاعتى را به همراه خواهد داشــت. جالب است بدانید که 
گوشــى مذکور از قابلیت شــارژ بیســیم هم پشــتیبانى 
خواهد کرد. ابعــاد کلى بدنه این گوشــى 15,9 در 62,9 در 
130,2 میلیمتــر بــوده و وزن آن 235 گرم اســت. ضمن 
اینکه بدنه دســتگاه از آلیاژ آلومینیوم تشــکیل مى شــود.

 متأ سفانه در حال حاضر مشخص نشده که قیمت این گوشى 
چقدر است و آیا در بازارهاى جهانى هم عرضه مى شود یا خیر.

«ریچارد یو»، مدیر گروه تجارى مصرف کنندگان شرکت 
هوآوى در مصاحبــه اى با «بلومبــرگ تکنولوژى» ، 
اشاره هاى مختصرى به گوشى بعدى این شرکت کرد.

 یو گفــت: «ما محصول بســیار قدرتمندتــرى تولید 
خواهیم کرد که حتــى از آیفون آینده هم قوى تر اســت.
  Mate 10، باتــرى بــا دوام تــرى دارد و به صفحــه نمایش

 full-screen مجهز است. سرعت شــارژ باال، قابلیت هاى حرفه اى تر 
عکاسى و بسیارى از قابلیت هاى دیگر، محصول آینده ما را رقیب اپل خواهد 
 bezel احتماًال صفحه نمایش بدون full-screen کرد.»منظور یو از قابلیت
یا حاشیه است که در ســال جارى محبوبیت زیادى پیدا کرده است. بخش 

عکسبردارى نیز از قابلیت هایى است که شرکت هوآوى با همکارى با شرکت 
Leica و ارائه سیســتم دو لنزه-dual Lens  در چند سال اخیر به روى آن 

تمرکز زیادى اعمال داشته است.
به عالوه پیش بینى مى شود این گوشى، اولین دستگاهى باشد که به چیپست 
جدید Kirin 970 مجهز باشد. Kirin 970، چیپستى که توسط خود شرکت 
هوآوى تولید مى شود، پلت فرمى اســت که هم از نسل هاى قبلى خود پر 
سرعت تر است و هم از فناورى هوش مصنوعى پشتیبانى مى کند که البته در 

مصاحبه یو اشاره اى به آن نشد.
فعالً خبرى مربوط به تاریخ معرفى یا قیمت هوآوى Mate 10   منتشر نشده 

است اما این احتمال مى رود که تا قبل از پایان سال 2017 عرضه شود.

فیزیکدانان کالج سیتى در نیویورك با همکارى 
پویان قائمــى، دانش آموخته دانشــگاه صنعتى 
شــریف، ویژگى جدیدى از الکترون را کنکاش 

کردند.
در حالى که ویژگى هاى بار الکترون تا حد زیادى 
در فناورى هاى روز مانند فرستنده ها و ممورى ها 
کاربرد دارند، جنبه جدیدى از این ذره زیراتمى تا 

به حال بررسى نشده بود.
این ویژگــى، پتانســیل تحقق ســاخت گروه 
جدیدى از فناورى ها موسوم به «ولى ترونیک» 
(valleytronics) خواهــد داشــت کــه 
شــبیه ابزارهاى الکترونیکى و اســپینترونیکى 

خواهد بود.
این مشــخصه جدیــد الکترون، ناشــى از این 
واقعیت اســت کــه الکترون ها در یــک بلور 
موقعیت هاى مختلفى اشــغال مى کنند که این

 موقعیــت هــا از لحــاظ مکانیــک کوانتومى 
منحصربه فرد هستند.

