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تمام چایخانه هاى مجوزدارتعطیل شده اند

ورزشاستاناجتماع بهترین مرطوب کننده پوست در فصل پاییز  چیست؟  فقط یک بازى!ادامه فعالیت پلى اکریل نیازمند 20 میلیارد تومان  اعتبار استسنگ اندازى  براى افزایش حداقل سن ازدواج دختران نخست وزیرى احیـا مى شود؟  سالمت
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 جوان 19 ساله را 
زنده زنده

 در آتش سوزاندند

انتقاد از 
سیاست خارجى کشور

ضرورت
 تعیین تکلیف براى 
استاندارى اصفهان

20 میلیون تومان، هزینه
 یک مراسم شبیه خوانى! 

گوگرد به محصوالت جانبى 
ذوب آهن اضافه شد

10

میرباقرى: از ساخته نشدن 
«سلمان» خسته ام

شایعات درباره  «عطرقاتل» 
صحت دارد؟

«زاینده رود» زیر قلم فرشچیان مى رود«زاینده رود» زیر قلم فرشچیان مى رود
5

سازمان غذا و دارو پاسخ مى دهد

جهان نما

وجود 1700 
کالس درس 
کانکسى
 در کشور

3

استان هاى تهران و خراسان رضوى بیشترین مدارس 
فرسوده کشور را دارند و استان سیستان و 

بلوچستان به عنوان محروم ترین استان کشور 
در بحث فضاى آموزشى شناخته مى شود؛ 

30 درصد ساختمان هاى مدارس 
شهر تهران که حدود ده هزار 

کالس درس را شامل 
مى شود فرسوده است ...

عضو «کمیسیون اصل 90» مجلس 
شوراى اسالمى از سفر کمیته اجتماعى 
این کمیسیون به استان کرمان پیرامون 

موضوعات مربوط به میراث فرهنگى 
خبر داد.محمد جواد ابطحى، نماینده 

مردم خمینى شهر از سفر 
اعضاى کمیته اجتماعى 

کمیسیون اصل 90 به 
کرمان پیرامون ...
2

نتایج بررسى 
مجلس درباره 
تأسیس «وزارت 
گردشگرى»

 سامان قدوس رسماً ایران را به عنوان تیم 
ملى  خود معرفى کرد. تصمیمى که

 بازتاب هاى متفاوتى داشت و در ایران 
هم به سرعت اقدام او زیر 
ذره بین هاى مختلف مورد ارزیابى قرار 
گرفت. از وقتى سامان، تیم ملى ایران 
را براى بازى کردن انتخاب کرد نظرات متفاوتى درباره 
انتخاب او مطرح شده است. عده اى با بدبینى معتقدند 
او به دلیل قطعى بودن حضور ایران در جام جهانى 
روسیه و احتمال کِم رسیدن سوئد به این مسابقات، 
ایران را انتخاب کرده است.

از این پس فروش هر نوع  ابزارآالت قلیان توسط واحدهاى صنفى اصفهان هم ممنوع است

آیا گلکسى S9S9 مى تواند آیفون  مى تواند آیفون XX را  را 
شکست شکست دهد؟دهد؟

ص
آآ

پیشنهاد نصف جهان

از سامان
 تجلیل کنید

13
استاد بزرگ نقاشى ایران: زاینده رود خشک را که مى بینم از درون آتش مى گیرماستاد بزرگ نقاشى ایران: زاینده رود خشک را که مى بینم از درون آتش مى گیرم

سالروز شهادت چهارمین اختر آسمان امامت و والیت حضرت امام سجاد (ع) را تسلیت مى گوییم

آگهى مزایده اجاره ساختمان دفتر ناوگان مسافربرى

مجید صفارى- شهردار بادرود

نوبت دوم

شهردارى بادرود به اســتناد مصوبه مورخه 93/07/29 شوراى محترم اسالمى 
شهر در نظر دارد ساختمان دفتر ناوگان حمل و نقل عمومى مسافر (دفتر ترمینال 
مسافربرى) واقع در بلوار شــهید مطهرى جنب اداره گاز بادرود جهت راه اندازى 
ناوگان حمل و نقل عمومى (مســافر ) از طریق آگهى مزایده با شــرایط ذیل به 
شرکت هاى داراى پروانه فعالیت از سازمان حمل و نقل پایانه هاى استان اجاره دهد.

