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هر هفته یک کودك در اصفهان رها مى شود

زندگى «مجردى»200هزار زن زیر 45 سالنماینده سلفى بگیر با ظاهرى جدید در پرتغال!  اینستاگرام مبتذل ترین نرم افزار آزاد در ایران است! تنخواه در اختیار پلى اکریل قرار مى گیرداجتماع این افراد انگور نخورنداستان سالمت اجتماع
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تخصیص450 میلیارد 
تسهیالت براى مشاغل 
ُخرد و متوسط اصفهان

همه در انتظار 
دیدار ظریف و تیلرسون

مردم یک روز
در هفته از خودرو 
استفاده نمى کنند

ماجراى عروسکى که براى 
خانواده آتنا ارسال شد

چرا لباس هاى «شهرزاد»
 را همه دوست دارند؟
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6 دارویى که معموًال 
اشتباه مصرف مى شوند!

تعلیم و تربیت
 در ایران جزو اولویت ها نیست

ساماندهى ساماندهى 850850 هزار دانش آموز اصفهانى در آستانه ماه مهر هزار دانش آموز اصفهانى در آستانه ماه مهر
330330 هزار دانش  آموز در  هزار دانش  آموز در 66 ناحیه شهر اصفهان آماده ورود به مدارس هستند ناحیه شهر اصفهان آماده ورود به مدارس هستند
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در آیین تکریم بازنشستگان آموزش و پرورش عنوان شد

جهان نما

مدیران پروازى 
گریبان مدیریت 
کشور را 
گرفته اند

2

نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى معتقد 
است مسئله مدیران پروازى چند سالى است که 

گریبان عرصه مدیریتى کشور را گرفته است.
حمیدرضا فوالدگر توسعه وسایل حمل ونقل 
به ویژه حمل و نقل هوایى را موجب سهولت 

در رفت و آمدهاى مدیران  خواند و 
اظهار داشت: بعضى مدیران 

از جمله...

رئیس ستادکل نیروهاى مسلح ایران و فرمانده 
ارتش پاکستان در گفتگوى تلفنى بر 
لزوم همکارى مشترك بین دو کشور 
و کمک به مردم میانمار تأکید کردند.

سرلشکر محمد باقرى،
 رئیس ستادکل نیروهاى مسلح 

جمهورى اسالمى
 ایران و ...
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لزوم بسیج 
امکانات 
براى کمک به 
مسلمانان میانمار

این کودکان ممکن است در خیابان رها شده و یا حاصل یک کودك آزاري باشند که نهایتاً تحویل بهزیستى خواهند شد

 

 قرارداد سه ساله علیرضا منصوریان و باشگاه استقالل و اینکه سرمربى 
آبى ها مبلغ قراردادش را یکجا دریافت کرده این روزها حسابى 

سوژه رسانه ها شده است.علیرضا منصوریان به ته خط رسیده اما 
حمایت هاى عجیب رضا افتخارى، مدیرعامل استقالل همچنان او را به 
عنوان گزینه اصلى آبى ها نگه داشته است.  طبق گزارش هاى مختلفى 

که در سایت هاى ورزش سه و آى اسپورت منتشر شده این حمایت 
عجیب گویا به روابط مالى آقاى مدیر و سرمربى ارتباط  دارد. 

رضا افتخارى که مدتى قبل مشخص شده بود با پیش دریافت هاى 
میلیاردى از اسپانسر فصل گذشته باشگاه، استقالل را در آستانه فاجعه 

مالى قرار داده حاال مجبور به حمایت از سرمربى شکست خورده...

مانع بزرگ 
در استعفاى 

آقاى تعصب!
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آگهى مزایده فروش
دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد در نظر دارد دو دستگاه خودروى خود را با مشخصات ذیل از طریق برگزارى مزایده عمومى به اشخاص واجد شرایط 
واگذار نماید. لذا متقاضیان مى توانند در تاریخ هاى دوم و سوم مهر ماه با مراجعه به قسمت ترابرى دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد در ساعات ادارى 
از خودروهاى فوق بازدید نموده و ضمن دریافت اسناد مزایده، پیشنهاد قیمت خود را تا آخر وقت ادارى مورخ 96/07/11 به دبیرخانه کمیسیون معامالت 

تحویل نمایند.
1- خودرو سمند سوارى LX مدل 1386                                                                 2- مینى بوس هیوندا مدل 1386

شرایط به شرح ذیل مى باشد:
1- سپرده شرکت در مزایده براى هر خودرو مبلغ 10/000/000 ریال (ده میلیون ریال) مى باشد که مى بایست به حساب سپرده شماره 0216236554001 

نزد بانک ملى شعبه دانشگاه آزاد اسالمى نجف آباد واریز و یا در قالب ضمانتنامه معتبر بانکى با موضوع شرکت در مزایده ارائه گردد.
2- هزینه چاپ آگهى به عهده برندگان مزایده مى باشد.

3- دانشگاه در رد یا قبول هر کدام از پیشنهادات مجاز است.
4- بابت خرید اسناد مبلغ 100/000 ریال به حساب سپرده شماره 0216236554001 نزد بانک ملى شعبه دانشگاه آزاد اسالمى نجف آباد واریز و اصل فیش 

را موقع دریافت اسناد، تحویل نمایند.
5- پرداخت کلیه هزینه هاى نقل و انتقال سند و هزینه وکالت به عهده برنده مزایده خواهد بود.

آدرس: نجف آباد- بلوار دا نشگاه- دانشگاه آزاد اسالمى نجف آباد- دبیرخانه کمیسیون معامالت دانشگاه 
تلفن دبیرخانه کمیسیون معامالت: 42292020- 031             دورنگار: 42291107 و 42291016- 031

تلفن قسمت ترابرى دانشگاه: 42292120- 031
Email:monaghese@iaun.ac.ir

اداره کل روابط عمومى دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد

هرکجاى استان اصفهان که هستید
 صبح را با نصف جهان آغاز کنید

www.nesfejahan.net nesfejahannewspaper nesfejahannewspaper@

دانشگاه آزاد
واحد نجف آباد

و نجزو یر ر

اینستاگرام مبتذل ترین نرم افزار آزاد دنماینده سلفى بگیر با ظاهرى جدید در پرتغال!  اجتماع
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خانوا

چرا لبا
 را ه

6 دا
اشتباه

جهاننما

ب قرارداد سه ساله علیرضا منصوریان و باشگاه استقالل و اینکه سرمربى م یانوباشگاهاستقاللواینکهس ضامنصو دادسهسالهعل ا ق
اآبى ها مبلغ قراردادش را یکجا دریافت کرده این روزها حسابى  ها ا افتک ا ک ا ش ا ا لغق ها بىآ ینروز ر ری ج ی شر ر ر غ ب بى

سوژهرسانههاشدهاست.علیرضامنصوریانبهتهخطرسیدهاماسوژه رسانه ها شده است.علیرضا منصوریان به ته خط رسیده اما 
بحمایت هاى عجیب رضا افتخارى، مدیرعامل استقالل همچنان او را به  ور ن چ ل ل یر رى جیبر ى ابهی چنانا لاستقالله عا دی ى ضاافتخا ب ایتهاىعج ح
لفعنوان گزینه اصلى آبى ها نگه داشته است.  طبق گزارش هاى مختلفى  خ ا ش ا گ ط ا اش گ ا آ ل ا گ عنوان گزینه اصلى آبى ها نگه داشته است.  طبق گزارش هاى مختلفى ا

کهدرسایتهاىورزشسهوآىاسپورتمنتشرشدهاینحمایتکه در سایت هاى ورزش سه و آى اسپورت منتشر شده این حمایت 
دعجیب گویا به روابط مالى آقاى مدیر و سرمربى ارتباط  دارد.  دا اط ت ا ب س دی آقاى ال ابط یابه بگ رعج ب ر ربى ر یرو ى ى ب رو ب وی جیب

رضاافتخارىکهمدتىقبلمشخصشدهبودباپیشدریافتهاىرضا افتخارى که مدتى قبل مشخص شده بود با پیش دریافت هاى 
جمیلیاردى از اسپانسر فصل گذشته باشگاه، استقالل را در آستانه فاجعه  ر ر ب ر پ ز ى آستانهفاجعهر اد استقالل فصلگذشتهباشگاه ان دىازاس ا ل

خمالى قرار داده حاال مجبور به حمایت از سرمربى شکست خورده... شک ا ا اال ا ا ق مالى قرار داده حاال مجبور به حمایت ازسرمربى شکست خورده...ال

گمانع بزرگ  بز بزرگانع گمانع بزرا ع
استعفاىدر استعفاى  فادر ىا استعفاىر در

!بآقاىتعصب!آقاى تعصب! ت !آقا آقاىتعص

1212



0202جهان نماجهان نما 3040دوشنبه  27 شهریور  ماه   1396 سال چهاردهم

رئیس ستادکل نیروهاى مسلح ایران و فرمانده ارتش پاکستان 
در گفتگوى تلفنى بر لزوم همکارى مشترك بین دو کشور و 

کمک به مردم میانمار تأکید کردند.
سرلشکر محمد باقرى، رئیس ســتادکل نیروهاى مسلح 
جمهورى اســالمى ایران و «ژنرال قمر باجــوا»، فرمانده 
ارتش جمهورى اسالمى پاکستان در تماس تلفنى پیرامون 
زمینه هاى همکارى مشترك نیروهاى مسلح دو کشور و نیز 

موضوع آوارگان مسلمان میانمار گفتگو کردند.
در این تماس تلفنى طرفیــن از تالش هاى مثبت به عمل 
آمده اخیر توسط نیروهاى مسلح دو کشور براى تأمین امنیت 

مرزهاى مشترك اظهار خرسندى کردند.

سرلشکر باقرى و ژنرال قمر باجوا همچنین با ناکافى دانستن 
اقدامات صورت گرفته در امدادرســانى به آوارگان میانمار، 
ضرورت تحرك هر چه بیشتر جهان اسالم براى پایان دادن به 
وضعیت نامطلوب و غیرانسانى تحمیل شده به مردم مسلمان 

میانمار را مورد تأکید قرار دادند.
رؤساى ســتادکل نیروهاى مسلح جمهورى اسالمى ایران 
و ارتش جمهورى اسالمى پاکســتان در این مذاکره تلفنى 
امکان بهره گیرى از کمک هاى امدادى و بشردوستانه تمامى 
سازمان هاى نظامى و غیرنظامى در کشورهاى اسالمى را مورد 
توجه دانسته و بر لزوم بسیج همه امکانات در دسترس براى 
کمک هرچه سریع تر به مسلمانان مظلوم میانمار تأکید کردند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى معتقد 
است مســئله مدیران پروازى چند سالى است که گریبان 

عرصه مدیریتى کشور را گرفته است.
حمیدرضا فوالدگر توسعه وسایل حمل ونقل به ویژه حمل 
و نقل هوایى را موجب سهولت در رفت و آمدهاى مدیران 
 خواند و اظهار داشت: بعضى مدیران از جمله استانداران که 
در استان ها مسئولیت دارند خانواده خود را به همراه خود به 
محل مأموریت نبرده و در  تهران ساکن کرده اند و خود به 
صورت پروازى بین تهران و محل مأموریت خود در تردد 
هستند. فوالدگر در ادامه گفت: البته عکس این موضوع را 
نیز بعضاً شاهد هستیم و اینکه مدیرانى که از شهرستان ها 

به تهران مأمور مى شوند خانواده خود را با خود به  پایتخت 
نمى آورند که این اقدامى صحیح و در جهت تمرکززدایى 

از کشور است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، رفت وآمد مدام 
مدیران مشغول در اســتان هاى کشور به تهران را موجب 
اتالف بخش عمده اى از وقت آنها در ایــن تردد خواند و 
درباره اظهارنظر اخیر حسن روحانى رئیس جمهور درباره 
اســتانداران پروازى خاطرنشــان کرد: اگر دولت در این 
زمینه آسیب شناسى کند مورد استقبال ماست و این پدیده 
نامناسب باید اصالح شود اما این نباید در حد یک توصیه و 

سخنرانى باقى بماند.

لزوم بسیج امکانات براى کمک 
به مسلمانان میانمار

مدیران پروازى گریبان 
مدیریت کشور را گرفته اند

نماینده  تاکسى سوار
على اصغـر یوسـف نژاد، نماینده مردم    ایسنا|
سـارى در مجلس که بـراى حضور در جلسـات علنى 
مجلـس، ادارات، وزارتخانه هـا و همچنیـن در مسـیر 
بازگشـت به منـزل خـود در تهـران از تاکسـى و مترو 
اسـتفاده مى کند، مى گوید روزانه 4 کیلومتر در مسـیر 
منزل تا مجلس پیـاده روى و در طول این مسـیر هم با 
مردم گفتگو مى کند. وى مى گوید: تصور کنید اگر 200 
نفر از میان مسـئوالن یا نمایندگان مجلـس از خودرو 
شخصى استفاده نکنند و به جاى آن سوار تاکسى، مترو 

یا اتوبوس شوند چقدر حجم خودروها کمتر مى شود. 

احترام به بى حجاب ها
... سـید احمـد خاتمـى،    انتخاب | آیـت ا
امام جمعه موقت تهران گفت: در مراسـمات عزادارى 
امام حسـین (ع) بایـد به کـودکان و حتى کسـانى که 
ظاهر دینى و مذهبى و حجـاب ندارند احترام بگذاریم، 
چه بسـا ایـن مجلس سـبب تحـول و دگرگونـى فرد 

شود.

چه کسانى 
به سازمان ملل رفتند؟

رئیس جمهور دیـروز بـراى حضور در    ایسنا|
هفتاد و دومین مجمع عمومى سـازمان ملل، تهران را 
به مقصد نیویورك ترك کرد. واعظى، آشنا، نهاوندیان و 
ستارى، حسن روحانى را در این سفر همراهى مى کنند.

مشکل کارمند زن  رفع شد
در پى انتشـار عکـس گریـان یکى از    ایسنا|
پرسنل مخابرات ارومیه در فضاى مجازى که واکنش 
وزیر ارتباطات و فناورى اطالعات را به دنبال داشـت، 
مشـکل این کارمند خانـم روز شـنبه رفع شـد. آذرى 
جهرمى وزیـر ارتباطات و فنـاورى اطالعات در همین 
زمینه در صفحه اینستاگرامش نوشت: «خوشحالم که 

لبخند رضایت را در چهره ایشان مى بینم.»

گزینه نهایى وزارت نیرو 
  ایلنا| اخبار رسـیده حکایت از نهایى شدن رضا 
اردکانیان به عنوان وزیر پیشنهادى نیرو دارد. از سوى 
دیگر اخبار دیگرى هم حاکى از آن است که هفته آینده 
جمع بندى ها به پایان برسـد و رئیس جمهـور به همراه 

وزیر نیرو، وزیر علوم را هم معرفى کند.

فرزند بیکار آقاى نماینده!
جواد کریمـى قدوسـى، نماینده مردم    فارس|
مشـهد در مجلس در واکنـش به انتشـار برخى  خبرها 
مربوط به انتصاب برادرزاده اش در بنیاد ملى بازى هاى 
رایانه اى تأکید کرد که هیچ اقدامى در راستاى انتصاب 
بـرادرزاده اش نکـرده اسـت.وى اضافـه کـرد: در ابتدا 
مى گفتند رئیس بنیاد بازى هاى رایانه اى پسرم است که 
بعد از تکذیب بنده، آن را به من منصوب کردند در حالى 
که بنده هیچ نقشى در انتصاب وى نداشته ام .وى تصریح 
کرد: حتى یکى از فرزندانم با دارا بودن مدرك دکتراى 

فلسفه بیکار است. 

فوتبالیست ها 
منفک از جامعه اند!

روزنامه سیاسـت روز نوشت: چندى    تابناك |
پیش بازى تیم ملى فوتبال ایران و سوریه به نبردى در 
فضاى مجازى تبدیل شد. برخى تالش داشتند تا اتحاد 
مردمى ما با اتحاد مردمى سوریه اى را که در یک جبهه 
براى نابودى تروریست تالش مى کند هدف قرار داده و 
در آن شکاف ایجاد کنند. همه مى دانیم که فوتبالیست ها 
در همه کشورها جزو قشرهاى مرفهى هستند که اغلب 
زندگیشـان از زندگى عموم جامعه منفک بوده و با آنها 
قابل مقایسـه نیسـت... بر فرض  محال حتى اگر همه 
افراد این کشور مانند فوتبالیست هایشان هم باشند باز 
هم نمى توان به این بهانه دسـت از مقاومت و مبارزه با 

تروریست کشید.

توئیتر

روزنامه شــرق مصاحبه اى را با على جنتى منتشر کرده 
که او در آن از جمله به سن و سال پدرش آیت ا... جنتى 
دبیر شوراى نگهبان پرداخته است. این بخش از اظهارات 

جنتى در گفتگو با شرق را بخوانید: 
ما ژن خوب نداریم. (می خندد) در بعضــی از خانواده ها 
پدر یا مادر خانواده، استعداد بیماري دارند (مثًال استعداد 
سرطان)، استعداد یا ژن بیماري باعث می شود افراد زود 
پیر شوند یا از عمر آنان  کاسته شــود. خوشبختانه ما در 
خانواده مان چنین مشکلی نداشــته ایم. البته دلیل طول 
عمر پدر شاید این باشــد که ایشان خیلی حفظ الصحه را 
رعایت می کنند. از جمله در غذاخوردن و در اســتفاده از 

دارو مالحظه دارند. ایشان خیلى کم از داروهاي شیمیایی 
اســتفاده می کنند. یک بار که عمل جراحی انجام دادند، 
در دوره نقاهت مدت کوتاهــی دارو مصرف می کردند. 
به هرحال علی رغم ِکَبر سن، ایشان معموًال صبح و عصر 
پیاده روي می کنند. هفته اي یک بار، اگر شنا هم نکنند در 
استخر راه می روند. ما هم به همین دلیل عادت کرده ایم که 
بعضی از مسائل را رعایت کنیم. نکته دیگر سحرخیزي 
ایشان اســت. درطول 60 سال گذشــته هرشب یکی  
دوساعت قبل از اذان صبح براي نماز شب برمی خیزند و تا 
طلوع آفتاب بیدار هستند. این هم در سالمتی و طول عمر 

ایشان بی تأثیر نیست.

دلیل طول عمر آیت ا... جنتى از زبان على جنتى:
پدر، خیلی حفظ الصحه را رعایت می کنند

تکذیب خبر توصیه سید حسن خمینى به شهردار تهران

روى منبر گفته اند اگر مى خواهیم امام زمان(عج) ظهور کند 
راهش افزایش فساد است

نماینده سلفى بگیر با ظاهرى جدید در پرتغال! 

یک منبع نزدیک به بیت امام (ره) اخبار منتشرشــده در 
خصوص توصیه سید حســن خمینى به شهردار تهران 
پیرامون تثبیت جایگاه شــغلی بعضی از افــراد را کذب 

محض خواند.
به گزارش انتخاب، در هفته هاى گذشــته شایعاتى در 
برخى رسانه ها منتشر شد که در آن، ادعا شده بود یادگار 
امام(ره) از محمدعلى نجفى شــهردار تهران خواسته تا 
برخى مدیران مورد تأیید وى را در مناصب خود تثبیت کند.

در پى انتشار این شــایعه، یک منبع آگاه نزدیک به بیت 
امام(ره) به انتخاب گفت: چنین شایعاتى از اساس کذب و 

دروغ است؛ یادگار امام(ره) بر اساس منش سیاسى خود، در 
هیچ برهه اى از زمان و در هیچ انتصابى، چه در شهردارى 

چه در ارگان هاى دیگر دخالت یا توصیه اى نکرده اند.
به گفته او، منش آیت ا... سید حسن خمینى اینگونه نیست 
و هرگز هیچ فردى را براى هیچ پستى به مسئولین مملکت 

پیشنهاد نمى دهند تا مبادا شائبه مداخله پیش آید.
این منبع آگاه ادامه داد: شأن یادگار امام(ره) باالتر از آن 
است که به دنبال تثبیت جایگاه فردي براى یک منصب 
در شهردارى باشند و بخواهند دراین خصوص توصیه اي 

داشته باشند. 

یکى از مراجع تقلید گفت: متأســفانه بعضى افرادى که 
اطالعات چندانى درمورد فلسفه غیبت ندارند، سخنانى 
را بر روى منبر ارائه مى کنند که موجب شرمندگى اهل 

علم مى شود.
آیت ا... سیدمحمد علوى گرگانى در دیدار رئیس مؤسسه 
آینده روشن با بیان اینکه مسئله غیبت امام عصر(عج) 
از مسائل مهم در دین اســت، اظهار داشت: غیبت آن 
حضرت فلســفه زیادى دارد و همین بیان نشدن همه 
فلسفه و حکمت غیبت موجب مشکالتى در جامعه شد و 
شاید یکى از دالیل عدم پاسخگویى این است که همه 

کس نمى توانند دالیل غیبت را درك و هضم کند.
وى با بیان اینکه غیبت حضرت ولیعصر(عج) براساس 
دستورات حضرت حق است و اوست که تصمیم گیرنده 
اصلى است و حکمت ها را بهتر مى فهمد و درك مى کند، 
عنوان کرد: متأسفانه بعضى افراد که اطالعات چندانى 
درمورد فلســفه غیبت ندارنــد، ســخنانى را بر روى 
منبر ارائه مى کنند کــه موجب شــرمندگى اهل علم 

مى شود.
این مرجع تقلید با بیان اینکه بر روى منبر گفته شده که 
اگر مى خواهیم آن حضرت ظهور کند یکى از راه هایش 
افزایش فســاد است و الزم اســت جامعه در این مسیر 
حرکت کنــد، افزود: نبایــد این ســخنان کوته فکرانه 
را براى مــردم ارائــه داد، چنین ســخنى خالف دین

 است.
آیت ا... علوى گرگانى اظهار داشــت: جامعه نباید براى 
آمدن حضرت ولى عصر(عج) فســاد را افزایش دهد، 
بلکه الزم است زمینه ظهور را آماده کند که یکى از آن 
زمینه ها آماده کردن جامعه براى ظهور است، باید ببینیم 

آیا تا به حال براى این مسئله قدمى برداشته ایم.
وى افزود: اگر افراد جامعه آمادگى اســتقبال از حضرت 
را نداشته باشــد، چگونه مى خواهند در رکاب حضرت 
حجت(عج ) باشــند؛ خود همین آمادگى فکرى، بدنى و 
مالى مى تواند به حضرت در مقابله با دشــمنان کمک 

و یارى کند.

نماینده مردم تهران 
در مجلس با ظاهرى 

جدید و متفاوت در 
کشور پرتغال ظاهر شد. 

به گزارش تسنیم، 
حجت االسالم احمد 
مازنى نماینده مردم 

تهران در مجلس 
شوراى اسالمى که در 
قالب هیئت پارلمانى 

دیروز (یک شنبه 
26 شهریور) عازم 

«لیسبون» پایتخت 
پرتغال شده ، با لباس 

شخصى ظاهر شد.

  تابناك | هفته شلوغ دیپلماســى درراه است و 
سیاستمداران بزرگ از سراسر دنیا براى شرکت در اجالس 
ساالنه مجمع عمومى سازمان ملل متحد، در نیویورك 
گرد هم خواهنــد آمد تا پیرامون مســائل و چالش هاى 
جهانى سخنرانى کنند. اما حاشیه هاى این اجالس بیش 
از هر چیز دیگر براى برخى از سیاستمداران حائز اهمیت 
است. به ویژه آنکه این مســئله فرصتى براى «بنیامین 
نتانیاهو» و همراهانش ایجاد خواهد کرد که فشارها براى 
محدود کردن بیشتر برنامه هســته اى ایران را در دستور 

کار قرار دهند.
آنگونه که مشخص اســت در هفته آتى و در دیدارى که 
نتانیاهو با «دونالد ترامپ» در نیویورك خواهد داشت قرار 
اســت «بى بى» اقدام به ارائه طرح کلى خود براى ایجاد 
تغییرات بسیار مهم در برنامه هسته اى و توافق هسته اى 

با ایران کند.
طبق گزارش هایى که در این خصوص منتشرشده است 
ظاهراً نتانیاهو امسال نیز مانند سال هاى گذشته قرار است 
سخنرانى طوالنى در رابطه با تهدیدات ایران در مجمع 
عمومى داشته باشــد و اما تنها به این سخنرانى بسنده 
نخواهد کرد بلکه قرار است نقشه اى را که براى محدودیت 
اساسى برنامه و توافق هسته اى ایران کشیده است در این 

سخنرانى و در حاشیه هاى آن معرفى کند.
گفته مى شــود این فرصت براى نتانیاهو بسیار غنیمت 
است زیرا بعد از سال ها دیدار با رئیس جمهورى که چندان 
عالقه اى به تلف کردن وقت براى شنیدن داستان هاى او 
نداشته است، اکنون اما شخصى در مقابل وى قرارگرفته 
که بسیار با ایده هاى او همراهى دارد و همچنین در بسیارى 
از مسائل با او هم نظر است. به ویژه موضوع ایران که اکنون 
دغدغه بزرگى براى شــخص ترامپ نیز تشکیل داده و 
خود ترامپ نیز به دنبال تغییر و تحوالت شدید در توافق 

هسته اى است.
روز پنج شنبه گذشته دونالد ترامپ ایران را مجدداً متهم 
به نقض روح برجام کرد و بیان نمود: «توافق هســته اى 

با ایران یکى از بدترین توافق هایى است که من تاکنون 
دیده ام. این توافق براى آمریکا یک توافق عادالنه نیست. 

این توافق هرگز نباید بسته مى شد.»
این در حالى اســت که نتانیاهو نیز اخیراً در سفر خود به 
آرژانتین و در دیدار با «مائوریسیو ماکرى» مواضع مشابهى 
را بیان کرده اســت: موضع ما کامًال مشخص است. این 
توافق یک توافق بد است که یا باید آن را تعمیر کرد و یا 

به کلى کنار گذاشت. این موضع اسرائیل است.

اما نقشــه جدید نتانیاهو براى هفته آینده و در نیویورك 
چیست؟ در میان تغییرات و به گفته نتانیاهو تعمیراتى که 
نتانیاهو به دنبال آن است، عبارت اند از: اعمال تحریم هاى 
شدیدتر بر تهران، افزایش شدید نظارت بر فعالیت هاى 
هســته اى و نظامى ایران، تمدید محدودیت هاى ایران 
براى غنى ســازى اورانیوم بیش از ده ســال تعیین شده 
در برجام، درخواســت براى نابود کردن سانتریفیوژهاى 
پیشــرفته اى که اخیراً ایران به آنها دســت یافته است، 

درخواست براى توقف برنامه موشکى ایران و درنهایت 
درخواست براى توقف حمایت از حزب ا...

گفته مى شود که نتانیاهو تمام روز شنبه را مشغول اصالح 
و بازنویسى متن سخنرانى خود براى مجمع عمومى بود 
است و به شکل قطعى قرار اســت این نقشه جدید خود 
براى ایران و توافق هســته اى را در متن سخنرانى خود 
بگنجاند. وى قرار اســت در روز افتتاحیه نشست ساالنه 

سخنرانى کند.

جزئیاتى از سخنرانى امسال «بى بى» در سازمان ملل

نقشه جدید نتانیاهو براى برنامه هسته اى ایران

 بعد از ماه هــا درگیرى لفظى بر ســر برجام، «رکس 
تیلرسون» وزیر خارجه آمریکا قرار است با محمدجواد 
ظریف رو در رو شود و پشت یک میز بنشیند. البته این به 
معناى دیدار دو جانبه بین دو وزیر نیست. اما رسانه ها از 
آن به عنوان شکستن تابو یاد مى کنند. این شکستن تابو 
را از دو منظر مى توان مورد بررسى قرار داد؛ یکى اینکه 
این شکســت تابو موجب ادامه روند تعامل و نزدیکى 
نظرات مى شود و این مورد براى ادامه حیات برجام مثمر 
ثمر خواهد بود. اما حالت دیگر این است که این شکست 
تابو و دیدارى اینچنینى دیدارى موفق نباشد و حواشى 
موجود بین دو کشــور آمریکا و ایران حتى بدتر از قبل 
شود. مخصوصًا اینکه از منظر داخلى نقدها و حرف و 
حدیث هاى بسیارى حول و حوش روابط ایران و آمریکا 

و دیدار مقامات آن وجود دارد.
اما در دیدارى که قرار اســت بــه زودى در نیویورك 
برگزار شود، نه تنها ایران بلکه همه اعضاى امضا کننده 
برجام اعم از اروپایى ها و روسیه و چین، حضور دارند، 
کشــورهایى که بر ادامه حیات برجام و همچنین عدم 
انحراف ایران از وظایف خود در این راستا اتفاق نظر دارند 
و به نوعى با نظرات خود مى توانند بر طرف آمریکایى 
فشار بیاورند که ادامه این روند به نفع همه طرف ها و 
صلح جهانى است، در واقع یک ساز و کارى جدید و نو 

براى چنین پرونده هایى.
هر چند حــرف و حدیث هــاى فراوانــى در رابطه با 
هماهنگى تیم ترامپ در مــورد برجام مخصوصًا بین 
ترامپ و تیلرســون وجود دارد اما این جلسه مى تواند 
بر فضاى کلى مخالفت هاى تیم ترامپ تأثیر بگذارد. 
ترامپ مى تواند به عینه ببیند که براى مخالفت با برجام 
دست تنهاست. در حالى که در مذاکرات هسته اى، ایران 
یک طرف و شش کشور مذاکره کننده در طرف دیگر 
قرار داشت و نماینده اروپا به عنوان رابط دو طرف عمل 
مى کرد، اکنون پنج کشــور به همراه نماینده سیاسى 
اتحادیه اروپا به نوعى طرف ایران هســتند و بر ادامه 
و اســتمرار برجام تأکید دارند و آمریکا در طرف دیگر، 

تالش دارد به نوعى برجام را رد کند. 
این جلسه  توسط ایران براى بحث در مورد نقض برجام 
توسط آمریکا درخواست شده است و این مى تواند بر 
موضع برتر ایران در این جلسه تأثیر بسیارى داشته باشد. 

همه در انتظار 
دیدار ظریف و تیلرسون

به گزارش انتخاب، دو فوریت «ارائه گزارش 100 روزه 
سند تغییر و تحول مدیریت شهرى» در جلسه پیش 
شوراى شهر تهران با اکثریت رأى اعضا به تصویب 
رسید تا نخســتین گام هاى مدیریت شهرى کنونى 
براى شفاف سازى عملکرد پر حرف و حدیث 12 ساله 

مدیریت محمدباقر قالیباف رسماً آغاز شود.
این اولین بار نیســت که تالش هایى براى شــفاف 
سازى این مدیریت در دســتور کار شوراى شهر قرار 
گرفته اســت. پیش از این در 14 شــهریورماه سال 
گذشته، تعدادى از اعضاى شوراى شهر تهران طرح 
«تحقیق و تفحص از نحوه واگذارى امالك و اراضى 
شــهردارى تهران» را مطرح کردند. با این حال، این 
طرح با مخالفت اعضاى اصولگراى شورا، رأى الزم را 
کسب نکرد و در نهایت اعضا به طرحى به نام «نظارت 

و بررسى» رأى دادند.
حال در نخستین روزهاى فعالیت از دور پنجم شوراى 
شــهر تهران، تعدادى از اعضاى شوراى شهر تهران 
درصدد شفاف سازى هستند و دو فوریت ارائه گزارش 
صد روزه سند تغییر و تحول مدیریت شهرى را تقدیم 
هیئت رئیسه کردند و با ارائه توضیحات، سایر اعضاى 

شوراى شهر را با خود همراه کردند.
اگرچه اعضاى شوراى شــهر از به کار بردن عنوان 
تحقیق و تفحص از شهردارى تهران پرهیز مى کنند 
اما به نظر مى رسد این امر به طور نامحسوس در حال 
انجام است، از این رو این احتمال به طور جدى مطرح 
مى شود که طرح مذکور با جنجال سازى هایى از سوى 

جریان اصولگرا مواجه شود. 
اما به هر حال  نقاط ابهام و عالمت هاى سئوال بسیارى 
در ذهن ناظران و فعاالن حوزه شهرى در مورد عملکرد 
قالیباف وجود دارد. به عنوان مثال، بر اساس اطالعات 
موجود، شهردارى تهران در طول 12 سال گذشته 113 
هزار میلیارد تومان بودجــه را در بخش هاى مختلف 
هزینه کرده، از این رو الزم اســت مشخص شود این 
بودجه در چه ســرفصل هایى و به چه صورت هزینه 

شده است.

تحقیق و تفحص از 
شهردارى قالیباف 

کلید خورد 
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سرپرست حجاج ایرانى گفت: امسال در حج تمتع 30 نفر 
از زائران کشورمان جان خود را از دست دادند.

حجت االسالم والمسلمین سید على قاضى عسکر پس 
از بازگشت از حج تمتع افزود: امروز جمعیت حاضر زائران 
ایرانى در مکه 23 هزار نفر است و بیش از 60 درصد از 
حجاجمان به کشور بازگشــتند. وى خاطرنشان کرد: 
برخى ها به ما مى گفتند که در حج سال قبل به دلیل نبود 

حجاج ایرانى احساس غربت مى کردیم.
نماینده ولى فقیه در امور حج و زیارت گفت: در عملیات 
بزرگ حج قطعًا نواقص وجود دارد و بدون آن امکانپذیر 
نیست اما با اینکه در ســال 94 تعداد حجاج ما 64 هزار 

نفر بود وامســال تعداد به 86 هزار و 300 نفر رســیده 
بود، امــا آمار فوتى هاى ما نســبت به ســال 94 کمتر 
اســت به طورى که تا امروز این آمار 30 نفر بوده است 
که البته نشان دهنده مراقبت بیشــتر و انجام اقدامات 
بهداشتى بوده است هرچند که بیمارى هاى خاصى در 
حج وجود دارد اما در مجموع آمار فوتى هاى ما خیلى کم

 بود.
حجت االسالم والمسلمین  قاضى عسکر تأکید کرد: در 
حج تمتع 96 دو هزار نفر از حجاج ایرانى باالى 80 سال 
سن داشــتند اما در مجموع توانستیم رضایت نسبى در 

حجاج را به دست آوریم.

در حالى که قانون منع واردات خودروهاى لوکس و باالى 
2500 سى سى همچنان برقرار اســت، آگهى فروش 
جدیدترین مدل ها از این خودروها در برخى سایت ها به 

چشم مى خورد.
سال 1393 بود که نوبخت سخنگوى دولت با توجه به 
شرایط اقتصادى و مشکالت ارزى کشور، مصوبه دولت 
مبنى بر ممنوعیت واردات خودروهاى باالى 2500 سى 
ســى و لوکس را اعالم کرد. مصوبه اى که تاکنون نیز 
پابرجا مانده اســت و تنها خودروهایى که پیش از تاریخ 
تصویبنامه ثبت سفارش شده  بودند، با رأى دیوان عدالت 

ادارى، مجاز به ترخیص شدند. 

اما با گذشت سه سال از این مصوبه، باز هم خیابان هاى 
تهران میزبان تازه ترین مدل هاى مرســدس بنز، بى ام 
دبلیو، پورشه و دیگر خودروهاى لوکس است که بدون 
نگرانى از خروج ارز، وارد کشور مى شــوند. البته مسلَّم 
اینکه واردات هریک از برندها و خودروها در دستان یکى 
از مافیاهاى اقتصادى قرار دارد و با فروش این خودروها 

به چندبرابر قیمت، خود را فربه تر مى کنند.
تازه ترین مسافر از راه رسیده خانواده خودروهاى لوکس، 
مرسدس بنز  S560 است که با قیمت عجیب پنج میلیارد 
و 300 میلیــون تومان در یکى از ســایت هاى پذیرش 

آگهى، به فروش گذاشته شده است.

بنز 5 میلیاردى 
چگونه وارد کشور شده است؟

فوت 30 نفر از زائران ایرانى 
در حج 96

10 تا 12 میلیون ایرانى 
در فقر مطلق

رئیس کمیتـه امدادگفت: تعیین تعریفـى از فقر مطلق 
در کشور بسیار سـخت شده اسـت چون اگر بخواهیم 
تعریف دقیقى ارائه کنیـم همراه با بار سیاسـى خواهد 
بود. آیا مسئوالن تحمل چنین موضوعى را دارند؟ سید 
پرویز فتاح با اشاره به این گفته که هم اکنون 1/5دهک 
جامعه - ده تـا 12 میلیون نفـر- در فقر مطلق به سـر 
مى برند گفت: به نظر من هم این رقم درست است. البته 
اگر بخواهیم سطح رفاه مردم را خیلى باال ببریم این عدد 
خیلى بیشتر خواهد شد حتى تا 16 یا 20 میلیون نفر هم 
افزایش خواهد یافـت. بنابراین بسـتگى دارد که براى 

مردم چه امکاناتى در نظر گرفته شود.

اعتبار کارت هاى ملى 
تا پایان سال

سـخنگوى سـازمان ثبت احوال کشـور با بیـان اینکه 
کارت هاى ملى قدیمى تا پایان سـال 96 اعتبار دارد، از 
هموطنان خواسـت که براى تعویض و هوشمند کردن 
کارت ملى خود به دفاتر و مراکز ثبت احوال مراجعه کنند. 
سـیف ا... ابوترابـى افـزود: کسـانى کـه اعتبـار

 کارت هایشـان سـال هاى آینده اسـت هم مى توانند 
کارت هاى خـود را تعویض کنند اما اولویت با کسـانى 
اسـت که اعتبار کارتشان تا پایان اسـفند 96 است. وى 
با بیان اینکه هموطنـان مى توانند با مراجعه به سـایت

 https://www.ncr.ir/ پیش ثبت نام انجام دهند، هزینه 
تعویض کارت ملى را 31 هزار تومان بیان کرد.

مشاهده الشه یک نهنگ 
الشه یک نهنگ تلف شـده در جزیره سـیرى مشاهد 
شده اما به دلیل متالشى شدن الشـه، علت مرگ این 
نهنگ نامشخص است. الشه این نهنگ روز 22 شهریور 
درحوزه اسـتحفاظى شهرسـتان ابوموسـى، در جزیره 
سیرى رؤیت شد. جنس نهنگ، نر و باله دمى به اندازه 
3متر دارد. اندازه کل  بدن این جانور  14متر است.  وزن 
آن  حدود 35 تن و باله سینه اى هر کدام1/7 متر است. 
همچنین به دلیل متالشى شدن، علت مرگ این نهنگ 
نامشخص است که در محل مناسب الشه آن دفن شد.

ایران از چین جلو زد
رئیس شـوراى جهانى صنایع دسـتى طى نامـه اى به 
سازمان میراث فرهنگى،  جهانى شدن شهرهاى مریوان 
و سیرجان در رشته هاى کالش (گیوه) و گلیم شیرکى 
پیچ را اعـالم کـرد وکلپـورگان را به عنوان نخسـتین 
روسـتاى جهانى ایران در رشته سـفال معرفى کرد. با 
اعالم ثبت جهانى دو شهر و نخستین روستاى یاد شده، 
از این پس ایران با داشـتن شش شـهر و یک روستاى 
جهانى رتبه نخست را در این عرصه به خود اختصاص 
داده است و گوى سبقت را از کشور چین که مهمترین 

رقیب او در این زمینه محسوب مى شود ربوده  است.

شهر مضحک تهران!
حسـن اصانلو، معمار قدیمـى مى گوید: شـهر تهران، 
بـه دلیـل ساخت وسـاز بى امـان، حـاال دیگر یکـى از 
مضحک ترین شـهرهاى ایران شـده اسـت. از طرف 
دیگر، ما شاهد این هستیم که دانشجویان معمارى ما، 
هر جایى را که در تهران پیدا مى کنند، به سرعت دست 
به کار ساخت وسازش مى شـوند. مهمترین اقدامى که 
شهردارى باید بکند، این است که کارى کند تا 50 سال 
آینده، در تهران هیچ چیزى سـاخته نشـود. چون شهر 

دیگر ظرفیت ندارد.

حمایت مجلس از طرح دولت
رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششـم توسعه گفت: از 
طرح بازنشسـتگى پیش از موعد بانوان کـه در هیئت 
دولت مطرح شده اسـت، در مجلس حمایت مى کنیم. 
حمیدرضا حاجى بابایى با بیـان  اینکه هیچ مانعى براى 
بازنشستگى پیش از موعد بانوان وجود ندارد، افزود: بى 
توجهى به ایجاد تسهیالت قانونى بازنشستگى پیش از 

موعد بانوان ظلم مضاعفى در حق آنها خواهد بود.