فیزیکدانان کالج سیتى در نیوریورك به رهبرى 
«وینود منون» نشــان داده اند چگونه مى توان 
ویژگى «دره» (valley) را با استفاده از نور و با 
قرار دادن نیمه رساناهاى دوبعدى در یک ساختار 
شکارکننده نور موسوم به «میکروکاواك»  تغییر 
داد. این عمل موجب ظهور شبه ذرات نیمى نور 
نیمى ماده شد که مشخصه منحصربه فرد ویژگى 

«دره» را دارند.
محققان سپس این شبه ذرات را با استفاده از لیزر 
و از لحاظ نورى کنترل کردند تا به الکترون هایى 
دسترســى پیدا کنند که «دره» خاصى را اشغال 

مى کنند.
جزئیــات ایــن دســتاورد علمــى در مجلــه
 Nature Photonics  منتشــر شــد و 
گامى مهم به ســوى تحقق ســاخت ابزارهاى 
ولى ترونیــک  جهت ایجاد گیت هــاى منطقى 

خواهد بود. 

شــرکت ســونى با همکارى آژانــس فضایى 
ژاپن(JAXA) دوربین جدیــدى بر روى ماژول 
آزمایشگاهى ژاپن(KIBO) در ایستگاه فضایى 

بین المللى نصب کرده است.
این تنها دوربینى اســت که خارج از ایســتگاه 
نصب شده و از زمین و از راه دور کنترل مى شود 
و داده هاى تصویــرى را به مرکز کنترل مخابره 

مى کند.
«توشــینامى ایکدا»، یکى از مهندســان ارشد 
آژانس فضایى ژاپن و مسئول این پروژه، گفت: 
مأموریت این دوربین که α7S II نام دارد، ضبط 
تصاویــر واضح از زمیــن از ایســتگاه فضایى 

بین المللى است.
وى ادامه داد: با شــکار کردن تصاویر استثنایى 
از فضا از مــواردى ماننــد بالیــاى عظیم بر 
روى کره خاکــى، مى توان جنبه هایــى از این 
حوادث مانند میزان آســیب و گســتره تأثیر آن 
را در اختیار داشت و چنین مشاهداتى را معموًال 
نمى توان بر روى زمین در اختیار داشت. یکى از

مأموریت هاى این دوربین مشاهده تغییر رنگ 
دریاها با اســتفاده از گرفتــن تصاویرى از یک 
آتشفشان زیرآبى یا مشــاهده حرکت یخ قطبى 

خواهد بود.
 با شناسایى این تغییرات بر روى زمین، مى توان 
درکى کامل از مباحث محیطى جهانى داشت و 
تیم تحقیقاتى مدعى است مخابره تصاویرى از 
فضا که روى زمین قابل مشاهده نیستند، منجر 
به افزایش عالقه نهادهاى مختلف به توســعه 

فضا خواهد شد.
این دوربیــن در طول اقامت در ایســتگاه، هم 
قــادر به گرفتــن عکــس و هم فیلم اســت و 
دانشــمندان مدعى هســت ند با اســتفاده از آن

قادر به کنــکاش تغییرات محیطــى از طریق 
گرفتن تصاویر پیوســته از یــک مکان خاص 

خواهند بود.
ایســتگاه فضایــى بین المللى هــر 90 دقیقه 
یک بــار حول زمیــن مى چرخــد و محققان با 
اســتفاده از سیســتم هاى تصویربردارى قبلى، 
قادر به گرفتن تصاویر واضح در شــب نبودند. 
با این  حال ژاپنى ها بــر این باورند دوربین جدید 
قادر به گرفتن تصاویر و  فیلمبردارى حتى در نور 

بسیار کم شب است.

فیســبوك بــه تازگــى مســنجر پلتفــرم 
2,1 را بــا قابلیت هــاى جدیــد راه انــدازى 
کــرد و بــه توســعه دهندگان و برندهــا، این 
قابلیت را داد تا مشتریان بالقوه خود را به دست 

آورند.
مشتریان بالقوه اى که در حوزه مسنجر پلتفرم 
2,1 فعالیت مى کنند، پــردازش زبان طبیعى، 
پرداخت هاى SDK و بتاى جهانى هســتند و 
این موضوع، امکان اداره روبات هاى خودکار و 
افراد زیر 70 میلیون کســب وکار در فیسبوك را 

آسان تر مى کند.
پردازش زبان طبیعى (NLP) توســط ویت. آى 
ارائه خواهد شد. شرکت ویت.آى در سال 2015 
در اختیار فیســبوك قرار گرفت و در همان آغاز 
کار، NLP را در اختیار توسعه دهندگان قرار داد،

 امــا در نســخه 2,1 بــه صــورت یــک 
قابلیــت داخلــى اضافــه شــد تا اســتفاده
از عبارات رایج نظیر تاریــخ و زمان، موقعیت، 
مقدار پول، شــماره تلفن و ایمیل را تشخیص

 دهد.
وقتى یکى از این چند ویژگى 
پیام هــا شناســایى 
مى شــود، روبــات 
مى تواند یک پاســخ 
اتوماتیک را منتقل کند.