1- قیمت پایه اجاره محل ماهیانه 8/000/000 ریال مى باشد.
2- مساحت 65 متر مربع داراى امتیاز برق تک فاز و آب و گاز مى باشد.

ب- شرایط مزایده: 
1- متقاضیان شرکت در آگهى مى بایست جهت دریافت اطالعات کافى در خصوص 
قیمت پایه و محل واگذارى و فرم پیشنهاد قیمت و سایر شرایط مزایده به امور مالى 

شهردارى مراجعه نمایند.
2- کلیه پیشــنهاددهندگان در مزایده بایســتى مبلغ پانــزده میلیون ریال 
(150/000/000 ریال) را به حساب سیبا سپرده شهردارى به شماره (0106682190001) 

نزد بانک ملى شعبه بادرود واریز و فیش آن را ضمیمه پیشنهاد خود نمایید.
3- پیشنهاددهندگان بایستى پیشنهادات خود را با توجه به قیمت پایه حداکثر 
تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخه 96/07/22 در پاکت الك و مهر شده محتوى 
فیش سپرده بانکى و برگ پیشنهادى با عدد و حروف خوانا بدون قلم خوردگى همراه 
با آدرس و ذکر شماره تلفن پس از امضاء به دبیرخانه محرمانه شهردارى تسلیم و 

رسید دریافت دارند.
4- پیشنهادات واصله رأس ساعت 11 صبح روز یکشنبه مورخه 96/07/23 در محل 
شهردارى با حضور کلیه اعضاء کمیسیون معامالت شهردارى قرائت و سپس تعیین 

برنده مشخص خواهد شد.
5- شــهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشــنهادات مختار است و پیشنهادات 

مخدوش و مبهم و ناخوانا و فاقد فیش سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
6- افراد شــرکت کننده باید توانایى مالى پرداخت اجاره و ضمانت نامه بانکى از 

بانک ها را داشته باشند.
7- افراد شرکت کننده بایستى پروانه فعالیت حمل و نقل جاده اى مسافر از سازمان 
پایانه هاى استان را داشته و شــرایط دریافت پروانه کسب از شهردارى را داشته 

باشند.
8- مدت زمان اجاره محل 3 سال شمسى است و در پایان مهلت قرارداد شهردارى 

مجدداً مکان فوق را آگهى مزایده خواهد نمود.
9- کلیه هزینه مصرفى آب و برق و گاز... و امتیاز تلفن و هزینه مصرفى آن ســایر 

هزینه مربوطه به مسافر بر عهده متقاضى مى باشد. 
10- افراد شرکت کننده باید متأهل و داراى مدرك پایان خدمت نظام وظیفه باشند.

11- افراد شرکت کننده باید پاسخ اســتعالم هاى اماکن بهداشت، سوء پیشینه از 
دادگسترى را داشته باشند.

12- افراد شرکت کننده در صورتى که توانایى مالى ضمانتنامه بانکى و یا گواهى سوء 
پیشینه و استعالم اماکن و پروانه فعالیت پایانه ها را نداشته باشند در صورت برنده 

شدن شهردارى مى توانند از عقد قرارداد خوددارى نماید. 
13- سپرده هاى نفرات دوم و ســوم تا انعقاد قرارداد به نفر اول باقى خواهد ماند. 
چنانچه نفرات اول و دوم و سوم پس از ابالغ کتبى شهردارى ظرف مدت حداکثر یک 

هفته از قرارداد خوددارى نمایند. سپرده آنان به نفع شهردارى ضبط خواهد شد.
14- کلیه هزینه هاى مربوطه و درج آگهى در روزنامــه و... بر عهده تعیین برنده 

خواهد بود.
15- در صورت مســئول بودن عوارض ارزش افزوده ماهیانه به مبلغ اجاره اضافه 

خواهد شد.