چرك نویس کارشناس فضاى مجازى و بازى هاى رایانه اى با اشاره 
به تحریم برنامه اینســتاگرام براى مخاطبان ایرانى در 
سرویس گوگل پلى که رفرنس اصلى دانلود برنامه هاى 
اندرویدى اســت، گفت: بد نیســت بدانیم ارائه دهنده 
این نرم افزار (اینستاگرام) در ایران مارکت هاى ایرانى 
همچون کافه بازار هســتند در حالى کــه این نرم افزار 
به اعتراف عموم کارشناســان و حتى انجمن سلطنتى 
بهداشت عمومى انگلیس، مخرب ترین و مستهجن ترین 
شبکه اجتماعى براى نوجوانان است؛ این در حالى است 
که به جهت عدم اعتبار و ضعــف قوانین داخلى، حتى 
حداقل اصول همچون رده بندى ســنى اینستاگرام که 
مثبت 13 است در کشور ما رعایت نمى شود و کودکان و 
زیر سن 13 سال به راحتى از این شبکه مخرب فرهنگى 

و اعتقادى استفاده مى کنند.
حمید صدیق میرزایى در گفتگو بــا فارس اضافه کرد: 
حتى برخى از اعضاى شورایعالى فضاى مجازى نیز بر 
این مســئله تأکید دارند که اینستاگرام مستهجن ترین 
پیام رسان و برنامه اســت و این در حالى است که امروز 
حدود دو ماه است فیلترینگ هوشمند با توجه به تغییر 
پروتکل و رمزنگارى اینستاگرام به بن بست خورده و این 
شبکه با حجم وسیعى از محتواى اروتیک و غیراخالقى 
به صورت کامــًال آزاد در اختیار نوجوانــان و کودکان 

معصوم است.
صدیق میرزایى عنــوان کرد: جالب اســت بدانید که 
طبق قوانین اینستاگرام دسترســى افراد زیر 13 سال 
به این برنامه ممنوع اســت و کسى که زمینه دسترسى 
کودك زیر 13 را فراهم کند، مجرم اســت و حتى افراد 
13 تا 18 ســال هم با نظارت والدین اجازه دسترســى 
دارند امــا در داخل ایــران اصًال قانــون و نظارتى در 
این زمینــه وجود ندارد و با تهیه گوشــى هوشــمند و 
ســیمکارت مجهز به اینترنت پر سرعت براى کودکان 
آنها را در اســتفاده از مســتهجن ترین نرم افــزار آزاد 

گذاشته ایم.
وى به خاطره استمداد یک مادر از یک کارشناس فضاى 
مجازى اشاره کرد و گفت: این مادر متوجه تغییر رفتار 
دخترش شده بود و از آن کارشــناس درخواست کرد تا 
فعالیت هاى آن دختر را در فضاى اینستاگرام تحت نظر 
بگیرد؛ متأسفانه فعالیت آن دختر در آن فضا غیر اخالقى 
بود و آن کارشناس به مادر دختر پیشنهاد داد که زودتر 
دخترش ازدواج کند که در کمال ناباورى شنید آن دختر 

تنها هشت سال سن دارد!

والدین مین گذار!
کارشناس فضاى مجازى و بازى هاى رایانه اى با بیان 
اینکه والدین به دســت خود فضاى خانه را مین گذارى 
مى کنند، با اشاره به نامناسب بودن بسیارى از بازى ها 
که بدون نظارت خانواده ها انجام مى شود، عنوان کرد: 

بازى هایى مثل «جى تى اى» امروز بدون تعارف بازى 
بچه هاى زیر 12 سال اســت و در سایه غفلت والدین و 
مسئولین حتى در مدرسه و مســجد بین نوجوانان رد و 
بدل مى شــود! و کودکان و نوجوانان در خلوت خود به 
این بازى ها مشغول مى شــوند و صحنه هایى که نباید 

ببینند در خالل یک بازى مى بینند؛ مطابق گزارش هاى 
رسمى بیش از 70 درصد کودکان آمریکایى زیر 12 سال 
اولین تجربه غیراخالقى خود را به صورت غیرارادى در 
فضاى مجازى تجربه کرده اند و اکنون شاهد آمارهاى 

غیر رسمى شبیه همین موارد در داخل کشور هستیم.

دیدگاه هاى خاص یک کارشناس فضاى مجازى:

اینستاگرام مبتذل ترین 
نرم افزار آزاد در ایران است!

شهال کاظمى پور، جمعیت شــناس در گفتگو 
با ایســنا اشــاره هاى جالبى به آمارهاى جدید 
اعالم شــده درباره جمعیت کشــور کرده است 
کــه چکیده اظهــارات این کارشــناس در زیر

مى خوانید: 
*15 درصد از زنان زیر 45 ســال بــه تنهایى 
زندگى مى کنند؛ اما 85 درصد از باقیمانده این 
جمعیت به دالیلى مانند طالق، فوت همســر 
و یا دخترانــى که بــا افزایش ســن در تجرد 
قطعى به ســر مى برند، باالى 45 ســال سن 

دارند.
*بیــش از 200 هزار نفر از  افراد زیر 45 ســال

 « تجرد زیســتى» دارند. این رقم بیشتر شامل 
زنان و مردانى اســت که مطلقه هســتند و یا 
جوانانى که بــه دلیل کار یــا تحصیل از محل 
زندگى خانوادگى خود جدا شده اند و در شهر یا 

مکانى دیگر سکونت دارند.
* 70 درصد جمعیت ایران در ســنین 15 تا 65 
سال و 23 درصد نیز در سنین زیر 15 سال قرار 
دارند. باقیمانده جمعیت نیز که در باالى 65 سال 
ســن دارند نزدیک به 6 یا 7 درصد از جمعیت را 

شامل شده اند. 
*در ســال هاى بعد از انقالب میانگین ســنى 
افراد در ازدواج نزدیک به چهار ســال افزایش 
یافته است. در سال 95 میانگین سنى مردان در 
ازدواج 28/8سال و  و زنان 24 سال بوده است. 
این درحالى است که نزدیک به 40 سال گذشته 
این میانگین براى مردان 24/5سال و زنان 24 

سال بوده است.
*افزایش ســن ازدواج در دختران و پسران به 
دنبال تغییرات فرهنگى، توســعه شهرنشینى، 
تغییر کیفیت زندگى و افزایش تمایل به زندگى 
مجردى و در مواردى ازدواج ســفید ایجاد شده 

است.
*نزدیــک به پنــج میلیــون نفــر از جمعیت 
ایرانى را ســالمندان باالى 65 ســال تشکیل 
مى دهنــد؛ همچنیــن13 درصــد از جمعیت 
21 میلیونى مردان سرپرســت خانــوار، باالى 
65 سال ســن دارند و این نشــان دهنده تعداد 
خانواده هایى اســت که در کنار خود سالمندى 

را دارند.

زندگى «مجردى»
200هزار زن 
زیر 45 سال

عضو هیئت مدیره صندوق توسعه صادرات زعفران 
گفت: زمانى که به مســئوالن اعــالم کردیم، پیاز 
زعفــران کامیون کامیــون به افغانســتان قاچاق 
مى شــود بــا خونســردى گفتند کشــت زعفران 
بهتر از کشت خشــخاش اســت و واکنشى نشان 

نداند.
 فرهاد سحرخیز با اظهار تأسف از تقلباتى که توسط 
برخى کشــورها روى زعفران ایرانى انجام مى شود 
گفت: امارات ســاالنه 50 تن زعفــران ایرانى وارد 
مى کند ولى جالب است که در آمار صادرات و خروجى 
این کشور 100 ُتن زعفران از امارات خارج مى شود و 
اسپانیا هم با آنکه 70 تن زعفران از ایران وارد مى کند، 
آمار صادرات این کشور 130 تن اعالم مى شود، یعنى 
چیزى به نام شــبه زعفران که ترکیبى از رنگ هاى 
خوراکى و ریشه زعفران است را به نام زعفران ایرانى 

در دنیا مى فروشند.
عضو هیئت مدیره صندوق توسعه صادرات زعفران 
در مــورد تقلبات زعفران که حتى در داخل کشــور 
هم اتفاق مى افتد اظهار داشت: در خوشبینانه ترین 
حالــت رنگ هاى شــیمیایى خوراکى را با ریشــه 
زعفــران و زعفــران ســرگل خیس کــرده، دم 

مى کنند، تا ســفیدى هاى ریشــه رنگ قرمز را به 
خود بگیــرد و بعد در بســته بندى زعفــران اصل 
آن را مى فروشــند کــه ایــن از نوع تقلب ســالم

 است.
وى اضافه کرد: اما متأسفانه در نوع دیگرى از تقلب 
که براى سالمتى انسان هم مضر است، از رنگ هاى 

شــیمیایى قالى و مــوادى به نام رنــگ تارترازین 
صنعتى استفاده مى کنند که ریشــه سفید زعفران 
را با این رنگ ها ترکیب کرده و با نام زعفران اصلى

 مى فروشند.
ســحرخیز، قاچاق پیاز زعفران به افغانستان را یکى 
دیگر از مشــکالت دانســت و افزود: پیاز زعفران 
ذخیره ژنتیکى کشــور محسوب مى شــود که باید 
نسبت به خروج آن حساسیت ویژه داشته باشیم، اما 
متأسفانه زمانى که به مسئوالن مرتبط اعالم کردیم، 
کامیون کامیون پیاز زعفران ایرانى را به افغانستان 
قاچاق مى کنند با خونســردى به ما گفتند که کشت 
زعفران بهتر از کشت خشخاش است و واکنش نشان

 نداند.
عضــو هیئت مدیــره صندوق توســعه صــادرات 
زعفران به ورود هلندى ها براى کشت پیاز زعفران 
در زمین هاى بکر افغانســتان اشــاره کرد و گفت: 
براى اینکه ایــران را از بازار زعفــران حذف کنند، 
مى خواهند افغانستان را جایگزین کنند و بدتر آنکه 
برخى از تجــار افغانى به ایران آمــده، زعفران ما را 
مى خرند و در دنیا به نام زعفران افغانى با کیفیت باال 

مى فروشند.

توطئه هاى زعفرانى! 

تقلب امارات و اسپانیا و 
کمک به افغانستان

عبدالرضا مهاجرى نژاد، مدیرکل دفتر برنامه ریزى و حمایت 
از توسعه گردشگرى گفت: از اول امســال تا ماه پنجم، دو 
میلیون و 159 هزار و 882 نفر به ایران ســفر کردند که به 
ترتیب مســافران عراق، جمهورى آذربایجان، افغانستان، 
ترکیه، پاکستان، ترکمنستان، ایرانیان مقیم خارج و در ادامه 
مسافرانى از بحرین، کویت، هند، چین، آلمان، لبنان، فرانسه، 
ایتالیا، عمان و گرجستان بیشترین سهم را از بازار گردشگرى 

ایران در پنج ماه نخست امسال دارند.
وى افزود: سال گذشته در 
زمان مشــابه، دو میلیون 
و 183 هزار و 422 نفر به 
ایران سفر کرده بودند که 
مقایسه این آمارها از 1/1 
درصد کاهش سفر در پنج 
ماه نخست امسال حکایت 

دارد.
روند کاهشى آمارها از سال 
94 با تشــدید تنش هاى 
سیاسى عربستان با ایران 

آغاز شد و در سه ماه نخست امســال نیز ورود گردشگران 
خارجى نسبت به سال گذشــته 5/1 درصد کاهش داشت، 
اما اکنون فاصله آمارها کمتر شده و مهاجرى نژاد با اشاره به 
تغییرات مثبت در آمار ورود گردشــگران خارجى در پنج ماه 
نخست سال 96، پیش بینى کرد، این روند رو به رشد به ویژه 

از بازارهاى اروپایى همچنان ادامه داشته باشد.
مدیرکل دفتر برنامه ریزى و حمایت از توســعه گردشگرى 

در پاسخ به این پرسش که آیا این آمارها و تعیین رتبه براى 
کشورهایى مثل عراق، آذربایجان و افغانستان صرفاً بر اساس 
سفر گردشگران است و یا گروه هاى دیگرى را در برمى گیرد؟ 
اظهار داشت: قطعاً بخشى از مسافرت ها به انگیزه کار، تجارت 
و درمان انجام مى شــود اما چون این مسافران ماندگارى 
زیادى دارند و از خدمات و محصوالت گردشگرى نیز استفاده 

مى کنند، جزو گردشگران به حساب مى آیند.

ســفر  کاهــش 
آمریکایى ها به ایران

او همچنین دربــاره آخرین 
وضعیت ســفر گردشگران 
آمریکایى به ایران، گفت: در 
پنج ماه نخست امسال 727 
گردشگر آمریکایى به ایران 
سفر کردند، درحالى که سال 
پیش و در زمان مشابه تعداد 
آنها دو هــزار و 344 نفر بود. 
مهاجرى نژاد، کاهش ســفر 
گردشگران آمریکایى به ایران را بیشتر ناشى از سیاست هاى 
آمریکا و رفتار متقابل ایران و البته نگرانى هاى گردشگران 
آن کشور در ارتباط با سیاست هاى دولتشان در بخش روادید، 
دانســت.ایران ســال 95، نزدیک به پنج  میلیون گردشگر 
داشت که عراق، جمهورى آذربایجان، افغانستان و ترکیه در 
صدر کشورهاى صادرکننده گردشگر به ایران بودند  و سفر

 اروپایى ها به ایران نیز با حدود 50 درصد رشد همراه بود.

کدام گردشگران بیشتر به ایران سفر مى کنند؟ رشد بى سابقه یک معضل

افزایش مرگ ناشى از هارى در سیستان

سرپرست ســازمان اورژانس اعالم کرد خوردن مرغ 
آلوده علت مسمومیت 208 نفر در سه مراسم عروسى و 

عزا در گیالن است.
پیرحسین کولیوند در مورد آخرین وضعیت مسمومیت 
در مراسم عروسى در استان گیالن، گفت: تا صبح روز 
یک شنبه (دیروز)  به علت مسمومیت با غذاى عروسى 
و عزا در روستاهاى کسما و پیر سرا شهرستان صومعه 
سرا و شــهر بیجار فومن، 208 نفر به اورژانس مراجعه 
کرده اند.  وى افزود: تمامــى این افراد به علت خوردن 
غذاى دو عروســى و یک عزادارى، جداگانه مسموم 

شده بودند. 
سرپرست اورژانس کشور با بیان اینکه همه مسمومان 
از بیمارستان مرخص شــدند، تأکید کرد: 133 نفر به 
بیمارستان امام حسن(ع) فومن و 75 نفر به بیمارستان 

امام خمینى(ره) صومعه سرا مراجعه کرده بودند. 
به گفته کولیوند، بررســى هاى دانشگاه علوم پزشکى 
گیالن نشان مى دهد یک آشپزخانه در دهستان گوراب 
زرمیخ صومعه ســرا اقدام به تهیه غذاى دو عروسى و 
یک مراسم عزادارى کرده است اما به دلیل آلوده بودن
 مرغ هاى مصرفى، این افراد دچار مسمومیت شده اند.

مرغ عزا و عروسى، مسموم بود  !

رئیس مرکــز مدیریت بیمــارى هاى واگیــر وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکى گفت: افزایش مرگ 
و میر ناشى از بیمارى هارى در منطقه سیستان در 20 
سال گذشته بى سابقه اســت و یک روند غیر طبیعى را 

طى مى کند.
حسن عرفانى در نشست بررســى مشکالت بیمارى 
هارى که در فرماندارى زابل واقع در شــمال سیستان 
و بلوچســتان برگزار شــد، اظهار داشــت: بیش از دو 
هزار نفر در شــش ماه گذشــته در منطقه سیستان از
 طریــق ســگ دچــار حیــوان گزیدگى شــدند که 
هفت مــورد آن منجــر به فوت شــده اســت. وى 
با بیــان اینکه ایــن تعداد مــرگ و میر بــراى یک 
منطقــه جغرافیایــى کوچک غیــر طبیعى اســت، 

کنتــرل جمعیــت ســگ هــاى ولگــرد از طــرف 
شــهردارى ها و دهیارى ها را در منطقه سیســتان را 
خواستار شد و افزود: مدیریت جمعیت سگ هاى ولگرد 

بر عهده شهردارى ها و دهیارى هاست.
عرفانى شــرایط اقلیمى، خشکســالى، کنترل نکردن 
صحیح پسماند زباله هاى شهرى و نبود نظارت درست 
براى ورود دام زنده از طریق مرز و مدیریت کشتارگاه 
را از جمله عوامل مهم افزایش ســگ هاى ولگرد ذکر 

کرد.  
رئیس مرکــز مدیریت بیمــارى هاى واگیــر وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشکى افزود: همسایگى 
سیستان با افغانستان و ورود حیوانات از این کشور حذف 

هارى را در این منطقه غیر ممکن مى کند.
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80 ایستگاه ثابت بازیافت 
در سطح شهر فعال است

مدیر اداره خدمات شـهرى شـهردارى اصفهان با اشـاره 
به اینکه 80 ایسـتگاه ثابت بازیافت در سـطح شهر فعال 
است، گفت: ردیف بودجه قابل توجهى با عنوان بهره ورى 
ایستگاه هاى بازیافت در بودجه سال 96 شهردارى در نظر 

گرفته شده است.
غالمرضا ساکتى ادامه داد: کاهش هزینه هاى جمع آورى، 
رفاه بیشتر شـهروندان و صرفه جویى در وقت از مزایاى 

نصب ایستگاه هاى ثابت در سطح شهر است.
وى عنوان کرد: این ایستگاه ها، عالوه بر تحویل گرفتن 
اقالم قابل بازیافتى، درخصوص آموزش و اطالع رسانى، 
ارائه هدایا و جزوات آموزشى نیز در ساعات مختلف روز در 

خدمت مردم اصفهان هستند.

برداشت 300 ُتن زیتون 
از باغات استان 

درحدود 300ُتن زیتون از باغات استان اصفهان برداشت 
شده است.

مدیر امور باغبانى سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان 
گفت: این میزان زیتون از حـدود 300هکتار باغات بارور 

استان براى تهیه کنسرو برداشت شده است.
احمدرضـا رئیـس زاده، زمـان برداشـت ایـن مقـدار 
زیتـون را از ابتـداى شـهریور اعـالم کـرد و افـزود: 
شهرسـتان هاى اصفهـان، کاشـان، نجف آبـاد، مبارکه، 
اردسـتان، خور و بیابانـک، فالورجـان و لنجـان از عمده 
تولیدکننده زیتون اسـتان هستند. وى سـطح کل باغات 
زیتون استان را هزار و 77هکتار بیان کرد و گفت: درحدود 
231هکتار باغات سطح زیر کشت این محصول هنوز به 

بارورى نرسیده است.
مدیر امور باغبانى سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان 
میزان زیتون برداشت شده از باغات استان در سال گذشته 
را 810ُتن برشـمرد و افزود: خسارت سـرماى زود هنگام 
پاییز95 مهمترین عامل محدودیت عملکرد باغات زیتون 

در سال جارى بوده است.

 
خلع ید زمین هاى بال استفاده 

در اختیار سرمایه  گذاران 
حسن شفعتى، فرماندار خوانسار گفت: اشخاصى که زمین 
براى سـرمایه گذارى تملک کرده اند و بالاسـتفاده مانده 

است، با صدور احکام قضائى خلع ید مى شود.

دانشگاه هاى اصفهان در بین 
پرآوازه ترین مؤسسه هاى علمى 
رئیـس پژوهشـگاه علـوم و فنـاورى اطالعات ایـران از 
قرارگرفتن نام 11 دانشگاه ایرانى در آخرین نظام رتبه بندى 
دانشگاه هاى جهان بر پایه گزارش رتبه بندى بین المللى 
روسى خبر داد که دانشگاه صنعتى اصفهان رتبه سوم ملى 

را به دست آورد.
بر پایه گزارش «آژانـس رتبه بندى رار» در سـال 2017، 
یازده مؤسسـه ایرانـى توانسـته اند در بیـن پرآوازه ترین 
مؤسسـه هاى جهان قرار گیرند، دانشـگاه هاى «صنعتى 
شریف»، «تهران»، «صنعتى اصفهان»، «علوم پزشکى 
تهران»، «شهید بهشـتى»، «فردوسى مشهد»، «علم و 
صنعت»، «عالمه طباطبایى»، «علوم پزشکى کردستان»، 
«اصفهان» و «علوم پزشکى ایران» دانشگاه هایى هستند 
که نامشان در این فهرست به چشم مى خورد و توانسته اند 
به ترتیب رتبه هاى نخست تا یازدهم ملى را به دست آورند.

باشگاه دختران جوان 
در کاشان ایجاد مى شود

مشاور امور بانوان و خانواده فرماندار کاشان گفت: «باشگاه 
دختران جوان» بـا هدف معرفـى زنان و دختـران جوان 
متخصص، صاحبنظر و تحصیلکرده در این شهرسـتان 

ایجاد مى شود.
مریم ارشدى اظهار داشت: اعضاى این باشگاه را دختران 
15 تا 29 سال تشکیل مى دهند و هدف اصلى آن تربیت 
نسل آینده و مادران خوب است. وى افزود: در این باشگاه 
برنامه هاى حاشـیه اى بـراى پر کـردن اوقـات فراغت 
دختران جوان نیز پیش بینى شـده اسـت زیـرا با آموزش 

دختران مى توان نگاه آنان را به جامعه تغییر داد.

در نشستى در اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى 
اصفهان بــا حضور فعاالن اقتصــادى اصفهان و ایالت 
براندنبورگ آلمان، بر گسترش روابط تجارى دو طرف 
تأکید شد. مدیر عامل شرکت توسعه تجارى براندنبورگ 
در نشست بررسى فرصت هاى تجارى و سرمایه گذارى 
گفت: براندنبورگ یکى از 16 ایالت کشور آلمان، داراى 

طبیعت زیبا و آثار تاریخى بسیار شبیه به اصفهان است.
«سباستین زویله»، فعالیت شرکت هاى بزرگ بازرگانى 
و تجارى را در براندنبورگ از ظرفیــت هاى اقتصادى 
این ایالت بیان و بــر برقرارى روابــط دوجانبه فعاالن 
اقتصادى براندنبورگ با همتایان خود در اصفهان تأکید 

کرد. وى گفت: در این نشســت باحضور شرکت هاى 
تولید کننــده ازجمله تجهیزات ایمنى خودرو، ســاخت 
انواع مخزن هاى نگهدارى سوخت، نگهدارى ریل هاى 
 CNC راه آهن، تجهیزات ایمنى و ســالمت و تراش
فعال در صنایع ســاخت نیروگاه هاى بادى زمینه ایجاد 

همکارى هاى اقتصادى دوطرفه فراهم شده است.
 اتاق بازرگانى و صنایع ایران و آلمــان با بهره گیرى از 
شبکه اى متشکل از بیش از دو هزار و 500 شرکت عضو، 
به یکى از بزرگ ترین اتاق هاى بازرگانى خارجى آلمان 
و مؤسسه اى مهم در برقرارى روابط تجارى میان ایران 

و آلمان تبدیل شده است.

مدیر عامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان گفت: 
احداث و راه اندازى سه شــهرك فناورى تخصصى در این 

استان از اهم برنامه هاى این شرکت در آینده است.
محمد جواد بگى اظهار داشت: این سه شهرك شامل تولید 
دارو، صنایع پایین دستى پتروشیمى، تبدیالت گازى و تولید 
کاتالیست ها در مجاورت شــهرك صنعتى رازى و فرآورى 
عناصر راهبردى در نایین اســت. وى افزود: این شهرك ها 
مى توانند گام مؤثرى براى توسعه فراصنعتى استان، کمک 
به تحقق اهداف اقتصاد مقاومتى و حمایت از تولید و اشتغال 

دانش آموختگان دانشگاهى در صنایع دانش بنیان باشند. 
بگى با اشاره به ضرورت توسعه فراصنعتى و تولید محصوالت 

دانش بنیان گفت: نخستین شهرك فناورى استان در مرحله 
نخســت در 60 هکتار زمین و 10 هزار متر مربع ساختمان 
فناورى با ارائه مشــوق 50 درصد تخفیف حق بهره بردارى 
زمین در ســال 95 افتتاح شــد. وى افزود: شهرك فناورى 
اصفهان مصوب هیئت وزیران در سال 1378 است که توسط 
شرکت شهرك هاى صنعتى اصفهان، در 39 کیلومترى شمال 
اصفهان ایجاد شده است. مدیر عامل شرکت شهرك هاى 
صنعتى استان اصفهان اظهارداشت: فعالیت هاى مناسب فن 
بازار منطقه اى، افتتاح شهرك فناورى اصفهان و تالش براى 
احداث شهرك هاى فناورى تولید دارو، عناصر راهبردى این 

شرکت براى توسعه فراصنعتى استان است.

تأکید بر گسترش روابط تجارى 
اصفهان با براندنبورگ 

3 شهرك فناورى تخصصى 
در استان ایجاد مى شود

معاون خدمات شهرى شهردارى اصفهان از آمادگى 
شهر براى آغاز سال تحصیلى جدید خبرداد و گفت: در 
آستانه بازگشایى مدارس اقدامات گسترده اى براى 
آماده سازى شــهر در این ایام در دستور کار معاونت 

خدمات شهرى قرار گرفته است.
احمدرضا مصور اظهارداشت: در همین راستا کاشت 
گل در باغچه ها و فالورباکس هاى مجاور و داخل 
مدارس، هرس و فرم دهى پرچین ها و پرچین هاى 
معابر منتهى به مدارس براى زیبایى ســیما و منظر 
شهرى، بهبود و ایمنى تردد دانش آموزان با هماهنگى 

سازمان پارك ها و فضاى سبز انجام مى شود. 
وى با اشــاره بــه اینکه ســاماندهى فضاى ســبز 
داخل مدارس، کاشــت و توزیع درخــت، درختچه 

و گل فصل در دســت اجراســت، افزود: همچنین 
رنگ آمیزى جــداول و مبلمان شــهرى محدوده 
مدارس، نظافــت و پاکیزگى محیط اطراف مدارس، 
نصب و یا افزودن مخازن پسماند تر و خشک در معابر 
منتهى به مدارس از دیگــر اقدامات معاونت خدمات 
شهرى شــهردارى اصفهان به مناسبت بازگشایى 

مدارس است.
معاون خدمات شهرى شهردارى اصفهان با بیان اینکه 
مدارس به مخازن پسماند خشک از طریق پیمانکاران 
سازمان مدیریت پســماند مجهز مى شوند، تصریح 
کرد: رسیدگى ویژه به سرویس هاى بهداشتى سطح 
شهر، امحاى کلیه دیوار نوشــته هاى سطح شهر و 
به خصوص دیوارهاى مدارس، نظافت و پاکســازى 

مادى ها و انهار به طور ویژه انجام مى شود. 
مصور با بیــان اینکه نظافت و شستشــوى مبلمان 
شهرى ایستگاه هاى اتوبوس از دیگر اقدامات معاونت 
خدمات شهرى براى بازگشایى مدارس است، ادامه 
داد: پالکاردهاى مناسب با هدف اطالع رسانى قانون 
مدیریت پسماند به دانش آموزان در سطح شهر نصب 

مى شود.
وى با تأکید بر اینکه پاکســازى زمیــن هاى بایر، 
شستشوى اثرات شــیرابه در معابر عمومى شهر به 
ویژه معابر منتهــى به مدارس نیز انجام مى شــود، 
گفت: همچنین تعمیرات عمرانى جزئى در محدوده 
مدارس از جمله جدول، پیاده رو و آسفالت خیابان ها 

در دست اجراست. 

رئیس اتحادیه گوشت قرمز اســتان اصفهان گفت: 
گوشــت دولتى، به نوعى مازاد مصرف تهران است 
و بر همین اســاس، عدد قابل توجهى نصیب سایر 
شهرها نمى شود و با وجود درخواست صنف گوشت 
براى توزیع آن، گوشتى به قصابى ها اختصاص نیافت.

عباس انصارى در رابطه با وضعیت بازار گوشت قرمز 
اظهار داشــت: به دلیل کاهش قــدرت خرید مردم، 
قیمت ها نوسان چندانى در بازار نداشته و انواع گوشت 
قرمز در این مدت بدون تغییر قیمت، خرید و فروش 
شده اند. وى افزود: تقاضاى گوشت در هفته هاى اخیر 
عمدتاً ثابت بوده و شــوکى از این بابت به قیمت وارد 

نشده است.
رئیس اتحادیه گوشت قرمز استان اصفهان تصریح 
کرد: در ماه محرم به طور سنتى هر ساله تقاضاى انواع 
گوشت به منظور طبخ نذرى افزایش پیدا مى کند اما با 
این حال نمى توان پیش بینى دقیقى از افزایش قیمت 
داشت و اگر گوشت مورد نیاز از سوى نهادهاى مرتبط، 

تأمین شود شوك قیمتى در پیش نخواهیم داشت.
انصارى تأکید کرد: توصیه مى شود مردم براى طبخ 
نذرى، به مراکز داراى مجوز مراجعه کنند و براى تأمین 
آن نیز صرفاً کافى اســت که روز قبل به کشتارگاه ها 

مراجعه کرده و درخواست دهند.
وى در رابطه با توزیع گوشت دولتى در فروشگاه هاى 
بزرگ نیز اظهار داشــت: در شــهر اصفهان، از نظر 
حجمى این نوع گوشت بسیار کم توزیع شد و هر 15 
روز یک بار، دو کامیون از این گوشت به شهر اصفهان 
ارسال شد.  رئیس اتحادیه گوشت قرمز استان اصفهان 
ادامه داد: این یعنى هر 15 روز یک بار، در حدود هزار و 
500 الشه گوسفند به اصفهان اختصاص مى یابد که 
در قیاس با مصرف مردم، عدد خاصى به شمار نمى رود.

انصارى یادآور شــد: گوشــت دولتى، به نوعى مازاد 
مصرف تهران است و بر همین اســاس، عدد قابل 
توجهى نصیب سایر شهرها نمى شود و به دلیل کمبود 
این گوشــت، با وجود درخواست صنف گوشت براى 
توزیع آن، گوشــتى به قصابى هــا اختصاص نیافت 
و صرفًا در برخى فروشــگاه هاى بزرگ این عرضه 

صورت گرفت.

استاندار اصفهان گفت: چهار هزار و 500 میلیارد ریال 
تسهیالت قرض الحسنه براى توسعه اشتغال هاى ُخرد 

و متوسط در استان اصفهان در نظر گرفته شده است.
رسول زرگرپور اظهار داشت: در ســال گذشته میزان 
تعهد اشــتغال اســتان 60 هزار نفر بود که با توجه به 
ظرفیت استان، چشم انداز 90  هزار اشتغال جدید تعیین 

شده است.
وى با بیــان اینکه هم اکنون براســاس آمــار تأمین 
اجتماعى 65 هزار شغل ایجاد شــده است، افزود: این 
میزان نســبت به تعهد اســتان باالتر بوده ولى نسبت 
به آنچه تعیین شده بود تاکنون 74 درصد تحقق یافته 

است.

اســتاندار اصفهان اظهار داشــت: تمامى دستگاه هاى 
اجرایى در قالب وظایف ذاتى شــان اولویت اول خود را 
ایجاد اشتغال بدانند و دستگاه هایى که کمتر از 50 درصد 
تحقق اشتغال داشته اند، باید طى ده روز آینده دالیل و 

توجیهات خود را اعالم کنند. 
وى افــزود: باید کمیتــه اى در خصوص مشــوق ها و 

اینکه موانع جدیِد پیش آمده چگونه باید برطرف شود،
 تشــکیل شــود و تا جلســه آتى نتایج خــود را مبنى 
بر برطرف کردن موانع قانونى براى کسب و کار نوین 

ارائه کنند.
اســتاندار اصفهان به موضوع مشــاغل خانگى اشاره 
کرد و افزود: در سال گذشــته تسهیالت مربوط به این 
بخش دیر ابالغ شــد که باید دالیل آن پیگیرى شود و 
به همین دلیل تنها 21 درصــد اعتبارات مربوط به این 
بخش جذب شــد ولى همچنان امکان جذب اعتبارات

 وجود دارد.
وى با بیان اینکه اعتبارات سال 96 در این بخش هشت 
برابر سال گذشته اســت، تصریح کرد: با برنامه ریزى 
دقیق مى توان در جهت اشتغال مشاغل ُخرد و خانگى 

گام هاى خوبى برداشت.
وى به برگزارى بازارچه هاى مشاغل خانگى براساس 
ماده 16 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و ماده 
11 قانون ساماندهى و حمایت از مشاغل خانگى، اشاره 
کرد و افزود: متأســفانه تنها ده شهر از 107شهر استان 
نسبت به ایجاد این بازارچه ها اقدام کرده اند، در حالى که 
بیش از 104هزار مجوز اشتغال خانگى صادر شده است.
اســتاندار اصفهان عدم تخصیص محل مناسب توسط 
شــهردارى ها را مهمترین مانع در ایجاد این بازارچه ها 
برشمرد و اظهار داشت: همکارى شرکت نمایشگاه ها 
و یا فروشگاه هاى بزرگ مى تواند در این راستا راهگشا 

باشد.
زرگرپور با بیان اینکه توسعه بومگردى ها در این بخش 
تأثیرگذار است، خاطرنشــان کرد: با فراهم شدن بستر 
اینترنتى و بازارچه هاى مجازى مى توان بخشى از این 
مشــکالت را برطرف کرد و باید سیستم بازارچه هاى 
مجازى و اینترنتى با اخذ مجوزهاى مربوطه راه اندازى 

شود.

استاندار اصفهان خبر داد؛

تخصیص450 میلیارد تسهیالت
 براى مشاغل ُخرد و متوسط اصفهان

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان از 
راه اندازى بخش هاى تولید «پلى استر» و «نخ» به عنوان 
قسمت هاى اساسى شرکت پلى اکریل اصفهان از اول 

مهر امسال خبر داد.
اســرافیل احمدیــه افــزود: مقرر شــده کــه بخش 
خصوصى به صورت کارگزارى در شــرکت پلى اکریل 
اصفهان ســرمایه گذارى کند و در برخى بخش ها نیز

 دولت این مجموعه صنعتى را با پرداخت تنخواه کمک 
کند. 

وى با اشــاره به اینکه پیش از این مقرر بود کمک مالى 
دولت به پلى اکریل به صورت تسهیالت پرداخت شود، 
گفت: باتوجه بــه اینکه دریافت اعتبــار مالى براى حل 

مشکل شرکت پلى اکریل اصفهان به صورت تسهیالت 
به رغم گذشــت حدود پنج ماه به نتیجه نرسیده بود، با 
دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت مقرر شد این کمک 

به شکل تنخواه در اختیار این کارخانه قرار گیرد. 
وى اظهارداشــت: هم اکنون حدود هزار و 300 کارگر 
بیکار شــده پلى اکریل اصفهان بیمه بیکارى دریافت
مى کنند که با راه اندازى بخش هاى تولید پلى استر و نخ 
این شرکت، تعداد زیادى از این کارگران فعالیت خود را در 

پلى اکریل از سر خواهند گرفت. 
احمدیه ابراز امیدوارى کرد یک مــاه پس از راه اندازى

بخش هاى تولیدپلى استر و نخ، بخش تولید مواد اولیه 
اکریلیک پلى اکریل اصفهان نیز راه اندازى شود.

باتوجه به اینکه دریافت اعتبار مالى براى حل مشکل پلى اکریل به نتیجه نرسید 

تنخواه در اختیار پلى اکریل قرار مى گیرد

معــاون امــور اجتماعــی اداره کل 
بهزیســتی اســتان اصفهــان گفت: 
هر هفته یــک کودك رها شــده در 
شــیرخوارگاه هاي بهزیستی پذیرش 

می شود.
مرضیه فرشــاد با اشــاره به شــرایط 

جسمانی نوزاد رها شده در زرین شهر 
نیز گفت: نوزاد چهــار روزه و در مقابل 
بهزیستی شــهر لنجان رها شده بود و 
در حال حاضر شرایط جسمی او بسیار 

خوب است.
وي با بیــان اینکه نوزاد رها شــده به 

شیرخوارگاه بهزیســتی تحویل داده 
شده است، افزود: هر هفته یک کودك 
رها شده در شیرخوارگاه هاي بهزیستی 
پذیرش می شــود که ممکن است در 
خیابان رها شــده باشــند و یا حاصل 
یک کودك آزاري باشــد و با توجه به 

گزارش هایی که داده می شود و یا حکم 
قاضی، سرپرستی کودك به بهزیستی 

واگذار می شود.
معــاون امــور اجتماعــی اداره کل 
بهزیستی اســتان اصفهان ادامه داد: 
در حدود 50 کودك در شــیرخوارگاه 

بهزیستی اســتان نگهداري می شوند 
که شــامل کودکان بی سرپرســت، 
 بدسرپرست و یا مجهول الهویه است 
و همه آنها یا به نوعی رها شــده اند و 
یا شرایط نگهداري آنها توسط والدین 

وجود نداشته است.

هر هفته یک کودك در اصفهان رها مى شود

عرضه ناچیز 
گوشت دولتى

 در سطــــح شهر

آماده سازى شهر 
براى استقبال از
 سال تحصیلى
 جدید
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قتل هولناك خانواده سمیرمى
فرماندار سمیرم گفت: جسد اعضاى یک خانواده سه 
نفرى که جمعه شــب به قتل رسیده بودند، در محل 

جرم پیدا شد.
محمد حســین نصرتى اظهار داشــت: این قتل در 
یک نزاع خانوادگى صورت گرفته و قاتل بعد از قتل 

متوارى شده است. 
وى افزود: یک دختر هفت ساله به همراه مادر و پدر 
خانواده به قتل رسیده اند و شواهد از دست داشتن برادر 

زن خانواده در این ماجرا حکایت دارد. 
نصرتى با بیــان اینکه محل قتل، اطــراف یکى از 
روستاهاى سمیرم به نام قره قاچ است، عنوان کرد: 
تحقیقات پلیس آگاهى براى تکمیل ماجراى پرونده 

در دست بررسى است.

بازدید 17 هزار اصفهانى از 
مناطق عملیاتى 

مسئول اردویى راهیان نور سپاه صاحب الزمان (عج) 
اصفهان گفت: در تابستان امســال بیش از 17 هزار 
نفر از مناطق عملیاتى دفاع مقدس استان کردستان 

بازدید کردند.
عباس محمدى اظهارداشت: اعزام هاى راهیان نور  
فصل تابستان اســتان اصفهان در بیستم مرداد ماه 
امسال آغاز شد و  در بیســتم شهریورماه سال جارى 
به پایان رسیدند و در این مقطع  هر روزه با یک اعزام 
که در مجموع  اعزام ها بیش از 17هزار نفر به مناطق 

عملیاتى دفاع مقدس استان کردستان اعزام شدند.

پایان پروازهاى برگشت 
حج تمتع در فرودگاه اصفهان

مدیر کل فرودگاه هاى اســتان اصفهــان از پایان 
عملیات حج تمتع 96 در این فرودگاه خبر داد و گفت: 
عملیات بازگشــت حجاج بیت ا... الحرام در فرودگاه
بین المللى شــهید بهشــتى اصفهان کــه از تاریخ

 15 شهریور ماه آغاز شده بود پایان یافت.
حســن امجدى افزود: در این مدت تعداد  شش هزار 
و 365  زائر ســرزمین وحى، با 24  پــرواز در قالب 
44 کاروان از اســتان هاى اصفهان و چهارمحال و 

بختیارى وارد فرودگاه اصفهان شدند.
وى با بیان اینکــه اقدامات مورد نیــاز براى اعزام و 
اســتقبال از زائرین از ماه هاى قبل شروع شده بود، 
گفت: در این راستا عالوه بر بسیج کارکنان فرودگاه 
استان اصفهان، در قالب میز خدمت و راهنماى مسافر 
در ترمینال پروازهاى خارجى براى خدمت رســانى 
به حجاج، با تشــکیل کمیته حج با مشــارکت تمام 
ســازمان ها و ارگان هــاى مرتبــط از جمله پلیس 
فرودگاه، گذرنامه، ناجا، اورژانس، قرنطینه، گمرك، 
حج و زیارت استان، شــرکت هواپیمایى جمهورى 
اسالمى و... نسبت به ساماندهى امور و بهبود سطح 

خدمات اقدام شد.

دستگیرى دزد احشام 
در خمینى شهر

فرمانده انتظامى شهرستان خمینى شهر از دستگیرى 
یک ســارق حرفه اى احشام و کشــف 20 رأس دام 

سرقتى در این شهرستان خبر داد.
على جعفرى نژاد اظهار داشــت: در پى وقوع سرقت 
احشــام از یک دامدارى در شهرستان خمینى شهر، 
بررسى موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران 

پلیس آگاهى این شهرستان قرار گرفت.
وى افزود: مأموران پلیس آگاهى با انجام یکســرى 
کارهاى تخصصى و اقدامات خاص موفق شــدند 
سارق را شناسایى و پس از هماهنگى با مقام قضائى 

دستگیر کنند.
این مقام انتظامى ادامــه داد: متهم در بازجویى هاى 
پلیس به سرقت 20 رأس دام به ارزش 170 میلیون 

ریال اعتراف کرد.
فرمانده انتظامى شهرســتان خمینى شهر با اشاره به 
اینکه فرد دستگیر شده جهت سیر مراحل قانونى به 
مراجع قضائى تحویل داده شد، از دامداران خواست، 
به توصیه ها و هشــدارهاى پلیس توجــه کرده و در 
نگهدارى از دام هاى خود دقت و هوشیارى بیشترى 

داشته باشند.

خبر

با خرید شیر حمایتى دامدارى هاى استان اصفهان دوباره 
رونق گرفت.

رئیس سازمان تعاون روســتایى استان اصفهان با اشاره 
به اینکه تاکنون 225 هزارتن شیر خام از دامداران استان 
خریدارى شده اســت، گفت:براى خرید شیر حمایتى در 
استان 300میلیارد تومان به گاوداران پرداخت شده است. 
سلیمان میرزایى با بیان اینکه شیرجمع آورى شده به پنج 
کارخانه شیرخشک استان تحویل داده شد، افزود:از این 
مقدار19  هزار تن خامه و 18 هزار و 500 تن شیرخشک 

تولید شده است.
وى گفت: 60 درصد شیرخشــک تولید شده دامداران 

اصفهانى به کشورهاى روسیه، نپال، امارات، پاکستان 
و عراق صادر مى شود.