NLP درونــى، اخیراً به 

منظور ارائه قابلیت هاى 
NLP به پاســخ خودکار 

معرفى شد و برندها را قادر 
ساخت که تجربه هاى خود 

را در مسنجر پیاده کنند.

 محققان چینى با کمک ابَررایانه بزرگ ترین 
جهــان مجــازى را شــبیه ســازى کردند.

این شــبیه ســازى 60 دقیقه طول کشــید. 
ابررایانــه مذکور داراى 10 میلیون ســى پى 

یو است.
 گروهــى از دانشــمندان چینــى بــا کمک 
ســریع ترین ابر رایانه دنیا بزرگ ترین جهان 
مجازى را ایجاد کردند و آن را «تمرین اولیه» 
ماشــین Sunway TaihuLight نامگذارى 

کردند.
 این ابررایانه با اســتفاده از ده میلیون هسته 

CPU این شبیه سازى را انجام داده است.

به هرحال این ماشــین خلق و گسترش اولیه 
جهان در میلیون ها ســال قبل را شبیه سازى 
کرد. جهان مجازى ساخته شده پنج برابر شبیه 
سازى محققان دانشگاه زوریخ است که در ماه 

ژوئن رونمایى شد.
شبیه سازى جهان به ســتاره شناسان کمک 
مى کند در مناطق مختلف فضا جستجوهایى 

انجام دهند.
نســل آتى ابررایانه ها ده برابر قدرتمندتر از 
Sunway TaihuLight خواهنــد بود که در 

2019 میالدى آماده مى شوند.

سامسونگ از جدیدترین گوشى تاشوى خود رونمایى کرد

آیا Mate 10 از آیفون 8 قوى تر خواهد بود؟

کنکاش ویژگى جدید 
الکترون

 با همکارى محقق ایرانى

تصویربردارى از فضا 
4K با دوربین

 فیسبوك، پردازش
 زبان طبیعى را به 
مسنجر منتقل مى کند

چین، بزرگ ترین 
جهان مجازى را 
شبیه سازى  کرد

اکثر غول هاي فناوري، د ر حال سرمایه گذاري عظیم در 
زمینه اپلیکیشن ها و تحقیقات هســتند و این کارها را به 

امید پیشرفت و ربودن گوي سبقت از رقبا انجام می دهند.
امروزه موضوعاتی چون تعامالت کامپیوتري (دستیارهاي 
هوشمند و چت بات هاي شــخصی)، بینایی کامپیوتري 
و مسیریابی خودکار، از جمله مســائلی هستند که ذهن 
شرکت هاي بزرگ فعال در زمینه فناوري را به خود مشغول 
کرده است. البته به لطف دسترســی به پیشرفت هایی در 
زمینه سخت افزار و تکنیک هاي یادگیري ماشینی، امکان 
گسترش زمینه هاي مذکور بیش از پیش فراهم شده است.

پیشــرفت هاي صورت گرفته در زمینه هوش مصنوعی، 
مسائلی را که قبًال تصور می شد امکان حل شدن آنها وجود 
ندارد را حل کرد و باعث شد که بسیاري از مشکالت موجود 
در زندگی بشر آسان شود. با توجه به رشد چشمگیري که 
در میزان پیشــرفت و همچنین محبوبیت فناوري هوش 

مصنوعی صورت گرفته اســت، اخیراً نســل جدیدي از 
چت بات ها، بازار را متحول کرده است. 