آگهى مزایده

مسعود منتظرى- شهردار نجف آباد

چاپ دوم

موضوع مزایده: واگذارى اجاره یکساله دو جایگاه CNG متعلق به شهردارى نجف آباد به بخش خصوصى با قیمت 
پایه جایگاه واقع در بلوار شورا با اجاره بهاء ماهیانه به مبلغ: 360/000/000 ریال و قیمت پایه جایگاه کمربندى 

جنوب شهر با اجاره بهاء ماهیانه به مبلغ: 320/000/000 ریال.
شرکت کنندگان باید داراى صالحیت، سابقه و گواهینامه هاى الزم درخصوص موضوع مزایده از مراجع ذیصالح 

باشند.
از افراد واجد شرایط دعوت مى شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده تا پایان وقت ادارى 

روز چهارشنبه مورخ 96/07/19 به امور قراردادهاى شهردارى نجف آباد مراجعه نمایند.
شرکت کنندگان در مزایده با 5٪ قیمت پایه یکسال هر جایگاه: (1- جایگاه CNG واقع در بلوار شورا به مبلغ 
216/000/000 ریال و جایگاه CNG واقع در کمربندى جنوب شهر به مبلغ 192/000/000 ریال) را به صورت جداگانه 
به عنوان ضمانت شرکت در مزایده به صورت ضمانت نامه معتبر بانکى و یا واریز به حساب شماره 104544150002 

سپرده شهردارى نزد بانک ملى ایران شعبه نجف آباد ارائه نمایند.
سایر اطالعات و  جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج است. 

تذکر: شهردارى نجف آباد در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار مى باشد. 

آگهى مزایده

دکتر غالمرضا شمس- رئیس دانشکده فنى و حرفه اى شهید مهاجر اصفهان

دانشکده فنى و حرفه اى شهید مهاجر اصفهان در نظر دارد مجموعه آرایشگاه 
خود را به صورت کلى از تاریــخ 1396/07/22 لغایت 1397/04/10  از طریق 
مزایده به افراد یا شرکت هاى واجدالشــرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان 
درخواست مى گردد جهت دریافت اسناد مزایده از تاریخ نشر آگهى به مدت

 5 روز به امور قراردادها مراجعه نمایند. 
ضمناً هزینه آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد. 

آدرس: اصفهان- خیابان هزارجریب- دانشکده فنى و حرفه اى شهید مهاجر 
اصفهان
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عضو «کمیسیون اصل 90» مجلس شوراى اسالمى از سفر 
کمیته اجتماعى این کمیســیون به استان کرمان پیرامون 

موضوعات مربوط به میراث فرهنگى خبر داد.
محمد جواد ابطحى، نماینده مردم خمینى شــهر از ســفر 
اعضاى کمیته اجتماعى کمیســیون اصــل 90 به کرمان 
پیرامون تکمیل گزارش مربوط به میراث فرهنگى خبر داد. 
وى افزود: در حال حاضر کمیته اجتماعى کمیسیون اصل90 
پیرامون گزارش میراث فرهنگى به نتایج خوبى دست پیدا 

کرده است.
ابطحى با بیان اینکه بسیارى از آثار ملموس و غیرملموس 
میراث فرهنگى در مرز خطر قرار دارد، گفت: این در حالى 

است که برخى دستگاه ها به این موضوع اهمیتى نمى دهند  
و در برخى مواقع ما شاهد نزاع دو دستگاه میراث فرهنگى و 
اوقاف درباره ساماندهى برخى امور هستیم که اینگونه موارد 
باید مورد پیگیرى قرار گیرد. این نماینده مجلس با اشــاره 
به موضوعاتى مربوط به گردشــگرى در کنار فعالیت هاى 
سازمان میراث فرهنگى اظهار داشت: معتقدم مشکالتى که 
در بخش گردشگرى وجود دارد باید مورد پیگیرى قرار گیرد 
که این موارد در گزارش فوق مــورد جمع بندى قرار گرفته 
است و در صورت نیاز طرح قانونى براى اصالح موارد تهیه 
خواهد شد. ابطحى تأکید کرد: طى برخى از نتایج معتقدیم 

باید وزارت گردشگرى تأسیس شود.