میرزایى با اشاره به مشکالت دامداران براى فروش شیر 
به کارخانه هاى لبنى گفت: نخریدن شیر با نرخ واقعى 
و تعویق در پرداخت پول شیر باعث گله مندى دامداران 
و تعطیلى تعدادى از گاودارى هاى استان اصفهان  شده 

بود.
وى با بیان اینکه موضوع به وزارتخانه جهاد کشاورزى 
اطالع رسانى شد، افزود: با ابالغ نامه وزیر جهاد کشاورزى 
براى حمایت از گاوداران، سازمان تعاون روستایى مأمور 
خرید شیر گاوداران با نرخ کیلویى هزار و 300 تومان شد.

نایب رئیس اول اتحادیه گوشــت قرمز اصفهان گفت: 
حدود یک هفته باقیمانده به دهه نخست ماه محرم ممکن 
است تا حدودى قیمت گوشت قرمز افزایش یابد اما این 

افزایش قیمت 20 تا 30 درصد خواهد بود.
عبدالرضــا آقاجانى کردآبادى پیرامون قیمت گوشــت 
قرمز در بازار اصفهان اظهار داشت: در حال حاضر قیمت 
گوشت قرمز نسبت به هفته گذشته افزایش نداشته است.

وى پیرامون وضعیت بازار گوشــت قرمز در ماه محرم 
افزود: بازار گوشــت در حال حاضر نسبت به یک هفته 
گذشــته به آرامش نسبى رســیده، هفته گذشته قیمت 
گوشت گوساله در نوســان بود ولى طى این چند روز به 

قیمت ثابت رسیده است.
وى بیان کرد: از آن جایى که در ماه محرم هیئات و مردم 
نذرى طبخ مى کنند، ممکن است با کمبود گوشت مواجه 
شویم از این رو قیمت گوشــت قرمز تا حدودى افزایش 

مى یابد.
آقاجانــى در خصوص قیمت گوشــت قرمــز در بازار 
خاطرنشان کرد: در حال حاضر هر کیلو گوشت گوسفندى 
با استخوان 40 هزار تومان، گوشــت گوسفندى بدون 
استخوان 48 هزار تومان، گوشت گوساله بدون استخوان 
38 هزار تومان و گوشــت گاو بدون استخوان 35 هزار 

تومان در بازار به فروش مى رسد.

افزایش نسبى قیمت 
گوشت قرمز در بازار اصفهان

رونق دامدارى  هاى استان با 
خرید شیر حمایتى

فرمانده انتظامى استان اصفهان گفت: نیروى انتظامى 
براى اینکه بتواند مکمل نقش آموزشــى و ارتقادهنده 
ســطح آگاهى خانواده و دیگر نهادها باشد موضوعى با 
عنوان آموزش همگانى در دســت اجرا دارد و مسئوالن 
براى برطرف کــردن معضل ترافیک در کالنشــهرها 

تالش کنند.
ســردار مهدى معصوم بیگى اظهار داشت: در تخلفات 
راهنمایى و رانندگى فرد متخلف نخســتین ضرر کننده 
است و خسارات سرسام آور و جبران ناپذیرى را متحمل 
مى شود؛ تصادفات جاده اى برخى مواقع براى خانواده ها 

نیز تبعات و آسیب هاى روحى و روانى ایجاد مى کند.
وى با اشــاره به اینکه رعایت نکردن قوانین و مقررات 
راهنمایى و رانندگــى برخى مواقع عــالوه بر ضررى 
که به خود فرد مى زند به دیگران نیز خســارات جبران 
ناپذیرى وارد مى کند، بیان کرد: به منظور کاهش حوادث 
و تلفات جاده اى باید رفتــار صحیح را یاد بگیریم، اجرا و 
در وجودمان نهادینه کنیم و بدون هیچ دوربین و ناظرى 

رفتارى قانونمند داشته باشیم.
فرمانــده انتظامى اســتان اصفهان گفــت: تصادفات 
رانندگى در صدر ســوانح قرار دارند و آسیب هاى زیادى 
مانند داغ دارکــردن خانواده اى، مجروح شــدن افراد و 
هزینه هاى زیادى کــه متوجه فرد، خانــواده و جامعه 
مى شــوند را به دنبال دارند که با رعایت قانون مى توان

میزان وقوع حوادث رانندگى را به صورت چشــمگیرى 
کاهش داد.

وى موضوع ترافیک را یکى از معضالت عمده  شهرها، 
به ویژه کالنشهرها دانست و اظهار داشت: ترافیک عالوه 

بر اتالف وقت مردم، تبعات زیادى مانند آلودگى هواى 
شهرها دارد که همه باید دست در دست یکدیگر داده و 

این مشکل را برطرف کنیم.

معصوم بیگى افزود: در استان  اصفهان طرحى به عنوان 
«روز پاك» در دســت اجرا داریم  که یــک روز از هفته 
در آن محدوده، از خودرو اســتفاده نمى کنند و مردم با 

دوچرخه حرکت مى کنند و اســتفاده از موتورهاى برقى
 که فاقد آلودگى و صداســت نیــز در مرحله بعدى قرار

 دارد.

با اجرایى شدن طرح«روز پاك» در نصف جهان

مردم یک روزدر هفته از خودرو استفاده نمى کنند

قرار بر این بود که به مناسبت روز ملى سینما، 
از 19 شــهریور به مدت 20 روز بلیت همه 
سینماهاى کشور نیم بها باشد اما گویا براى 
بعضى از سینماداران اصفهان 20 روز با 13 

روز برابر است.
تاریخــى که از ســوى غالمرضــا فرجى، 
ســخنگوى شــوارى صنفــى نمایش به 
طور سراسرى 20 روز اعالم شــد و بعد در 
تاریخ 20 شــهریور ماه، مدیر امور سینمایى 
حوزه هنرى اصفهان دربــاره اجراى طرح 
نیم بها شدن بلیت ســینماها در این ایام در 
سینماهاى تحت پوشــش این حوزه گفت: 
طبق آخرین تصمیم گیرى ها ازسوى انجمن 
سینماداران کشور، اجراى طرح از سه هفته 
تنها به یک هفته تغییر کرده و نحوه اجراى 
آن نیز بــه تصمیمات انجمن ســینماداران 
هر اســتان و هر ســینما محول شده است.

حســینى افزود: این طرح در اصفهان فعًال 
به مدت چهار روز از 19 تا 22 شــهریور اجرا 
مى شــود و در روز 22 شــهریور نبست به 
ادامه و یا توقف اجــراى آن تصمیم گیرى

 مى شــود. وى اجراى این طرح را شــامل 
تمامى سینماهاى اصفهان دانست و عنوان 
کرد: تمامى ســینماهاى اصفهــان اعم از 
خصوصــى و غیرخصوصــى در این طرح 

مشارکت دارند.
در تاریــخ 25 شــهریور ماه امــا مدیر امور 
سینمایى حوزه هنرى اســتان در گفتگویى 
اعالم کرد که طرح بلیت نیــم بها تا پایان 

شهریور ماه در سینماهاى تحت پوشش این 
حوزه در اصفهان ادامه خواهد داشــت و به 
این ترتیب تنها 13روز از 20 روز اعالم شده 
اصفهانى ها قادرند بلیت هاى خود را در سینما 
سپاهان، فلسطین، پردیس سینمایى چهارباغ 

و ساحل، نیم بها بخرند.
آنچه در این کاهش ایام یک هفته اى توسط 
سینماهاى تحت پوشــش حوزه هنرى در 
اصفهان قابل توجه اســت تناقض تصمیم 
انجمن سینماداران با ابالغیه رسمى سازمان 
سینمایى کشور است. براساس گفته حسینى، 
مدیر امور ســینمایى حوزه هنرى اصفهان، 
تصمیم اجراى طرح نیم بها به مدت چهار روز 
توسط انجمن سینماداران کشور گرفته شده 
و این درحالى اســت که رضا دهقان، رئیس 
امور ســینمایى اداره کل فرهنگ و ارشــاد 
اسالمى اصفهان، تنها مرجع تصمیم گیرى 
در این باره را ســازمان امور سینمایى کشور 
معرفى مى کند که از 15 شهریور ماه با انتشار 
ابالغیه اى رسمى خواستار اجرایى شدن این 
طرح تا پایان هفته دفاع مقدس یعنى 7 مهر 

ماه شده است.
به گفته دهقان «اگر انجمن ســینماداران 
درخواســتى مبنى بر کاهش این تعداد روز 
داشته باشــد مطابق قانون باید از سازمان 
سینمایى کشور درخواست کند و بعد از ارسال 
تأیید سازمان سینمایى کشور به اداره ارشاد، 
سینماداران قادر به اجرایى کردن این طرح و 

کاهش تعداد روزها هستند». 

یک بام و دو هواى نیم بها شدن بلیت
 در سینماهاى اصفهان

توزیع سه هزار بسته کمک آموزشى، براى 
حمایت از دانــش آموزان نیازمند اســتان 

اصفهان آغاز شد.
معاون فرهنگى-اجتماعى اداره کل اوقاف 
وامور خیریه استان اصفهان گفت: با اجراى 
طرح مهر تحصیلى، توزیع ســه هزار بسته 
کمک تحصیلى شــامل کیــف، کفش و 
نوشــت افزار بین دانش آموزان نیازمند 18 

شهرستان آغاز شد.
حجــت االســالم و المســلمین حســن 
امیرى، تعداد بســته هاى توزیع شده طرح 
مهرتحصیلى را 300 بسته بیان کرد و افزود: 
براى تهیه بسته هاى کمک آموزشى دانش 
آموزان بى بضاعت، باهمکارى خّیران یک 
میلیارد و 250 میلیون ریال جمع آورى شد. 

وى گفت: طرح مهر تحصیلى از طرح هاى 
فرهنگى- مذهبى ســازمان اوقاف و امور 
خیریه متناســب با نیت واقف است که در 
سراسر کشــور در آستانه ســال تحصیلى 

تهیه مى شود.

آغاز توزیع 3000 بسته 
کمک تحصیلى

 بین دانش آموزان

«بعد از پیروزى انقالب اسالمى، آموزش و پرورش و تعلیم 
و تربیت در اولویت اول دولت ها در کشورمان نبوده و ظاهراً 
دولت ها بیشتر براى برنامه هاى زودبازده برنامه ریزى دارند.»

مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهان کــه در آیین 
گرامیداشــت روز خانواده و تکریم از بازنشستگان آموزش 
و پرورش در خانه معلم شماره 3 حضور یافته بود با بیان این 
مطلب گفت: در کشــورمان در دولت هاى مختلف، تعلیم و 
تربیت جــزو اولویت ها نبوده و ترجیــح داده اند فعالیت هاى 
عمرانى، بهداشــتى و... را در اولویت داشته باشند تا انعکاس 

در رسانه ها داشته باشد که البته این فعالیت ها هم نیاز است.
محمدحسن قائدیها افزود: شاید یکى از علل رشد آسیب هاى 
اجتماعى، گسست نسل ها و دیگر چالش ها در جامعه آن باشد 
که یا نتوانستیم و یا نخواستیم از ظرفیت منابع انسانى باتجربه 

در جامعه استفاده کنیم.
وى با بیــان اینکه امــروز جهــان روى تفکر و اندیشــه 
سرمایه گذارى مى کند، گفت: اگر معتقدیم راه توسعه از منابع 
انسانى مى گذرد و مى خواهیم در این راستا حرکت کنیم باید 
این حرکت از آموزش و پرورش آغاز شــود و در این راه باید 
از ظرفیت و تجربیات انسان هایى که عمر خود را در این راه 
گذاشته اند استفاده کرد و راهى جز این نیست و باید به تعلیم 

و تربیت و اخالق توجه شود.
مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهان در ادامه افزود: 
براى دستیابى به این مهم، باید معلم در جامعه، جایگاه اصلى 

خود را بیابد.
قائدیها با طرح این سئوال که چه میزان از ارزش هاى دیروز 
معلم، امروز در مدارس ما جارى است و چقدر معلمان مرجع 
دیروز براى دانش آموز، امروز ارج نهاده مى شــوند گفت: در 
گذشته دانش آموز، همه آرزوها و مطالبه هاى خود را در ذهن 
معلم پیدا مى کرد. بنابراین امروز باید تالش کرد تا معلمان به 
جایگاه خود باز گردند تا الگوى تمام عیار براى دانش آموزان 

باشند و براى حرکت باید بستر الزم فراهم شود.
وى با بیــان خاطراتــى در قدرشناســى از معلم از ســوى 
دانش آموزان در گذشــته اظهــار امیدوارى کــرد همواره 
قدرشناس فرهیختگان و بازنشستگان آموزش و پرورش بوده 

و رسم ادب و بزرگ منشى را مدنظر داشته باشیم. 
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان با اظهار خوشحالى 
و خرسندى از اینکه در جمع اساتید و فرهیختگان بازنشسته 
آموزش و پرورش است، روز خانواده و تکریم بازنشستگان را 
به آنان تبریک گفت و افزود: بازنشستگان آموزش و پرورش 
استان اصفهان، گنجینه پربهاى علمى و فرهنگى هستند و 
باعث افتخار استان مى باشــند و از اینکه امروز در جمع آنان 

هستم احساس آرامش مى کنم.
قائدیها هدف از برگــزارى این آیین را تجلیــل از زحمات 
بازنشستگان دانست و تأکید کرد: جامعه اى که به پیشکسوتان 
خود احترام نگذارد و از این ظرفیت و تجربیات استفاده نکند 
جامعه پویایى نیســت و براى پویایى باید از این ظرفیت، که 
گنجینه تعلیم و تربیت است بهره گیرى کنند و ما با برگزارى 
این آیین و تجلیل از بازنشستگان، سعى داریم بازنشستگان 

بدانند که آموزش و پرورش به یاد آنان است. 
***

رئیس کانون بازنشستگان آموزش و پرورش استان اصفهان 
هم گفت: از یــک میلیون و 370 هزار بازنشســته صندوق 
کشورى، 60 درصد بازنشستگان آموزش و پرورش هستند 
که نشــان از عظمت آموزش و پرورش دارد. بنابراین انتظار 
است از بازنشستگان که جوانى خود را صرف تعلیم و تربیت 

کردند حمایت و تجلیل شود. 
امیر پویان فر اظهار داشت: پیگیرى مسائل معیشتى، رفاهى 
و... از اهــداف کانون هاى بازنشســتگان آموزش و پرورش 
در سطح استان اســت، که ما ارتباطاتى با مسئوالن کشور 
و استان براى حل مشــکالت بحق بازنشستگان آموزش و 
پرورش داریم ولى متأسفانه در سطح کشور بیشتر از 10 درصد 

نتوانستیم موفق شویم.
وى از عــدم اجراى قانون مدیریت خدمات کشــورى در ده 
سال گذشته براى بازنشستگان خبر داد و افزود: عدم اجراى 
قانون مدیریت خدمات کشــورى براى بازنشستگان موجب 
شد تا 69/7 درصد قدرت خرید بازنشســتگان کاهش یابد 
و حتى نتوانند معیشــت خود را تأمین کننــد. این در حالى

 بود که ســالیانه باید براســاس قانون، حقوق بازنشستگان 
افزایش یابد. 

پویان فر اذعان داشت: میانگین دریافتى بازنشستگان آموزش 
و پرورش حتى براى بازنشستگانى که در سطح مدیریت هم 
فعالیت داشته اند یک میلیون و 750 هزار تومان است و باید 
قانون همسان سازى حقوقى براى بازنشستگان اجرایى شود. 
از دیگر سو براساس قانون بازنشستگان باید از خدمات رفاهى 

در دستگاه خود بهره مند باشند. 
رئیس کانون بازنشستگان آموزش و پرورش استان اصفهان 
خاطرنشان کرد: بیمه مکمل از معضالت بازنشستگان آموزش 
و پرورش است و ســازمان هاى بیمه گر نیز از عقد قرارداد با 
بازنشستگان، فرار مى کنند و به دنبال کسب درآمد از طریق 
بیمه شاغلین هســتند. بنابراین دولت و دستگاه هاى مرتبط 
باید در این زمینه ها از بازنشستگان حمایت و پشتیبانى کنند 
چرا که بازنشســتگان به تنهایى قادر به پرداخت هزینه هاى 

بیمه مکمل نیستند.
در پایان از 15 نفر از بازنشســتگان آموزش و پرورش استان 

اصفهان به صورت نمادین تجلیل شد.
شایان ذکر است؛ آیین گرامیداشــت روز خانواده و تکریم از 
بازنشســتگان آموزش و پرورش اســتان اصفهان به همت 
کانون بازنشســتگان آموزش و پرورش اســتان اصفهان و 
آموزش و پرورش اســتان اصفهان با عنوان «تجربه و تدبیر 
بازنشستگان، تکیه گاه نســل امروز» برگزار شد و چند تن از 
پیشکسوتان نیز در  این مراســم به بیان خاطرات کارى خود 

پرداختند.

در آیین تکریم بازنشستگان آموزش و پرورش عنوان شد

تعلیم و تربیت در ایران جزو اولویت ها نیست
ساسان اکبرزاده

ساماندهى 850 هزار 
دانش آموز اصفهانى
 در آستانه ماه مهر

مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهان گفت: 
آموزش و پرورش با کمبود نیروى انســانى روبه رو 
است، هر سال چهار نیرو از سیستم خارج و به جاي 
آنهایک نفر وارد سازمان مى شود و این کمبود نیروها 

در بخش هایى مانند مشاوره نمایان مى شود.
محمدحســن قائدیها صبح دیروز در جلسه علنی 
شوراي شــهر اصفهان، با اشــاره به اینکه بیش از 
دو  هزار و 200 مدرســه در شهر اصفهان از ابتداى 
مهرماه کار خود را آغاز خواهند کرد، اظهار داشت: در 
سال تحصیلى جدید850 هزار دانش آموز در استان 
اصفهان ساماندهى شده اند که از این تعداد 330 هزار 

دانش  آموز در 6 ناحیه شهر اصفهان هستند.
وي با بیان اینکه سال گذشــته براي پایه دهم در 
نظام جدید آموزش متوسطه استقرار یافت که براي 
اجراي آن آموزش و پرورش با مشک الت زیادي رو 
به رو شد، تصریح کرد: امسال استقرار پایه یازدهم 
در دوره متوسطه اتفاق خواهد افتاد که خوشبختانه 

مشکالت آن کمتر خواهد بود.
قائدیها عدم توانایى در پرداخت اجاره بهاى مدارس 
اوقافى را یکى دیگر از مشکالت آموزش و پرورش 
عنوان کرد و گفت: خوشبختانه این مشکل برطرف 
شده اســت. متأسفانه امسال ســرانه خاصى براى 
مدارس در نظر گرفته نشده است و مدارس تنها با 

کمک هاى مردمى اداره مى شود.
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ابالغ وقت رسیدگى
درخصوص پرونده کالسه 282/96 خواهان محمدتقى کاظمى اسفه دادخواستى مبنى بر: مطالبه وجه چک به 
طرفیت محمدرضا مؤمن زاده تقدیم نموده است. وقت رسیدگى براى روز شنبه مورخه 96/7/29 ساعت 18/15 
تعیین گردیده. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول ارباب- روبروى مدرسه نیلى پور- جنب ساختمان 
صبا- پالك 57 کدپستى 8165756441 شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 19589 

شعبه 49 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /6/596
حصر وراثت

عصمت امینى آفارانى داراى شناسنامه شماره 365 به شرح دادخواست به کالسه 1940/96 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان على امینى افارانى بشناسنامه 669 در تاریخ 96/4/11 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر، 3 دختر: 1- حسین 
امینى ش.ش 5 نسبت با متوفى پسر 2- عصمت امینى آفارانى ش.ش 365 نسبت با متوفى دختر 3- طاهره امینى 
آفارانى ش.ش 16 نســبت با متوفى دختر 4- صدیقه امینى آفارانى ش.ش 1816 نسبت با متوفى دختر و الغیر 
اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا 
وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. 

م الف: 19711 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرس تان اصفهان /6/597
حصر وراثت

سید مهدى حسینى داراى شناسنامه شماره 44 به شرح دادخواست به کالسه 1941/96 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان سید حمید حسینى بشناســنامه 16037 در تاریخ 
96/4/21 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به پدر، مادر: 1- سید 
مهدى حسینى ش.ش 44 نسبت با متوفى پدر 2- صدیقه مستأجران ش.ش 33 نسبت با متوفى مادر  و الغیر اینک 
با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه 
از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 

19712 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /6/598
حصر وراثت

کبرى رئیسى گهروئى داراى شناسنامه شماره 2750 به شرح دادخواست به کالسه 1939/96 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مختار شــهباز گهروئى بشناسنامه 3012 در تاریخ 
96/3/26 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1 پسر، 2 دختر، 1 
همسر و مادر: 1- امیرعلى شهباز گهروئى ش.ش 1277590621 نسبت با متوفى پسر 2- الناز شهباز گهروئى 
ش.ش 1274912725 نسبت با متوفى دختر 3- الهام شهباز گهروئى ش.ش 1273261046 نسبت با متوفى 
دختر 4- کبرى رئیسى گهروئى ش.ش 12750 نسبت با متوفى همسر 5- بیگم جان صابرى ش.ش 2143 نسبت 
با متوفى مادر و الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى 
اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهى 

صادر خواهد شد. م الف: 19713 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /599 /6
حصر وراثت

جمیله هوائى داراى شناسنامه شماره 3828 به شرح دادخواست به کالسه 1937/96 از این شورا درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید حسن هوائى بشناسنامه 37235 در تاریخ 96/4/8 اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1 دختر، 1 همسر: 1- جمیله هوائى 
ش.ش 3828 نسبت با متوفى دختر 2- بتول آدم زاده ش.ش 759 نسبت با متوفى همسر و الغیر اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 19714 شعبه 

دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /6/600 
حصر وراثت

طاهره توکلى داراى شناسنامه شماره 52 به شرح دادخواست به کالسه 1938/96 از این شورا درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان احترام فاضلى اکبرى بشناسنامه 177 در تاریخ 95/9/2 اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر، سه دختر، 1 همسر: 1- طاهره 
توکلى ش.ش 52 نسبت با متوفى دختر 2- حمید توکلى ش.ش 522 نســبت با متوفى پسر 3- نرگس توکلى 
ش.ش 1754 نسبت با متوفى دختر 4- نیره توکلى ش.ش 66 نسبت با متوفى دختر 5- شعبان توکلى ش.ش 170 
نسبت با متوفى همسر و الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید 
تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک  ماه به دادگاه تقدیم دارد 
و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 19718 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /6/601

حصر وراثت
اکرم خسروى دستگردى داراى شناسنامه شماره 1668 به شرح دادخواســت به کالسه 1936/96 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان على خسروى دستگردى بشناسنامه 481 در 
تاریخ 96/4/3 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 3 پسر، 3 دختر، 1 
همسر: 1- احمدرضا خسروى دستگردى ش.ش 689 نسبت با متوفى پسر 2- رسول خسروى دستگردى ش.ش 
855 نسبت با متوفى پسر 3- امین خسروى دســتگردى ش.ش 13908 نسبت با متوفى پسر 4- زهرا خسروى 
دستگردى ش.ش 642 نسبت با متوفى دختر 5- فرزانه خسروى دستگردى ش.ش 1556 نسبت با متوفى دختر 
6- اکرم خسروى دستگردى ش.ش 1668 نسبت با متوفى دختر 7- گوهر کریمى آورگانى ش.ش 7 نسبت با 
متوفى همسر و الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى 
اعتر اضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهى 

صادر خواهد شد. م الف: 19719 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /6/602
حصر وراثت

رحمان علیزاده لمجیرى داراى شناســنامه شماره 6533 به شرح دادخواست به کالســه 1934/96 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان پرى میرمحمد طاهرى بشناسنامه 47410 
در تاریخ 95/6/26 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 3 فرزند، 
1 زوج، 1 مادر: 1- رحمان علیزاده لمجیرى ش.ش 6533 نسبت با متوفى زوج 2- فخرى جعفرى درچه ش.ش 
486 نسبت با متوفى مادر 3- مریم علیزاده لمجیرى ش.ش 1271945991 نسبت با متوفى فرزند 4- زهرا علیزاده 
لمجیرى ش.ش 1271482568 نسبت با متوفى فرزند 5- محمد علیزاده لمجیرى 7623- 1274 نسبت با متوفى 
فرزند و الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوب ت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد 

شد. م الف: 19720 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /6/603
حصر وراثت

احمد اسماعیلى موسى آبادى داراى شناسنامه شماره 47 به شرح دادخواســت به کالسه 1932/96 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدرضا اسماعیلى موسى آبادى بشناسنامه 
341 در تاریخ 92/12/7 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 6 پسر، 
2 دختر: 1- احمد اسماعیلى موسى آبادى ش.ش 47 نســبت به متوفى پسر 2- حسن اسماعیلى ش.ش 2360 
نسبت به متوفى پسر 3- محمود اسماعیلى موسى آبادى ش.ش 528 نسبت به متوفى پسر 4- منصور اسماعیلى 
موسى آبادى ش.ش 1563 نسبت به متوفى پسر 5- عبدالرسول اسماعیلى موسى آبادى 924 نسبت به متوفى 
پسر 6- احمد اسماعیلى موسى آبادى ش.ش 47 نسبت به متوفى پسر 7- ناصر اسماعیلى موسى آبادى ش.ش 
172 نسبت به متوفى پسر 8- فردوس اسماعیلى موسى آبادى ش.ش 1812 نسبت به متوفى دختر 9- رضوان 
اسماعیلى موسى آبادى ش.ش 908 نسبت به متوفى دختر و الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى 
ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 19721 شعبه دهم حقوقى  شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان /6/604
حصر وراثت

سکینه خراشادى زاده داراى شناسنامه شماره 241 به شرح دادخواست به کالسه 1931/96 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عبدا... آقامحمدى رنانى بشناسنامه 4229 در تاریخ 
96/5/16 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به مادر: 1- سکینه 
خراشادى زاده ش.ش 241 و الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى 
نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم 
دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 19722 شــعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

 6/605/
حصر وراثت

حسین صدوقى پور داراى شناسنامه شماره 4535 به شرح دادخواست به کالسه 1925/96 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نمــوده و چنین توضیح داده که شــادروان اکبر صدوقى پور بشناســنامه 23032 در تاریخ 
96/2/13 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 2 فرزند و یک 
همسر به نام ذیل: 1- حسین صدوقى پور ش.ش 4535 فرزند 2- سکنیه میرزائى ش.ش 1761 همسر 3- مریم 
صدوقى پور ش.ش 78819 فرزند و الغیر اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به
 دادگاه تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 19724 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان / 6/607
حصر وراثت

مهرى دهقانیان نصرآبادى داراى شناسنامه شماره 5338 به شــرح دادخواست به کالسه 1927/96 از این شورا 
درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمود دهقانیان نصرآبادى بشناسنامه 
27 در تاریخ 96/3/19 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 2 پسر، 
2 دختر، 1 همســر: 1- میثم دهقانیان نصرآبادى به ش.ش 11931 نسبت با متوفى فرزند 2- مسعود دهقانیان 
نصرآبادى به ش.ش 2781 نسبت با متوفى فرزند 3- مهرى دهقانیان نصرآبادى به ش.ش 5338 نسبت با متوفى 
فرزند 4- مژگان دهقانیان نصرآبادى به ش.ش 533 نسبت با متوفى فرزند 5- بى بى زهرا اخضرى نصرآبادى 
به ش.ش 487 نسبت با متوفى همسر  و الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به 
دادگاه تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 19725 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان /6/608
حصر وراثت

محمود اسماعیلیان خاتون آبادى داراى شناسنامه شماره 4 به شرح دادخواست به کالسه 1926/96 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان على اسماعیلیان خاتون آبادى به شناسنامه 
61 در تاریخ 74/11/1 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 9 پسر، 
2 دختر، 1 همسر: 1- احمد اسماعیلیان خاتون آبادى ش.ش 249 نسبت با متوفى فرزند 2- محمود اسماعیلیان 
خاتون آبادى ش.ش 4 نسبت با متوفى فرزند 3- اکبر اسماعیلیان خاتون آبادى ش.ش 9 نسبت با متوفى فرزند 
4- ناصر اسماعیلیان خاتون آبادى ش.ش 218 نسبت با متوفى فرزند 5- منصور اسماعیلیان خاتون آبادى ش.ش 
7 نسبت با متوفى فرزند 6- رضا اســماعیلیان خاتون آبادى ش.ش 12938 نســبت با متوفى فرزند 7- عباس 
اسماعیلیان خاتون آبادى ش.ش 12937 نسبت با متوفى فرزند 8- ناهید اسماعیلیان خاتون آبادى ش.ش 269 
نسبت با متوفى فرزند 9- اصغر اسماعیلیان خاتون آبادى ش.ش 1 نسبت با متوفى فرزند 10- حسین اسماعیلیان 
خاتون آبادى ش.ش 3 نسبت با متوفى فرزند 11- معصومه اسماعیلیان خاتون آبادى ش.ش 8 نسبت با متوفى 
فرزند 12- منیژه افالکى خوراسگانى خاتون آبادى ش.ش 6048 نسبت با متوفى همسر و الغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 19726 شعبه 

دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان/6/609 
حصر وراثت

حسن حسین برقرار داراى شناسنامه شماره 817 به شرح دادخواست به کالسه 1929/96 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه حسین برقرار به شناسنامه 1- 359912- 127 
در تاریخ96/3/27 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به پدر و مادر: 
1- حسن حسین برقرار ش.ش 817 نسبت با متوفى پدر 2- سمیه طالبى ش.ش 8627 نسبت با متوفى مادر. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر  آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 19727 

شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان/6/610
حصر وراثت

جواد حسین برقرار داراى شناسنامه شماره 1736 به شرح دادخواست به کالسه 1930/96 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محدثه حسین برقرار به شناسنامه 5098457- 127 
در تاریخ96/3/27 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به پدر و مادر: 
1- سمیه رادانان ش.ش 9367،  2- جواد حسین برقرار ش.ش 1736 والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 19728 شعبه دهم حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان/6/611

حصر وراثت
سعید بهداد داراى شناسنامه شماره 1528 به شرح دادخواست به کالسه 1910/96 از این شورا درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اسماعیل بهداد به شناسنامه1241در تاریخ 96/5/29 اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به یک پسر و یک دختر و یک همسر: 
1- ســعید بهداد به ش.ش 1528 نســبت با متوفى فرزند 2- رویا بهداد به ش.ش 388 نسبت با متوفى فرزند 
3- بدرالسادات سجادیه خواجوئى به ش.ش 1092 نسبت با متوفى فرزند والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف:  19729 شعبه دهم حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان/6/612
حصر وراثت

حبیب عرفان زاده داراى شناسنامه شماره 1350 به شرح دادخواست به کالسه 1914/96 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اکبر عرفان زاده به شناسنامه 3498 در تاریخ1393/3/4 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 5 پسر و دو دختر و یک همسر: 
1- حبیب عرفان زاده به ش.ش 1350 نسبت با متوفى فرزند 2- محمود کالشیان به ش.ش 396 نسبت با متوفى 
فرزند 3- ابوالقاسم عرفان زاده به ش.ش 45678 نسبت با متوفى فرزند 4- احمدرضا عرفان زاده به ش.ش 1214 
نسبت با متوفى فرزند 5- محمدحسین عرفان زاده به ش.ش 351 نسبت با متوفى فرزند 6- مریم عرفان زاده به 
ش.ش 53760 نسبت با متوفى فرزند 7- نرجس کالشیان به ش.ش 45677 نسبت با متوفى فرزند 8- حبیبه 
صدیقى به ش.ش 3498 نسبت با متوفى فرزند والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 19730 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان /6/613 
حصر وراثت

بهمن کریمى داراى شناسنامه شماره 502 به شرح دادخواست به کالسه 1917/96 از این شورا درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ابراهیم کریمى به شناسنامه 1100264175 در تاریخ 96/5/15 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به پدر و مادر به نام هاى ذیل: 
1- مهناز کریمى مویه ش.ش 6 مادر متوفى 2- بهمن کریمــى ش.ش 502 پدر متوفى والغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 19731 شعبه 

دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /6/614 
حصر وراثت

فروغ الزمان صالحى زاده داراى شناسنامه شماره 20 به شرح دادخواست به کالسه 1916/96 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان سید میالد نبوى به شناســنامه 127104428 در 
تاریخ96/5/29 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به مادر و پدر: 
1- فروغ الزمان صالحى زاده به ش.ش 20 نسبت با متوفى مادر 2- منصور نبوى به ش.ش 819 نسبت با متوفى 
پدر والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد 

شد. م الف: 19732 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /6/615
حصر وراثت

اصغر سلطانى داراى شناسنامه شماره 2326 به شرح دادخواست به کالسه 1887/96 از این شورا درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان آمنه جمشیدى به شناسنامه 46 در تاریخ 1393/10/12 اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- حسینعلى سلطانى به ش.ش 55 
نسبت با متوفى همسر 2- اکرم سلطانى به ش.ش 6884 نسبت با متوفى فرزند 3- اعظم سلطانى به ش.ش 45 
نسبت با متوفى فرزند 4- اصغر سلطانى به ش.ش 2326 نسبت با متوفى فرزند 5- اکبر سلطانى به ش.ش 2194 
نسبت با متوفى فرزند 6- عباس سلطانى به ش.ش 29 نســبت با متوفى فرزند والغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 19745 شعبه دهم 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /6/617 
حصر وراثت

کبرى احمدى نبى داراى شناسنامه شماره 110 به شرح دادخواست به کالسه 1911/96 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رضا رحمتى پور به شناسنامه 232 در تاریخ 96/5/21 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو برادر و دو خواهر و یک عیال 
به نام هاى ذیل: 1- على رحمتى پور به ش.ش 1904 برادر 2- سعید رحمتى پور به ش.ش 72724 برادر 3- صدیقه 
رحمتى پور به ش.ش 1365 خواهر 4- زهرا رحمتى پور به ش.ش 1183 خواهر 5- کبرى احمدى نب ى به ش.ش 
101 همسر متوفى والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا 
هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 

اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 19748 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /6/620
حصر وراثت

بدرى روزگاریان داراى شناسنامه شماره 29538 به شرح دادخواست به کالسه 1913/96 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان ملوك بخشیان لنجى به شناسنامه 1070 در تاریخ 
95/11/6 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو فرزند به نام ه اى 
ذیل: 1- فاطمه روزگاریان ش.ش 29537 فرزند 2- بدرى روزگاریان ش.ش 29538 فرزند والغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 19749 شعبه 

دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /6/621
حصر وراثت

محسن مرادى خولنجانى داراى شناسنامه شماره 1252 به شرح دادخواســت به کالسه 1915/96 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه فاطمى به شناسنامه 403 در تاریخ 
1389/8/29 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- عبدالوهاب 
مرادى خولنجانى به ش.ش 3 نسبت با متوفى همســر 2- فرخنده مرادى به ش.ش 464 نسبت با متوفى فرزند 
3- بت ول مرادى به ش.ش 1307 نسبت با متوفى فرزند 4- بهجت مرادى خولنجانى به ش.ش 128 نسبت با متوفى 
فرزند 5- عزت مرادى خولنجانى به ش.ش 876 نسبت با متوفى فرزند 6- محسن مرادى خولنجانى به ش.ش 
1252 نسبت با متوفى فرزند 7- جمشید مرادى خولنجانى به ش.ش 1041 نسبت با متوفى فرزند والغیر. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 19750 

شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /6/622
حصر وراثت

صدیقه رهگذر داراى شناسنامه شماره 1605 به شرح دادخواست به کالسه 1901/96 از این شورا درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان بتول چیت ساز به شناسنامه 9008 در تاریخ 95/9/18 اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 2 دختر: 1- صدیقه رهگذر به ش.ش 
1605 نسبت با متوفى فرزند 2- بتول چیت ساز به ش.ش 9008 نســبت با متوفى فرزند والغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 19752 شعبه 

دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /6/623 
حصر وراثت

على قدرخاه قهجاورستانى داراى شناسنامه شماره 24 به شرح دادخواست به کالسه 1882/96ح10 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نمو ده و چنین توضیح داده که شادروان عباسعلى قدرخاه قهجاورستانى به شناسنامه 
20 در تاریخ 95/8/11 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر 
و یک دختر و همسر به اسامى 1- على قدرخاه قهجاورستانى به ش.ش 24 نسبت با متوفى فرزند 2- اکبر قدرخاه 
قهجاورستانى به ش.ش 44 نســبت با متوفى فرزند 3- وجیهه قدرخواه قهجاورستانى به ش.ش 603 نسبت با 
متوفى فرزند 4- محترم على اکبر قهجاورستانى به ش.ش 1 نسبت با متوفى همسر والغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 19753 شعبه دهم 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /6/624
حصر وراثت

اشرف پورعباسى شام آبادى داراى شناسنامه شماره 1163 به شرح دادخواست به کالسه 1883/96 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان آمنه خاتون بقائى بارچینى بشناسنامه 9 در 
تاریخ 1391/12/10 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک دختر: 
1- اشرف پورعباسى شام آبادى به ش.ش 1163 نسبت با متوفى فرزند اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى 
ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 19755 شعبه دهم حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان /6/625 
حصر وراثت

اصغر صادقى قهساره داراى شناسنامه شماره 2 به شرح دادخواست به کالسه 1896/96ح10 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه قاسمى قهســاره به شناسنامه 21 در تاریخ 
93/12/21 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به چهار پسر و سه دختر 
به اسامى: 1- حسین صادقى قهساره به ش.ش 23 نسبت با متوفى فرزند 2- عباسعلى صادقى قهساره به ش.ش 17 
نسبت با متوفى فرزند 3- على اکبر صادقى قهساره به ش.ش 285 نسبت با متوفى فرزند 4- اصغر صادقى قهساره 
به ش.ش 2 نسبت با متوفى فرزند 5- صغرا صادقى به ش.ش 8 نسبت با متوفى فرزند 6- معصومه صادقى قهساره 
به ش.ش 2096 نسبت با متوفى فرزند 7- زینب صادقى قهساره به ش.ش 11 نسبت با متوفى فرزند والغیر. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 19763 

شعبه 54 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /6/626 
حصر وراثت

مهین هرندى زاده داراى شناســنامه شماره 42875 به شرح دادخواست به کالســه 1879/96ح54 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عزت هرندى زاده به شناسنامه 1608 در 
تاریخ 95/4/17 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک برادر و یک 
خواهر به اسامى: 1- جلیل هرندى زاده به ش.ش 1205 نسبت با متوفى برادر 2- مهین هرندى زاده به ش.ش 
42875 نبست با متوفى خواهر والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى 
نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 19764 شعبه 54  حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /6/627

حصر وراثت
یداله قاسمى اشکفتکى داراى شناســنامه شماره 51 به شــرح دادخواست به کالســه 1905/96 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ملک بانو اسدى آقبالغى به شناسنامه 4 در 
تاریخ1392/4/16 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 5 پسر و 2 
دختر و یک همسر: 1- مهدى قاسمى اشکفتکى به ش.ش 1160 نسبت با متوفى فرزند 2- یداله قاسمى اشکفتکى 
به ش.ش 51 نسبت با متوفى فرزند 3- سمیرا قاسمى اشــکفتکى به ش.ش 85 نسبت با متوفى فرزند 4- نادر 
قاسمى اشکفتکى به ش.ش 9 نسبت با متوفى همسر 5- خیراله قاسمى اشکفتکى به ش.ش 43 نسبت با متوفى 
فرزند 6- عبدا... قاسمى اشکفتکى به ش.ش 6 نسبت با متوفى فرزند 7- غالمرضا قاسمى اشکفتکى به ش.ش 58 
نسبت با متوفى فرزند 8- زهرا قاسمى اشکفتکى به ش.ش 4610103354 نسبت با متوفى فرزند والغیر. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 19765 

شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /6/628
حصر وراثت

فرهاد یحیى آبادى داراى شناسنامه شماره 351 به شرح دادخواست به کالسه 1897/96 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ســکینه ریاضى به شناسنامه 4 در تاریخ 96/5/11 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 2 پسر و 2 دختر: 1- فرهاد 
یحیى آ بادى به ش.ش 351 نسبت با متوفى فرزند 2- یوسیف یحیى آبادى به ش.ش 20878 نسبت با متوفى 
فرزند 3- بهاره یحیى آبادى به ش.ش 2396 نسبت با متوفى فرزند 4- سمیه یحیى آبادى به ش.ش 2803 نسبت 
با متوفى فرزند والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى 
اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى 

صادر خواهد شد. م الف: 19766 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /6/629
حصر وراثت

زهرا حاجى هاشمى داراى شناسنامه شماره 2467 به شرح دادخواست به کالســه 1893/96ح/10  از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نادر محمد طاهرى به شناسنامه 55 در تاریخ 
96/5/12 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر ویک دختر 

و یک همسر: 1- ندا محمد طاهرى به ش.ش 2556 نسبت با متوفى فرزند 2- حسین محمدطاهرى به ش.ش 
9069 نسبت با متوفى فرزند 3- زهرا حاجى هاشمى به ش.ش 2467 نسبت با متوفى همسر والغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 19767 شعبه 

دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /6/630
حصر وراثت

فروغ محمدى برتیانى داراى شناسنامه شماره 479 به شرح دادخواست به کالسه 1904/96 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عفت مهمان دوست اصفهانى به شناسنامه 15338 
در تاریخ 96/4/16 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر و 
یک دختر: 1- عباسعلى محمدى برتیانى به ش.ش 392 نسبت با متوفى فرزند 2- مرتضى محمدى برتیانى به 
ش.ش 1516 نسبت با متوفى فرزند 3- رسول محمدى برتیانى به ش.ش 842 نسبت با متوفى فرزند 4- فروغ 
محمدى برتیانى به ش.ش 479 نسبت با متوفى فرزند والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف 
یک م اه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 19768 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان /6/631
حصر وراثت

زهرا جوکار پاى برجى داراى شناسنامه شماره 2911 به شرح دادخواست به کالسه 1900/96 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سیما عباس زاده قنواتى به شناسنامه 8008 در تاریخ 
96/4/22 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه فرزند و همسر 
به نام هاى ذیل: 1- میثم جوکار پاى برجى بــه ش.ش 1227 فرزند 2- زهرا جوکار پاى برجى به ش.ش 2911 
فرزند 3- زینب جوکار پاى برجى به ش.ش 178 فرزند 4- محمد جوکار پاى برجى به ش.ش1547 همسر متوفى 
والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد 
یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صاد ر خواهد شد. 