اکنون با کمک چت بات ها می توان به دنیایی رســید که 
بسیاري از تعامالت آنالین ما روي یک وبسایت یا در یک 
اپلیکیشن صورت نمی گیرد. براي اینکه این امید و آرزو به 
واقعیت تبدیل شود، به ترکیبی از رابط هاي کاربري بهتر، 
گوشی هاي هوشمند و تکنیک هاي یادگیري ماشینی نیاز 
است. شاید بتوان گفت یکی از محرك هاي اصلی این موج 
از اپلیکیشــن هاي هوش مصنوعی، فناوري «یادگیري 
عمیق» باشــد.  پدیده «یادگیري عمیــق»، حوزه اي از 
یادگیري ماشینی است که علیرغم اینکه حدود 50 سال 
از عمر آن می گذرد، ولی اخیراً زمینه هایی از قبیل بینایی 
کامپیوتر و پردازش زبان طبیعی را متحول کرده و موجب 

بروز تغییرات عظیمی در این مباحث شده است.
به نظر کارشناسان، با وجود اینکه یادگیري عمیق، عملکرد 

و کارآیی خارق العاده اي دارد، با این حال، این عملکرد براي 
حل تمامی چالش هایی که در پیش روي چت بات ها قرار 

دارد، کافی نیست. 
در حقیقت نکته اصلی اینجاست که اگر یک موتور گفتگوي 
مدرن بخواهد از سطح پاسخگویی به سئواالت آسان باالتر 
برود، باید برجسته ترین تکنیک هاي حاصل از یادگیري 
عمیق را با آمار، زبان شناسی و دیگر ساز و کارهاي یادگیري 
ماشینی و نیز سایر تکنیک هاي داراي ساختار کالسیک 

ترکیب کند.

وبیت زیادىپی

 که

ا

رابطه چت بات ها و یادگیري عمیق

البراتــوار «کاسپرســکى» اعالم کرد، 
آنتى ویروســى رایگان را براى استفاده 
کاربران در سراســر جهان عرضه کرده 

است.
کاسپرســکى این اقدام خود را هدیه اى 
براى کاربران دانســته تا از آلوده شدن 
سیستم هاى کامپیوترى به ویروس هاى 

مخرب جلوگیرى کند.
به گفته این شــرکت، آنتــى ویروس 
کاسپرسکى رایگان براى 18 ماه قابلیت 
اســتفاده دارد.این شرکت روسى اعالم 
کرده است بسیارى از کاربران اینترنت 
حتى دوهــزار روبل بــراى خرید آنتى 
ویروس امن ندارند، به همین دلیل مجبور 
به استفاده از سیستم هاى آنتى ویروس 
هاى قدیمــى و تقلبى مى شــوند، حتى 
گاهى از آنتى ویروس ویندوز اســتفاده 
مى کنند، به همین دلیل ما به طور رایگان 
سیستم آنتى ویروس شرکت خود را در 
اختیار آنها قرار مى دهیم تا به گسترش 
پایگاه هاى داده ها و سیســتم آموزشى 

کمک کنیم.
به گفته کاسپرســکى توزیــع رایگان 
این آنتى ویروس به صــورت تدریجى 
در ماه ژوئیــه، براى کاربــران آمریکا، 

کانادا و بســیارى از 
منطقه  کشــورهاى 
آسیا و اقیانوس آرام 
از جمله قزاقســتان 
فعال مى شود و تاپایان 
ســال همه کشــورها 
امکان دسترسى به آن 

را دارند.

آنتى ویروس
 کامالً رایگان عرضه شد

وقتى
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در کنار گسترش فناورى واقعیت مجازى، به تدریج دامنه 
توجه و به کارگیرى «واقعیت افزوده» نیز بیشتر شده و 
شرکت هاى صاحب نام دنیاى فناورى اطالعات، با طرح 
ایده هاى جدید، محصوالت نوینى را عرضه مى کنند تا 

به جرگه رقیبان اصلى در این حوزه بپردازند.
به نظر مى رسد که شرکت مایکروســافت قصد دارد تا 
به غولى تمام عیار در زمینه واقعیت افزوده بدل شود و 
به همین منظور، اخیراً اخبارى در رسانه ها منتشر شده 
مبنى بر اینکه این شــرکت در حــال طراحى و اجراى 
برنامه هاى مخصوص خود به منظــور راه اندازى خط 
تولید تراشه هاى ویژه اى  است که براى فناورى واقعیت 

افزوده، مناسب باشند.