مشــاور عالى فرمانــده معظــم کل قوا گفــت: نباید 
جهت گیرى سیاست خارجى به سمت یک منطقه خاص 
باشد بلکه باید به سمت همه دنیا منهاى آنچه خط قرمز 

ماست، باشد.
سردار سرلشکر سید یحیى صفوى گفت: جوانان زیر 40 
ســال ما نمى دانند در انقالب  و در  جنگ  چه گذشت  و 
جبهه فیاضیه و آبادان و خرمشهر کجا بود و در این هشت 
سال چه مصیبتى بر مردم ما گذشــت. وى افزود: ما در 
زمان جنگ به جوانان میدان دادیم و به آنها اتکاکردیم، 
فرماندهان جنگ زیر 30 سال سن داشتند و ما به جوان ها 
اعتماد کردیم و گردان ها را با فرماندهان جوان تشکیل 

دادیم.
سرلشکر صفوى خاطر نشــان کرد: در زمان جنگ دو 
گفتمانى نبود و یک گفتمان داشتیم اکنون هم براى اینکه 
بتوانیم در اقتصاد مقاومتى و عبور از شرایط فعلى پیروز 
شویم باید یک گفتمان داشته باشیم. وى افزود: در زمان 
جنگ مردم به کمک دولت آمدند اکنون هم با مشارکت 
مردم در اقتصاد مى توان اقتصاد مقاومتى را  شــکل داد، 
هم اکنون  بیش از 70درصد اقتصاد کشور  دولتى است 
و  هزینه حقوق  و امور جارى دولت بسیار باالست و دیگر  
بودجه اى  براى توسعه نمى ماند، اکنون بدون مشارکت 

مردم در اقتصاد مقاومتى کار جلو نمى رود.

نتایج بررسى مجلس درباره 
تأسیس «وزارت گردشگرى» 

انتقاد از 
سیاست خارجى کشور

ماجراى تماس هاشمى با 
استاندار تهران 

  تسنیم| سیدحسین هاشمى، اسـتاندار سابق 
تهران در مراسم تودیع خود با اشاره به انتخاب آیت ا... جنتى 
در انتخابات خبرگان اسـتان تهران ، اظهار داشـت: وقتى 
آقاى جنتى رأى مردم تهران را کسب کردند، مرحوم  آیت ا... 
هاشمى رفسنجانى به من زنگ زدند و  گفتند آقاى جنتى 
این رأى را آورده؟ و  من گفتم  بله تمامى آراء براى خودش 
است، حقیقتاً هم رأى خودش بود، ایشان در سه شهرستان 
ورامین، قرچـک و  پیشـوا رأى اول را آورده بـود، حتى از 
اعضاى شوراى نگهبان هم تماس گرفتند که فالنى این 
رأى را آوردند که گفتـم وا... رأى براى خودش اسـت؛ ما 
امانتدار رأى مردم بودیم و در انتخابات ریاست جمهورى 

و  شوراها همین سیاست را پیاده کردیم.

دستور تازه ترامپ علیه ایران
  انتخاب | «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا 
در یک دسـتورالعمل تازه، نمایندگان آمریکا در صندوق 
بین المللى پول و بانک هاى توسـعه بین المللى را موظف 
کرده علیه درخواسـت هاى وام دولت ایـران رأى دهند و 
تمام توان خود را به کار گیرند تا جمهورى اسالمى نتواند از 
منابع مالى آن نهادها استفاده کند. رئیس جمهورى آمریکا 
این تصمیم را در رابطه با آنچه قصور دولت ایران در مبارزه 

با پدیده قاچاق انسان مى داند، گرفته است. 