م الف: 19772 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /6/632
حصر وراثت

سید حسین سیدمرادى داراى شناسنامه شماره 711 به شرح دادخواست به کالسه 1885/96 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نصرت خاتون آبادى به شناسنامه 22767 در تاریخ 
1396/2/17 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 4 پسر و 3 دختر 
و الغیر 1- عباس سید مرادى به ش.ش 1270 نسبت بامتوفى فرزند 2- سید حسین سید مرادى به ش.ش 711 
نسبت با متوفى فرزند 3- سید محمدعلى سید مرادى به ش.ش 1095 نسبت با متوفى فرزند 4- سید حسن سید 
مرادى به ش.ش 1242 نسبت با متوفى فرزند 5- فاطمه سید مرادى به ش.ش 641 نسبت با متوفى فرزند 6- زهرا 
سید مرادى به ش.ش 165 نسبت با متوفى فرزند 7- صدیقه سید مرادى به ش.ش 1123 نسبت با متوفى فرزند 
8- نصرت سید مرادى به ش.ش 22767 نسبت با متوفى فرزند والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شــد. م الف: 19773 شعبه دهم حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان /633 /6
حصر وراثت

سید حسین سیدمرادى داراى شناسنامه شماره 711 به شرح دادخواست به کالسه 1884/96 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید مرتضى سید مرادى به شناسنامه 2503 در تاریخ 
1380/11/9 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 4 پسر و 3 دختر 
و یک همسر: 1- عباس سیدمرادى به ش.ش 1270 نسبت با متوفى فرزند 2- سید حسین سید مرادى به ش.ش 
711 نسبت با متوفى فرزند 3- سید محمدعلى سید مرادى به ش.ش 1095 نسبت با متوفى فرزند 4- سید حسن 
سید مرادى به ش.ش 442 نســبت با متوفى فرزند 5- فاطمه سید مرادى به ش.ش 641 نسبت با متوفى فرزند 
6- زهرا سید مرادى به ش.ش 165 نسبت با متوفى فرزند 7- صدیقه سید مرادى به ش.ش 1123 نسبت با متوفى 
فرزند 8- نصرت خاتون آبادى به  ش.ش 22767 نسبت بامتوفى همسر والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 19775 شعبه دهم حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان /6/634
حصر وراثت

فرید کوهیان افضلى داراى شناسنامه شماره 854 به شرح دادخواست به کالسه 1892/96 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سفرا... کوهیان افضلى به شناسنامه 11642 در تاریخ 
1395/12/20 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 2 پسر و 1 دختر: 
1- فرزاد کوهیان افضلى به ش.ش 457 نسبت با متوفى فرزند 2- فرید کوهیان افضلى به ش.ش 854 نسبت با 
متوفى فرزند 3- نصرا... کوهیان افضلى به ش.ش 11642 نسبت با متوفى فرزند والغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 19776 شعبه دهم 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /635 /6
حصر وراثت

على بهرامى داراى شناسنامه شماره 16102 به شرح دادخواست به کالسه 1891/96ح/10 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان حیدر بهرامى به شناسنامه 1 در تاریخ 95/12/29 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 3 پسر و 2 دختر و یک همسر: 
1- على بهرامى به ش.ش 16102 نسبت با متوفى فرزند 2- صفر بهرامى به ش.ش 1798 نسبت با متوفى فرزند 
3- قدرت بهرامى به ش.ش 18247 نسبت با متوفى فرزند 4- فاطمه بهرامى به ش.ش 156 نسبت با متوفى فرزند 
5- فرشته بهرامى به ش.ش 1270295314 نسبت با متوفى فرزند 6- معصومه خاتون کمالى خاتون آبادى به 
ش.ش 2 نسبت با متوفى همسر والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى 
نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 19777 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان  اصفهان /6/636

حصر وراثت
على قدرخاه قهجاورستانى داراى شناسنامه شــماره 24 به شرح دادخواست به کالســه 1881/96 از این شورا 
درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان محترم على اکبرى قهجاورستانى به 
شناسنامه 1 در تاریخ 95/9/22 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 2 
پسر و یک دختر: 1- اکبر قدرخاه قهجاورستانى به ش.ش 44 نسبت با متوفى فرزند 2- على قدرخاه قهجاورستانى 
به ش.ش 24 نسبت با متوفى فرزند 3- وجیهه قدرخاه قهجاورستانى به ش.ش 603 نسبت با متوفى فرزند والغیر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد  یا 
وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. 

م الف: 19734 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /6/638
حصر وراثت

روح انگیز زارعى داراى شناسنامه شماره 4728 به شرح دادخواست به کالسه 1878/96 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ایرج امامى به شناسنامه 2490 در تاریخ 1396/1/29 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 2 پســر و یک همســر: 
1- محمدمهدى امامى به ش.ش 1273631625 نسبت با متوفى فرزند 2- على امامى به ش.ش 1271025825 
نسبت با متوفى فرزند 3- روح انگیز زارعى به ش.ش 4728 نسبت با متوفى همسر والغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 19735 شعبه دهم 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /6/639 
حصر وراثت

منصور هسته داراى شناسنامه شماره 500 به شرح دادخواست به کالسه 1880/96 از این شورا درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان تقى هسته اى به شناسنامه 11075 در تاریخ 1386/10/24 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- فخرالسادات نواب درباغى 
به ش.ش 9326 نسبت با متوفى همسر 2- حوریه هسته به ش.ش 917  نسبت با متوفى فرزند 3- طوبى هسته 
به ش.ش 731 نسبت با متوفى فرزند 4- نفیسه هسته به ش.ش 69 نسبت با متوفى فرزند 5- منصور هسته به 
ش.ش 500 نسبت با متوفى فرزند 6- محمود هسته به ش.ش 1349 نسبت با متوفى فرزند 7- مهدى هسته اى 
به ش.ش 20 نسبت با متوفى فرزند. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى 
نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 19736 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان/6/640

آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانو ن تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

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

مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
ردیف1- برابر راى شماره 139660302023000654 مورخ 1396/05/31 آقاى على تمیزى به شماره شناسنامه 
530 کدملى 1286533791 صادره از اصفهان فرزند حسین بر ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 246/53 
مترمربع مفروزى از پالك شماره 9041 و 9042 و 9077- اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت 

مشاعى اولیه محرز گردیده است. 
بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 96/6/27 تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/7/11 م الف: 19709 صفائى رئیس منطقه ثبت اسناد 

و امالك مرکزى اصفهان/6/641
حصر وراثت

مجتبى قادرى زفره داراى شناسنامه شماره 183 به شرح دادخواست به کالسه 1895/96 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان امین ا... قادرى زفره به شناسنامه 104 در تاریخ 96/5/27 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 4 فرزند و همسر و ماد و پدر 
به نام هاى ذیل: 1- جابر قادرى زفره ش.ش 5650004269 فرزند 2- مجتبى قادرى زفره ش.ش 183 فرزند 
3- مسلم قادرى زفره ش.ش 5152 فرزند 4- صدیقه قادرى زفره ش.ش 8776 فرزند 5- معصومه قادرى زفره 
ش.ش 32 فرزند 6- عبدالفتاح قادره زفره ش.ش 18 پدر متوفى 7- فاطمه قادرى زفره ش.ش 1894 مادر متوفى و 
الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد 
یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. 

م الف: 19738  شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان/6/642
حصر وراثت

محمد کریمى داراى شناسنامه شماره 52 به شرح دادخواست به کالسه 1894/96 از این شورا درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمود کریمى کردآبادى به شناسنامه 52 در تاریخ 95/11/12 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر و 5 دختر و یک همسر: 
1- محمد کریمى به ش.ش52  نسبت با متوفى فرزند 2- مریم کریمى کردآبادى به ش.ش 1121 نسبت با متوفى 
فرزند 3- اعظم کریمى کردآبادى به ش.ش 490 نسبت با متوفى فرزند 4- زهره کریمى کردآبادى به ش.ش 424 
نسبت با متوفى فرزند 5- زهرا کریمى کردآبادى به ش.ش 88 نسبت با متوفى فرزند 6- خانم کریمى کردآبادى به 
ش.ش 510 نسبت با متوفى فرزند 7- فاطمه کریمى کردآبادى به ش.ش3  نسبت با متوفى همسر و الغیر. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 19739 

شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان  اصفهان/6/643
حصر وراثت

قاسم على یارى داراى شناسنامه شماره 39 به شرح دادخواست به کالسه 1877/96 از این شورا درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رجبعلى على یارى قهجاورستانى به شناسنامه 1337 در تاریخ 
1394/8/27 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 6 پسر و یک 
همسر: 1- قاسم على یارى به ش.ش 39 نسبت با متوفى فرزند 2- حسن على یارى قهجاورستانى به ش.ش 1753 
نسبت با متوفى فرزند 3- حسین على یارى به ش.ش 32 نسبت با متوفى فرزند 4- مهدى على یارى قهجاورستانى 
به ش.ش 71 نسبت با متوفى فرزند 5- عباس علیارى قهجاورستانى به ش.ش 18 نسبت با متوفى فرزند 6- ناصر 
على یارى قهجاورستانى به ش.ش 1795 نسبت با متوفى فرزند 7- بتول لیلى قهجاورستانى به ش.ش 12  نسبت 
با متوفى همسر و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا 
هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 

اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 19740 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان/6/644
حصر وراثت

محمد زلفى داراى شناسنامه شماره 6813 به شرح دادخواست به کالسه 1583/96ح 10 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ناظم زلفى به شناسنامه 222 در تاریخ 96/4/23 اقامتگاه 

دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- جواهر رضایى مادر به ش.ش15، 
2- محمد زلفى فرزند به ش.ش 6813، 3- ندا زلفى فرزند به ش.ش 5150، 4- احالم شکرقند همسر به ش.ش  
161 والغیر.  اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد 

شد. م الف: 19742 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان/6/645
حصر وراثت

شماره: 1888/96 ح/10  عباس عالمى داراى شناسنامه شماره 638 به شرح دادخواست به کالسه 638 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدعلى عالمى طالخونچه به شناسنامه 
2369 در تاریخ 1385/11/11 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به 4 پسر و 5 دختر و یک همســر: 1- ناصر عالمى طالخونچه به ش.ش 559 نسبت با متوفى فرزند 2- عباس 
عالمى به ش.ش 638 نسبت با متوفى فرزند 3- حیدر عالمى طالخونچه به ش.ش 180 نسبت با متوفى فرزند 
4- رمضانعلى عالمى به ش.ش 29 نسبت با متوفى فرزند 5- عزت عالمى به ش.ش 368 نسبت با متوفى فرزند 
6- احترام عالمى به ش.ش 213 نســبت با متوفى فرزند 7- طاهره عالمى طالخونچه به ش.ش 21 نسبت با 
متوفى فرزند 8- طیبه عالمى طالخونچه به ش.ش 103 نسبت با متوفى فرزند 9- فرخنده عالمى به ش.ش 156 
نسبت با متوفى فرزند و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید 
تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 19743 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان/6/646
حصر وراثت

محمود باقرى چشمه احمدرضائى داراى شناسنامه شماره 18 به شرح دادخواست به کالسه 1876/96 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عصمت فخرائى به شناسنامه 86 در تاریخ 
1395/9/13 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 3 پسر و 2 دختر 
و یک همسر: 1 - مرتضى باقرى چشمه احمدرضائى به ش.ش 18 نسبت با متوفى فرزند 2- مصطفى باقرى به 
ش.ش 1153 نسبت با متوفى فرزند 3- هاشم باقرى چشمه احمدرضائى به ش.ش 924 نسبت با متوفى فرزند 
4- صفورا باقرى به ش.ش 19 نسبت با متوفى فرزند 5- آزاده باقرى به ش.ش 253 نسبت با متوفى فرزند 6- عفت 
باقرى به ش.ش 3886 نسبت با متوفى فرزند 7- محمود باقرى چشمه احمدرضائى به ش.ش 18 نسبت با متوفى 
همسر و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى 
اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى 

صادر خواهد شد. م الف: 19744 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان/6/647
حصر وراثت

علیرضا یزدانى طهمورساتى با وکالت مسعود منصورى داراى شناسنامه شــماره 1632 به شرح دادخواست به 
کالسه 1219/96ح54 از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان توران 
یزدانى به شناســنامه 1 در تاریخ 94/3/21 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به 2 پسر و یک دختر به اسامى: 1- علیرضا یزدانى طهمورساتى به ش.ش 1632 نسبت با متوفى 
فرزند 2- سهراب یزدانى طهمورساتى به ش.ش 1271 نسبت با متوفى فرزند 3- فاطمه یزدانى طهمورساتى به 
ش.ش 1- نسبت با متوفى فرزند والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت 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: 19751 شعبه 54 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره س ه)/6/648
حصر وراثت

عفت صابرى داراى شناسنامه شماره 2040 به شرح دادخواست به کالسه 54/1218/96ح  از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه قلعه ناظرى به شناسنامه 6 در تاریخ 96/5/21 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 4 پسر، 5 دختر و یک همسر 
به اسامى:  1- اصغر صابرى قلعه ناظرى به ش.ش 13 نسبت با متوفى فرزند 2- حسن صابرى به ش.ش 537 
نســبت با متوفى فرزند 3- رضا صابرى به ش.ش 1346 نســبت با متوفى فرزند 4- جواد صابرى قلعه ناظرى 
به ش.ش 13375 نســبت با متوفى فرزند5- عزت صابرى قلعه ناظرى به ش.ش 66 نســبت با متوفى فرزند 
6- عصمت صابرى قلعه ناظرى به ش.ش 124 نسبت با متوفى فرزند 7- عفت صابرى به ش.ش 2040 نسبت با 
متوفى فرزند 8- خدیجه صابرى به ش.ش 161 نسبت با متوفى فرزند 9- سهیال صابرى قلعه ناظرى به ش.ش 
1271062909 نسبت با متوفى فرزند 10- نادعلى صابرى قلعه ناظرى به ش.ش 25 نسبت با متوفى همسر والغیر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا 
وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م 

الف: 19754 شعبه 54 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه)/6/649
حصر وراثت

علیرضا مطلبى على آبادى داراى شناسنامه شماره 408 به شرح دادخواســت به کالسه 1221/96  از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان ربابه داورى دولت آبادى به شناسنامه 
133 در تاریخ96/3/12 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 4 
پسر، 3 دختر به اسامى: 1- اصغر  مطلبى به ش.ش 9 نسبت با متوفى فرزند 2- اکبر مطلبى على آبادى به ش.ش 
10 نســبت با متوفى فرزند 3- عباس مطلبى على آبادى به ش.ش 1 نسبت با متوفى فرزند 4- علیرضا مطلبى 
على آبادى به ش.ش 408 نســبت با متوفى فرزند 5- عصمت مطلبى على آبادى به ش.ش 2 نسبت با متوفى 
فرزند 6- نصرت مطلبى على آبادى به ش.ش 1 نسبت با متوفى فرزند 7- زهرا مطلبى على آبادى به ش.ش 25 
نسبت با متوفى همسر والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید 
تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 19756 شعبه 54 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره سه)/6/650
 حصر وراثت

سیف اله مومن زاده داراى شناسنامه شماره 1405 به شرح دادخواست به کالسه 1220/96 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان ســاعد مومن زاده به شناســنامه 4074 در تاریخ 
1396/5/5 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک فرزند، همسر، 
پدر و مادر: 1- کیمیا مومن زاده به ش. ملى 1277966321 نســبت با متوفى فرزند 2- هدا اشکبوس به ش.ش 
5109 نسبت با متوفى همسر 3- همدم امیرحاجلو به ش.ش 28 نسبت با متوفى مادر 4- سیف اله مومن زاده به 
ش.ش 1405 نسبت با متوفى پدر والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت 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: 19757 شعبه 54 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره سه)/6/651
حصر وراثت

حسن اسماعیلى شاهزاده على اکبرى داراى شناسنامه شماره 17 به شرح دادخواست به کالسه 1222/96 از این 
شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ملوك خانم کیومرثى امنیه به شناسنامه 
626 در تاریخ 96/5/22 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک 
پسر، پنج دختر به اسامى 1- حسن اسماعیلى شاهزاده على اکبرى به ش.ش 17 نسبت با متوفى فرزند 2- عفت 
اسماعیلى شاهزاده على اکبرى به ش.ش 2063 نسبت با متوفى فرزند 3- عزت اسمعیلى به ش.ش 24 نسبت با 
متوفى فرزند 4- فرخنده اسماعیلى شاهزاده على اکبرى به ش.ش 20 نسبت با متوفى فرزند 5- سهیال اسماعیلى 
شاهزاده على اکبرى به ش.ش 2930 نسبت با متوفى فرزند 6- فریبا اسماعیلى به ش.ش 10 نسبت با متوفى فرزند 
والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر 
خواهد شد. م الف: 19758 شعبه 54 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجت مع شماره سه)/6/652

 حصر وراثت
زهره منصورى داراى شناسنامه شماره 10 به شرح دادخواست به کالسه 1213/96ح54 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محترم امینى به شناسنامه 668 در تاریخ95/9/13 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 3 پسر و 2 دختر به اسامى: 
1- على منصورى به ش.ش 348 نسبت با متوفى فرزند 2- محمود منصورى به ش.ش 55 نسبت با متوفى فرزند 
3- محمدحسن منصورى به ش.ش 18 نسبت با متوفى فرزند 4- زهرا منصورى به ش.ش 380 نسبت با متوفى 
فرزند 5- زهره منصورى به ش.ش 10 نسبت با متوفى فرزند والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 19759 شعبه 54 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه)/6/653
حصر وراثت

مجید قلیجائى داراى شناسنامه شماره 1164 به شرح دادخواست به کالسه 1212/96 از این شورا درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان طاهره دودى به شناسنامه 1415 در تاریخ 96/5/14 اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر و دو دختر به اسامى: 1- مجید 
قلیجائى به ش.ش 1164 نسبت با متوفى فرزند 2- امیرحسین قلیجائى به ش.ش 50337 نسبت با متوفى فرزند 3- 
لیال قلیجائى به ش.ش 2426 نسبت با متوفى فرزند 4- شایسته قلیجائى به ش.ش 13348 نسبت با متوفى فرزند 
والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر 
خواهد شد. م الف: 19760 شعبه 54 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه)/6/654

حصر وراثت
محمد عباسى زاده ســدهى داراى شناسنامه شماره 906 به شرح دادخواست به کالســه 1206/96 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان راضیه بیگم صالحى به شناسنامه 2838 در 
تاریخ 95/5/29 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر و چهار 
دختر  به اسامى: 1- محمد عباسى زاده سدهى به ش.ش 906 نسبت با متوفى فرزند 2- مولود عباسى زاده سدهى 
به ش.ش 680 نسبت با متوفى فرزند 3- عصمت عباسى زاده سدهى به ش.ش 1154 نسبت با متوفى فرزند 4- 
مهرانگیز عباسى زاده سدهى به ش.ش 249 نسبت با متوفى فرزند 5- عفت عباسى زاده سدهى به ش.ش 49664 
نسبت با متوفى فرزند والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا

 هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 
اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 19761 شــعبه 54 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره سه)/6/655
 حصر وراثت

بتول کریمى بوزانى داراى شناسنامه شماره 21 به شرح دادخواست به کالسه 1208/96 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان کریم کریمى بوزانى به شناسنامه 5 در تاریخ 91/12/25 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر و چ هار دختر به اسامى: 
1- حسین کریمى بوزانى به ش.ش 10 نســبت با متوفى فرزند 2- نصراله کریمى بوزانى به ش.ش 8 نسبت با 
متوفى فرزند 3- اسداله کریمى بوزانى به ش.ش 1 نسبت با متوفى فرزند 4- بتول کریمى بوزانى به ش.ش 21 
نسبت با متوفى فرزند 5- طاهره کریمى بوزانى به شماره 552 نسبت با متوفى فرزند 6- فاطمه کریمى بوزانى به 
ش.ش 7 نسبت با متوفى فرزند 8- حاجیه خانم کریمى به ش.ش 252 نسبت با متوفى فرزند والغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 19769 شعبه 

54 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه)/6/656
حصر وراثت

على نصرآزادانى داراى شناسنامه شــماره 11879 به شرح دادخواست به کالســه 1211/96ح54 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان احمد نصرازادانى به شناسنامه 42 در تاریخ 
95/10/13 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر و یک 
دختر و همسر و مادر به اسامى: 1- على نصر آزادانى به ش.ش 11879 نسبت با متوفى فرزند 2- الناز نصرآز ادانى 
به ش.ش 8235 نسبت با متوفى فرزند 3- مهین السادات نصرآزادانى به ش.ش 62926 نسبت با متوفى همسر 
4- سکینه نصرآزادانى به ش.ش 4 نسبت با متوفى مادر والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف 
یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 19770 شعبه 54 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه)/6/657
حصر وراثت

فاطمه اسمعیلى داراى شناسنامه شماره 554 به شرح دادخواست به کالسه 1215/96ح54 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رمضانعلى عســگرى به شناسنامه 1388 در تاریخ 
96/5/28 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به سه پسر و یک 
همسر و مادر به اسامى: 1- دانیال عسگرى به ش.ش 1271124270 نسبت با متوفى فرزند 2- میالد عسگرى به 
ش.ش 1272017273 نسبت با متوفى فرزند 3- مهدى عسگرى به ش.ش 1273923227 نسبت با متوفى فرزند 
4- فاطمه اسمعیلى به ش.ش 554 نسبت با متوفى همسر  5- نجماء کاظمى اسفه به ش.ش 2 نسبت با متوفى مادر 
والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر 
خواهد شد. م الف: 19771 شعبه 54 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه)/6/658
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آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانو ن تعیین تکلیف وضعیت ثبتى و 
اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

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 شماره 2588 مورخه 1396/3/11 خانم شیرین داودى به شناسنامه شماره 775 کدملى 1970983922صادره 
مسجدسلیمان فرزند تقى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 202/51 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87 اصلى واقع 
دریزدانشهر بخش 12 ثبت اصفهان –انتقال ملک ازمالک رسمى ورثه غالمحسین معینى به صورت عادى ومع الواسطه 

به متقاضى مى باشد 
2- رأى شماره 1861 مورخه 1396/2/27آقاى محمدزرافشان به شناسنامه شماره 956کدملى 1970404868صادره 
مسجدسلیمان فرزند حسین درششدانگ یکباب خانه به مساحت 278/35مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى 
واقع دریزدانشهربخش 12 ثبت اصفهان- انتقال ملک ازمالک رسمى ورثه غالمحسین معینى به صورت عادى ومع 

الواسطه به متقاضى مى باشد
3- رأى شــماره 2525مورخه 1396/3/9خانم محبوبه حاجى صادقى اصفهانى به شناسنامه شماره 2068 کدملى 
1091233454 صادره نجف آباد فرزند محمود درششدانگ یک باب خانه به مساحت 104/30 مترمربع قسمتى ازپالك 
شماره 1035 اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11ثبت اصفهان –انتقال ملک ازمالک رسمى عباس منتظرى به صوررت 

عادى ومع الواسطه به متقاضى مى باشد 
4- رأى شماره  2596 مورخه 1396/3/11 خانم فاطمه فاضل به شناسنامه شماره 9 کدملى 1091501238 صادره نجف 
آباد فرزند محمود درششدانگ یکباب خانه به مساحت 105/57 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 427/6 واقع درقطعه 10 

بخش 11 ثبت اصفهان –متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
5- رأى شماره 1340 مورخه 1396/2/14 آقاى على رحمانى به شناسنامه شماره 142 کدملى 5559120650 صادره 
کوهرنگ فرزند امان اهللا درششدانگ یک باب مغازه به مساحت 33/76 مترمربع پالك شماره 87 اصلى واقع دربخش 12 
ثبت اصفهان - انتقال ملک ازمالک رسمى ورثه غالمحسین معینى به صورت عادى ومع الواسطه به متقاضى مى باشد

6- رأى شماره358 مورخه 1396/1/17آقاى سید مهدى کاظمى به شناسنامه شماره 1508کدملى 1091305171  
صادره نجف آباد فرزند سید ایت اله درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 147 مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 382 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان-متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد  
7- رأى شماره353 مورخه 1396/1/17خانم زهرا مهربانى نجف آبادى به شناسنامه شماره 563کدملى 1091612943  
صادره نجف آباد فرزند مصطفى  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 147 مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 382 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
8- رأى شــماره 2882 مورخه 1396/3/21 خانم زهره بدیهیان نجف آبادى به شناســنامه شــماره 1239 کدملى 
1091249301 صادره نجف آباد فرزند بهمن درششدانگ یکباب خانه به مساحت 167/96 مترمربع قسمتى ازپالك 
شماره 669 واقع درقطعه 3 بخش 11ثبت اصفهان - انتقال ملک ازمالک رسمى کریم بهادرو خانم زبیده بدیهیان  به 

صورت عادى ومع الواسطه به متقاضى مى باشد
9- رأى شماره 2749 مورخه 1396/3/17 خانم بتول احمدى مقدم به شناسنامه شماره 22429 کدملى 1090222211 
صادره نجف آباد فرزند حسن درششدانگ یکباب خانه به مساحت 110/20 مترمربع که مقدار43/72 مترمربع ازپالك 113 
ومقدار66/48 مترمربع ازپالك 114واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
10- رأى شــماره 15027 مورخه 1395/12/10 آقاى نامداراســدى اســترکى به شناسنامه شــماره 107کدملى 
1129294501صادره فریدونشهر فرزند بختیاردرششدانگ یک باب خانه به مساحت 150/12 مترمربع قسمتى ازپالك 
شماره 87 اصلى واقع دربخش 12 حوزه ثبت ملک اصفهان - انتقال ملک ازمالک رسمى ورثه غالمحسین معینى به 

صورت عادى ومع الواسطه به متقاضى مى باشد
11- رأى شــماره 2786 مورخــه 1396/3/18 آقــاى محمد عرب مارکده به شناســنامه شــماره 1087 کدملى 
1091223645صادره نجف آباد فرزند یداهللا درششدانگ یک باب خانه به مساحت 298/12 مترمربع قسمتى ازپالك 
شماره 87 اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان - انتقال ملک ازمالک رسمى ورثه غالمحسین معینى به صورت عادى 

ومع الواسطه به متقاضى مى باشد
12- رأى شــماره 4821مورخه 1396/5/12 آقاى مصطفى ابراهیم نجف آبادى به شناســنامه شماره 880کدملى 
1090991835صادره نجف آباد فرزند اسداله درششدانگ یک باب خانه به مساحت 280 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 

393 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان- متقاض مالک رسمى مشاعى مى باشد  
13- رأى شماره 4397مورخه 1396/5/1 آقاى مجیدبراتیه به شناسنامه شماره 1948کدملى 1091309574صادره 
نجف آباد فرزند نصراله نسبت به پنج وسى وهشت –هفتادوسوم دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
138/88 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 839 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان –متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد 
14- رأى شماره 4398 مورخه 1396/5/1خانم نسرین فرج زاده به شناسنامه شماره 8283 کدملى 1092167439 صادره 
نجف آباد فرزند ابراهیم نسبت به سى وپنج – هفتاد وسوم دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت138/88 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 839 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد 
15- رأى شماره 4370مورخه 1396/5/1 آقاى حسین مرى به شناسنامه شماره 379 کدملى 1129145271 صادره 
فریدونشهر فرزند قلى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 125/86 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 391/3604واقع 

دربخش 9 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
16- رأى شماره 4307مورخه 1396/4/31 خانم ســمیه  على اکبرى نجف ابادى به شناسنامه شماره 574کدملى 
1091597911صادره نجف آباد فرزند اکبردرسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 152/48 مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 408/1 واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان- متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
17- رأى شــماره 4302مورخه 1396/4/31 آقاى رســول یزدانیان  نجف ابادى به شناسنامه شماره 1232کدملى 
1091274381صادره نجف آباد فرزند حسینعلى درسه دانگ مشــاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 152/48 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 408/1 واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
18- رأى شــماره 3957 مورخه 1396/4/19 آقاى مرتضى ربانیان نجف آبادى به شناســنامه شماره 555 کدملى 
1090734141 صادره نجف آباد فرزند على درششدانگ یک باب خانه به مساحت 166/87 مترمربع قسمتى ازپالك 
شماره 828/2 واقع درقطعه 8 بخش 11ثبت اصفهانـ  انتقال ملک ازمالک رسمى ورثه ابوالقاسم حبیب اللهى  به صورت 

عادى و بى واسطه  به متقاضى مى باشد 
19- رأى شماره 4494 مورخه 1396/5/3 خانم زهرااخترى به شناسنامه شماره 1233کدملى 1817215507صادره 
آبادان فرزند محمد درششدانگ یک باب خانه به مساحت 215/95مترمربع قسمتى ازپالك شماره 912اصلى واقع 

درقطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
20- رأى شماره 4830 مورخه 1396/5/14 آقاى محمدجواد منتظرى به شناسنامه شماره 5430 کدملى 1092282211 
صادره نجف آباد فرزند مصطفى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 119 مترمربع که مقدار111/48مترمربع ان ازپالك 
359/7 واقع درقطعه 7 بخش 11 ومقدار7/52 مترمربع ازپالك 359/6 واقع درقطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد 
21- رأى شماره 4820مورخه 1396/5/12 آقاى اصغرافشارى به شناسنامه شماره 1141 کدملى 1091273472صادره 
نجف آباد فرزند محمد درششدانگ یک باب خانه به مساحت 76/16 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 729 اصلى واقع 

درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
22- رأى شــماره 4774 مورخه 1396/5/11 خانم الهام معینى نجف آبادى به شناســنامه شــماره 3555 کدملى 
1091386234 صادره نجف آباد فرزند محمدرضا درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 160/36 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 409 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان- متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد 
23- رأى شــماره 4775 مورخه 1396/5/11 آقاى روح اله فاتح نجف آبادى به شناســنامه شــماره 2187 کدملى 
1091234647 صادره نجف آباد فرزند محمدعلى  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 160/36 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 409 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد 
24- رأى شــماره 3580 مورخه 1396/4/12 آقاى اسماعیل خوشاوى نجف آبادى به شناسنامه شماره 377 کدملى 
1090939892 صادره نجف آباد فرزند محمود درچهاردانگ ونیم مشــاع ازششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 
144/96مترمربع قسمتى ازپالك شماره 966اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
25- رأى شماره 3578 مورخه 1396/4/12 خانم زهرا حجتى به شناسنامه شماره 22907 کدملى 1090226993 صادره 
نجف آباد فرزند على اکبر دریک دانگ ونیم مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 144/96مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 966اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد- 
26- رأى شماره 4812مورخه 1396/5/11 خانم اشرف نقى جالل آبادى به شناسنامه شماره 693کدملى 1091001804 
صادره نجف آباد فرزند قربانعلى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 216مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 562 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
27- رأى شــماره 4819مورخه 1396/5/12 آقاى حســن رشــیدى نجف  آبادى به شناســنامه شماره 44کدملى 
1090333404 صادره نجف آباد فرزند محمد درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 216مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 562 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
28- رأى شــماره 4777مورخه 1396/5/11 خانم دختربس داودى به شناسنامه شماره 769 کدملى 1970983809 
صادره مسجدسلیمان فرزند على درششدانگ یک باب خانه به مساحت 250 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87 اصلى 
واقع دربخش 12ثبت اصفهان- انتقال ملک ازمالک رسمى ورثه غالمحسین معینى به صورت عادى ومع الواسطه به 

متقاضى مى باشد
29- رأى اصالحى  شماره 1187 مورخه 1396/2/11 پیرورأى شماره 15606 – 1395/12/23 آقاى عباسعلى گلى به 
شناسنامه شماره 1091063591 صادره ازنجف آباد فرزند حسینعلى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 148 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 21 فرعى از670 اصلى واقع درقطعه 1 بخش 11 ثبت اصفهان که دررأى قبلى مساحت وابعاد 

ملک اشتباها ذکرگردیده بود –متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
30- رأى شــماره 3581مورخه 1396/4/12 آقاى مجید منتظرى نجف آبادى به شناســنامه شماره 5434 کدملى 
1092282262 صادره نجف آباد فرزند محمد على درششدانگ یک باب خانه به مساحت 100/42 مترمربع قسمتى 

ازپالك 111/8 واقع درقطعه 6 بخش 11ثبت اصفهان –متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
31- رأى شماره 4769مورخه 1396/5/10 آقاى علیرضا شایان به شناسنامه شماره 681 کدملى 1091357498 صادره 
نجف آباد فرزند احمد درششدانگ یک باب خانه به مساحت 161/67 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 4 فرعى از743 

اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
 32- رأى شــماره 4818مورخه 1396/5/12 آقاى مهدى حکیمى نجف آبادى به شناسنامه شماره 26446 کدملى 
1090262401 صادره نجف آباد فرزند احمد درششدانگ یک باب خانه به مساحت 132/45 مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 948 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
33- رأى شــماره 4049 مورخه 1396/4/22 آقاى احمد پورمحمدى نجف آبادى به شناسنامه شماره 871 کدملى 
1091542899 صادره نجف آباد فرزند محمد درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 81/70 مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 228 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
34- رأى شماره 4046 مورخحه 1396/4/22 خانم شهین صادقى پور نجف آبادى به شناسنامه شماره 536کدملى 
1091129967 صادره نجف آباد فرزند اسداهللا درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 81/70 مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 228 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
35- رأى شماره 4050 مورخه 1396/4/22 آقاى محسن پورمحمدى به شناسنامه شماره 412 کدملى 1091568431 
صادره نجف اباد فرزند محمد درششدانگ یکباب خانه به مساحت 51/75 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 228 اصلى 

واقع درقطعه 4 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
36- رأى شــماره 4827 مورخه 1396/5/12 آقاى اصغر سبزیان ور نوســفادرانى به شناسنامه شماره 133 کدملى 
1091554862 صادره نجف آباد فرزند على درششدانگ یک باب خانه به مساحت 92/27 مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 427 اصلى واقع درقطعه 5 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
37- رأى شــماره 4363مورخه 1396/5/1 آقاى حسینعلى شــمس نجف آبادى به شناسنامه شماره 2068 کدملى 
1091371350 صادره نجف آباد فرزند علیرضا درششدانگ یک باب خانه به مساحت 148/62 مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 113 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان  – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
38- رأى شــماره 4013مورخه 1396/4/21 آقاى اســماعیل عینى نجف آبادى به شناسنامه شماره 1734کدملى 
1090350309 صادره نجف آباد فرزند جعفر درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 148/90 مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره539 اصلى واقع درقطعه 4بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
39- رأى شماره 4014مورخه 1396/4/21 خانم اکرم عرب نجف آباد ى به شناسنامه شماره 928کدملى 1091159564 
صادره نجف آباد فرزند رمضانعلى  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 148/90 مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره539 اصلى واقع درقطعه 4بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
40- رأى شماره 4148 مورخه 1396/4/25 خانم شهیده حبیب اللهى نجف آبادى به شناسنامه شماره 898 کدملى 
1091323844 صادره نجف آباد فرزندمحمد على درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 109/18 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 333 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11ثبت اصفهان– متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد 

41- رأى شماره 4152 مورخه 1396/4/25 آقاى مرتضى احمدى  به شناسنامه شماره 587 کدملى 10912679286 
صادره نجف آباد فرزندابراهیم درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 109/18 مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 333 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11ثبت اصفهان 
42- رأى شماره 4816 مورخه 1396/5/11 آقاى رضا کیهانیان به شناسنامه شماره 602 کدملى 1090928173 صادره 
نجف آباد فرزند عباس درششدانگ یک واحد دامدارى به مساحت 866/80 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 391/3824 

واقع دربخش 9 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
43- رأى شــماره 4298مورخه 1396/4/31 آقاى پوریا عطاردى  به شناســنامه شــماره 0520788478 کدملى 
0520788478 صادره اراك فرزند مجتبى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 161/70 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 

402 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
44- رأى شماره 4834 مورخه 1396/5/14 خانم بتول ملکى به شناسنامه شماره 882 کدملى 1091052840 صادره 
نجف آباد فرزند ابراهیم درششدانگ یک باب خانه به مساحت 95/88 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 430 اصلى واقع 

درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
45- رأى  اصالحى شماره 3705 مورخه 1396/4/15 پیرو رأى شماره 3479مورخه 1396/4/8 خانم زهره کبیرزاده نجف 
آبادى به شناسنامه شماره 650 کدملى 1091461846 صادره نجف آباد فرزند غالمعلى درسه دانگ مشاع ازششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 318/79 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1002 واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان که در 
رأى قبلى اشتباها پالك 1002 قطعه 6 ذکرگردیده بود وتاکنون اجرا نشده است – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
46- رأى  اصالحى شماره 3704 مورخه 1396/4/15 پیرو رأى شماره 3478مورخه 1396/4/8 آقاى محمدعلى آذرى 
نجف آبادى به شناسنامه شماره 213  کدملى 1090897685 صادره نجف آباد فرزند رضا درسه دانگ مشاع ازششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 318/79 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1002 واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان که در 
رأى قبلى اشتباها پالك 1002 قطعه 6 ذکرگردیده بود وتاکنون اجرا نشده است – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
47- رأى شماره 3636مورخه 1396/4/13 آقاى غالمعلى نورى به شناسنامه شماره 4 کدملى 1090895003 صادره 
نجف آباد فرزند غالمرضا درششدانگ یک باب خانه به مساحت 128/54 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 6 اصلى واقع 
درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى آقاى مصطفى پورشبان بى واسطه وبصورت عادى 

مى باشد 
48- رأى شــماره 4411مورخه 1396/5/1 آقاى ســعادت منزه نجف آبادى به شناســنامه شــماره 1214 کدملى 
1090948263 صادره نجف آباد فرزند حشمت اهللا درششدانگ یک باب خانه به مساحت 214/88 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 803 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
49- رأى  اصالحى شــماره 3901 مورخه 1396/4/18 پیرو رأى شــماره 2955مورخه 1396/3/21 خانم محترم 
نورمحمدى  نجف آبادى به شناسنامه شــماره 394 کدملى 1090795361 صادره نجف آباد فرزند غالمرضا درپنج 
ویک –دوم  دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه و مغازه متصله به مساحت 134/90 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 
485 واقع درقطعه 1 بخش 11 ثبت اصفهان که در رأى قبلى اشتباها پالك 485قطعه 5 ذکرگردیده بود وتاکنون اجرا 

نشده است – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
50- رأى  اصالحى شــماره 3902 مورخه 1396/4/18 پیرو رأى شــماره 2956مورخه 1396/3/21 آقاى منصور 
پورمحمدى   نجف آبادى به شناسنامه شماره 537  کدملى 1091548552 صادره نجف آباد فرزند احمد  دریک –دوم  
دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه و مغازه متصله به مساحت 134/90 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 485 واقع درقطعه 
1 بخش 11 ثبت اصفهان که در رأى قبلى اشتباها پالك 485قطعه 5 ذکرگردیده بود وتاکنون اجرا نشده است – متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد 
51- رأى شماره 4308 مورخه 1396/4/31 خانم فرزانه تاجیک به شناسنامه شماره 698 کدملى 1819062211 صادره 
آبادان فرزند شکرى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 97/50 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 952 اصلى واقع 

درقطعه 7 بخش 11ثبت اصفهان– متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
52- رأى شــماره 4317 مورخه 1396/4/31 خانم محترم موالئى نجف آبادى به شناســنامه شماره 480 کدملى 
1091522121 صادره نجف آباد فرزند محمود درششدانگ یک باب خانه به مساحت 161 مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 1 فرعى از67 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
53- رأى شــماره 15555مورخه 1395/12/23  آقاى اکبرحســینى منجزى به شناســنامه شــماره 284کدملى 
1129144331صادره فریدونشهر فرزند محمد درششدانگ یک باب خانه به مساحت 242/50 مترمربع قسمتى ازپالك 
شماره 87 اصلى واقع دربخش 12 حوزه ثبت ملک اصفهان –انتقال ملک ازمالک رسمى آقاى غالمحسین معینى با 