از دید کارشناسان، تولید تراشــه مزبور، امتیازى بزرگ 
براى مایکروسافت و جهشى قابل توجه در این عرصه 

محسوب مى شود. 
کمپانى هاى فعال در زمینه فناورى بسیار مشتاق هستند 
تا فناورى هــوش مصنوعى را به تلفن هــاى همراه و 
نیز عینک هــاى واقعیت افزوده بیافزاینــد. با این  حال 
یک چالش اصلى بر ســر راه آنها قــرار دارد و آن هم، 
مدیریت حجم بســیار زیادى از داده  در شبکه است که 
استفاده از هوش مصنوعى را بدون ُکند کردن دستگاه 

و یا مصرف بیش ازحد آن براى کاربران مهیا مى سازد.
وجود این مشکل، تاکنون یک مانع در مسیر پیشرفت 
این فنــاورى محســوب مى شــده  و البتــه راه حل 

مایکروسافت، بسیار راهگشا  خواهد بود.
کمپانى مایکروســافت در این زمینه موفق به طراحى 
چیــپ ویژه اى بــراى عینک هــاى واقعیــت افزوده 
HoloLens خود شده اســت. مزیت این پردازنده این 
اســت که قادر خواهد بود تمامى دیده ها و شنیده هاى 
کاربر را در همان دســتگاه مورد بررسى قرار دهد و در 
نتیجه، دیگر زمانى براى ارســال دیتا به سرویس هاى 

ابرى تلف نخواهد شد.
مطابق جزئیات منتشره، این پردازنده جدید ،که به تازگى 
طى مراســمى در «هونولولو» رونمایى شــده است، 
همچنان در حال  توسعه اســت و ضمنًا به نسخه جدید 

HoloLens افزوده خواهد شد.

شروین طلوعى- مدیر تصفیه شرکت منحله در حال تصفیه طلوع درخشان آزادیان 
(سهامى خاص)

آگهى دعوت از بستانکاران
شرکت منحله در حال تصفیه طلوع درخشان آزادیان سهامى خاص به شماره ثبت 56149 و شناسه ملى 14005828576 
پیرو آگهى منتشره انحالل در روزنامه رســمى شــماره 21073 مورخ 96/04/26 در اجراى ماده 225 قانون تجارت 
بدینوسیله از کلیه اشخاص حقیقى و یا حقوقى که ادعا و یا طلبى از شرکت فوق دارند دعوت مى شود با در دست داشتن 
مدارك مربوطه حداکثر ظرف مدت 6 ماه از تاریخ درج اولین آگهى به آدرس محل تصفیه این شرکت واقع در اصفهان- 
شهر اصفهان- مهرآباد- خیابان مهرآباد- کوچه شهید ســعید وطن پور (فرزاد)- پالك 10- طبقه همکف و کدپستى 

8158919513 مراجعه نمایند. بدیهى است پس از انقضا مدت مذکور هیچ گونه ادعایى پذیرفته نخواهد شد.

تالش مایکروسافت براى ساخت تراشه هاى واقعیت افزوده
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ینات آجرى در ایران است با حدود 800 سال قدمت، به شماره 919 
پل تاریخى آق قال که تنها پل داراى تزئ

 به گفته کارشناسان تنها پل شاخص و تاریخى در شمال کشور 
 ملى به ثبت تاریخى رسیده و

در فهرست آثار

است. پس از سیل سال  1390 در آق قال و کشف یک دهنه چشمه جدید در ضلع جنوبى، پل آق قال وارد 

ها براى احیا و مرمت آن آغاز شد. در سال 1392 کاوش هاى باستان شناسى 
مرحله جدیدى شد و اما و اگر

رمت و احیاى این اثر تاریخى 
ى بسیارى براى آغاز عملیات م

ى پل به پایان رسید و توافق ها
در ضلع جنوب

روژه مرمت، به احداث دیوار حفاظتى موقت براى چشمه پنجم 
انجام شد اما این توافق ها روى کاغذ ماند و پ