واسطه و به صورت عادى مى باشد 
54- رأى شماره 4831مورخه 1396/5/14 آقاى ابراهیم جهانگیرى قلعه میرى به شناسنامه شماره 1080017100 
کدملى 1080017100 صادره نجف آباد فرزند مظاهر درچهاردانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 100/65 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1024 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد 
55- رأى شماره 4832مورخه 1396/5/14 خانم مریم مظاهرى بودانى  به شناسنامه شماره 1080322043 کدملى 
1080322043 صادره اصفهان  فرزند محمدعلى  دردودانگ مشــاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 100/65 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1024 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد 
56- رأى شــماره 4754مورخه 1396/5/10 آقاى محمد جهانیان نجف آبادى به شناســنامه شــماره 653کدملى 
1091131139صادره نجف اباد فرزند مصطفى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 190/88مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 912 اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
57- رأى شماره 4710مورخه 1396/5/9 آقاى اصغرشمسى نجف آبادى به شناسنامه شماره 521 کدملى 1091059421 
صادره نجف آباد فرزند حسن درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 153/49 مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 92 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
58- رأى شماره 4008 مورخه 1396/4/21 خانم مهنازصالحى نجف آبادى به شناسنامه شماره 1080211853 کدملى 
1080211853صادره نجف آباد فرزند محمدرضا درششدانگ یک باب خانه به مساحت 143/03 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 130 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11ثبت اصفهان– متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
59- رأى شــماره 4213مورخه 1396/4/26 خانم مینایحیى دارانى به شناسنامه شــماره 1080142789 کدملى 
1080142789 صادره نجف آباد فرزند مصطفى درسه دانگ مشــاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 186/67 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 504 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد 
60- رأى شــماره 4212مورخه 1396/4/26 آقاى عبدالرضاخانى نجف آبادى  به شناســنامه شماره 2239 کدملى 
1092106936 صادره نجف آباد فرزند عبدالمحمود درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 186/67 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 504 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد 
61- رأى شــماره 4006 مورخه 1396/4/21 خانم ناهید شاهسوارى نجف آبادى به شناسنامه شماره 1967 کدملى 
1091254648صادره نجف آباد فرزند حیدرعلى درسه دانگ مشــاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 160/15 
مترمربع که مقدار90/86 مترمربع ازپالك 359 واقع درقطعه 3 بخش 11 ومقدار69/29 مترمربع ازپالك شماره 358 

اصلى واقع درقطعه 3بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
62- رأى شماره 4007 مورخه 1396/4/21 آقاى حامد براتیه  به شناسنامه شماره 912 کدملى 1091591237صادره 
نجف آباد فرزند نصراله  درسه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 160/15 مترمربع که مقدار90/86 
مترمربع ازپالك 359 واقع درقطعه 3 بخش 11 ومقدار69/29 مترمربع ازپالك شماره 358 اصلى واقع درقطعه 3بخش 

11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
63- رأى شماره 4334 مورخه 1396/4/31 خانم مریم جوزى به شناسنامه شماره 357 کدملى 4723474108صادره 
کویت فرزند حشمت اله درششدانگ یک باب خانه به مساحت 76/20مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1فرعى از569اصلى 

واقع درقطعه 5 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
64- رأى شماره 4718مورخه 1396/5/9 آقاى روزبه رضائى به شناسنامه شماره 13535کدملى 1970906847 صادره 
مسجد سلیمان فرزند على صالح درششدانگ یک باب خانه به مساحت 175 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87 اصلى 
واقع دربخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ماك از مالک رسمى آقاى غالمحسین معینى باواسطه وبه صورت عادى مى باشد 
65- رأى شماره 3918 مورخه 1396/4/19 خانم بتول رحمانى پوربه شناسنامه شماره 22994 کدملى 1090227868 
صادره ازنجف آباد فرزند محمد کریم درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 93 مترمربع قسمتى ازپالك 
شماره 518 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان – انتقال ازمالک رسمى آقاى غالمرضا علیخانى نجف آبادى 

باواسطه وبه صورت عادى مى باشد 
66- رأى شــماره 3919 مورخــه 1396/4/19 خانم زهراآذرى نجف آبادى به  شناســنامه شــماره 6070 کدملى 
1092145303 صادره ازنجف آباد فرزند احمد درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 93 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 518 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان – انتقال ازمالک رسمى آقاى غالمرضا علیخانى 

نجف آبادى باواسطه و به صورت عادى مى باشد 
67- رأى شــماره 4978مورخه 1396/4/31 آقاى رمضانعلى مشــایخى پوربه شناســنامه شــماره 266کدملى 
1129424537صادره فریدونشهر فرزند روزعلى درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 241/63 مترمربع قسمتى 
ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان – انتقال ازمالک رسمى آقاى غالمحسین معینى مع 

الواسطه وبه صورت عادى مى باشد 
68- رأى شماره 4080مورخه 1396/4/22آقاى حسین رحیمى به شناسنامه شماره 112کدملى 1128932245صادره 
فریدونشهر فرزند صدمراد درششدانگ یک باب خانه به مساحت 237/50 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87 اصلى 
واقع دربخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ازمالک رسمى آقاى غالمحسین معینى مع الواسطه وبه صورت عادى مى باشد 
69- رأى شماره 4704 مورخه 1396/5/8 آقاى جواد ماه نجف آبادى به شناسنامه شماره 613 کدملى 1141895481 
صادره خمینى شهر فرزند محمدرضا درششدانگ یک باب خانه به مساحت 250/15مترمربع قسمتى ازپالك شماره 

967 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
70- رأى شــماره 3995 مورخه 1396/4/20 خانم صدیقه کبیرزاده نجف آبادى به شناســنامه شماره 947 کدملى 
1090738064 صادره نجف آباد فرزند قربانعلى درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 78 مترمربع قسمتى ازپالك 
شماره 16 واقع درقطعه 4 بخش 11ثبت اصفهان – انتقال از ورثه مالک رسمى آقاى محمود پاك طینت مع الواسطه 

وبه صورت عادى مى باشد 
71- رأى شماره 4190 مورخه 1396/4/25 خانم سمیه سامانى راد به شناسنامه شماره 1169 کدملى 1091326551 
صادره نجف آباد فرزند صفرعلى دردودانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 161 مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 1527/5 واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
72- رأى شــماره 4192 مورخه 1396/4/25 آقاى مهرداد فاضل نجف آبادى  به شناســنامه شــماره 802 کدملى 
1091590133 صادره نجف آباد فرزند رضا قلى  درچهاردانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 161 مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 1527/5 واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
73- رأى شماره 3924 مورخه 1396/4/19 آقاى رضا سلیمانى به شناسنامه شماره 1568 کدملى 1091277753 صادره 
ازنجف آباد فرزند قربانعلى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 244/33 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 743 اصلى 
واقع درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان – انتقال ازمالک رسمى یداله کارشناس احدى از وراث ماه سلطان کارشناس بى 

واسطه وبه صورت عادى مى باشد 
74- رأى شــماره 3387مورخه 1396/3/31 آقاى نعمت اهللا عباســپورنجف آبادى به شناسنامه شماره 81کدملى 
1090995695 صادره نجف آباد فرزند عباس دردودانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 235/43 مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 560 واقع درقطعه 3بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
75- رأى شماره 3385مورخه 1396/3/31 خانم زهرا عابدینى ملک  آبادى به شناسنامه شماره 30کدملى 1091054118 
صادره نجف آباد فرزند حسن  درچهاردانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 235/43 مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 560 واقع درقطعه 3بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
76- رأى شــماره 4054 مورخه 1396/4/22 خانم خدابس کریمى به شناسنامه شماره 583 کدملى 1970561564 
صادره مسجد سلیمان فرزند مراد جون درششدانگ یک باب خانه به مساحت 300 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87 
اصلى واقع دربخش 12ثبت اصفهان- انتقال ازمالک رسمى آقاى غالمحسن معینى باواسطه وبه صورت عادى مى باشد 
77- رأى اصالحى شماره 3691مورخه 1396/4/15 پیرو رأى شماره 2781-1396/3/18 خانم معصومه هاشم زاده 
نجف آبادى به شناسنامه شماره 2094 کدملى 1091413584 صادره نجف آباد فرزند على درسه دانگ مشاع ازششدانگ 
یکباب مغازه وفوقانى به مساحت 40/11مترمربع قسمتى ازپالك شماره 81/7 واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان 

که تاکنون اجرا نشده است – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
78- رأى اصالحى شماره 3692مورخه 4/15/ 1396 پیرو رأى شماره 2779 -1396/3/18 آقاى على محمدى نجف 
آبادى به شناسنامه شماره 4033 کدملى 1090373287 صادره نجف آباد فرزند مرتضى  درسه دانگ مشاع ازششدانگ 
یکباب مغازه وفوقانى به مساحت 40/11مترمربع قسمتى ازپالك شماره 81/7 واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان 

که تاکنون اجرانشده است  – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
79- رأى شماره 3973مورخه 1396/4/20 خانم صنوبر اسدى به شناسنامه شماره 397 کدملى 5559110752 صادره 
کوهرنگ فرزند زلفعلى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 136/20 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 6 اصلى واقع 
دربخش 12ثبت اصفهان – انتقال ازمالک رسمى آقاى على محمد نادعلى نجف آبادى مع الواسطه به صورت عادى 

مى باشد 
80- رأى شــماره 5370مورخه 1396/5/29 خانم بتول صالحى نجف آبادى به شناســنامه شــماره 558کدملى 
1091039526 صادره نجف آباد فرزند غالمعلى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 144/42مترمربع قسمتى ازپالك 
شماره 1357واقع درقطعه 1 بخش 11 ثبت اصفهان- انتقال ملک از مالک رسمى آقاى احمد نوراهللا مع الواسطه وبه 

صورت عادى مى باشد  
81- رأى شماره 4297 مورخه 1396/4/31 خانم آمنه لک به شناسنامه شماره 400 کدملى 4848762626 صادره ازنا 

فرزند صفرعلى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 250 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87 اصلى واقع دربخش 12ثبت 
اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى آقاى غالمحسین معینى مع الواسطه وبه صورت عادى  مى باشد 

82- رأى شماره 3745 مورخه 1396/4/17 آقاى محمدرضا عابدینى به شناسنامه شماره 21 کدملى 1091448485 
صادره نجف آباد فرزندمحمدجعفردرششدانگ یک باب خانه به مساحت 200/67 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 333 

اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11ثبت اصفهان –  متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
83- رأى شــماره 2462 مورخه 1396/3/8 آقاى فرهاد ابراهیم نیا نجف آبادى به شناســنامه شماره 1078 کدملى 
1091361460 صادره نجف آباد فرزند اسماعیل درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 124/78 مترمربع قسمتى 
ازپالك شماره 5 فرعى از732 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 

84- رأى شــماره 4254 مورخه 1396/4/27 خانم خاورمقنى باشــى نجف آبادى به شناسنامه شماره 466 کدملى 
1090940785 صادره نجف آباد فرزند عزیزاله درششدانگ یکباب خانه به مساحت 136/20 مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 59 واقع درقطعه 6بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
85- رأى شماره 4189 مورخه 1396/4/25 آقاى محمد پازاج به شناسنامه شماره 1533کدملى 1091277400 صادره 
نجف آباد فرزند اکبردرششدانگ یک باب خانه به مساحت 199/16 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 835/43 واقع درقطعه 

3 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
86- رأى شــماره 4062 مورخــه 1396/4/22 خانم بتول شــائى اصفهانى به شناســنامه شــماره 419 کدملى 
1283573611صادره اصفهان فرزند على درششدانگ یکباب خانه به مساحت 175/96 مترمربع  قسمتى ازپالك 31/2 
به مساحت 136/81 مترمربع و قسمتى ازپالك 31 باقیمانده  به مساحت 39/15 مترمربع واقع درقطعه 9 بخش 11 ثبت 

اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
87- رأى شماره 13695مورخه 1395/11/12 آقاى سید مهدى حسینى به شناسنامه شماره 2 کدملى 4623040143 
صادره شهرکرد فرزند سید ابراهیم درچهاردانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 151/33 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 564 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11ثبت اصفهان 
88- رأى شماره 13697مورخه 1395/11/12 خانم فهیمه على بابائى  به شناسنامه شماره 1500 کدملى 1091227772 
صادره نجف آباد فرزند محمدرضا دردودانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 151/33 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 564 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
89- رأى شــماره 4772 مورخــه 1396/5/11 آقــاى محمــود کمالى زازرانى به شناســنامه شــماره 5 کدملى 
1091582165صادره نجف آباد فرزند حسین درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 179/68 مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 1058/1واقع درقطعه 3 بخش 11ثبت اصفهان -متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
90- رأى شــماره 4773 مورخه 1396/5/11 خانم مریم منوچهرى نجف آبادى به شناسنامه شماره 3330کدملى 
1091347204صادره نجف آباد فرزند محمدرضا درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 179/68 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1058/1واقع درقطعه 3 بخش 11ثبت اصفهان -متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

91- رأى شــماره4071 مورخه 1396/4/22 آقاى مجتبى معینى نجف آبادى به شناســنامه شــماره 594کدملى 
1091549125صادره نجف آباد فرزند محمود درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 166/60 مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 930 واقع درقطعه 7 بخش 11ثبت اصفهان -متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
92- رأى شماره4069 مورخه 1396/4/22 خانم رضوان مختارى  به شناسنامه شماره 980کدملى 1091134413صادره 
نجف آباد فرزند حسینعلى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 166/60 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 

930 واقع درقطعه 7 بخش 11ثبت اصفهان- متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
93- رأى اصالحى شماره 3982 مورخه 1396/4/20 پیرو رأى شماره 2891 مورخه 1396/3/21 آقاى  مصطفى على 
نقى پورنجف آبادى به شناسنامه شــماره 1080118691 کدملى 1080118691 صادره ازنجف آباد فرزند عباسعلى 
درششدانگ یکبابخانه به مساحت 233/08 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 857 واقع درقطعه 2 بخش 11 ثبت اصفهان 

که دررأى قبلى ابعاد اشتباه ذکرگردیده بود وتاکنون اجرا نشده است -متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
94- رأى شماره 4364مورخه 1396/5/1 آقاى حسین على منصورى به شناسنامه شماره 41 کدملى 1129723097 

صادره فریدونشهر فرزند درویشعلى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 136/50 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87 
اصلى واقع دربخش 12 ثبت  اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى غالمحسین معینى باواسطه و به صورت عادى  مى 

باشد 
95- رأى شــماره 3653 مورخه 1396/4/14 آقاى عباســعلى جابرى نجف آبادى به شناسنامه شماره 210 کدملى 
1090897650 صادره نجف آباد فرزند غالمعلى درششدانگ یک  باب خانه به مساحت 126 مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 1026 اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
96- رأى شماره 4828 مورخه 1396/5/14 آقاى رضا آیتى پوربه شناسنامه شماره 2515 کدملى 1091261581صادره 
نجف آباد فرزند کریم درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 112/37مترمربع قسمتى ازپالك شماره 

1214/5 واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
97- رأى شــماره 4829 مورخــه 1396/5/14 خانم نــدا طاهریان قهفرخى به شناســنامه شــماره 294 کدملى 
4622611521صادره شهرکرد فرزند سیدمجید درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 112/37مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 1214/5 واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
98- رأى شماره 3990مورخه 1396/4/20 آقاى اصغرشاهپورى به شناسنامه شماره 837 کدملى 1091101590 صادره 
نجف آباد فرزند رضا درششدانگ یکباب خانه به مساحت 136/04 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1527 واقع درقطعه 10 

بخش 11 ثبت اصفهان -متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
99- رأى شماره 1264 مورخه 1396/2/13خانم عصمت اکرامیان به شناسنامه شماره251 کدملى 1090938632صادره 
نجف آباد فرزند محمد جعفر درششدانگ یک باب خانه به مساحت 155 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1044 اصلى واقع 

درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان -متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
100- رأى شماره 4740 مورخه 1396/5/10 خانم زیبنده کیان به شناسنامه شماره 42کدملى 0321333519صادره 
کرج فرزند عالءالدین درششدانگ یک باب خانه به مساحت 161/56مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87 اصلى واقع 

دربخش 12ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى آقاى غالمحسین معینى باواسطه وبه صورت عادى مى باشد 
101- رأى شماره 4267 مورخه 1396/4/27 آقاى ســعید موالئى نجف آبادى به شناسنامه شماره 30985کدملى 
1090307926صادره نجف آباد فرزند مصطفى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 102 مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 938 واقع درقطعه 7 بخش 11ثبت اصفهان -متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
102- رأى شــماره 3970 مورخــه 1396/4/20 آقاى اکبرلطفى نجف آبادى به شناســنامه شــماره 621 کدملى 
1090842341 صادره نجف آباد فرزند رمضان درششدانگ یکباب خانه به مساحت 176/90 مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 135 واقع درقطعه 6 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
103- رأى شماره 4225مورخه 1396/4/27 آقاى على کیماسى به شناسنامه شماره 352 کدملى 1129282864صادره 
فریدونشهر فرزند محمد درششدانگ یکباب خانه به مساحت 157/23 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 968 واقع درقطعه 

3 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
104- رأى شــماره 4260 مورخــه 1396/4/27 آقــاى ابراهیــم محمدى به شناســنامه شــماره 258کدملى 
1090954514صادره نجف آباد فرزند بهرام درششدانگ یکباب خانه به مساحت 247/50 مترمربع قسمتى ازپالك 
شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى ورثه غالمحسین معینى باواسطه 

وبه صورت عادى مى باشد 
105- رأى شماره 4185مورخه 1396/4/25 آقاى على طاهرى به شناسنامه شماره 1612 کدملى 1091183031صادره 
نجف آباد فرزند کاظم درششدانگ یک باب خانه به مساحت 120/78 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 162 اصلى واقع 

درقطعه 6 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
106- رأى شماره 4722مورخه 1396/5/9 آقاى محمد فدائى به شناسنامه شماره 557 کدملى 1091240493 صادره 
ازنجف آباد فرزند اصغر درششدانگ یک باب خانه به مساحت 159/95 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 10 فرعى از450 
اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان –انتقال ملک ازمالک رسمى فتح اهللا فاضل بالواسطه وبه صورت عادى 

مى باشد 
107- رأى شماره 5266 مورخه 1396/5/26 آقاى حسینعلى عطوفى به شناسنامه شماره 946 کدملى 1090961391 
صادره نجف آباد فرزند عبداله درششدانگ یک باب مغازه باطبقه فوقانى وتحتانى تجارى به مساحت 70/36 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 959 اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11ثبت اصفهان – انتقال ملک از مالک رسمى مسعود هادى 

احدى ازوراث رضا هادى باواسطه وبه صورت عادى مى باشد
108- رأى شماره 4979مورخه 1396/5/21 خانم الهه مهرآمیزنجف آبادى به شناسنامه شماره 1080111786 کدملى 
1080111786 صادره نجف آباد فرزند رمضانعلى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 183/20 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 742 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
109- رأى شــماره 5051مورخــه 1396/5/23 آقاى على رضا محمدى به شناســنامه شــماره 25067 کدملى 
10902498598 صادره نجف آباد فرزند عباسعلى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 225/44 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 1064 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
110- رأى شماره 4986 مورخه 1396/5/21 آقاى عبداله بهرامى به شناسنامه شماره 31کدملى 5759722654 صادره 
چادگان فرزند اسداله درششدانگ یک باب خانه به مساحت 147/25 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 532/1 واقع درقطعه 

7 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
111- رأى شماره 4978 مورخه 1396/5/19 آقاى حسین صفرى به شناسنامه شماره 479کدملى 1091077975 صادره 
نجف آباد فرزند ابراهیم درششدانگ یکباب مغازه به مساحت 23/70مترمربع قسمتى ازپالك شماره 936 اصلى واقع 

درقطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
112- رأى شماره 4997  مورخه 1396/5/21 خانم پردیس منتظرى نجف آبادى به شناسنامه شماره 13709کدملى 
1092221476صادره نجف آباد فرزند على درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 334/41 مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 362 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
113- رأى شماره 4998  مورخه 1396/5/21 آقاى ناصرحبیب اللهى نجف آبادى  به شناسنامه شماره 4815کدملى 
1091440808صادره نجف آباد فرزند محمدرضا درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 334/41 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 362 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
114- رأى اصالحى شــماره 4061 مورخه 1396/4/22 پیرو رأى شماره 2485 مورخه 1396/3/9 آقاى  محمدرضا 
انتشارى  نجف آبادى به شناسنامه شماره  23110  کدملى 1090229021 صادره ازنجف آباد فرزند بداهللا درقسمتهایى 
ازیکباب مغازه به مساحت 51/23 مترمربع که قسمت شرقى برروى پالك 809 به مساحت 5/39 مترمربع وقسمت 
میانى مقدارى ازیک کوچه متروکه که مجهول مى باشد وقسمت غربى برروى پالك 793/1 به مساحت 45/84 مترمربع 
واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان که دررأى قبلى مساحت اشتباها 59/78 مترمربع ذکر شده بود وتاکنون اجرانشده 

است - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
115- رأى شــماره 5233مورخه 1396/5/25 خانم صدیقه چمى نجف آبادى به شناســنامه شــماره 371 کدملى 
1091067491 صادره نجف آباد فرزند عبدالحسین درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 198/53 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 496 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
116- رأى شــماره 5234 مورخه 1396/5/25 آقاى محمدرضا جمشــیدیان به شناســنامه شــماره 925 کدملى 
1091471770 صادره نجف آباد فرزند رمضانعلى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 198/53 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 496 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
117- رأى شــماره 4712مورخه 1396/5/9 آقاى محمد معینى نجف آبادى به شناســنامه شــماره 498کدملى 
1091597146صادره نجف آباد فرزند عبدالحسین درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 97/92 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 897/6 واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

118-  رأى شــماره 4717مورخه 1396/5/9 خانم عزت برخوردارنجف  آبادى به شناســنامه شــماره 927کدملى 
1091591385صادره نجف آباد فرزند مهدى  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 97/92 مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 897/6 واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
119- رأى شــماره 5262 مورخه 1396/5/26 آقاى مجتبى گلشــادى قلعه شاهى به شناســنامه شماره 3 کدملى 
1091796319صادره نجف آباد فرزند مصطفى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 156/15 مترمربع قسمتى ازپالك 
شماره 880 اصلى واقع درقطعه 9 بخش 11 ثبت اصفهان –انتقال ملک ازمالک رسمى ابراهیم حبیب اللهى احدى ازوراث 

على حبیب اللهى باواسطه وبه صورت عادى مى باشد 
120- رأى شــماره 4972مورخه 1396/5/19آقاى محمد على میرخلف زاده به شناســنامه شــماره 511کدملى 
1285573889صادره اصفهان فرزند حسین درششدانگ یک باب خانه به مساحت 152مترمربع قسمتى ازپالك شماره 

519 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11ثبت اصفهان- متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
121- رأى شماره 4079 مورخه 1396/4/22 خانم وجیهه حاج اسماعیلى نجف آبادى به شناسنامه شماره 705 کدملى 
1091269106 صادره نجف آباد فرزند محمد درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 112/57 مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 678 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
122- رأى شماره 4078 مورخه 1396/4/22 آقاى حسینعلى حاجى  اسماعیلى نجف آبادى به شناسنامه شماره 1203 
کدملى 1091302121 صادره نجف آباد فرزند محمدعلى  درســه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
112/57 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 678 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
123- رأى شماره 4833 مورخه 1396/5/14 آقاى محســن رحمانى قهدریجانى به شناسنامه شماره 259 کدملى 
1111137757 صادره فالورجان فرزند حیدرعلى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 205/25 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 901 اصلى واقع درقطعه 9 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
124- رأى شماره 4778 مورخه 1396/5/11 آقاى حسین اقاپارسه به شناسنامه شماره 3075 کدملى 4170979699 
صادره الیگودرز فرزند مریداقا درششدانگ یک باب خانه به مساحت 163/75مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى 

واقع دربخش 12ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى آقاى غالمحسین معینى باواسطه وبه صورت عادى مى باشد 
 125- رأى شماره 4262 مورخه 1396/4/27 آقاى محمد سالدورگر به شناسنامه شماره 98 کدملى 1090995865 
صادره نجف آباد  فرزند حسین  درششدانگ یک باب مغازه  به مساحت 29/40 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 764/13 

اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
126-   رأى شــماره 5037 مورخه 1396/5/23 خانم زهره مهدیه نجف آبادى به شناســنامه شماره 2144 کدملى 
1091336326 صادره نجف آباد فرزند حسینعلى  درششدانگ یک باب خانه به مساحت 171/03 مترمربع قسمتى 
ازپالك شماره 8 فرعى از 416  اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

127- رأى شــماره 4957 مورخه 1396/5/18 خانم ناهید عابدینى  نجف آبادى به شناسنامه شماره 2103  کدملى 
1091207623 صادره نجف آباد  فرزند محمود  درششدانگ یک باب مغازه  به مساحت 19/95مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 424 اصلى واقع درقطعه 11 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
128- رأى شماره 5079 مورخه 1396/5/23 آقاى خداداد دقیقى به شناسنامه شماره 27  کدملى 1090894562  صادره 
نجف آباد  فرزند بخشعلى  درششدانگ یک باب گاراژ به مساحت 928/70 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 6 اصلى واقع 
دربخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى آقاى احمد باستانى احدى ازورثه ابوالقاسم باستانى باواسطه 

وبه صورت عادى مى باشد 
129- رأى شماره 5039 مورخه 1396/5/23 آقاى رسول کاظمى پور نجف آبادى  به شناسنامه شماره 435  کدملى 
1091627894 صادره نجف آباد  فرزند مصطفى  درسه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 91/58 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 633 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

130- رأى شــماره 5038 مورخه 1396/5/23 خانم فهیمه ناصحى نجف آبادى  به شناسنامه شماره 5306 کدملى 
1092280960 صادره نجف آباد  فرزند مرتضى  در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 91/58  مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 633  اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

131- رأى شــماره 5269 مورخه 1396/5/26 آقاى علیرضا گلى نجف آبادى  به شناســنامه شماره 2453 کدملى 
1092252411 صادره نجف آباد  فرزند ابوالقاسم  درششدانگ یک باب خانه به مساحت 148/60 مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 309 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
132- رأى شماره 2908 مورخه 1396/3/21 آقاى یداهللا مرادى  به شناسنامه شماره 1580 کدملى 1159117535 
صادره فریدن  فرزند امین اله درششدانگ یک باب خانه به مساحت 144/90 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87 اصلى 
واقع در بخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک از مالک رسمى ورثه غالمحسین معینى به صورت عادى وباواسطه مى باشد
133- رأى شماره 4954 مورخه 1396/5/18 آقاى پژمان صادقى  به شناسنامه شماره 6 کدملى 1091750866 صادره 
نجف آباد  فرزند محمود  درششدانگ یک باب خانه به مساحت 210/44 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 38  فرعى از835 

اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
134- رأى شــماره 4971مورخه 1396/5/19 خانم آزاده منتظرى نجف آبادى به شناسنامه شماره 29132 کدملى 
1090289391 صادره نجف آباد فرزند على محمد درششدانگ یکباب خانه به مساحت 125/46 مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 419 اصلى واقع درقطعه 11 بخش 11 ثبت اصفهان- متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد 
135- رأى شــماره 4077مورخه 1396/4/22 آقاى مجید موالئى نجف آبادى به شناســنامه شــماره 977کدملى 
1091246203 صادره نجف آباد فرزند مصطفى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 102/60 مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 938 واقع درقطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
136- رأى شــماره 2938 مورخه 1396/5/26 آقاى رضا عطائى نجف آبادى به شناســنامه شــماره 246 کدملى 
1091464987 صادره نجف آباد فرزند رجب درششدانگ یکباب خانه به مساحت 145/50 مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 620 واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
137- رأى شــماره 2755 مورخه 1396/3/18 خانم طیبه نادرخانى نجف آبادى به شناســنامه شماره 736 کدملى 
1091174271صادره نجف آباد فرزند احمد درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 103/21مترمربع که 
قسمت واقع شده برروى پالك شماره 468به مساحت 36/96 مترمربع وقسمت واقع شده برروى پالك شماره 468/1به 

مساحت 66/25 مترمربع واقع درقطعه 5 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
138- رأى شماره 2753 مورخه 1396/3/18 آقاى ابراهیم عموعلى اکبرى نجف آبادى به شناسنامه شماره 1261 کدملى 
1091199205 صادره نجف آباد فرزند فرج اهللا  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 103/21مترمربع 
که قسمت واقع شده برروى پالك شماره 468به مســاحت 36/96 مترمربع وقسمت واقع شده برروى پالك شماره 

468/1به مساحت 66/25 مترمربع واقع درقطعه 5 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
139- رأى شــماره 52365 مورخه 1396/5/25 آقاى قربان على میکالنى آخوره به شناســنامه شماره 22 کدملى 
1129484191 صادره فریدونشهر فرزند حاجى محمد درششدانگ یکباب خانه به مساحت 70/24 مترمربع قسمتى 
ازپالك شماره 87 اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى ورثه غالمحسین معینى 

بصورت عادى ومع الواسطه  مى باشد 
140- رأى شــماره 5414 مورخه 1396/5/29 آقاى احمد جوشیار نجف آبادى به شناســنامه شماره 667 کدملى 
1091156956 صادره نجف آباد فرزند ابوالقاسم درچهاردانگ مشــاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 161/92 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 229 واقع  درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

141- رأى شــماره 5415 مورخه 1396/5/29 خانم زهرا دهقانى ســامانى به شناسنامه شــماره 26819 کدملى 
1090266162 صادره نجف آباد فرزند کریم دردودانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 161/92 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 229 واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى دو دانگ مشاع ازمورد تقاضا را طبق قولنامه 

عادى ازمالک رسمى آقاى احمد جوشیار خریدارى نموده است 
142- رأى شــماره 5403 مورخــه 1396/5/29 آقاى امیرحســین ســهرابى رنانى به شناســنامه شــماره 65 
کدملى1290318484صادره اصفهان فرزند اسداله درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 196/29 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1259 واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
143- رأى شــماره 5405 مورخه 1396/5/29خانم فرزانه کاظمى نجف آبادى به شناســنامه شماره 572کدملى 
1091172633 صادره نجف آباد فرزند عباسعلى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 196/29مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 1259واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
144- رأى شماره 5395 مورخه 1396/5/29 خانم رویا حقیقى به شناسنامه شماره 10171 کدملى 1092186298 
صادره نجف آباد فرزند غالمرضا درسه دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 228/95مترمربع قسمتى 
ازپالك شماره 835/21 (که درراستاى استانداردسازى  بشماره 835/38 اصالح گردید ) واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
145- رأى شــماره 5397 مورخه 1396/5/29 خانم زهره  داورى نجف آبادى  به شناســنامه شــماره 24431 
کدملى 1090242239 صادره نجف آباد فرزند محمود  درسه دانگ مشــاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 
228/95مترمربع قسمتى ازپالك شماره 835/21 (که درراستاى استانداردسازى  بشماره 835/38 اصالح گردید ) 

واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان
146- رأى اصالحى شماره 5000 مورخه 1396/5/22 پیرو رآى شماره 10298 مورخه 1395/8/25 مالکیت آقاى 
رضاقلى جهانیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 383 کدملى 1091447251 صادره نجف آباد فرزند مصطفى 
درششدانگ یکباب مغازه به مساحت 60/65 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 704/1 واقع درقطعه 5 بخش 11 ثبت 

اصفهان که درراى قبلى اشتباها پالك 329 ذکرشده بود –متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
147- رأى شماره 6009 مورخه 1396/6/19 آقاى غالمعلى رفیعى طاقانکى به شناسنامه شماره 1734کدملى 
4620577294صادره شهرکرد فرزند ناصرقلى نسبت به کلیه حقوق قطعیه وعینیه وحکمیه متقاضى نسبت به 
20/433 سهم مشاع از 93600ســهم اراضى مزروعى دایر با آیش موجود به استثناى اراضى بایر وموات 48 حبه 
مشاع ازششدانگ 72 حبه شــش دانگ قریه جالل اباد على اباد پالك 445 واقع دردهستان لنجان بخش 9 ثبت 

اصفهان –انتقال ملک ازمالک رسمى على صادقى باواسطه وبه صورت عادى مى باشد
148- رأى شماره 5413 مورخه 1396/5/29 آقاى حسین پورهادى به شناسنامه شماره 1510کدملى 1091182019 
صادره نجف آباد فرزند احمد درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 106/97 مترمربع قسمتى از پالك 

شماره 111/9 واقع درقطعه 6 بخش 11ثبت اصفهان –متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
149- رأى شماره 5411 مورخه 1396/5/29 خانم فاطمه زینلى نجف آبادى  به شناسنامه شماره 1463 کدملى 
1091276714  صادره نجف آباد فرزندعبدالحمید  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 106/97 
مترمربع قسمتى از پالك شماره 111/9 واقع درقطعه 6 بخش 11ثبت اصفهان –متقاضى مالک رسمى مشاعى مى 
باشد.تاریخ انتشار نوبت اول: 96/6/27 تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/7/11 م الف: 5884 حسین زمانى   رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالك نجف آباد /6/723
حصر وراثت

افتخارالسادات میرزمانى دهکردى داراى شناسنامه شماره 1319 به شرح دادخواست به کالسه 1899/96 از این 
شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید محسن میرزمانى دهکردى به 
شناسنامه 7883 در تاریخ 96/3/12 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به 2 پسر و 5 دختر: 1- سید محمد میرزمانى دهکردى به ش.ش 731 نسبت با متوفى فرزند 2- سید احمد میرزمانى 
دهکردى به ش.ش 1082 نسبت با متوفى فرزند 3- منصوره سادات میرزمانى دهکردى به ش.ش 48515 نسبت 
با متوفى فرزند 4- زهرا میرزمانى به ش.ش 47213 نسبت با متوفى فرزند 5- افتخار السادات میرزمانى دهکردى به 
ش.ش 1319 نسبت با متوفى فرزند 6- مریم السادات میرزمانى به ش.ش 1423 نسبت با متوفى فرزند 7- مژگان 
میرزمانى دهکردى به ش.ش 51968 نسبت با متوفى فرزند والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى 
ظرف یک ماه به شورا  تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 19741 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان/6/659
 ابالغ اجراییه

شــماره پرونــده: 139604002129000134/1 شــماره بایگانــى پرونــده: 9600165 شــماره ابالغیــه: 
139605102129000667 ابالغ اجراییه موضوع پرونده کالسه 9600165 به اقاى کمال شعاعى بدین وسیله به 
آقاى کمال شعاعى، نام پدر: بابا، شماره شناسنامه: 1، شماره/ شناسه ملى: 6049895422، متولد: 1332/02/02، به 
نشانى: ملک آباد ك جوشکارى منزل شخصى کدپستى 8476154348 ابالغ مى شود که بانک ملى زرین شهر به 
استناد قرارداد بانکى شماره 6601519399003 مورخ 1393/10/30 جهت وصول مبلغ 97/400/000 ریال بابت 
اصل تسهیالت و خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ 1396/05/10 و از تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهى مبلغ 74/624 
ریال بابت خسارت تاخیر روزانه طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به کالسه 9600165 در 
این واحد تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1396/05/19 مامور، ابالغ واقعى به شما در نشانى فوق الذکر به شرح 
اعالمى بستانکار میسر نگردیده است، لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک 
مرتبه در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهى که 
روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماید، عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. م الف: 

839 واحد اجراى اسناد رسمى لنجان /6/239
حصر وراثت

زهره طهانى داراى شناسنامه شماره 792 به شرح دادخواست به کالسه 1923/96  از این شورا درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان پرستو کرمى ورنامخواستى بشناسنامه 1160216134 در تاریخ 
96/4/3 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک دختر و مادر و پدر: 
1- هستى کثیرى بابوکانى به ش.ش 1276029578 نسبت با متوفى فرزند 2- زهره طهانى به ش.ش 792 نسبت 
با متوفى مادر 3- احمد کرمى به ش.ش 11 نسبت با متوفى پدر والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست

 مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 19723  شعبه 10 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان /6/606
حصر وراثت

اکبر سلیمانى دهنوى به عنوان ذى نفع داراى شناسنامه شماره 127 به شرح دادخواست به کالسه 1924/96  از این 
شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان احمد سلیمانى دهنوى بشناسنامه 779 
در تاریخ 89/3/14 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- منصور 
سلیمانى دهنوى به ش.ش 2821 نسبت با متوفى فرزند 2- معصومه سلیمانى دهنوى به ش.ش 61 نسبت همسر 
متوفى والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد 

شد. م الف: 19733  شعبه 10 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /6/616
 ابالغ اجراییه

شــماره پرونــده: 8804002129000075/1 شــماره بایگانــى پرونــده: 8800080 شــماره ابالغیــه: 
139605102129000668 بدینوسیله به شرکت پدیده سازان زاگرس مدیون پرونده اجرایى کالسه 8800080 
واحد اجراى اسناد رسمى لنجان و کالسه شماره 8802584/3 اداره سوم اجراى اسناد رسمى تهران به نشانى لنجان 
چمگردان خ صاحب الزمان پ 23 ابالغ میگردد: طبق گزارش مورخ 95/7/7 کارشناس رسمى دادگسترى، پالکهاى 
ثبتى 121/3042 و 121/472 بخش 11 تهران واقع در ثبت کن مورد وثیقه سند رهنى شماره 6589 تنظیمى به 
ترتیب به مبلغ 2/300/000/000 و مبلغ 2/000/000/000 ریال ارزیابى گردیده. لذا چنانچه به مبلغ ارزیابى پالکهاى 
مذکور معترض مى باشید، اعتراض کتبى خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ ابالغ این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکى 
دستمزد کارشناس تجدیدنظر به مبلغ 6/300/000 ریال و 6/200/000 ریال واریز به حساب سیبا 0103134800001 
نزد بانک ملى به نام کانون کارشناسان رسمى دادگسترى به دفتر اداره سوم اجراى اسناد رسمى تهران واقع در چهارراه 
جهان کودك- 34 ساختمان معاونت اجراى اسناد رسمى طبقه دوم تسلیم نمایید. ضمناً به اعتراضى که خارج از موعد 
یا فاقد فیش بانکى دستمزد کارشناس تجدیدنظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. ضمنا چنانچه مورد وثیقه بیمه 
مى باشد به اداره سوم اجراى اسناد رسمى تهران اعالم نمایید. م الف: 840 رئیسى زاده- رییس واحد اجراى اسناد 

رسمى لنجان /6/749
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سپاهانى هاسپاهانى ها به شب نشینى پایان دهند

روزى که ذوب آهن 
الهالل را 

نقره داغ کرد
13

11

آگهى مناقصه
نوبت
اول

شهردارى گلدشت به موجب مصوبه شماره 96/432/ش مورخ 96/5/22 شوراى 
محترم اسالمى شهر در نظر دارد نسبت به تامین نیروى انسانى مجرب و کارآزموده 
براى انجام امور خدماتى و پشــتیبانى به مدت یکسال از طریق مناقصه عمومى 
اقدام نماید. لذا شرکتهاى واجد شرایط مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر 
و اخذ فرم پیشنهاد تا تاریخ 96/7/15 به شهردارى مراجعه و پیشنهادات خود 
را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز یکشنبه مورخ 96/7/16 به دبیرخانه حراست 

شهردارى تحویل نمایند. 
تلفن تماس: 7- 03142232006

مهدى غالمى- شهردار گلدشت

آگهى مزایده  (مرحله دوم)
نوبت 
دوم

پیرو آگهى مزایده شماره 11330 مورخ 96/5/29 شــهردارى آران و بیدگل در نظر دارد به 
استناد مصوبه شماره 832 مورخ 96/5/2 شوراى اسالمى شهر آران و بیدگل نسبت به فروش 
دو قطعه زمین با کاربرى مسکونى واقع در بلوك 10 شهرك گلستان طبق کارشناسى به شرح 
ذیل اقدام نماید، لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت به عمل مى آید جهت اطالع از شرایط، اخذ 
مدارك و شرکت در مزایده حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهى به 

شهردارى آران و بیدگل مراجعه نمایند. 
ضمناً هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده مى  باشد. (کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات 

مختار مى باشد)
- قطعه شماره 44 به مساحت 117 م.م از قرار هر مترمربع 2/200/000 ریال.
- قطعه شماره 36 به مساحت 117 م.م از قرار هر مترمربع 2/300/000 ریال.

فهیمه فرزانگان- سرپرست شهردارى آران و بیدگل

جامع ترین  جذاب ترین  متفاوت ترین مرکزخریدجامع ترین  جذاب ترین  متفاوت ترین مرکزخرید
نقدو اقساط کشورنقدو اقساط کشور خرید انواع:خرید انواع:

لوازم خانگى برقى ایرانى و لوازم خانگى برقى ایرانى و خارجىخارجى
سیستم هاى صوتى و تصویرىسیستم هاى صوتى و تصویرى

ظروف و لوازم آشپزخانه : ظروف و لوازم آشپزخانه : چینى.بلور. پالسکوچینى.بلور. پالسکو
انواع فرش.گلیم.موکت و ...انواع فرش.گلیم.موکت و ...
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دوربین هاى مداربسته . کاالى بهداشتى ساختماندوربین هاى مداربسته . کاالى بهداشتى ساختمان

سیستمهاى سیستمهاى سرمایشى و گرمایشى : انواع کولر. پکیج.رادیاتورسرمایشى و گرمایشى : انواع کولر. پکیج.رادیاتور
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هر ماه فقط 580 هزار تومان
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یون مى آید
به تلویز

یون مى آید
به تلویز

چرا لباس هاى 
«شهرزاد» را همه
 دوست
 دارند؟
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والدین بى رحم، مورچه هاى گرسنه و 
دوقلوهاى رها شده در کنار سطل زباله 14

15 شیائومىشیائومى
  Mi Mix 2Mi Mix 2  
معرفى معرفى شدشد

بارها شده در کنار سطل زباله سش زبر زدر سا ره طلد هنار طده لک شد
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این افراد انگور نخورند

استقالل اسیر سهم خواهى هاست
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کارگردان فیلم «خفه گى» گفت: دور اول نگارش فیلمنامه به پایان 
رسیده و در حال حاضر بازنویسى دور دوم را انجام مى دهم که همین 
هفته به اتمام مى رسد و تا این بازنویسى صورت نگیرد نمى توان در 

مورد انتخاب بازیگران تصمیم نهایى را گرفت.
فریدون جیرانى درخصوص اخبار منتشر شده مبنى بر حضور دو بازیگر 
ســینما در فیلم جدیدش گفت: هنوز در مورد بازیگران قطعى فیلم 
«آشفتگى» تصمیم نهایى گرفته نشــده و حضور حامد بهداد و نوید 
محمدزاده در حد احتمال است. مذاکراتى با این دو عزیز صورت گرفته 
اما اینکه قطعاً در این فیلم بازى کنند هنوز مشخص نشده و مذاکرات 

به نتیجه نرسیده است.
کارگردان فیلم «خفه گى» درباره بازگشت خود به تلویزیون تصریح 
کرد: به امید خدا اگر همه شرایط مســاعد بوده و مشکلى پیش نیاید 

این فیلم از نیمه دوم مهر ماه جلوى دوربین خواهد رفت. براى ساخت 
سریالى تلویزیونى«پاییزتنهایى» صحبت هایى شده و اگر مشکلى 

پیش نیاید بعد از این فیلم، ساخت سریال را آغاز خواهیم کرد.
جیرانى ساخت سریال جدید خود را وابسته به برخى شرایط اعالم و 
خاطرنشان کرد: همه این اتفاقات به شــرایط بستگى دارد و اینطور 
نیســت که چیزى را قطعى بگویــم. در حال حاضر ســاخت فیلم 
«آشفتگى» قطعى بوده و براى فجر امسال آماده مى شود. اینکه در چه 
زمانى سریال ساخته شود به تهیه کننده، مسئولین تلویزیون و کلیت 

شرایط بستگى دارد.
گفتنى اســت جیرانى در آخرین مصاحبه خود با میزان مضمون این 
سریال را اینگونه شرح داد: این سریال به جوانان پرداخته و موضوع 
بلندپروازى برخى از آنها را روایت مى کند. هنوز در مورد اینکه « پاییز 
تنهایى» در چه زمانى و کجا پخش شود تصمیمى گرفته نشده و در 

حال برنامه ریزى هستیم.

جدیدترین تصویر از بتمن در فیلم پرستاره «لیگ عدالت» ساخته «زك اسنایدر» و بازى بازیگرانى همچون «هنرى 
کویل»، «بن افلک» و «گال گدوت» منتشر شد.

در حال حاضر فیلمبردارى «لیگ عدالت» به پایان رسیده و فیلم مراحل پایانى پس از تولید خود را مى گذارند. این 
فیلم ابَرقهرمانى بر اساس تیم ابرقهرمانى به همین نام ساخته شده است.

«لیگ عدالت» پنجمین فیلم در مجموعه فیلم هاى دنیاى سینمایى «دى سى کامیکس» به کارگردانى «زك 
اسنایدر» و نویسندگى «کریس تریو» است.

این فیلم در 17 نوامبر سال 2017 اکران خود را در آمریکاى شمالى آغاز خواهد کرد. داستان این فیلم به ادامه راه 
«بتمن» پس از برخورد با «سوپرمن» در فیلم قبلى مى پردازد.

«بتمن» که پس از کشته شدن «سوپرمن» دچار دگرگونى روحى شده به کمک زن شگفت انگیز به دنبال افرادى 
مى گردد که از  «استپن ولف» و ارتش او در مقابل جعبه هاى سه گانه که در روى زمین هست محافظت کنند.

عالوه بر این بازیگران خبرهایى از حضور «جرارد لتو» در نقش «جوکر» در این فیلم به گوش مى رسد که هنوز از 
سوى عوامل تولیدى فیلم تأیید نشده است.

«زك اســنایدر»، کارگردان این فیلم پیش از این، کارگردانى فیلم هایى همچون «مرد ساعتى»، «سوپرمن»، 
«سوپرمن علیه بتمن» و تهیه کنندگى «جوخه خودکشى» را بر عهده داشته است.

بازیگر سریال «یوسف پیامبر(ع)» گفت: من از سینما 
نرفته ام که بخواهــم باز گردم. هــر روز و هر هفته 

فیلمنامه هــاى زیادى به من مى رســد و آنها را 
مطالعه مى کنم امــا هیچکدام مرا براى بازى 

جذب نمى کند. من عاشق سینما و بازیگرى 
هستم اما فیلمنامه خوب کجاست که بازى 

کنم.
محمود پاك نیت درخصوص حضور خود در سریال 

«آشوب» گفت: به تازگى فیلمبردارى بخش هایى 
که من در سریال «آشوب» داشتم به پایان رسیده اما 
تصویربردارى بخش هاى دیگر کار همچنان ادامه دارد.
وى با تمجید از متن و فیلمنامه سریال «آشوب» ادامه 

داد: سریال «آشوب» بســیار گیراست و قصه 
دلنشینى دارد. مطمئن هستم که مخاطب بعد 

از دیدن چند قسمت ابتدایى جذب اثر شده 
و ادامه سریال را دنبال مى کند. کارگردان 
این مجموعه امیر پوروزیرى با اینکه کار 
اول خود را تجربه مى کــرد اما فردى 

بسیار با استعداد و توانمند بود.
وى دلیل موفقیت آثار سریالى که در 
آنها حاضر بوده را اینگونه وصف کرد: 
من همواره آثارى را انتخاب مى کنم 
که قصه درست داشــته باشد. وقتى 
قصه درست باشد همه چیز در امتداد 

آن به درســتى پخته مى شــود. مثًال 
آثارى مثل «روزى روزگارى»، «یوسف 
پیامبر(ص)» و «پشت کوه هاى بلند» 
از لحاظ داستان بســیار پخته و قوى 

بودند.
پاك نیت با اشــاره به عالقه خود 
براى بازى در سریال «موسى(ع)»  
خاطرنشــان کرد: صحبت هایى 
براى شروع این سریال شده و من 
هم آنها را شنیده  ام اما هنوز براى 
بازى در این اثر با من تماســى 

گرفته نشده است.

ســروش جمشــیدى بازیگر نقش «قیمت» در برنامه «دورهمى» با یک ســریال جدید بــه تلویزیون
 مى آید.

جمشــیدى که تا چند روز گذشــته برنامه «دورهمى» را روى آنتن شــبکه نسیم داشــت، بعد از پایان 
ایــن برنامه بــه کارگردانى مهران مدیــرى در حال مذاکــره براى بــازى در یک ســریال تلویزیونى

 است.
وى در برنامه هاى مختلف شــبکه یزد نقش آفرینى کرده و پیش تر در اســتان یزد بــراى بازى در تئاتر 
شهرت داشته  است. معروف ترین اثر او سریال «درحاشیه» است. همچنین در سال 84 در سریال «متهم 
گریخت» به کارگردانى رضا عطاران در چند ســکانس به ایفاى نقش پرداخته بود. ســروش جمشیدى 
تاکنون بازى در مجموعه هاى «تعطیالت دوست داشتنى»، «عاروس»، «متهم گریخت»، «خروس»، 
«زیر نیم کاسه»، «عطسه»، «در حاشیه 2»، «دورهمى»، «ســه شو» و «در قصه ها زندگى مى کنند» را 
در کارنامه بازیگرى خود ثبت کرده اســت. او در برنامه «دورهمى» مهران مدیرى نیز نقش «قیمت» را 

بازى مى کرد.

طراح لباس سریال «شهرزاد» از تفاوت طراحى لباس ها در 
تلویزیون و شبکه نمایش خانگى و خط قرمزهایى که در این 

زمینه  وجود دارد، سخن گفت.
ژاله زکى زاده درباره اینکه چقدر طراحى هاى لباس سریال 
«شهرزاد» از مســتندات تاریخى و چقدر از قدرت تخیل 
بهره گرفته شده است، اظهار داشت: خوشبختانه تصاویر و 
فیلم هاى زیادى از آن دوره تاریخى وجود دارد که مى توان 
به آنها اســتناد کرد ولى در انتخاب رنگ و مدل لباس ها تا 

اندازه اى از قدرت تخیل بهره گرفته شده است.
او درباره بهره گیرى از روانشناســى رنگ در طراحى لباس 
سریال «شــهرزاد»، گفت: روانشناســى رنگ در طراحى 
لباس بسیار مؤثر است، اما باید دید مردم چقدر این تأثیرى 
که ما از رنگ ها گرفتیم را متوجه  شده اند. اگر مخاطبان نیز 

همان برداشــت ها را کرده باشند به 
این معنى است که کار ما نیز درست 

و روانشناسى رنگ ها تأثیرگذار بوده است.
این طراح لبــاس درباره تأثیر فیلمنامه بــر طراحى لباس 
شــخصیت ها، توضیح داد: طراحى لباس بــدون خواندن 
فیلمنامه محال است. وقتى فیلمنامه را مى خوانیم تصوراتمان 
از شخصیت ها را ترسیم مى کنیم؛ چراکه فیلمنامه شخصیت 
را تعریف مى کند و ما بر اســاس تعریف فیلمنامه و تأثیر و 
روانشناسى رنگ ها، مستندات و ســلیقه لباس ها طراحى 

مى کنیم.
او در پاسخ به این پرســش که آیا براى انتخاب رنگ لباس  
شخصیت هاى سریال «شــهرزاد» هماهنگى  بین گروه 
طراحى لباس و صحنه وجود دارد؟ بیــان کرد: بله طبیعتًا 

میان گروه طراحى لباس و صحنــه هماهنگى و تبادالتى 
وجود دارد؛ به عنوان مثال من براى طراحى لباس هر یک از 
شخصیت ها، دکورها را مى بینم و بعد بر اساس رنگ غالب 

دکورها طراحى لباس را انجام مى دهم.
زکى زاده که پیش تر طراحى لباس سریال هاى تلویزیونى 
همچون «شوق پرواز» و «مختارنامه» را برعهده داشته، 
درباره تأثیر خط قرمزها در بهتر دیده شــدن طراحى لباس 
مجموعه هاى نمایشــى، گفت: خط قرمزها در هر صورت 
وجود دارد که در تلویزیون زیادتر از سینما و شبکه خانگى 
است. به عنوان مثال در شبکه نمایش خانگى دست ما در 
انتخاب رنگ ها بازتر اســت. به طور کلى هر چقدر دست 
آدم چه از نظر ممیــزى و چه از نظر متریــال، زمان، پول 

و... بازتر باشد، خالقیت هم بیشتر 
مى شود. اما با وجود این، از آنجا که 
واقعًا ایرانى ها خالقیت دارند، با محدودیت هایى که وجود 
دارد باز هم دوستانى که در پروژه هاى مختلف طراحى لباس 

انجام مى دهند، کارهاى خوبى ارائه مى دهند.
او اضافه کرد: مى توان گفت که ما در ســریال «شهرزاد» 
جسورانه رنگ ها را انتخاب کردیم؛ به عنوان مثال کمتر دیده 
شده که در آثار نمایشى یا به طور کلى در جامعه از رنگ قرمز 
تند استفاده شود. ما سال هاست که از رنگ ها دور شده ایم و 
این موضوع حتى در پوشش جامعه ما نیز نمود دارد. به همین 
دلیل هم فکر مى کنم یکى از دالیلى که لباس هاى سریال 
«شهرزاد» مورد پسند برخى از مخاطبان قرار گرفته، انتخاب 
رنگ هاى جسورانه است. اما به طور کلى نمى توان گفت 

که موفقیت هر پروژه اى در زمینه طراحى لباس در شبکه 
نمایش خانگى یا سینما تنها به دلیل کم بودن ممیزى هاست 
بلکه موفقیت هر پروژه اى در هر مدیومى بستگى به عوامل 

متفاوتى دارد.
این طراح لباس درباره تکرارى نبودن لباس  شخصیت هاى 
اصلى زن سریال «شهرزاد»، بیان کرد: تقریباً سعى مى کنیم 
که براى تنوع، از لباس هایى که داریم کمتر استفاده کنیم؛ 
البته خود آقاى فتحى نیز دوست ندارد که لباس بازیگران 
خیلى تکرار شود. البته این موضوع درباره لباس  آقایان صدق 
نمى کند. همان طور که مى دانید دنیاى مد توســط خانم ها 
مى چرخد و با وجود پیشــرفت هاى زیاد در حوزه مد، لباس 
آقایان در ســال هاى اخیر چندان تغییرى نکرده و فقط در 
همان مدل هاى سابق و مشخص تغییراتى ایجاد شده است.

مرتضى آتش زمزم ایــن روزها در مرز میانمار 
و بنــگالدش، بحــران قتل و غــارت فجیع 
مســلمانان روهینگیا را در مستندى به تصویر

 مى کشد.
 به گزارش ایلنــا، مرتضى آتــش زمزم که با 
گروه تولیدش ایــن روزها در مــرز میانمار و 
بنگالدش مشغول ساخت مستندى سینمایى 
بــراى مخابره شــرایط غیرانســانى و ناگوار 
مسلمانان روهینگیاســت، گفت: ما به عنوان 
نماینده اى کوچک از ســینماى ایران تالش 
کردیم خودمان را به ایــن منطقه بحران زده 
برســانیم تا بخشــى از درد و رنــج دلخراش 
مسلمانان آواره روهینگیا را در قالب مستندى 
ســینمایى به گــوش جهــان و دولتمردان 
برســانیم. آن هــم در شــرایطى کــه 
اینجــا اوضــاع مــردم بســیار ناگــوار
از  را  تصویربــردارى  کار  مــا  اســت.   
منطقــه پــاالن خالــى و رودخانــه نــاف 
واقع در مــرز میانمــار و بنگالدش شــروع 

کرده ایم.
کارگــردان «مالیخولیا» گفت: مــا از کمک 
رســانى مردم بنگالدش و وضع مــرارت بار 
مســلمانان آواره و بــى پناه در مســتندمان 
تصاویر زیادى گرفته ایم کــه امیدوارم زودتر 
آماده شــود بلکه تا دیر نشــده ایــن تصاویر 
توجــه جامعه جهانى را نســبت بــه حل این 
مســئله جلب کند. رضا شــاکرى و کاووس 
آقایــى مرا در ســاخت ایــن مســتند یارى

 مى کنند. بلــد منطقــه  و راهنمــاى ما هم 
«امجد حســین»  نام دارد که بومى اینجاست 
و کمک کرده تا با مــردم آواره ارتباط برقرار 
کنیــم و مطالباتشــان را در مســتندمان

 بیاوریم.

هنر روانشناسى رنگ در طراحى هاى یک سریال پر مخاطب

چرا لباس هاى «شهرزاد» را همه دوست دارند؟

محمود پاك نیت: 
هنوز براى سریال «موسى(ع)»

 با من تماس نگرفته اند

جیرانى: بعد از «آشفتگى» به تلویزیون مى آیم

«قیمت» بار دیگر به تلویزیون مى آید

جدیدترین تصویر از «بتمن» لو رفت

کارگردان اصفهانى 
مستند کشتار مسلمانان 

میانمار را مى سازد

(ع)» گفت: من از سینما 
م. هــر روز و هر هفته

 مى رســد و آنها را 
م مرا براى بازى 

ما و بازیگرى 
ست که بازى 

حضور خود در سریال 
مبردارى بخش هایى 

شتم به پایان رسیده اما 
ر کار همچنان ادامه دارد.
 سریال «آشوب» ادامه 

ر گیراست و قصه
که مخاطب بعد 

ذب اثر شده 
. کارگردان 
 اینکه کار 
ما فردى 
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ف کرد: 
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. وقتى
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این افراد انگور نخورند

طبق یافته هاى مطالعه جدید، تماشاى زیاد تلویزیون 
فاکتور پرخطر بروز ناتوانى در سنین باالست.

محققان دانشــگاه جرج واشــنگتن آمریکا هشدار
مى دهنــد افراد ســالمندى که روزانه بیــش از پنج

ســاعت تلویزیون تماشــا مى کننــد و کل فعالیت 
فیزیکى شــان در هفته سه ســاعت یا کمتر است، 
سه برابر بیشــتر در معرض ناتوانى در راه رفتن قرار 

دارند.
«لورتا دى پیترو»، سرپرست تیم تحقیق، در این باره

مى گوید: نشستن و تماشــاى تلویزیون براى مدت 
زمان هاى طوالنــى (مخصوصًا در شــب) یکى از 
خطرناك ترین مواردى است که افراد مسن مى توانند 
انجام دهند، چراکه آنها بسیار در مقابل صدمات ناشى 

از عدم فعالیت فیزیکى آسیب پذیر هستند.

محققــان اذعــان کردنــد شــرکت کنندگانــى
 که روزانه پنج ســاعت یا بیشــتر تلویزیون تماشــا 
مى کردنــد، در مقایســه با کســانى کــه حداقل

 میزان تلویزیون را تماشا مى کردند، 65 درصد بیشتر 
ریسک ناتوانى در حرکت را در پایان مطالعه گزارش 

کردند.
به گفته محققان، افزایش میزان کل نشستن و تماشاى 
تلویزیون در کنار فعالیت هاى بدنى کم (ســه ساعت 
در هفته یا کمتر) به شدت مضر بوده و موجب تسریع 

ریسک ناتوانى در راه رفتن مى شود.
محققان توصیه مى کنند افراد مسنى که مى خواهند 
سالمت بدنى خود را حفظ کنند باید فعالیت فیزیکى 
روزانه بیشترى داشته باشند و مدت زمان نشستن شان 

را کاهش دهند.

یک متخصص جراحى لثه درباره انتخاب 
یک مسواك خوب گفت: توجه به دو نکته 
در انتخاب مسواك مناسب حائز اهمیت 
اســت اما نکته مهمتر این است که براى 
سالمت دندان ها و لثه ها، بهتر است که از 

مسواك نرم استفاده شود.
محمدرضا شــباهنگ فر افزود: توجه به 
جنس و میزان ســختى مسواك از نکات 
مهمى است که باید در انتخاب مسواك 
مد نظر قرار گیرد، از نظر جنس مسواك، 
انتخــاب مطمئنــى نمى توانیم داشــته 
باشــیم و معموًال به برندهاى معتبر و نام 
آشــنا مى توانیــم اطمینــان کنیــم، 
امــا از نظــر میزان ســختى مســواك 
بایــد از مســواك هایى کــه موهــاى 
نــرم دارنــد و معمــوًال بــر روى آن 
بــودن متوســط  و  ســخت  نــرم، 

 الیاف آنها نوشــته مى شــود، اســتفاده 
کرد.

وى اظهار داشت: مهمترین  آسیبى که در 
استفاده از نوع سخت یا متوسط مسواك ها 
ممکن است به دهان و دندان افراد وارد 
شــود، «تحلیل لثه» و «ســایش طوق 
دندان» است که مقاوم به سایش نیستند. 

بنابراین چنانچه برخى از افراد از این نوع 
مسواك ها اســتفاده مى کنند، بهتر است 
براى جلوگیرى از عوارض احتمالى از نوع 

نرم استفاده کنند.
این جــراح لثه دربــاره انتخــاب طرح 
مســواك، تصریح کــرد: بــا توجه به 
اینکــه طرح هــاى مختلفــى توســط 
شــرکت هاى ســازنده بــه داروخانه ها 
و فروشــگاه هاى لــوازم بهداشــتى 
ارائه مى شــود، توصیــه به افــراد این
است که در موقع خرید مسواك به ظاهر 
آن توجه نداشته باشندو بیشتر به مسئله 
راحتى در هنــگام مســواك زدن دقت 

کنند. 
وى با بیان اینکه ســر برخى مسواك ها 
به شــکل چهار گوش و برخى به صورت 
گرد طراحى شــده اســت، توضیح داد: 
استفاده از مســواك هایى که سر آنها به 
شکل چهارگوش هســتند ممکن است 
در هنگام تمیز کردن بــه اطراف دهان
 برخورد کرده و موجب زخم و ناراحتى فرد 
شــود، در حالى که کاربرد مسواك هاى 

گرد راحت تر است.
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یک کارشــناس طــب ســنتى با بیــان اینکه 
حمام رفتن موجب باز شدن منافذ پوست و تعریق 
مى شود، گفت: کاهش اشــتها از عوارض حمام 

طوالنى مدت است.
جواد علوى درباره استحمام اظهارداشت: حمام 
رفتن، موجب باز شــدن منافذ پوســت و تعریق 
مى شــود و به طور کلى حمام، به سبب هواى آن 
باعث گرمى و خشکى و به ســبب آب آن باعث 
افزایش رطوبت بدن مى شود اما اگر مدت زیادى 
به طول انجامد، موجب غلبه خشــکى در افراد 

مى شود.
وى در ادامه افزود: اســتحمام موجب پاکیزگى 
پوست مى شود، باید حرارت حمام ثابت و معتدل 
(بین 28 تا 30درجه) باشد؛ چنین حمامى نه مانند 
حمام ســرد، مقوى و نه مانند حمام گرم، ضعیف 
کننده است، بلکه فقط ماهیچه هاى بدن را نرم 
کرده و بدن را آرام مى کند و دســتگاه عصبى را 

آرامش مى دهد و باعث رفع کسالت مى شود.
ایــن کارشــناس طب ســنتى تصریــح کرد: 
برخــى افــراد به دلیــل وســواس یــا عادت، 
مدت بســیار طوالنى در حمــام مى مانند؛ این 
امر به دلیل گرمــاى زیاد موجــب ریختن مواد 
زایــد و فضــوالت به اعضــاى ضعیــف بدن 
و ســبب سســتى جســم، بى قرارى،آســیب 
عصــب، کاهش اشــتها نســبت به غــذا و... 

مى شود.
علوى خاطرنشــان کرد: البته به برخى افراد که 
دچار غلبه رطوبت و ســردى هســتند، استفاده 
طوالنى از آب هاى گرم توصیه مى شــود و این 
افراد معموًال از آن لذت مى برند اما در این حالت 

هم بهتر است تهویه مناسب وجود داشته باشد.

زیان هاى 
حمام طوالنى مدت

چرا برخى افراد دچار قارچ انگشتان پا مى شوند؟

تعریق
 حمام

مام
یق
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تماشاى زیاد تلویزیون با ناتوانى در راه رفتن همراه است

حقایق شــگفت انگیــزى در مورد مصــرف بعضــى داروها وجود 
دارد که نه تنها مى تواند اثــر آنها را کمتر کنــد، بلکه توجه نکردن 
به این نکات ممکن اســت عواقب بســیار بدى به همراه داشــته 

باشد.
در اینجا شــش نوع دارو که اکثر افراد معمــوًال در مصرف آنها دچار 

اشتباه مى شوند، معرفى شده اند.

داروهاى سرماخوردگى و آنفلوآنزا 
برخى از دسته هاى دارویى بدون نسخه براى درمان عطسه، گلودرد، 
ســردرد، تب، آبریزش بینى و... مى تواند به عــوارض جانبى مانند 
افزایش فشار خون، تشدید عالیم آســم و یا احتباس ادرارى منجر 
شود. این مهم اســت که دوز مناســب این داروها را طبق برچسب 
روى آنها مصرف کنید و یا با پزشکتان در مورد دوز مناسب دریافتى 

مشورت کنید.

داروهاى ضد التهابى 
ضد التهاب هاى غیر اســتروئیدى مانند ایبوپروفن، ناپروکسن و... 
اگرچه در درمان دردهایى مانند ســردرد یــا درد عضالنى مى تواند 
معجزه کند اما به این معنا نیست که هنگام ابتال به این دردها به طور 

مداوم دست به سوى داروهاى ضد التهابى ببرید.
 این دسته داروها مى توانند خطر ابتال به مشکالتى از قبیل خونریزى 
دستگاه گوارش و نارسایى کلیه را افزایش دهند. قبل از مصرف این 
داروها به خصوص اگر مبتال به نارسایى عملکرد کلیه یا مشکل زخم 
معده هستید، با پزشک خود مشــورت کنید و یا اینکه آنها را حتمًا با 

وعده هاى غذایى مصرف کنید. 

استامینوفن 
استامینوفن را مى توان در قالب مسکن در یک دسته و در قالب کاهنده 
تب در دسته دیگر طبقه  بندى کرد. در حالى که این دارو فوراً مى تواند 
به پایین آوردن تب و درد کمک کند، مصرف بیش از حد آن مى تواند 

به خصوص براى کبد و کلیه سمى باشد.

آنتى اسیدها 
مصــرف ایــن داروهــا که اغلــب بــراى ســوزش ســر دل و 
ناراحتى هاى گوارشــى هنگام خوردن مواد غذایى یا نوشیدنى هاى 
خاص استفاده مى شود، نباید به طور روزانه باشــد. استفاده از آنتى 
اسیدهاى جویدنى به طور گاه به گاه خوب اســت اما استفاده مداوم 
از آنها نیــاز به تجویز پزشــک دارد. چون نیاز به اســتفاده روزانه از 

این داروها مى تواند بیانگر ابتال به مشــکالت گوارشــى شدید 
باشد.

اسپرى هاى بینى 
در حالى که به نظر مى رسد این اسپرى ها بى ضرر و فوق العاده مفید 

باشند، استفاده مداوم از آنها مى تواند 
با گلوکوم یا آب مروارید، خونریزى 

بینى یا زخم همراه باشد.

دیورتیک ها  
مصرف زیاد ایــن داروهاى ادرار 
آور، مى تواند با مشــکالت جدى 
سالمت از قبیل نارســایى کلیه، 
اختالالت الکترولیتى مانند کاهش 
سطح پتاسیم و آریتمى قلبى همراه 

باشد. 

6 دارویى که معموالً اشتباه مصرف مى شوند!

توجه به بهداشت و سالمت پوست باید براى تمام اعضاى بدن 
جدى انجام شود. قارچ انگشتان پا و زخم هایى که گاهى بین 
انگشتان پا ایجاد مى شوند دالیل داخلى و بیرونى دارند که باید 

از آنها جلوگیرى کرد.
حدود3تا15درصد از مردم دچار عفونت هاى قارچى پا هستند. 
نشانه هاى معمول عفونت هاى قارچى، قرمزى، خارش، ترك و 
یا کورك هایى همراه با درداست . اگر عفونت در انگشت پخش 
شود ناخن شروع به ضخیم شدن، تغییررنگ وحتى خردشدن 

وافتادن مى کند. 
قــارچ هــا در محیــط هــاى گــرم و مرطــوب مثــل 
جوراب،کفش،اســتخر،کف حمام و جاهاى مرطوب رشد مى 

کنند. بنابر این پاها محل مناســبى براى رشد آنهاست. با رعایت 
بهداشت مى توان از تشکیل و رشــد انواع مختلفى از قارچ ها که 

موجب ترك انگشتان پا مى شود، جلوگیرى کرد.
قارچ ها باعث بیشتر شدن انگشتان پا مى شود، در حقیقت قارچ 
ها از طریق منافذى وارد پوست مى شوند و رشد مى کنند.  قارچ 
ها مستقیم یا غیر مستقیم منتقل مى شوند، مثًال وقتى با پاى برهنه 

حمام مى روید.
فاکتور ژنتیک نقش مهمى در بروز قارچ هاى عفونى دارد، اگر این 
مشکل در خانواده تان رایج است شما هم ممکن است در معرض 

ابتال به آن قرار بگیرید.
آماس پوست شرایطى است که پوست خارش مى گیرد و وقتى 

مى خارانید بیشتر مى شود و بیشتر در معرض عفونت هاى قارچى 
قرار مى گیرد.

افراد بسیارى هستندکه به علت داشتن غدد فعال عرق زیاد مى 
کنند عرق زیاد خطر ابتال به قارچ هاى انگشــتى را باال مى برد در 
بسیارى از مواقع علت تعرق زیاد ناشناخته مى ماند اما شرایطى 
مانند بیمارى قلب، عصبانیت، سرطان و تیروئید باال،  تعرق را زیاد 

مى کند.
بیمارى هاى جدى مثل ایــدز، ایمنى بدن را ضعیــف مى کند و 
فرد بیشــتر در معرض آســیب هاى همچون قارچ انگشتان پا 
قرار مى گیرد. اگر مشکل در گردش خون پا داریدکه ممکن است به 
دلیل دیابت و گرفتگى عروق باشد، بیشتر در معرض قارچ انگشتى 

قرار مى گیرید. 
ورزش هایى مثل شنا  و دو که باعث مى شود در محیط هاى مرطوب 

باشید شانس قارچ هاى انگشتى را باال مى برد.
افرادى که براى مدت طوالنى کفش مى پوشند بدون اینکه تهویه 
صورت گیرد مثل پوتین و چکمه، بیشــتر در معرض ابتال به قارچ 

انگشتان پا هستند.
کرم و پودرهاى ضد قارچى که در فروشگاه ها قابل دسترس است 
و همینطور مالیدن محصوالت طبیعى مثل سیر و روغن درخت چاى 
روى موضع توصیه هایى براى درمان قارچ انگشتان پا هستندکه 
اگر با این روش هاى پیشنهادى بعد از دو تا چهار هفته خوب نشد 

باید به پزشک مراجعه کنید.

مطالعه جدید نشان مى دهد مصرف اُمگا3 به عنوان 
بخشــى از یک رژیم غذایى ســالم همــراه با مواد 
خوراکى حاوى فیبــر و پروبیوتیک مى تواند موجب 

بهبود تنوع میکروبیوم هاى روده شود.
مطالعه نشــان داد زنانى که داراى مصرف امگا-3 
بیشتر و میزان بیشتر این اســیدچرب در خون شان 

بودند، داراى میکروبیوم روده متنوع ترى بودند.
میکروبیوم متنوع تر با فواید متعدد سالمت از جمله 

کاهش ریسک ابتال به دیابت، چاقى و بیمارى هاى 
التهاب روده نظیر کولیت یا کرون روده مرتبط است.

به گفته محققان، برخى از تاثیــرات خوب امگا3 در 
روده ممکن است به این خاطر باشد که امگا3 موجب 
تحریک باکترى ها بــه تولید ترکیبى موســوم به 

کاربامیل گلوتامات در روده مى شود.
 طبق تحقیقات مشخص شده است که این ترکیب 
موجب کاهش فشار اکسایشــى در روده موجودات 

زنده مى شود.
تحقیقات گســترده تر قبلى اثرات مثبت اسیدهاى 
چرب امــگا 3 را بر مقاومت به انســولین در دیابت، 
فشار خون باال، آرتریت، ترومبوز (لخته شدن خون)، 
برخى از سرطان ها و زوال شناختى نشان داده است. 
حال مطالعه جدید نشــان مى دهد که امگا 3 موجب 
بهبود میکروبیوم روده هــم در تنوع و هم در ترکیب 

آن مى شود.

مصرف اُمگا3 به حفظ سالمت روده ها کمک مى کند

بهترین انگور، انگورى اســت که ســفید و رسیده و 
شیرین، دانه هاى آن شــاداب، بزرگ و هم اندازه و 
پوست نازك و هسته کوچک داشته باشد. لطیف ترین 
انگور، انگور عسکرى است که بى هسته بوده و پوست 
نازك دارد و معموًال خوشه هایش درهم تپیده نیست. 
انگور صاحبى نیز که از انگورهاى درشــت پوست و 

قرمزرنگ است، انگور لطیفى شمرده مى شود.
انگور رســیده در درجه اول گرم و تر است و هر چه 
شیرین تر باشد، گرمى آن بیشتر مى شود ولى هرگز 
از درجه دوم فراتر نمى رود. انگور، میوه اى است که به 
غذاى مطلق بســیار نزدیک است و در واقع بهترین 
میوه در غذارســانى به بدن شــمرده مى شود. یعنى 
اگر فرد ســالم آن را با مالحظه آداب طبى بخورد، 

موجب تولید خون و اخالط دیگر 
به مقدار متناســب با کیفیت و 

قوام و جوهر نیکو 
مى شود بنابراین 

انگور شــیرین تغذیه کننده همه اعضاى بدن است، 
موجب خوش رنگى پوست و شــادابى آن مى شود، 
در سستى هاى ناشــى از کم خونى سودمند و مقوى 

عام بدن است.
ویژگى دیگر انگور این اســت که براى پاکســازى 
عمومى بدن و نیز به منظور پاکسازى مجارى و عروق 
از مواد غلیظ و سنگین رسوبى نیز بسیار مناسب است.  

■■■  
کسانى که دچار تنش هاى فکرى و فشارهاى روانى 
هستند یا روزهاى دشوارى را در زندگى خود سپرى 
مى کنند و میل به غذاى پختــه ندارند، مى توانند از 

انگور بهره بسیارى ببرند. انگور در این شرایط، 

هم براى بدن غذارسانى مناســبى دارد و هم براى 
پاکسازى بدن از مواد تباه در فرآیندهاى روانى-بدنى 
سودمند است و هم از غلبه خشکى بر سیستم عصبى 

پیشگیرى مى کند. 
با همه این ویژگى هاى خوب باید گفت انگور براى 
کسانى که مبتال به ترشحات زیاد بینى یا پشت حلق 
باشــند یا نفخ و ریفالکس و آبریزش از دهان داشته 
باشند، زیان آور است و موجب تشــدید این عالیم 

مى شود.

ن و ی
استامینوفن را مى توان در قالب مسکن در یک دسته و در قالب کاهنده 
تبدر دسته دیگر طبقه  بندى کرد. در حالى که این دارو فوراً مى تواند 
به پایین آوردن تب و درد کمک کند، مصرف بیش از حد آن مى تواند 

به خصوص براى کبد و کلیه سمى باشد.

آنتى اسیدها 
مصــرف ایــن داروهــا که اغلــب بــراى ســوزش ســر دل و

ناراحتى هاى گوارشــى هنگام خوردن مواد غذایى یا نوشیدنىهاى 
خاص استفاده مى شود، نباید به طور روزانه باشــد. استفاده از آنتى

اسیدهاى جویدنى به طور گاه به گاه خوب اســت اما استفاده مداوم 
از آنها نیــاز به تجویز پزشــک دارد. چون نیاز به اســتفاده روزانه از 

این داروها مى تواند بیانگر ابتال به مشــکالت گوارشــى شدید
باشد.

به نظر مى رسد این اسپرى ها بى ضرر و فوق العاده مفید در حالى که
باشند، استفاده مداوم از آنها مى تواند 
با گلوکوم یا آب مروارید، خونریزى

بینى یا زخم همراه باشد.

دیورتیک ها  
مصرف زیاد ایــن داروهاى ادرار 
آور، مى تواند با مشــکالت جدى 
از قبیل نارســایى کلیه،  سالمت
اختالالت الکترولیتى مانند کاهش
سطح پتاسیم و آریتمى قلبى همراه

باشد.
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 نتایج ضعیف استقالل در لیگ برتر با 
اعتراض شدید هواداران مواجه شده، 
شــما چند هفته قبل بعد از شکست 
استقالل مقابل پدیده از منصوریان 
 حمایت کردید. حاال چه نظرى دارید ؟

متأسفانه تیم محبوب من در سال هاى گذشته تا به امروز 
اسیر سهم خواهى گروه هاى مختلف شده است و چیزى 
که امروز ما مى بینیم فقط محصول امروزى ها نیست و 
دیگران هم در این افت فاحش سهیم هستند. آیا تصمیم 
گیرنده ها از خود نمى پرســند که چرا مدام شکســت ها 
تکرار مى شود؟ استقالل در چهار فصل گذشته سه مربى 
مختلف داشــته، دو مدیر در چهــار فصل! تصمیم هاى 
غلط دائم تکرار مى شــوند و هیچ ساختار درستى شکل 
نمى گیرد. این مشکل کل فوتبال ایران است. به تیم هاى 
موفق هم اگر نگاه کنید متوجه خواهید شــد که با تغییر 
سرمربى همه چیز به هم مى ریزد چون هیچ جاى فوتبال 

ما سیستم درستى وجود ندارد.
 شایعاتى به گوش مى رسد که گویا 
شــما گزینه جانشــینى منصوریان 

هستید!
من صد بار گفتــم و باز هــم تأکید مى کنــم که فعًال 
نمى خواهم سرمربى باشم و ترجیح مى دهم که کارم را در 

کنار یک مربى خوب خارجى شروع کنم.
 برخى رســانه ها چند هفته قبل خبر 
از مربیگرى شما در تیم زیر 16 سال 

اســپانیول دادند. این خبر را تأیید 
مى کنید؟

بهتر اســت تأیید این خبر را از من که هــر روز با لباس 
مربیگرى اسپانیول در تمرینات آکادمى این باشگاه حاضر 
مى شوم، نپرســید! تأیید این خبر را از عوامل رسانه اى 
همان سهم خواه ها بپرسید! مثًال نوشتند که فرهاد رفته 
بازدید از باشگاه اسپانیول، خنده دار نیست؟ کدام باشگاه 
اللیگا، بوندســلیگا یا لیگ برتر انگلیس به بازدیدکننده 
تیمش اجازه مى دهد که به عنوان مربى یا تمرین دهنده 
در تمرینات تیم هاى پایه اش شرکت کند؟ این شیطنت ها 

خجالت آور است.
 سکوت شما هم در قبال این خبر به 

شائبه ها اضافه کرد.
باید چه کار کنم؟ جار بزنم؟ من مثــل دورانى که بازى 
مى کردم اهل تبلیغات و مصاحبه هاى زیاد و شلوغ بازى 
نیستم و فقط روى کار خودم تمرکز مى کنم. مگر دنیاى 
من اینقدر کوچک شده که دوره دســتیارى در تیم پایه 
اسپانیول را سند افتخار بدانم؟! من با هزینه شخصى به 
اینجا آمدم و هیچ مبلغى هم از اسپانیول نمى گیرم و آمدم 
تا بیشتر یاد بگیرم و حتى قرار است که در برخى جلسات 
آنالیز تیم بزرگساالن اسپانیول هم شرکت کنم. بخاطر 
شیطنت ها سعى کردم بهترین سند یعنى عکس و ویدئو 
منتشر کنم اما همه چیز را نادیده مى گیرند چون نگران 
بازگشت من به استقالل هستند. این اتفاق باالخره روى 
مى دهد و فقط هزینه زیادى انجام مى دهند و خودشان را 

خسته مى کنند. مطمئن باشید در دوران امروز که هر فرد 
یک رسانه شخصى در اختیار دارد، بازى هاى رسانه اى 
دهه 70 و 80 دیگر اثرگذار نیست. امثال فرهاد مجیدى 
زمانى به استقالل مى آیند که مردم بخواهند و به همین 
دلیل فقط به ســراغ تخریب هاى بى اثر مى روند. البته 
اثرگذارى رســانه هاى منصف به قوت قبل باقى است. 
گزارشى که باشگاه اسپانیول منتشر کرد، احترام و جایگاه 
من را از نگاه آنها نشــان داد. بســیارى از رسانه ها خبر 
مربیگرى من و موضوع ویزاى کار را نوشتند و اگر درست 
نبود، من تکذیب مى کردم. من براى فعالیت رسمى در تیم 
اسپانیول باید ویزاى کار داشته باشم. صدور این ویزا، کار 
زمانبرى است و امیدوارم با انتشار گزارش سایت اسپانیول 
این اتفاق براى من زودتر رخ دهد. در حال حاضر هر روز 
در تمرینات شــرکت مى کنم و جاى بازدیدکننده روى 
سکوهاست نه من که در وســط زمین تمرین به همراه 
ســایر همکاران مشغول هســتم. نکته دیگرى هم که 
مى گویند این اســت که چرا سایت اسپانیول ننوشته که 
من مربى زیر 16 ساله ها شدم. چون ویزاى کار من هنوز 
صادر نشده و انتشار این خبر براى هر شرکتى در اسپانیا 
تخلف به شمار مى رود. عالوه بر این من باید شأن خودم 
را پایین بیاورم و بروم سراغ سایت باشگاه، چون چند نفر 
در تهران هستند که اینطورى آرام مى شوند؟ متأسفانه 
زندگى برخى خبرســازها با روش کارت به کارت اداره 
مى شود و اگر این شیطنت ها ادامه داشته باشد مجبورم به 

برخى مسائل اشاره کنم!