ین ماه امسال بخشى از دیوار 
.تنها یکسال از احداث دیوار حفاظتى گذشته بود که 20 فرورد

پل خالصه شد

ب رسیدن به این اثر تاریخى شد.
حفاظتى موقت فروریخت و همین ریزش باعث آسی

خشکسالى مستمر 
سال هاى گذشته تا 

به امروز باعث تشدید 
بیکارى و بضاعت اندك 
در امرار معاش روزانه 

در زندگى روستایى 
شهرستان بجنورد شده، 

روستاهاى خالى از سکنه، 
نبود آب شرب کافى و کم 
آبى و خشکسالى مزارع و 
باغات منطقه، محرومیت را 

دوچندان کرده است. 

بازى هاى 
بومى محلى 

اسب در 
کردستان

تهران این روزها با گرماى 
طاقت فرسا مواجه است. 
باالترین دمایى که امسال 
تهران تاکنون تجربه کرده 
41 درجه سانتیگراد است. 

روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى استان اصفهان

آگهى تجدید مزایده عمومى
 واگذارى امور درمان سرپایى درمانگاه بیمارستان حضرت محمد رسول ا... (ص) مبارکه به 

صورت اجاره بهاى ماهیانه
متقاضیان شــرکت در مزایده مى توانند جهت کسب اطالعات بیشــتر به سایت دانشگاه 
علوم پزشــکى اصفهان به آدرس poshtibani.mui.ac.ir مراجعه و یا با شــماره تلفن

م الف: 70164 37924005-031 تماس حال فرمایند.

هیئت مدیره شرکت تعاونى مسکن بسیجیان سپاه اصفهان

آگهى مندرج در روزنامه نصف جهان مورخ 96/05/14 مربوط به شرکت تعاونى مسکن 
بسیجیان سپاه اصفهان به شرح زیر اصالح مى گردد. 

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونى مسکن بسیجیان سپاه اصفهان
تاریخ انتشار: 96/5/15

جلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده 
نوبت اول شرکت تعاونى مسکن بسیجیان 
سپاه اصفهان رأس ساعت 6 بعدازظهر روز 
پنج شنبه مورخ 96/06/09 در محل اداره کل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعى واقع در سى و سه 
پل، جنب هتل پل تشکیل مى گردد لذا از کلیه 
اعضاء دعوت مى گردد با در دســت داشتن 
کارت و یا دفترچه عضویت رأس ســاعت 
مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانید و 

یا وکیل/ نماینده خود را کتباً معرفى نمایید.
ضمنًا به اطالع مى رساند که به موجب ماده 
19 آئین نامه نحوه تشــکیل مجامع عمومى 
تعداد آراء وکالتى هر عضو حداکثر 3 رأى و هر 

شخص غیرعضو تنها یک رأى خواهد بود و 
اعضاى متقاضى اعطاى نمایندگى مى بایست 
به همــراه نماینده خود حداکثــر تا تاریخ 
96/06/05 در محل خ شیخ بهایى- نرسیده 
به بیمارستان مهرگان- بن بست ذوالفقار- 
پالك 8 حاضر تا پس از احراز هویت و تأیید 

وکالت برگه ورود به مجمع را دریافت دارند.
دستور جلسه: 

- گزارش هیئت مدیره و بازرس/ بازرسان 
- ارائه گزارش مالى توسط حسابدار یا مدیر 

مالى
- طرح و تصویب صورت هاى مالى سال هاى 
91-92-93-94 و 95 و نحوه تقسیم سود 

ویژه و میزان پرداخت پاداش به اعضاء هیئت 
مدیره و بازرســان و کارکنان و بودجه سال 

جارى شرکت
- ارائه گزارش تغییرات اعضاء و ســرمایه 

شرکت تعاونى
- انتخاب اعضاء اصلــى و على البدل هیئت 

مدیره و بازرس/ بازرسان
داوطلبــان تصــدى ســمت هاى هیئت 
مدیره و بازرســى بــه موجب مــاده (2) 
دســتورالعمل موظفنــد حداکثر ظرف 
یک هفته از انتشــار آگهــى دعوت فرم 
داوطلبى را تکمیــل و تحویل دفتر تعاونى 

نمایند.