استقالل اسیر سهم خواهى هاستاستقالل اسیر سهم خواهى هاست
فرهاد مجیدى: 

نصف جهــان  قرارداد 3 ســاله علیرضا منصوریان و باشگاه 
استقالل و اینکه ســرمربى آبى ها مبلغ قراردادش را یکجا 
دریافت کرده این روزها حسابى سوژه رسانه ها شده است.

علیرضا منصوریان به ته خط رسیده اما حمایت هاى عجیب 
رضا افتخارى، مدیرعامل استقالل همچنان او را به عنوان 
گزینه اصلى آبى ها نگه داشته اســت.  طبق گزارش هاى 
مختلفى که در سایت هاى ورزش سه و آى اسپورت منتشر 
شــده این حمایت عجیب گویا به روابط مالى آقاى مدیر و 
سرمربى ارتباط  دارد. رضا افتخارى که مدتى قبل مشخص 
شــده بود با پیش دریافت هاى میلیاردى از اسپانسر فصل 
گذشته باشگاه، استقالل را در آستانه فاجعه مالى قرار داده 
حاال مجبور به حمایت از ســرمربى شکست خورده تیمش 
است. گویا قرارداد چهارمیلیاردى منصوریان براى سه فصل 
به صورت یکجا پرداخت شده است. وامى که از مؤسسه مالى 
کوثر، اسپانسر استقالل گرفته شده و تقدیم منصوریان شده 
است و قسط هاى آن را باشگاه استقالل مى دهد. منصوریانى 
که مبلغ میلیاردى قرارداد خــود را به صورت یکجا دریافت 
کرده است حاال تحت هیچ شرایطى رضایت نمى دهد پول 
دریافت شده را پس دهد و استعفا کند. او که فریاد تعصبش 
به رنگ آبى، گوش فلک را کر کرده است، خواسته این پول 
از طرف باشگاه به او بخشــیده شود و مجبور به بازپرداخت 
نباشد، تا به استعفا راضى شود و دست باشگاه را براى تغییر 

باز بگذارد.
این ترکمانچاى داخلى نشان مى دهد که عمق مشکالت 
مدیریتى و فنى اســتقالل نامعلوم اســت و هر دم از این 
باغ برى مى رســد. افتخارى متدهاى تــازه اى از مدیریت 
را به نمایش مى گــذارد و هیچکس هم نتوانســته براى 
ســئوال هاى بى جواب باشگاه اســتقالل پاسخى بگیرد. 
مشخص نیست سرمربى اى که فصل را با شکست 6  بر یک 

به پایان رسانده اســت چگونه و روى چه اصولى قراردادى 
ترکمانچاى گونه مى بندد؟ مشــخص نیست استقالل چه 

شرایطى از لحاظ مالى دارد و شفافیت در این باشگاه 
به صفر میل مى کند. در این 

موضــوع وزارت ورزش هــم چندان 
بى تقصیر نیست. هیئت مدیره استقالل در پایان فصل 

نقل و انتقاالت بدون هیــچ فرصت تأثیرگذارى به 
باشگاه اضافه شدند و در این مدت هم نشان دادند 

براى رفع ابهامات اســتقالل اگر تالشى هم 
مى کنند نتیجه اى ندارد و توانایى شان در حد و 

اندازه هاى مدیریت باشگاه بزرگى مثل استقالل 
نیست.   

در این شــرایط عجیب هواداران اســتقالل مانده اند که 
صداى اعتراضشــان را کجا بلند کنند؟ براى وزیرى که 
هیئت مدیره اى در پایین ترین سطح ممکن تشکیل داده؟ 
براى مدیرى که اعتقادى به شــفافیت ندارد و گام هاى 
مالى اش کامًال رو به عقب و ورشکســت کننده است؟ 
یا به ســرمربى اى که با ادعاى عاشقى و تعصب نسبت 
به اســتقالل روى نیمکت این تیم نشسته اما حاال براى 

شکست  پشــت شکســت میلیاردها پول گرفته است و از 
اضافه برداشت هایش هم دل نمى کند؟ اگر استقالل حاال 
حاالها هم به روند شکست هایش ادامه دهد محال است 
که على منصور اســتعفا کند، مگر اینکه بــه او قول دهند 
در صورت اســتعفا پولى را از او باز پــس نخواهند گرفت 
که باید این موضــوع را یک فاجعه دیگر در  این باشــگاه 

قلمداد کرد.

نصف جهان حــاال همه چیز مهیاســت که امیر 
قلعه نویى با لشــکر ســبزپوش خود بــار دیگر 
استقالل تهران را گوشــمالى دهد و نشان دهد 
که آبى ها او را مفت از دســت داده اند.کمى قبل 
از آنکه لحظات رنج آور اســتقاللى ها در جم آغاز 
شود، ذوب آهن یکى از بزرگ ترین پیروزى هاى 
تاریخش را جشــن گرفته بود. تیــم اصفهانى، 
استقالل خوزستان را بلعید و براى سپرى کردن 
یک مسابقه رؤیایى، شش بار توپ را از روى خط 
دروازه حریف عبور داد. براى ژنرال و شــاگردها، 
این یک نتیجه آرامش بخــش بود. نتیجه اى که 
ثابت مى کرد باشــگاه تحت تأثیر حواشى مربوط 
به جذب بازیکن برزیلی اش قرار نگرفته اســت. 
این نتیجه، درســت قبل از تقابل با استقالل در 
لیگ به دســت آمد. نبردي که همیشــه براي 
ژنرال، معناى خاص خودش را داشــته اســت. 
نام منصوریان، انگیزه قلعه نویــی براي تقابل با 
اســتقالل را دوچندان خواهد کرد. با ابقاى على 
منصور روى نیمکت اســتقالل، قلعه نویى این 
فرصت ویژه را به دســت خواهد آورد تا آخرین 
مسابقه سرمربى آبى ها در باشــگاه را رقم بزند. 
غروب امیر در اســتقالل، وقتى از راه رسید که 
ژنرال در دو مســابقه رفت و برگشت قافیه را به 
نفت منصوریــان واگذار کــرد. در همان مقطع 
بود که روزشمار ســرمربیگرى منصوریان براى 
حضــور روى نیمکت تیم در ســکوهاى آزادى 
دست به دست شد و شعارهاى سرزنش آمیز براى 
ژنرال، تبدیل به شعارهاى آمیخته به ستایش از 
منصوریان شــدند. فوتبال براي قلعه نویی صبر 
نکرد و بــراي منصوریان نیــز، متوقف نخواهد 
شد. نبرد  ذوب آهن با استقالل، هدیه سرنوشت 
براى ژنرال است. فرصتى براى یک انتقام بزرگ. 
زمانى براى اثبات دوباره گــرد بودن کره زمین. 
باید دید اســتقالل تهران هم مانند اســتقالل 
خوزستان توســط ژنرال و یاران ذوب آهنى اش 

بلعیده مى شود.

«فاتح تریــم»، مربــى سرشــناس ترکیه اى 
یکــى از گزینه هاى ســرمربیگرى اســتقالل 
اســت. قطعًا آبى ها از حضور این مربى به جاى 
على منصور اســتقبال خواهند کرد اما مشــکل 
اینجاســت که ســرمربى ســابق میالن براى 
حضور در اســتقالل رقمــى باال طلــب کرده 

است. 
آنطور که خبر آنالین نوشته، ســه میلیون دالر 
حداقل دستمزدى است که واسطه هاى نزدیک 
این مربى براى دســتمزد او براى مربیگرى در 
اســتقالل مطرح کرده اند که به پول ایران بیش 
از ده میلیــارد تومان مى شــود. با این شــرایط 
امکان اینکه باشگاه اســتقالل مذاکراتش را با 
این مربى ترکیه اى حتى جــدى هم کند خیلى 
کم است چه برسد به اینکه بخواهد با او قرارداد 

امضا کند.

درخواست 10 میلیاردى 
«تریم» از استقالل

ذوب آهن، آبى هاى 
تهران را هم مى بلعد؟

نصف جهان ســپاهانى هــا  این فصــل و تا 
بدینجاى رقابت ها تا توانســته اند هواداران 
را از  دســت  خود کفــرى کرده انــد. زردها 
بدتریــن عملکرد خود در تاریــخ لیگ برتر تا 
پایان هفتــه ششــم را به خــود اختصاص 
داد ه انــد و اصًال شــرایط بــراى آنها خوب 

نیست.
شــش هفته از رقابت هاى لیگ برتر فوتبال 
ایران گذشت و در یکى از مهمترین بازى هاى 
این هفته ســپاهان در اهواز با دو گل به فوالد 
خوزستان باخت تا با 6 امتیاز در رده دوازدهم 

جاى بگیرد.
شــاگردان «زالتکو کرانچار» در این شــش 
هفته اگر بازى هایشــان را تماشا کرده باشید 
نمایش چندان بدى نداشته اند و شاید چاشنى 
بدشانســى هم به ضعف هایشان اضافه شده 
اســت و باعث شــده آنها در ایــن وضعیت 
ناامیدکننده قرار داشته باشــند و فاصله شان 
با صدر جدول تا پایان هفته ششم به 10 امتیاز 

رسیده باشد. 
براى پى بــردن به عمق ایــن نتایج ضعیف 

کافى است به عملکرد طالیى پوشان تا پایان 
هفته ششم در 16 دوره قبلى لیگ برتر نگاهى 
بیاندازیم. جایى که مشخص مى شود سپاهانى 
ها تا به اینجا بدترین سپاهان تاریخ لیگ برتر 
تا پایان هفته ششــم بوده اند. آنها در بدترین 
شــرایط پیش از این در لیگ هاى هشــتم و 
یازدهم تــا پایان هفته ششــم، 8 امتیاز جمع 
آورى کــرده بودند و حاال 2 امتیــاز از حداقل 
ممکن هم کمتر به حســاب ایــن تیم واریز 

شده است.
طالیى پوشان فصل پیش با ویسى 10 امتیاز 
گرفته بودند و فصل قبل تر با حســین فرکى 

14 امتیاز. 
این تیم در پنج فصلى که قهرمان شد به ترتیب 
تا پایان هفته ششم به 16، 10، 9، 8 و 11 امتیاز 
دســت پیدا کرده بود اما حاال امتیازات آنها از 

همیشه کمتر است.
باید دیــد تیم مربى کــروات چــه زمانى به 
خودش مى آید و در بحث نتیجه هم موفق کار 
مى کنــد و بــه این روزهــاى تلــخ خاتمه 

مى دهد.

دروازه بان تیم ذوب آهن مى گوید با روحیه باال براى دیدار با 
استقالل تهران آماده مى شوند.

رشــید مظاهرى در گفتگویى درباره بازى با استقالل 
خوزستان گفت: تیم ما اکنون در حال تکمیل شدن 
از نظر فنى است و هرچه ســرمربى و کادرفنى 
خواست در زمین انجام دادیم، شش گل زدیم 
و شاید مى توانســتیم گل هاى بیشترى 

نیز بزنیم.
دروازه بان ذوب آهــن اصفهان در 
ادامه افزود: خوشحالم که سومین 
کلین شیتم را انجام دادم و این 
کلین شــیت را مدیــون تمام 
بازیکنان تیم هستم. با روحیه 
باال براى دیدار با اســتقالل 
آماده مى شویم و مى خواهیم 
امتیــازات بازى ها را کســب 

کنیم تا به هدفمان برسیم.
وى در ادامــه دربــاره عملکرد 
شــیخ ویســى نیز گفت: به هیچ 
عنــوان قبول نــدارم که شــیخ 
ویسى ضعیف عمل کرده، من فکر 
مى کنم روى هیــچ گلى مقصر نبود و 
نباید عملکرد این دو فصلش را فراموش 

کنیم.

چقدر بدیم ما!

باشــگاه اصفهانى برنامــه ســفر کاروان خود به 
تهران بــراى برگزارى بازى هفتــه هفتم را اعالم 

کرد.
یکى از حســاس ترین بازى هاى هفته هفتم لیگ 
برتر چهارشــنبه شــب در ورزشــگاه آزادى میان 
اســتقالل بحران زده و ذوب آهن تازه اوج گرفته 
برگزار خواهد شــد. جدالى که مى توانــد اتفاقات 
بسیار زیادى در آغاز هفته پرهیجان لیگ برتر رقم 

بزند.
سبزپوشــان اصفهانــى کــه در هفتــه گذشــته 
رقابت هــاى لیگ برتر با برترى 6 بــر صفر مقابل 

اســتقالل خوزســتان، قدرتنمایى کردند، در هفته 
هفتم باید میهمان تیم اســتقالل تهران باشــند. 
به این منظور تیم اصفهانى سه شــنبه ظهر راهى 
تهران خواهد شــد تا با برپایى اردوى شبانه روزى 
در پایتخت براى بازى چهارشــنبه که از ســاعت 
20:00 باید مقابل اســتقالل به میدان برود، آماده 

شود.
ذوبــى هــا پــس از ایــن دیــدار بــه اصفهان 
بازخواهنــد گشــت تــا آمــاده رویارویــى بــا 
ســایپا در هفتــه هشــتم مســابقات لیــگ برتر 

شوند.

برنامه سفر سبزها به تهران  

مظاهرى: شیخ ویسى  مظاهرى: شیخ ویسى  
مقصر نبود 

برخى مسائل اشاره کنم!مى دهد و فقط هزینه زیادى انجام مى دهند و خودشان را 

وریان و باشگاه 
دادش را یکجا 
 ها شده است.

ت هاى عجیب 
 او را به عنوان 
ق گزارش هاى 
سپورت منتشر 
ىآقاى مدیر و 
 قبل مشخص 
اسپانسر فصل 
 مالى قرار داده 
 خورده تیمش 
براى سه فصل 
ز مؤسسه مالى 
نصوریانشده 
هد. منصوریانى 
یکجا دریافت 
نمى دهد پول 
فریاد تعصبش 
واسته این پول 
ر به بازپرداخت 
ه را براى تغییر

مق مشکالت 
 و هر دم از این

 اى از مدیریت 
وانســته براى 
پاسخى بگیرد. 
بریک 6کست6

به پایان رسانده اســت چگونه و روى چه اصولى قراردادى
ترکمانچاى گونه مى بندد؟ مشــخص نیست استقالل چه

شرایطى از لحاظ مالى دارد و شفافیت در این باشگاه 
به صفر میل مى کند. در این 

موضــوع وزارت ورزش هــم چندان 
بى تقصیر نیست. هیئت مدیره استقالل در پایان فصل 

نقل و انتقاالت بدون هیــچ فرصت تأثیرگذارى به 
باشگاه اضافه شدند و در این مدت هم نشان دادند 

براى رفع ابهامات اســتقالل اگر تالشى هم 
مى کنند نتیجه اى ندارد و توانایى شان در حد و 

اندازه هاى مدیریت باشگاه بزرگى مثل استقالل 
نیست.   

در این شــرایط عجیب هواداران اســتقالل مانده اند که 
صداى اعتراضشــان را کجا بلند کنند؟ براى وزیرى که 
هیئت مدیره اى در پایین ترین سطح ممکن تشکیل داده؟ 
براى مدیرى که اعتقادى به شــفافیت ندارد و گام هاى 
مالى اش کامًال رو به عقب و ورشکســت کننده است؟ 
یا به ســرمربى اى که با ادعاى عاشقى و تعصب نسبت 
به اســتقالل روى نیمکت این تیم نشسته اما حاال براى

شکست  پشــت شکســت میلیاردها پول گرفته است و از
اضافه برداشت هایش هم دل نمى کند؟ اگر استقالل حاال
حاالها هم به روند شکست هایش ادامه دهد محال است
که على منصور اســتعفا کند، مگر اینکه بــه او قول دهند
در صورت اســتعفا پولى را از او باز پــس نخواهند گرفت
که باید این موضــوع را یک فاجعه دیگر در  این باشــگاه

قلمدادکرد.

مانع بزرگ در استعفاى آقاى تعصب!

فرهاد مجیدى هم مثل گذشته منصوریان از گزینه هایى است که هواداران استقالل بى صبرانه منتظر حضورش روى نیمکت آبى ها هستند. البته با این تفاوت که مجیدى حاال 
حاالها قصد حضور روى نیمکت استقالل به عنوان سرمربى را ندارد و ترجیح مى دهد در تیم هاى کوچک یا در کنار مربى بزرگ نیمکت استقالل با تجربه تر شود. مصاحبه او با خبرآنالین 

درباره آینده کارى اش و وضعیت استقالل را مى خوانید:

دروازه بان تیم ذوب آهن مى گوید با روحیه باال براى دیدار با 
تهران آماده مى شوند. استقالل

رشــید مظاهرى در گفتگویى درباره بازى با استقالل 
خوزستان گفت: تیم ما اکنون در حال تکمیلشدن
کادرفنى هرچه ســرمربى و از نظر فنى است و

خواست در زمین انجام دادیم، شش گل زدیم 
و شاید مى توانســتیم گل هاى بیشترى 

نیز بزنیم.
دروازه بان ذوب آهــن اصفهان در 
ادامه افزود: خوشحالم که سومین 
کلین شیتم را انجام دادم و این 
کلین شــیت را مدیــون تمام 
بازیکنان تیم هستم. با روحیه 
باال براى دیدار با اســتقالل 
آماده مى شویم و مى خواهیم 
امتیــازات بازى ها را کســب 

کنیم تا به هدفمان برسیم.
وى در ادامــه دربــاره عملکرد 
شــیخ ویســى نیز گفت: به هیچ 
عنــوان قبول نــدارم که شــیخ 
ویسى ضعیف عمل کرده، من فکر 
مى کنم روى هیــچ گلى مقصر نبود و 
نباید عملکرد این دو فصلش را فراموش 

کنیم.

بو بور ر
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«بهزاد عباســپور» همان روحانى معروف طرفدار 
تراکتورســازى اســت که پیش تــر تصاویرى از 
او در اســتادیوم هاى مختلف و در جمــع هواداران 
تراکتورسازى منتشر شــده بود. روحانى جوانى که 
در اســتادیوم حاضر مى شــد و همانجا از تیم مورد 
عالقه اش حمایت مى کرد، فریاد مى زد، شعار مى داد 
و همانجا هم نمــازش را به جاى مــى آورد. جمعه 
عباسپور ویدئویى در صفحه شخصى خود منتشر 
کرد که نشان مى داد او با نیروهاى انتظامى 
بیرون استادیوم یادگار امام(ره) تبریز در حال 
بحث است و بعدتر در گفتگویى هم خبر داد 
مانع حضور او در استادیوم شده اند. خبرى که 
موجب حمایت برخى طرفداران تراکتورسازى 
از او هم شد و شــبهه هایى هم درباره علت ماجرا 

ایجاد کرد.
با این حال طبق گزارش آى اسپورت گفته مى شود 
ماجرا منع ورود او به اســتادیوم نبوده اســت بلکه 
نیروهاى انتظامى از او خواسته اند به جایگاه ویژه برود 
و از جایگاه بازى را تماشا کند. در واقع واقعیت ماجرا 
این نیست که خواسته اند جلوى حضور او در استادیوم 
را بگیرند بلکه نیروى انتظامى مصر بوده اســت که 
عباسپور با لباس روحانیت باید در جایگاه ویژه بنشیند. 
خواسته اى که با مخالفت خود او و عصبانیتش روبه رو 
شده و او بعدتر ویدئوى برخوردش با نیروى انتظامى 

را هم منتشر کرده است. 

نصف جهان    دیدار با پرسپولیس درپنج شنبه هفته 
جارى شــاید یکى از مهمتریــن روزهاى زندگى 
جنتلمن کروات باشد، روزى که شاید براى آخرین 
بار نیمکت یک تیم در فوتبال ایران را تجربه خواهد 

کرد.
نتایج تیــم فوتبال ســپاهان در فصــل جارى 
رقابت هاى لیــگ برتر به هیچ وجــه با ذهنیت 
هواداران کم صبر ســپاهان تطابق نداشته است و 
به نظر مى رسد دربى فوتبال ایران یکى از آخرین 

شانس هاى مربى کروات این تیم باشد.
«زالتکو کرانچار» در آخرین بازى خود دو گل از 
فوالد خورده است و حاال بایســتى در اصفهان از 
پرسپولیس پذیرایى کند. اهمیت نتیجه این دیدار در 
ورزشگاه احتماًال پر نقش جهان مى تواند سرنوشت 
کرانچار را تا چند هفته بعد از حضور زالتکو در ایران 
رقم بزند. او در صورت برد چنــد هفته ابقا خواهد 
شد، تســاوى او را در وضعیت فعلى حفظ خواهد 
کرد و شکست شاید به پایان حضورش در ایران و 

اصفهان منجر شود.
حضور ناامیدکننده در لیگ برتر و حذف در اولین 
بازى جام حذفى به هیچ وجه با مدل سپاهانى که در 
دهه 80 در همه مسابقات مدعى بود ندارد و باید دید 
ابَر بازى هفته هفتم چه سرنوشتى را براى زردهاى 

محبوب اصفهان رقم مى زند.

روز سرنوشت ساز 
براى کرانچار

پشت پرده اخراج  
روحانِى  حامى تراکتور

 از استادیوم

محسن ترکى، داور بازنشســته مشهدى قضاوت 
بازى افتتاحیه ورزشــگاه امام رضــا(ع) را به عهده 
داشت و در اتفاقى عجیب خطایى را براى منتخب 
کربال در نیمه اول پنالتى گرفت که کسى انتظارش 
را نداشت. پیش بینى مى شــد که این بازى خالف 
بازى هاى با این سبک و ســیاق، آزاد و رها و جذاب 
نباشد و تحت سیاســت هاى عجیب براى رضایت 
همه طرف هاى درگیر رقابت، به خصوص مهمانان 
عراقى تالش شود اما نه به این شکل که براى گلزنى 
کربالیى ها تالش شود. کاش روش برگزارى این 

بازى ها را یاد بگیریم و حداقل اگر مثل همین 
عراقى ها بازیکنان بزرگ جهان را براى 

جشن افتتاحیه ورزشگاه مدرنمان 
دعوت نمى کنیــم، اجازه دهیم 
همین بازى هاى سطح پایین 

در فضایى جــذاب و بدون 

دخالت هاى خارج از زمین برگزار شــود. شکست 
یا پیروزى در چنیــن بازى هایى، خالف بازى هاى 

برابر فلســطین ملــى 
یا ســوریه به 
جسم و روح 
هیــچ فــرد 
گروهــى  و 
آسیب نخواهد 
زد و چندان هم 
نیاز نیســت براى 
دقیقه بــه دقیقه بازى 
برنامه ریزى شود تا دیدار 
از جذابیــت حقیقــى 

خالى بماند.

  هدیه ترکى به   هدیه ترکى به 
منتخب کربالمنتخب کربال

تداعى دوباره واژه کشک!تداعى دوباره واژه کشک!

سعید نظرى

مدیرعامل باشــگاه فوالد مبارکه سپاهان در یادداشتى 
که در سایت باشگاه متبوعش منتشر کرد ضمن تحلیل 
برخى شرایط این روزهاى سپاهان، از بازیکنان خواست 
که چه در زمان تمرین و چه در تایم هاى دیگر، زندگى 
حرفه اى داشته باشــند. وى در بخشى از یادداشت خود 
آورده اســت:  «بازیکنان تیم بدانند کــه باید حرفه  اى 
زندگى کنند و براى هر بازى و رفتارى که در زمین و خارج 
آن مى نمایند مسئول هستند و یک شهر و کشور آنان را 
کنترل و نظارت مى کند، لذا داشتن زندگى حرفه اى در 
زمین و خارج از آن براى همه آنها  الزامى است. ما همواره 
بازى خوب و عامه پسندى را از تیم مان باتوجه به تغییراتى 
که رخ داده خواهانیم و درصورت عدم دیدن بازى مناسب 

قطعاً برخوردهاى الزم را انجام خواهیم داد.»
این سخنان که به نقل از مدیرعامل باشگاه و در یادداشتى 
رسمى منتشر شده است، نشــان مى دهد که برخى از 

مطالبى که در قالب کامنت هوادارى در فضاى مجازى در 
رابطه با شب زنده دارى ها و دورهم نشینى هاى بازیکنان 
سپاهان منتشر شده است واقعیت دارد و شرایط به سمت و 
سویى رفته که موضوع از تذکر محرمانه عبور کرده است 
و طاهرى احساس کرده که باید هشدار خود را علنى کند.
موضوع زندگى غیر حرفه اى و غیر استاندارد در فوتبال 
ایران  زیاد دیده شده است و ساز و کارى هم براى نظارت 
و جلوگیــرى از آن تقریبًا وجود نــدارد و آن چیزى که 
مشخص است این زندگى غیر حرفه اى تأثیر خود را در 
کیفیت بازى بازیکن نشان مى دهد. هواداران سپاهان در 
واکنش به برخى نتایج ضعیف و نمایش هاى دور از انتظار 
بازیکنان تیمشان، در پست ها و مطالبى که در اینستاگرام 
منتشر کرده اند، از آنها خواسته اند تا جلسات قلیان کشى 
و شب زنده دارى هایى که دور هم دارند را کاهش دهند 
تا این حاشیه ها و تفریحات اینقدر روى کیفیت بازى آنان 
تأثیر نگذارد. برخى هواداران پا را فراتر گذاشته و تهدید 

کرده اند که در صورتى که بازیکنان سپاهان در زمین به 
همین شکل ظاهر شــوند، آدرس پاتوق هاى آنها که تا 
نیمه هاى شب به محل تفریحشان تبدیل شده است را 
منتشر مى کنند. این هواداران به بازیکنان هشدار داده اند 
که باشگاه با قراردادى باال شما را به اصفهان آورده است 
که کیفیت هاى قبل را داشته باشید نه اینکه بیشتر انرژى  
خود را در برنامه هاى شب نشینى هدر دهید و در تمرینات 

و بازى ها خسته و متوسط ظاهر شوید.
هشــدار اخیر مدیرعامل ســپاهان به بازیکنان تیمش 
در مورد لــزوم زندگى حرفه اى نشــان مــى دهد که 
هواداران گزارش هایى را در این باره به باشــگاه منتقل 
کرده اند و مدیران ســپاهان هم متوجه شــده اند این 
گزارش هــا خیلــى دور از واقعیت نیســت و این تذکر 
جدى را منتشــر کرده اند. باید دید واکنــش بازیکنان 
سپاهان به بیانیه رســمى اخیر مدیر عامل باشگاهشان 

چیست.

سپاهانى ها سپاهانى ها 
به شب نشینى پایان دهندبه شب نشینى پایان دهند

وقتى مدیرعامل رسمًا هشدار مى دهد

نصف جهان  سیامک قلیچ خانى مدیر رسانه اى 
سابق تراکتورسازى تبریز که سال گذشته توسط 
مصطفى آجرلــو به این تیم آمــد و در کنار امیر 
قلعه نویى قرار گرفت، هفته هاست که در جمع 

ذوب آهنى ها دیده مى شود.
با پایان حضور ژنرال در تبریــز و آغاز همکارى 
بــا  ذوب آهن، اصحــاب رســانه اصفهان در 
روزهــاى بــازى و کنفرانــس هــاى قبل از 
دیدارهاى سبزپوشــان، قلیچ خانى را به عنوان 
مشاور رســانه اى در کنار قلعه نویى مى دیدند 
کــه روى برخى صحبــت هــا و موضوعات 
او را راهنمایــى مــى کنــد و یــا ســرمربى 
ذوب آهن براى برخى موارد با وى هم صحبت

 مى شود.
 پیگیرى هاى  نصف جهان حاکى از آن اســت 
که ســیامک قلیچ خانى به عنوان پیشــنهادى 
از ســوى قلعه نویى بــه مدیرعامل باشــگاه 
ذوب آهــن ابتدا به عنــوان مدیر رســانه اى و 
در ادامه به عنوان مشــاور رســانه اى باشگاه و 
ســرمربى ذوب آهن معرفى شد و با یک قرارداد 
خوب راهى اصفهان شــده اســت.حال سئوال 
از باشگاه ذوب آهن این اســت که چرا با وجود 
داشتن مدیر رســانه اى و داشــتن یک روابط 
عمومى که چندین  فرد رســانه اى با سابقه در 
آن مشغول به کار هســتند و مى توانند در نقش 
مشاوران خوب رســانه اى هم ظاهر شوند، تن 
به چنین خواســته اى داده است و اصوًال مشاور 
رســانه اى با یک دستمزد ســنگین قرار است 
چه کمکى به باشــگاه ذوب آهن و شخص امیر 

قلعه نویى کند.
شاید این قرارداد و حضور صرفًا ظاهرى بخاطر 
رفاقــت و آن معرفت هاى معــروف قلعه نویى 
بسته شده باشــد که جاى بحث زیاد دارد، ولى 
نه باشــگاه ذوب آهن نیاز به مشــاور رسانه اى 
خارج از دایره رســانه هاى اصفهــان دارد و نه 
اینکه مشاور رســانه اى مى تواند خیلى کمک 
خاصى به ســرمربى ذوب آهن بکند. چرا که در 
طول ســالیان اخیر زیاد دیده ایم کــه ژنرال در
 نشســت ها و مصاحبــه هاى خــود جمالتى 
تکــرارى را همچــون طوطى تکــرار مى کند 
که دیگر همه ما بســیارى از حرف هاى او که 

مــى خواهد از گذشــته بگویــد را کامًال حفظ 
شــده ایم. حاال شــاید بــه صــورت ظاهرى 
قلعه نویى براى احترام به آقاى مشاور رسانه اى 
جمله اى را از او سئوال کند، ولى در طول سالیان 
اخیر افــرادى که به عنوان مشــاور فرهنگى و 
رســانه اى در کنار قلعه نویى بــوده اند خیلى 
نتوانسته اند روى او تأثیر بگذارند و مشاوره هاى 
خوبى بدهند و براى خوشایند امیرخان با تعریف و 
تمجید، برخى عبارات و کلمات او را نتوانسته اند 
به چالش بکشند که او در روند صحبت هاى خود 
تجدید نظر و برخى جمالت خود را به روز کند.

همین حاال اگر از قلعه نویى راجع به شرایطش 
در زمان ســرمربیگرى تیم ملــى، ارتباطش با 
ساکت و اسالمیان، حضور در سپاهان، قهرمانى 
با استقالل، فوتبال پاك، برنامه 90، داورى ها در 
فوتبال و... ســئوال کنید پاسخش را به احتمال 
زیاد همگى حفظ خواهید بــود که او مى خواهد 
چه بگوید و چه بسا اگر یک مشاور رسانه اى با 
کارکرد واقعى درست و به دور از هر چاپلوسى در 
کنار او بود، مى توانست روى جمالت و ادبیات 

او تأثیر بگذارد. اگر این اتفاق 
مى افتاد وقتــى روى یکى 
از ایــن موضوعــات مورد 
اشاره و موارد مشابه ژنرال 

شروع به صحبت هاى تکرارى 
مى کرد، خبرنگاران با نگاه به یکدیگر 

لبخند نمى زدند.
روزنامه نصف جهــان حمایت خــود را از امیر 
قلعه نویى به اثبات رســانده است و هنگامى که 
چند ماه پیش به عنوان اولین رسانه در ایران نیز  
خبر داد که به  زودى وصال امیرخان و ذوب آهن 
محقق مى شــود، این گزینه را بهترین انتخاب 
ممکن براى سبزپوشــان اصفهان دانست که 

مــى توانــد ذوب را بیــش از هــر زمانى به 
قهرمانــى نزدیک کند ولــى در  کنار همه 

حمایت ها اگر  مســائلى از این دســت را 
ببینیم  قطعاً گوشزد خواهیم کرد. مشاور
رســانه اى در باشــگاه ذوب آهــن و 
براى شــخص قلعه نویى بیش از هر 
زمانى واژه کشــک را برایمان تداعى 

مى کند!

نصف جهان  سایت AFC در گزارشى به بهانه دیدارهاى 
نیمه نهایى لیگ قهرمانان آسیا مطلبى از دیدار خاطره انگیز 
ذوب آهن- الهالل را منتشــر کرد. در روزهایى که فوتبال 
اصفهان در اوج بود و حضور دائمى در آسیا براى همه ما یک 
عادت شده بود. موضوعى که این روزها فکر کردن به آن فقط 

براى هواداران اصفهانى حسرت به دنبال دارد.  
وبسایت رسمى کنفدراسیون فوتبال آســیا در گزارشى در 
آستانه بازى دو تیم پرسپولیس و الهالل عربستان در نیمه 
نهایى لیگ قهرمانان آسیا نوشت:  بعد از چند دیدار جذاب در 
مرحله یک چهارم نهایى لیگ قهرمانان آسیا حاال تنها چهار 

تیم مانده اند تا براى عنوان قهرمانى قاره بجنگند.
در منطقه غرب آسیا و در مرحله نیمه نهایى، الهالل عربستان 
به مصاف پرسپولیس ایران خواهد رفت. تیم شهر ریاض در 
دوره  بعد از فصل 2003-2002 که دو تیم ایرانى و عربستانى 
در این مرحله به مصاف هم رفتند، در سال 2010 با ذوب آهن 

دیدار کرده است.
در آســتانه بازى هفتــه آینده دو تیــم اما زمــان را با هم 
برمى گردانیم و یاد و خاطره آن بازى را زنده مى کنیم تا ببینیم 

چه اتفاقى افتاد.
الهالل، غول آسیا، آن دوره از رقابت هاى لیگ قهرمانان را در 
گروه D مسابقات آغاز کرد و توانست به عنوان تیم صدرنشین 

گروه و باالتر از مس کرمان، السد و االهلى صعود کند.
یک برد 3 بر صفر مقابل بنیادکار در مرحله یک هشتم نهایى 
به دست آمد و باعث شد این تیم به یک چهارم نهایى 

برسد؛ جایى که باید با الغرافه قطر بازى مى کرد.
در دیدارى کالسیک که براى مدت ها در ذهن 
هواداران دو تیم خواهد ماند الهالل در خانه به 
برد 3 بر صفر رسید و بعد از آن دو تیم در دوحه 
به مصاف هم رفتند که آنجــا هم تیم قطرى به 
برد 3 بر صفر رسید و در نتیجه بازى به وقت هاى 
اضافى رسید، جایى که الغرافه گل چهارم را هم زد. اما

 الهاللى ها خوش شانس بود و در نهایت توسط «یاسر 
القحطانى» و «المحیانــى» گل زدنــد و در نتیجه تیم 

عربستانى راهى نیمه نهایى شد.
در مورد ذوب آهن حضورشان در سال 2010 دومین دوره 
حضور تاریخ این تیم در لیگ قهرمانان بود و پیش از آن در 
سال 2004 به این مسابقات راه پیدا کرده بودند. در آن سال 

آنها در مرحله گروهى حذف شده بودند.
تیم اصفهانى اما در گروه B مسابقات قرار داشت، گروهى 
ســخت که در آن بنیادکار، االتحاد و الوحده حضور داشتند 

و همه این تیم ها قبًال در نیمه نهایى هم بازى کرده بودند.
ذوب آهن از آن گروه صعود کرد و در یک هشتم نهایى مس 
کرمان را یک بر صفر شکست داد و بعد از آن با برد در مجموع 
3 بر 2 مقابل پوهانگ استیلرز، مدافع عنوان قهرمانى، همه را 

شوکه کرد و راهى نیمه نهایى شد.
تیم کره اى با قانون گل زده در خانه حریف در بازى برگشت 
پیش بود و در ده دقیقه پایانى محمدرضا خلعتبرى در دقیقه 
80 گل زد و ذوب آهن را به نیمه نهایى و جایى که الهالل 
منتظرش بود رساند.در دیدارى که در ورزشگاه فوالدشهر 
برگزار شد هر دو تیم موقعیت هایى داشتند که گل اول را بزنند، 
اما بهترین آنها را خلعتبرى و «نواف العابد» 20 ساله از دست 
دادند.«حسن العتیبى» ،دروازه بان الهالل در دقیقه 21 ضربه 
زیباى «ایگور کاسترو» را مهار کرد تا مانع باز شدن دروازه اش 

شود و از این بابت تیم عربستانى باید از او متشکر باشد.
در شرایطى که بازى با نتیجه مســاوى بدون گل به پایان 
نیمه اول نزدیک مى شد، الهالل با پاسکارى عالى توپ را به 
القحطانى رساند و او هم در محوطه جریمه سرنگون شد تا 

یک پنالتى به تیمش برسد.
اما بعد از ضربه پنالتى این ذوب آهن بود که جشن گرفت چون 
شهاب گردان، دروازه بان این تیم توانست ضربه «کریستین 
ویلهلمسن» را مهار کند. در نیمه دوم هم این ذوب آهن بود 
که کار را براى حریفش ســخت کرد. قاسم حدادى فر یک 
ضربه کاشته زد که دیوار دفاعى را رد کرد و به تور چسبید و 

باعث شد تیم میزبان یک بر صفر پیش بیافتد.
العابد در ادامه با یک شوت زیباى پاى چپ تیر دروازه را لرزاند. 
الهالل فرصت هاى زیادى براى مساوى کردن داشت که 

البته آنها را از دست داد.
براى بازى برگشــت در ریاض ورزشــگاه 68 هزار نفرى 
«سلطان فهد» پر شده بود و هواداران منتظر بودند تا الهالل 
براى اولین بار بعد از سال 2002 به فینال لیگ قهرمانان برسد. 
به نظر مى رسید میزبان به راحتى کار را تمام کند اما ذوب آهن 

از چیزى که فکرش را مى کردند سرسخت تر بود.
موقعیتى به تیم میزبان رسید که البته تبدیل به گل نشد، اما جو 
ورزشگاه را متشنج کرد. «تیاگو نوس»، «محمد الشلهوب» و 
«میرل رادوى» هر سه فرصت داشتند تا گل بزنند اما روز روز 
آنها نبود. در عوض این ذوب آهن بود که گل زد و باعث شد 

سکوت در ورزشگاه فراگیر شود.
یک اشتباه عجیب از «عثامه هوساوى» توپ را به کاسترو 
رساند و او هم دروازه العتیبى را باز کرد و نتیجه را یک بر صفر 
کرد تا نتیجه در مجموع 2 بر صفر شود. اما کار زمانى براى 
الهالل بدتر شد که «لى یونگ پیو»، مدافع این تیم کنترلش را 
از دست داد و به علت خطا روى خلعتبرى کارت قرمز مستقیم 

گرفت و اخراج شد. داور آن بازى «روشن ایرماتوف» بود.
سوت پایان به صدا در آمد و و معنى اش این بود که ذوب آهن 

براى اولین بار به فینال لیگ قهرمانان آسیا رسیده است.
در فینال تیم ایرانى باید به مصاف سئونگنام ایلوا چونما در 
توکیو مى رفت و آنجا تیم ایرانى نتوانست قدم آخر را بردارد و 

با شکست 3 بر یک دوم شد.
از آن زمان به بعد بهترین رکوردى که ذوب آهن در آســیا 
کسب کرده یک چهارم نهایى سال 2011 بوده است. امسال 
این تیم نتوانست از مرحله گروهى صعود کند و در گروهش 
سوم شد.الهالل اما تورنمنت موفقى داشت و توانست براى 
هفتمین ســال پیاپى از مرحله گروهى صعود کند. این تیم 
همچنین در سال 2014 دوم شــد و در 2015 هم به نیمه 

نهایى رسید.

گزارش AFC  از یک دیدار خاطره انگیز 

روزى که ذوب آهن، الهالل را نقره داغ کرد
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«بهزاد عباســپور» همان
تراکتورســازى اســت ک
او در اســتادیوم هاى مخت
تراکتورسازى منتشر شــد
در اســتادیوم حاضر مى ش
عالقه اش حمایت مى کرد
و همانجا هم نمــازش را
عباسپور ویدئویى در صف
کرد که نشان مى د
بیرون استادیوم یاد
بحث است و بعدتر
مانع حضور او در اس
موجب حمایت برخى
از او هم شد و شــبهه ها

ایجاد کرد.
با این حال طبق گزارش آ
ماجرا منع ورود او به اســت
نیروهاى انتظامى از او خواس
و از جایگاه بازى را تماشا ک
این نیست که خواسته اند ج
را بگیرند بلکه نیروى انتظا
عباسپور با لباس روحانیتب
خواسته اى که با مخالفت خ
شده و او بعدترویدئوى برخ

را هم منتشر کرده است. 

به عهده رضــا(ع) را بازىافتتاحیه ورزشــگاه امام
داشت و در اتفاقى عجیب خطایى را براى منتخب 
کربال در نیمه اول پنالتى گرفت که کسى انتظارش 
را نداشت. پیش بینى مى شــد که این بازى خالف 
بازى هاى با این سبک و ســیاق، آزاد و رها و جذاب 
نباشد و تحت سیاســت هاى عجیب براى رضایت 
همه طرف هاى درگیر رقابت، به خصوص مهمانان 
عراقى تالش شود اما نه به این شکل که براى گلزنى 
کربالیى ها تالش شود. کاش روش برگزارى این 

ننننننننمین بازى ها را یاد بگیریم و حداقل اگر مثل ه
عراقى ها بازیکنان بزرگ جهان را براى 

جشن افتتاحیه ورزشگاه مدرنمان
دعوت نمى کنیــم، اجازه دهیم 
همین بازى هاى سطح پایین 
فضایى جــذاب و بدون در

یا پیروزى در چنیــن بازى هایى، خالف بازى هاى 
برابر فلســطین ملــى 

یا ســوریه به 
جسم و روح 
هیــچ فــرد 
گروهــى  و 
آسیب نخواهد 
زد و چندان هم 
نیاز نیســت براى 
دقیقه بــه دقیقه بازى 
برنامه ریزى شود تا دیدار  
ااز جذابیــت حقیقــى

خالى بماند.

مدیر رسانه اى سابق تراکتور
 در اصفهان چه مى کند؟
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باند زورگیرى که با اسلحه گرم و قمه در محدوده غرب تهران اقدام به 
سرقت مى کردند، طى یک عملیات پلیسى شناسایى و دستگیر شدند.

ساعت 24 سى و یکم خردادماه امســال، وقوع یک مورد زورگیرى 
در پارك ســیماى ایران در محدوده شــهرك قدس از طریق مرکز 
فوریت هاى پلیســى110 تهران بزرگ به مأمــوران کالنترى 134 

شهرك قدس اعالم شد.
با حضور مأموران کالنترى در محل، سه خانم جوان با حالتى پریشان 
و مضطرب به مأموران مراجعه کردند و اظهار داشتند: «دقایقى پیش 
دو پســر جوان که یکى از آنها یک قبضه قمه و دیگرى یک قبضه 
اسلحه کمرى در دســت داشــتند با تهدید و ضرب و جرح گوشى 
موبایل و مقادیرى وجه نقد ما را ســرقت کردند و بالفاصله متوارى 

شدند.»
با تشکیل پرونده مقدماتى با موضوع «سرقت به عنف مسلحانه» و به 
دستور بازپرس شعبه سوم دادسراى ناحیه 34 تهران، پرونده در اختیار 

اداره یکم پلیس آگاهى تهران بزرگ قرار گرفت.
یکى از شــکات در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: «شب حادثه به 
همراه دو تن از دوســتانم براى قدم زدن به پارك سیماى ایران رفته 
بودیم؛ پس از چند دقیقه پیاده روى و گپ و گفت هاى دوستانه تصمیم 
گرفیتم روى یکى از نیمکت هاى پارك بنشــینیم و کمى استراحت 
کنیم؛ در حالى که روى نیمکت نشسته و سرگرم وارسى گوشى هاى 
موبایلمان بودیم، ناگهان دو پسر جوان که یکى از آنها قمه و دیگرى 
اسلحه کمرى در دست داشتند به ما نزدیک شدند و ما را خفت کردند.»

این خانم جوان در ادامه اظهاراتش گفت: «یکى از ســارقین اسلحه 
را روى پهلوى من و نفر دوم قمه را بر روى گردن دوستم گذاشت و 
در حالى که مدام ما را تهدید مى کردند، اقدام به سرقت گوشى تلفن 
همراه دوستم، رشته گردنبند طالى من به ارزش تقریبى 2/5 میلیون 
تومان و همچنین وجوه نقد همراهمان به مبلغ بیش از صد هزار تومان 
کرده و از محل متوارى شــدند. ما که به شدت ترسیده بودیم با سرو 
صداى فراوان درخواست کمک کردیم اما از آنجایى که پارك خلوت 
بود کسى صداى ما را نشنید ســارقان نیز با کمک دو موتورسوار که 
در کنار اتوبان شهید همت منتظر آنها ایستاده بودند از محل متوارى 

شدند.»
شاکى سوم پرونده که ســارقین موفق به سرقت از او نشده بودند، در 
اظهاراتش به کارآگاهان گفت: «زمانى که سارقین به ما نزدیک شدند 
با توجه به اینکه من با فاصله از دوستانم روى نیمکت پارك نشسته 
بودم، موفق به فرار شدم، هر چند هنگام فرار روى شمشادها افتاده و 
قدرى مجروح شدم اما توانستم از صحنه بگریزم و با داد و فریاد فراوان 
در خواســت کمک کردم تا اینکه چند مرد جوان که در همان حوالى 
بودند، صداى مرا شــنیدند. پس از اینکه واقعه را شرح دادم همگى با 

هم به محل سرقت رفتیم اما سارقین فرار کرده بودند و دوستانم نیز 
ترسان و لرزان به انتظار کمک نشسته بودند.»

همزمان با رسیدگى به پرونده سرقت مسلحانه از دو خانم جوان در 
اداره یکم پلیس آگاهى، سرقت هاى مشابهى این بار با تهدید سالح 
سرد در اداره پنجم پلیس آگاهى مطرح شد که مشخصات به دست 
آمده از سارقان آنها با مشــخصات ارائه شده از سوى شکات پرونده 
سرقت مسلحانه از دو خانم جوان همخوانى و نزدیکى زیادى داشت؛ 
لذا با انجام هماهنگى با مقام قضائــى و به منظور تجمیع اطالعات 
پرونده هاى مشابه، ادامه رســیدگى به پرونده به منظور شناسایى و 
دستگیرى سارقین در دســتور کار اداره پنجم پلیس آگاهى تهران 

بزرگ قرار گرفت.

تحقیقات پلیسى
کارآگاهــان اداره پنجم پلیس آگاهى در زمــان اجراى طرح کنترل 
مجرمین و ســارقان به عنف ســابقه دار اطالع پیــدا کردند که دو 
مجرم سابقه دار در زمینه ارتکاب ســرقت هاى به عنف به نام هاى 
«محمد.ك» و «ادیب.ك» با یکى دیگر از مجرمین حرفه اى و سابقه 
دار به نام «حمزه.س» تشــکیل گروه جدیدى از سارقین به عنف را 
داده اند که با استخراج تصاویر آنها از سیســتم جامع پلیس آگاهى، 

تصاویر آنها توسط شکات پرونده مورد شناسایى قرار گرفت.
با شناسایى هویت این سه متهم سابقه دار، کارآگاهان اداره پنجم با 
انجام اقدامات پلیسى موفق به شناسایى آخرین مخفیگاه «حمزه.س» 
در شهرستان اسالمشهر شدند؛ ســرانجام با مراقبت نامحسوس از 

مخفیگاه متهم و اطمینان از حضور وى در مخفیگاهش، در شامگاه 
22 تیرماه 1396 «حمزه.س» دستگیر و به اداره پنجم پلیس آگاهى 

منتقل شد.
متهم پس از دســتگیرى و انتقال به اداره پنجم پلیس آگاهى تهران 
بزرگ، ابتدا منکر هرگونه زورگیرى و سرقت شد اما پس از دستگیرى 
همدستانش و مواجهه حضورى با آنها به ناچار لب به اعتراف گشود 
و در همان تحقیقات ابتدایى به مشــارکت در ده ها فقره زورگیرى و 
خفت گیرى با همدستى «محمد.ك» و «ادیب.ك» اعتراف و عنوان 
کرد: «به اتفاق این دو نفر از غروب آفتاب تا پاسى از شب در محدوده 
بزرگراه نواب، بزرگراه فتح، شهرك غرب و جنت آباد با تهدید سالح 

سرد اقدام به زورگیرى و کیف قاپى مى کردیم.»

در تحقیقات تکمیلى از حمزه، کارآگاهان اطالع پیدا کردند که وى از 
اوایل خردادماه امسال به همراه سه جوان 19 و 20 ساله به نام هاى 
«پویا»، «مجید» و «شاهین»، با استفاده از قمه و یک قبضه اسلحه 
کمرى اقدام به زوگیرى و خفت گیرى از رهگذران، عابران پیاده و زنان 
و دختران در مناطق غرب و شــمال غرب تهران به ویژه در محدوده 
اتوبان شهید همت، بزرگراه شیخ فضل ا...، اتوبان نواب و همچنین 
بوستان هاى پرواز، سیماى ایران و چند پارك و بوستان دیگر در شهر 

تهران کرده است.
با انجام تحقیقات گسترده پلیسى و با وجود متوارى شدن همدستان 
حمزه، کارآگاهان اطالع پیدا کردند کــه یکى از اعضاى گروه به نام 
شــاهین بر اثر تصادف مدتى در یکى از بیمارســتان هاى محدوده 
اسالمشهر بسترى و پس از بهبودى به تازگى از بیمارستان مرخص 
شده، با تجمیع اطالعات به دست آمده، کارآگاهان ضمن هماهنگى با 
مقام قضائى در بامداد مورخه دهم مردادماه به مخفیگاه شاهین مراجعه 
کردند و او را در حالى که خودش را در داخل کمد دیوارى پنهان کرده 

بود، دستگیر و به اداره پلیس آگاهى منتقل کردند.
با دســتگیرى شــاهین، مخفیگاه پویا و مجید نیز شناسایى شد اما 
کارآگاهان اطالع پیدا کردند که این دو متهم مدتى اســت از تهران 
خارج و به یکى از شهرها در غرب کشــور متوارى شدند. با گذشت 
نزدیک به یک ماه، کارآگاهان اطالع یافتنــد که مجید به تازگى به 
اسالمشهر مراجعه کرده که بالفاصله قبل از هرگونه اقدام وى براى 
متوارى شدن مجدد، صبح روز دوم شهریورماه در یک اقدام ضربتى 
و غافلگیرانه مجید را دستگیر کردند و اسلحه کمرى که متهمین در 
سرقت ها از آن اســتفاده مى کردند در خانه مادر بزرگش در محدوده 

نازى آباد تهران به همراه 25 تیر جنگى کشف شد.
در ادامه، پویا نیز که به تازگى از غرب کشــور برگشته و در شهریار 
مخفى شده بود، پنجم شهریورماه 1396 دســتگیر شد و در همان 
اعترافات اولیه به ده ها فقره سرقت به عنف مسلحانه با سالح گرم و 

چاقو اعتراف کرد.
متهمین در اعترافات صریح خود به ده ها فقره زورگیرى و خفتگیرى 
با سالح سرد و همچنین سرقت مسلحانه از سوپرمارکت هاى مناطق 
شــمال پایتخت اعتراف کردنــد؛ متهمین در توضیــح نحوه انجام 
سرقت هاى مسلحانه خود از سوپرمارکتى ها توضیح دادند که عالوه 
بر اینکه با قمه و اسلحه کمرى از رهگذران، عابران پیاده، دختران و 
پســران عمدتًا نوجوان و جوان در محدوده بزرگراه ها و بوستان هاى 
غرب پایتخت سرقت مى کردند، با اســتفاده از دو دستگاه خودروى  
مسروقه سمند و پراید که آنها را نیز به شیوه زورگیرى تصاحب کرده 
بودند، چندین فقره سرقت مسلحانه از سوپرمارکت هاى غرب و شمال 

تهران انجام داده اند.

اعتراف دزدان سوپرمارکت ها به زورگیرى هاى سریالى در نیمه شب

این گروه خشن

صداى گریه از محوطه بیمارستان شنیده مى شد، نوزاد هاى دو قلو در 
یک پتو پیچیده شده و در کنار سطل زباله ر ها شده بودند، دو نوزادى 
که خواهر و برادر بودند و مورچه ها به صورت آنها هجوم برده بودند. 
خواهر و برادر دو قلوى تازه به دنیا آمده حال خوبى نداشتند و ساعت ها 
بود که شیر نخورده بودند. خبرى از مادرشان نبود، هرچه بود خبر از 
بى قرارى نوزادان بود. صورت هایشان زرد شده بود و لباهایشان سیاه، 
انگار ســاعت هاى زیادى بود که در کنار سطل زباله ر ها شده بودند؛ 
دو نوزادى که خواهر و برادر بودند و تازه یک هفته از زمان تولدشان 

مى گذشت.
نجمــه بهارى، مــددکار اجتماعى 

مؤسسه خیریه مهر آفرین در 

شهر بندرعباس در خصوص ر ها شــدن دو نوزاد (خواهر و برادر) در 
محوطه بیمارستان، مى گوید: «چندى پیش براى پیگیرى کار هاى 
روزمره و جهــت پذیرش مددجو (مــادر معتاد) به بیمارســتانى در 
بندرعباس مراجعه کردم. در محوطه بیمارستان صدایى نگاه مرا به 
خود جلب کرد و وقتى دقت کردم متوجه شدم که صدا از کنار سطل 

زباله اى در محوطه بیمارستان مى آید.»
بهارى مى افزاید: «واقعاً تأسفبار بود، دو نوزاد متولد شده (دختروپسر) 
با معصومیت تمام الى پتو در کارتن گوشه اى از پارکینگ عمومى و 
در کنار سطل زباله ر ها شده بودند. با همکارى پرستاران بیمارستان، 
نوزادان به سرعت به بخش منتقل شدند و اقدامات درمانى براى احیاى 
دو نوزاد آغاز شد. در ادامه مشخص شد که نوزادان متولد شده دو قلو 

هستند و از بیمارستان دیگرى به این بیمارستان منتقل شدند و حدود 
هفت الى هشت ساعت در کنار سطل زباله ر ها شده بودند.»

وى با بیان اینکه مورچه هاى اطرف زباله به مژه ها و ابرو هاى دو نوزاد 
صدمه زده بودند مى گوید: «با پیگیرى هاى صورت گرفته توســط 
مسئوالن بیمارستان، محل تولد دو قلو ها مشخص شد و متوجه شدیم 
که پدر و مادر نوزادان از اقشار ضعیف نبوده اند و بنا به دالیل دیگرى 

نوزادان خود را رها کرده بودند.»
این مددکار اجتماعى مى گوید: «با تالش صورت گرفته و همکارى 
دادستانى و سازمان بهزیستى، دو نوزاد به شیرخوارگاه منتقل شدند.» 

والدین بى رحم، مورچه هاى گرسنه و دوقلوهاى رها شده در کنار سطل زباله

ساعت 10و33 دقیقه روز شنبه تصادف شدید خودروى 
پراید در مسیر شرق به غرب جاده خاوران، نرسیده به 
دوربرگردان توتکبه سامانه 125 اعالم شد که به سرعت 
آتش نشانان ایستگاه 66 به همراه گروه امداد و نجات 
15 با هماهنگى ستاد فرماندهى سازمان آتش نشانى 

تهران به محل حادثه اعزام شدند.
رسول سعادتى، رئیس ایستگاه 66 آتش نشانى درباره 
جزئیات این حادثه اظهار داشت: یک دستگاه خودروى 
سوارى پراید با شش سرنشین در حال حرکت در جاده به 
علت نامعلومى از مسیر اصلى منحرف شده و به شدت 

با جدول کنار جاده برخورد کرده بود.

وى ادامه داد: نیروهاى آتش نشانى به محض رسیدن به 
محل حادثه، جریان برق خودروى سوارى را قطع کردند 
و با تالش فراوان، سرنشینان این وسیله نقلیه (سه مرد، 
دو زن و یک پسر بچه) را از داخل خودرو خارج کرده و 
هر شش نفر را براى معاینات پزشکى تحویل عوامل 
اورژانس دادند که متأســفانه مرگ یکى از سرنشینان 

(مرد20 ساله) توسط کادر پزشکى اورژانس تأیید شد.
سعادتى  تصریح کرد: پنج سرنشــین دیگر خودروى 
سوارى که به شــدت دچار مصدومیت شده بودند به 
وســیله خودروى اورژانس به مراکــز درمانى منتقل 

شدند.

ســاعت 16و33 دقیقه روز جمعه گذشــته واژگونى 
خودروى ال90 در آزادراه تهران-قم به ســامانه 125 
اعالم شد که به ســرعت آتش نشــانان ایستگاه 50 
آتش نشــانى با هماهنگى ســتاد فرماندهى سازمان 

آتش نشانى تهران به محل حادثه اعزام شدند.
اســماعیل اکبرى، فرمانده آتش نشانان اعزام شده به 
محل حادثه درباره جزئیات این حادثه اظهار داشــت: 
یک دستگاه خودروى سوارى ال 90 در حال حرکت در 
آزادراه به علت نامشخصى از مسیر اصلى خارج شده و 
پس از برخورد با دیواره بتنى، در حاشیه خاکى آزادراه 
واژگون شده بود. وى ادامه داد: شــدت این حادثه به 

حدى بود که همه سرنشینان در اتاقک این وسیله نقلیه 
محبوس شده بودند. 

این فرمانده آتش نشانى خاطرنشان کرد: آتش نشانان 
هر چهار سرنشین خودرو (مرد 47ساله، زن 39ساله و 
دو دخترپنج و ده ساله) را از داخل اتاقک کامًال متالشى 
شــده خودروى ســوارى خارج کرده و براى معاینات 
پزشکى تحویل عوامل اورژانس دادند. اکبرى تصریح 
کرد: پس از انجام معاینات پزشکى متأسفانه مشخص 
شد مرد میانسال بر اثر شــدت جراحات،  جان خود را 
از دست داده است و ســه نفر دیگر به شدت مصدوم 

شده اند.

یک کشته و 3 زخمى بر اثر واژگونى ال 90انحراف مرگبار پراید

اعضاى یک خانواده پس از اینکه تکنســین اورژانس،  
پدر خانــواده را از مرگ نجــات داد، او را مورد ضرب و 

شتم قرار دادند. 
عصر روز شــنبه هفته جارى، تکنســین موتورالنس 
اورژانس براى نجات مرد 50 ســاله به خانه او در کنار 
ریل راه آهن شــهر قدس در تهــران مراجعه کرد. این 
مرد که دچار اوردوز شــده بود ســر انجــام با تالش 
تکنســین اورژانس از مرگ نجات یافت و به ســطح 
هوشیارى 15رسید. پس از نجات پدر خانواده، فرزندان 

و برادرانش از نیروى اورژانس درخواست کردند که به 
بیمار دیازپــام تزریق کند تا او را بــه کمپ ترك اعتیاد 

ببرند.
وقتى شاکرى-تکنســین اورژانس- از این کار امتناع 
کرد، اعضاى خانواده 15 دقیقه او را به شدت مورد ضرب 
و جرح قرار دادند. سرانجام این تکنســین اورژانس با 
تالش همکارانش به بیمارستان منتقل شد. حال عمومى 
این نیروى اورژانس مســاعد گزارش شده است. شنبه، 

روز تولد این تکنسین اورژانس بود.

مرد جوان که به دلیل اختالف مالــى 40 هزار تومانى 
دست به قتل شوهرخواهرش زده بود در عملیات پلیسى 

دستگیر شد.
رئیس پلیس استان خوزســتان گفت: در پى وقوع یک 
قتل در روز جمعه 24 شهریور در یکى از محالت اهواز، 
موضوع به صــورت ویژه در دســتور کار پلیس آگاهى 

قرار گرفت.
سردار حیدر عباس زاده اظهار داشت: کارآگاهان پلیس 
آگاهى با انجام اقدامات تخصصى و بررســى آثار به جا 

مانده،کمتر از یک ساعت قاتل که برادرزن مقتول بود را 
شناسایى و در مخفیگاهش دستگیر کردند. وى تصریح 
کرد: متهم در تحقیقات پلیســى به جنایتش اعتراف و 
انگیزه قتل را اختالفات مالى به مبلــغ 40 هزارتومان 

عنوان کرد.
گفتنى است؛ شامگاه 24 شهریور قاتل به دلیل اختالف 
مالى وهمچنیــن اعتیاد به مواد مخدر با شــوهرخواهر 
خود درگیر شده و وى را با ضربات چاقو از ناحیه گردن 

مصدوم کرده وبه قتل مى رساند. 

فرد ناشناسى عروسکى را براى خانواده «آتنا اصالنى» 
فرســتاد که از زمانى که خانواده وى این عروســک را 
دریافت کرده اند براى آنها بســیار ارزشمند شده است 
و همواره یاد آتنا را براى خانواده وى زنده نگه مى دارد. 

آتنا اصالنى، دختر هفت ســاله پــارس آبادى در یک 
سناریوى شوم توسط مرد رنگرزى به نام «اسماعیل» 
پس از اقدام شوم به قتل رسید و سپس قاتل جسد آتنا را 

به پارکینگ خانه خود منتقل کرد.
این عروسک که دست ســاز به نظر مى رسد دهانى در 
صورت ندارد که نشانى از فریاد نزدن دختران در مواقع 

خطر است.

کتک خوردن تکنسین اورژانس پس از نجات بیمار از مرگ

قتل داماد براى 40 هزار تومان!

ماجراى عروسکى که براى خانواده آتنا ارسال شد
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 همانطور کــه مى دانید کنفرانس شــیائومى در چین برگزار شــد و طبق انتظار 

اســمارت فون Mi Mix 2 در کنار لپ تاپ جدید این شــرکت و مى نوت 3 یکى 

از درخشان ترین محصوالت معرفى شــده در این مراسم بودند. طبق انتظارها و 

شایعات چند وقت اخیر، Mi Mix 2 در مقایسه با نسخه قبلى خود از صفحه نمایش 

از قبل طراحى شده است.کوچک ترى بهره مى برد و این در حالى است که سایز کلى بدنه خیلى کوچک تر 

Mi Mix  به صفحه نمایش 6,4 اینچى با رزولوشن 2040×1080 مجهز شده بود 

در حالى که Mi Mix 2 از صفحه نمایش 5,99 اینچى فول  اچ دى با رزولوشــن 

2160×1080 بهره مى برد. این رزولوشــن دقیقًا با روزلوشن 18:9 ال جى جى6  

 QHD برابر است. البته با این تفاوت که صفحه نمایش پرچمدار ال جى از نوع

است و صفحه  نمایش Mi Mix 2 از نوع فول  اچ دى.

شیائومى بدنه Mi Mix 2 را هم اندازه اســمارتفون هاى 5,5 اینچى بازار طراحى 

کرده است در حالى که صفحه نمایش این گوشــى 5,99 اینچ است. این کار در 

حقیقت با کاهش حاشیه صفحه نمایش در قســمت پایین و حذف کامل حاشیه 

در دیگر قسمت هاى اطراف صفحه محقق شده اســت. با مشاهده این گوشى 

به نظرتان تغییرات خیلى کمى نســبت به مدل قبلى در این گوشى دیده مى شود 

که تقریبًا درست فکر مى کنید. شیائومى در این گوشــى هم از دوربین سلفى 5 

مگاپیکسلى استفاده کرده و با استفاده از یک فناورى جدید موفق شده درایورهاى 

صفحه نمایش را به جاى زیر، به پشت صفحه نمایش انتقال دهد و از این طریق 

حاشیه پایین صفحه نمایش را 12 درصد نسبت به مدل قبلى کاهش دهد.

عالوه بر صفحه  نمایش رضایت بخش، Mi Mix 2 در بخش ســخت افزارى هم 

انتظارات شــما از یک پرچمدار 2017 را برآورده مى کند. این گوشــى به چیپ 

اسنپدراگون 835 شرکت کوالکام، رم 6 یا 8 گیگابایتى و حافظه داخلى، 64، 128 

و یا 256 گیگابایتى مجهز شده است. تنها ویژگى ناامیدکننده درباره این گوشى 

مى تواند لنز 12 مگاپیکسلى دوربین پشتى باشد. این اسمارتفون از نسل چهارم 

اینترنت یعنى 4G و LTE هم به خوبى پشتیبانى مى کند.

با اینکه قیمت پایه نسخه قبلى این گوشى یعنى Mi Mix  با 4 گیگابایت رم و 64 

 Mi Mix 2 گیگابایت حافظه داخلى 540 دالر اعالم شده بود اما نسخه جدید یعنى

با 6 گیگابایت رم و 64 گیگابایت حافظه داخلى با قیمت 510 دالر عرضه خواهد 

شد. نسخه 128 گیگابایتى هم با قیمت 550 و نسخه 256 گیگابایتى هم با قیمت 
615 دالر به فروش خواهند رسید.
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به لطف پیشرفت فناورى، 
ظاهراً دردســرهاى قبل 

از خواب هم قابل حل شــدن هستند و 
باالخره با خیال راحت مى توانید از خوابتان لذت ببرید. 

این چشم بند مجهز به هدفون نه تنها چشم هاى شما را 
از ورود نور محافظت مى کنــد بلکه امکان گوش دادن 
به موسیقى مورد عالقه تان در راحتى کامل را نیز فراهم 
مى کند. این وسیله ترکیبى و البته بسیار کاربردى امکان 
داشتن یک خواب راحت و استراحت دادن به مغزتان را 

فراهم مى کند.
این چشم بند مجهز به هدفون به طور کامل دور تا دور 
سر شما را مى پوشاند تا از این طریق چشم و گوش شما 
را از نور و صداهاى اطراف محافظت کند. با به کارگیرى 
فوم فوق العاده نرم و مرغوب و ساختار متناسب با سر و 
گوش انسان، کاربر مى تواند این چشم بند را کل شب و 

در طول پروازهاى 
بلند مدت بدون هیچ 
مشکلى اســتفاده کند. هدفون 
به کار رفته در این چشم بند هم به وسیله یک الیه 
فوم انعطاف پذیر پوشانده شده و در طول شب به هیچ وجه 

به گوش ها آسیب نخواهد رساند.
این هدفــون قادر اســت تقریبــًا به تمامى وســایل 
الکترونیکى کاربران از جمله اسمارتفون ها متصل شود 
تا کاربر بتواند موزیک مورد عالقه اش را بدون دردســر 
پخش کند. ضمنًا سایز این چشم بند هم به وسیله بندى 
که روى آن طراحى شــده قابل تنظیم است و جالب تر 

اینکه قابل شستشو حتى با ماشین لباسشویى است.
 Sleep Eye Mask چشــم بند  قیمــت 
Headphones در حــال حاضــر 49 دالر اعالم 

شده است.

 Collage+: collages & videos &
albums Full Unlocked عنوان 
برنامه اى حرفه اى و جامع در زمینه 

ایجاد کالژ تصاویر مخصوص اندروید 
است که توسط گروه توسعه

 دهنده خاص و محبوب 
KVADGroup منتشر شده

 است. تنها کافى است این نرم افزار 
را نصب کرده تا تصاویر خود را به یک 

خاطره دلنشین تبدیل کنید! 
مجموعه اى از ابزارهاى مختلف نظیر 

قاب ها، سیستم ویرایش تصاویر، 
پس زمینه هاى جذاب و... در این 

مجموعه قدرتمند گردآورى شده اند 
تا تمامى نیازهاى شما را بر طرف کند و 

تجربه اى جدید را در اختیارتان
 قرار دهد. جدا از قابلیت اصلى این 
اپلیکیشن که به آن اشاره کردیم با 

مشاهده نام آن متوجه خواهید شد که 
با نصب کالژ پالس از دو سیستم فوق 

العاده دیگر نیز بهره مند 
مى شوید؛ اولین قابلیت ایجاد ویدئو 

از مجموعه تصاویر خود و ویژگى دوم 
ساخت یک آلبوم دیجیتال مى باشد که 

نیازهاى شما را به نسخه هاى مشابه 
از دیگر

 برنامه ها برطرف مى سازد. 
استیکرهاى سفارشى خود 

را بر روى کالژهاى ایجاد 
شده قرار دهید تا آنها را به 
گونه اى خاص و به دلخواه 

خود جذاب کنید.
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اپلیکیشن جامع 
ساخت کالژ تصاویر 

اندروید

ایتنا: اپلیکیشن هاى مختلفى براى کتابخوانى و اطالع از 
دنیاى کتاب ها وجود دارد اما بدون شک Goodreadsبا 
فاصله زیادى از تمام این اپلیکیشن ها و سایت هاى اینترنتى 
قرار دارد. Goodreads در واقع یک نوع شبکه  اجتماعى 

براى دوستداران دنیاى کتاب است.
در این شبکه مى توانید تجربه خود را در خصوص کتاب هایى 
که خواندید  با دیگران به اشتراك بگذارید یا با توجه به تجربه 
دیگران در خصوص یک کتاب، داستان بعدى را براى مطالعه 
خود انتخاب کنید. مى توانید در چالش کتابخوانى شرکت 
کنید و هر روز پیشرفت خود را در مطالعه یک کتاب گزارش 
کنید.Goodreads در واقع یک سرویس دوست داشتنى 
براى تمام افرادى است که به مطالعه عالقه زیادى دارند. از 
سوى دیگر آنقدر در این برنامه افراد کتابخوان فعالیت دارند 
که مى تواند باعث تشویق افرادى باشد که مطالعه جایگاه 
ثابتى در زندگى  شــان ندارد. حاال اگر به عنوان کســى که 
مى خواهد تازه به دنیاى کتاب  خواندن پا بگذارد چندان با 
فضاى این برنامه ارتباط برقرار نمى کنید مى توانید از نمونه 

ایرانى در این زمینه یعنى «جیک و بوك» استفاده کنید.

این سامانه تقریباً کارى مشــابه  Goodreadsرا براى 
کاربران ایرانى انجام مى دهد. شــما به کمک این سامانه 
مى توانید قبل از اینکه دست به خرید یک کتاب بزنید از نظر 
دیگر کاربرانى که این کتاب را خوانده اند کمک بگیرید. اگر 
کتابى  خوانده اید که جالب بوده با ثبت نظر و امتیاز به کتاب 
آن را با دیگر کاربران نیز به اشتراك بگذارید. یکى دیگر از 
قابلیت هاى این سامانه اطالع رسانى در خصوص آخرین 
اخبار و اطالعات دنیاى کتاب  و نشر است. براى مثال این 
سامانه به شــما اطالع مى دهد که کتاب نویسنده اى که 
دوست دارید چه زمانى منتشر مى شود یا انتشارات کشور 
چه برنامه هایى براى دوستداران این دنیاى جادویى در نظر 
دارند. این برنامه گزینه هایى نیز براى تشویق بیشتر کاربران 
به مطالعه در نظر گرفته است. براى نمونه هرچه بیشتر در 
این برنامه فعالیت داشته باشید مى توانید امتیاز کسب کنید، 
جایگاه خود را ارتقا دهید و کتابدار شــهر خود باشید. براى 
دسترسى به این برنامه به سایت jeekobook.com سر 
بزنید. متأسفانه اپلیکیشن این برنامه تنها در اختیار کاربران 

سیستم عامل اندروید قرار گرفته است.

     شبکه اجتماعى   
    محبوب کتاب دوستان    

ا ت ا ک ش

هزاران سال است که انسان از جریان آب، برق 
تولید مى کند، اما کوچک کردن این مفهوم به اندازه اى 
که بتواند رگ هاى ما را به نیروگاه هاى کوچک برق 
تبدیل کند شگفت انگیز و حیرت آور است. یک تیم از 
محققان چینى یک نانوژنراتور بســیار ریز ساخته اند 
که از همان سیستم نیروگاه هاى بزرگ برق استفاده 
مى کند. این نانوژنراتور قادر است با قرار گرفتن داخل 
رگ بدن انسان از جریان خون، الکتریسیته تولید کند.

به گفته دانشمندان «الکتریسیته 
تولیــد شــده از حرکــت 

FFNG به دست مى آید. 
در ایــن حالــت، دو الیه 
الکتریکى در اطراف فیبر 
ساخته مى شود و سپس، 
خون با منحرف کردن 

توزیع بار متقارن موجب تولید الکتریســیته در 
طول مسیر مى شود».

مشخص نیست که دقیقًا چه مقدار انرژى توسط این 
دستگاه تولید مى شود، اما دانشمندان مى گویند مقدار 
تولید شده در مقایسه با سایر دستگاه هاى ریزى که 
براى همین منظور ساخته شده اند بسیار بیشتر است. 
این فناورى همچنان در مراحــل اولیه تحقیق قرار 
دارد، اما به گفته محققان آزمایش هاى صورت گرفته 
بر روى قورباغه موفق بوده است و مى توان امیدوار به 
استفاده از آن در بدن انسان در آینده نزدیک بود.

رگ بدن انسان از جریان خون، الکتریسیته تولید کند.
به گفته دانشمندان «الکتریسیته 

تولیــد شــده از حرکــت
FFNG بهدست مى آید. 
در ایــن حالــت، دو الیه 
الکتریکى در اطراف فیبر 
ساخته مى شود و سپس، 
خون با منحرف کردن

دارد، اما به گفته محققان آزمایش هاى صورت گرفته 
بر روى قورباغه موفق بوده است و مى توان امیدوار به 
استفاده از آن در بدن انسان در آینده نزدیک بود.

بدن انسان 
تبدیل به 
نیروگاه برق 
مى شود

هدفون خواب آور!

به لطف پیشرفت فناورى،
ظاهراً دردســرهاى قبل 

از خواب هم قابل حل شــدن هستند و 
باالخره با خیال راحت مى توانید از خوابتان لذت ببرید. 

در طول پروازهاى
بلند مدت بدون هیچ 
مشکلى اســتفاده کند. هدفون 
به کار رفته در این چشم بند هم به وسیله یک الیه 

است که تو
 دهنده خاص
DGroup
 است. تنه
را نصب کر
خاطره دلنش
مجموعه اى
قاب ها، س
پس زمینه
مجموعه ق
تا تمامى نی
تجربه اى
 قراردهد.
اپلیکیشن
مشاهده نا
با نصب کال
العاده دیگر
مى شوید؛
عه ج از

هدفون خوابآور!

امروزه پهپادها کاربرد گسترده اى در صنایع گوناگون 
یافته اند، اما استفاده از آنها براى جمع آورى اطالعات 

آب و هوایى چندان متداول نشده است.
علت اصلى این مســئله پرواز پهپادها در ارتفاع پایین 
اســت که باعث مى شــود نتوان از آنهــا در صنعت 

هواشناسى استفاده کرد.
شرکتى به نام Earth Networks در تالش براى 
تغییر این وضعیت است و با اجراى برنامه اى موسوم به 
Sferic DroneFlight از شبکه اى از پهپادهاى 
محلى که در ارتفاع کم پرواز مى کنند براى پیش بینى 
آب و هوا در نقاط مختلف کره زمین بهره خواهد گرفت.
این پهپادها مى توانند در ارتفاع 3 تا 120 مترى پرواز 
کنند و وضعیت آب و هوا را براى یک بازه زمانى شش 
روزه و همینطور سرعت و جهت وزش باد را در این روزها 

پیش بینى کنند.
قرار است این سیستم براى پیش بینى وضعیت آب و 
هوا در 90 کشور جهان به کار گرفته شود. در قالب این 
طرح از ده هزار حسگر آب و هوایى و هزار و500 حسگر 
تشــخیص رعد و برق بر روى پهپادها استفاده خواهد 
شــد. ارائه این خدمات عالوه بر کمک به پیش بینى 
دقیق تر آب و هوا، براى مالکان خود پهپادها نیز مفید 
است. بر اساس پیش بینى ها تا سال 2021 حدود 1/6 
میلیون پهپاد تجارى در آسمان به پرواز درخواهند آمد 
و لذا اطالع از شرایط جوى محلى براى پرواز ایمن آنها 
ضرورى است. تست شبکه پهپادى پیش بینى وضعیت 
آب و هوا و آزمایش ابزار ارتباطى آنها با یکدیگر به زودى 
در دانشــگاه مریلند صورت مى گیرد تا دقت وصحت 

عملکرد آن بررسى شود.
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امروزه پهپادها کاربرد گسترده اى در صنایع گوناگون
یافته اند، اما استفاده از آنها براى جمع آورى اطالعات

آب و هوایى چندان متداول نشده است.
علت اصلى این مســئله پرواز پهپادها در ارتفاع پایین
اســت که باعث مى شــود نتوان از آنهــا در صنعت
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پیام رسان واتس آپ رســمًا اعالم کرده که قابلیت 
جدید و کاربردى تصویر در تصویر را براى آن دسته از 
کاربرانى که از تماس ویدئویى این پیام رسان استفاده 

مى کردند، اضافه کرده است.
پیام رسان واتس آپ به تازگى اعالم کرده است که 
PiP ) picture-in- )  قابلیت تصویر در تصویر یا
picture را به تماس ویدئویى این اپلیکیشن افزوده 
است تا کاربران بتوانند همزمان با گفتگوى آنالین و 
مشاهده پیام هاى متنى، به تماس ویدئویى بپردازند.

 این قابلیت جدید و کاربردى تنها براى آن دســته از 
کاربرانى که سیستم عامل گوشى هاى هوشمند خود 
را به جدیدترین نســخه اندروید 8.0 یا اندروید اوریو 
به روز رســانى کرده اند، قابل دسترسى و اجراست. 
اپلیکیشن واتس آپ درصدر پیام رسان هاى محبوب 
در بیش از صد کشور جهان قرار گرفته است این در 
حالى است که اپلیکیشن پیام رسان تلگرام در ایران 
چنین جایگاهى را داراســت. بر اساس گزارش هاى 
رسمى منتشر شده توسط واتس آپ، این اپلیکیشن 
پیام رسان داراى حدود 1/3میلیارد کاربر در سراسر 

جهان  است.

واتس آپ، قابلیت 
جدیدتصویر در تصویر 

اضافه کرد

توییتر به تازگى اعالم کرده است که در حال توسعه قابلیت 
جدیدى به نام توییت استورم (Tweetstorm) است که 
به کاربران اجازه مى دهد تا چند توییت را به طور همزمان 
منتشــر کنند.  طبق تصویرى که مت ناوارا - مدیر شبکه 
اجتماعى توییتر - از صفحه نمایش گوشــى خود منتشر 
کرده، مى توان دریافت که هم اکنون توییتر بر روى قابلیت 
جدید توییت استورم (Tweetstorm) کار مى کند که 
بدین ترتیب کاربران قادر خواهند بود چندین توییت را به 
طور همزمان و یکجا بر روى صفحه شخصى خود منتشر 
و ارسال کنند. این خبر براى آن دسته از کاربرانى که در این 
شبکه اجتماعى به فعالیت هاى اجتماعى و... مى پردازند، 
قطعًا خبر خوشایندى محسوب مى شود چراکه مى توانند 
از این پس متن هاى خود را به طور چندگانه و همزمان در 

حساب کاربرى خود منتشر کنند.
این وبسایت همچنین خاطر نشان 
مى کند که در حال حاضر 

قابلیت جدید توییت  استورم در شــبکه  اجتماعى توییتر در 
ســطح عمومى آزمایش و اجرایى نشده است. بنابراین این 

شــبکه اجتماعى دقیقًا زمان مشخصى براى 
فعال ســازى عمومى و براى همــه کاربران 
را اعــالم نکرده اســت. البته بایــد گفت که 
وبســایت هاى فناورى در این مورد از توییتر 
سئواالتى را پرسیده اند اما تاکنون این شبکه 

اجتماعى پاسخى به این سئواالت نداده است.
این قابلیت به گونه اى مى تواند به منظور جبران 
محدودیــت 140 کاراکترى در پســت هاى 
ارسالى توییتر باشد. چرا که کاربران مجبورند 
براى بیان محتوا و نظــرات خود که معموالً  از 
این محدودیت بسیار بیشتر و طوالنى تر مى 
شــود، از چندین توییت پشت سر هم استفاده 
کنند که این امر موجب اندکــى بى نظمى و 

صرف وقت مى شود.

طوفان توییترى، ویژگى جدید توییتر!

نرم افزار گــوگل الــو (Allo ) در نســخه 
به روزرسانى شده خود از قابلیت جدید ترجمه 
همزمان در گفتگــوى آنالین بهــره گیرى 

مى کند.
دارندگان گوشى هاى هوشمندى که از نسخه 
جدید سیســتم عامل اندرویــد 8.0 (اندروید 
اوریو) پشتیبانى مى کند، مى توانند اپلیکیشن 
گفتگوى آنالیــن گوگل الو را به روزرســانى 
کرده و از ایــن قابلیــت جدیــد و کاربردى 

بهره مند شوند.
استفاده از این قابلیت جدید بسیار ساده و آسان 
به نظر مى رسد؛ همه آن چیزى که باید کاربران 

انجام دهند، این است که سیستم عامل گوشى خود و سپس اپلیکیشن گوگل الو را به روزرسانى کنند. پس از آن، 
روى یک پیام، مدت اندکى دست خود را بگذارند تا آیکون مترجم گوگل (Google Translate ) در نوار 

باالى صفحه نمایش ظاهر شود.
هم اکنون با ضربه زدن به روى آیکون، ترجمه پیام مورد نظر به صورت خودکار نمایان خواهد شد و در صورت 

عدم تمایل، دوباره بر روى آن پیام کلیک کرده و به روى گزینه«Undo» ضربه بزنید.
بر اساس گزارش از اندروید پلیس، الزم به ذکر است که این قابلیت جدید ترجمه همزمان در گفتگوهاى آنالین 
تنها در چت هاى گروهى امکانپذیر است  و در حال حاضر در گفتگوهاى خصوصى افراد (دو به دو) ممکن نیست.

قابلیت ترجمه همزمان در اپلیکیشن چتقابلیت ترجمه همزمان در اپلیکیشن چت گوگل الو گوگل الو
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نماز جمعه تهران.

 افتتاح 
نمایشگاه 
مد و لباس 
عاشورایى.

اعزام گروه زائر اولى امام رضا(ع) .

باغداران «فیروز 
بهرام» از شهرستان 
اسالمشهر امسال به 

علت کم آبى و 
تنش هاى ایجاد 

شده با شرکت آب 
منطقه اى تهران، 
محصول خود را 
زودتر از موعد 
مقرر برداشت 

کرده اند که این 
امر منجر به نیم بها 
شدن محصوالت 

شده است.

افتتاح رسمى 
ورزشگاه 

امام رضا (ع) مشهد. 

روستاى «هیر» 
در فاصله 

65 کیلومترى 
قزوین،  پایتخت 
زغال اخته ایران.

خودکشى نافرجام به کمک مأموران 
آتش نشانى در حوالى میدان فردوسى 

تهران.  

اردوى جهادى براى واکسیناسیون، ویزیت و آزمایش رایگان 
دام در روستاى «کرى زاغه» شهرستان صحنه کرمانشاه با 

حضور پزشکان و پرسنل دامپزشکى این شهرستان. 