بوریس جانسون: عیالوارم!
  مهر | خبرها حاکـى از آن اسـت کـه «بوریس 
جانسون»،  وزیر خارجه انگلیس به رفقایش گفته از حقوقى 
که براى اداره دستگاه دیپلماسى بریتانیا مى گیرد راضى 
نیست و دریافتى ساالنه 141 هزار و 405 پوند (260 هزار 
دالر) کفاف مخـارج وى و خانـواده اش را نمى دهد! وى 
مى گوید: «این حقوق پاسخگوى مسئولیت هاى من در 
قبال خانواده ام نیست. گفتنى است جانسون محافظه کار 
از همسر دوم خود چهار فرزند دارد و گفته مى شود از رابطه 

غیر رسمى با زنى دیگر نیز صاحب یک دختر است.»

درخواست جالب 
پادشاه عربستان

«ملک سـلمان بن عبدالعزیز»،    آفتاب نیوز |
پادشـاه عربسـتان در اثناى افتتاح پروژه هـاى «الطائف 
جدید» در شـمال شـرقى شـهر «الطائف» از شهروندان 
عربستانى خواست تا عیوبش را صراحتاً به وى بگویند. این 
روزنامه عربسـتانى به نقل از ملک سلمان نوشت: «بارها 
تکرار کرده ام که خداوند رحمت کند کسى که عیب هایم 
را بگوید اگر شما یا برادران هموطنم عیوب مرا دیدید و یا 
هر چیزى که به نفع دین و کشـورتان اسـت را بگویید ما 
خدمتگزار شما هستیم از این مسـئله  استقبال مى کنیم، 
درها و گوش هایمان شنواى حرف هاى تمامى هموطنان 

است و از شما سپاسگزارم.»

قاتل شهید حججى 
دستگیر نشده است

در حالى که برخـى منابـع و کانال هاى    تابناك|
خبرى با انتشـار فیلمى، مدعى دسـتگیرى قاتل شـهید 
محسـن حججى شـده انـد، صحت ایـن فیلـم تکذیب

 مى شـود. پیش از این خبـرى مبنى بر دسـتگیرى قاتل 
احتمالى شـهید حججى در کانال هاى مختلف، از جمله 
کانال شبکه خبر با تأکید بر اینکه منابع رسمى آن را تأیید 

نکرده اند، منتشر شد.

ظریف، نامزد صلح نوبل 
  افکار نیوز  | «هنریـک اوردال» از مدیـران 
مؤسسـه تحقیقـات صلح در اسـلو نـروژ اعالم کـرد که 
محمدجواد ظریف و «فدریکا موگرینى» به علت تالش 
براى دسـتیابى بـه توافق هسـته اى (برجـام) و حل یک 
اختالف 12 ساله بین المللى، در فهرست نامزدهاى دریافت 
جایزه صلح نوبل قرار گرفته اند. اوردال مدعى شد: انتخاب 
من بـه معناى انتقـاد از «جان کرى»  نیسـت امـا افتخار 
حصول توافق، باید نصیـب دو هماهنـگ آن یعنى وزیر 
خارجه ایران و مسئول سیاست خارجى اتحادیه اروپا شود.

توئیتر

«زیگمار گابریــل»، وزیر خارجــه آلمان از 
اظهــارات «رکس تیلرســون»، وزیر خارجه 
آمریکا در مورد برقرارى تماس با کره شمالى 
اســتقبال کرده و خواســتار در پیش گرفتن 

رویکردى مشابه در مورد ایران شده است.
تیلرسون، وزیر امور خارجه آمریکا، روز شنبه 
از تماس مستقیم واشنگتن با کره شمالى خبر 
داده بود. او در ســفرى به چین تأیید کرد که 
ایاالت متحده با کره شمالى خطوط ارتباطى 
دارد و احتمال مذاکره با کره شمالى را در دست 

بررسى دارد.
در همین رابطه زیگمــار گابریل، وزیر خارجه 
آلمان روز یک شــنبه در بیانیه اى گفت: این 
دقیقًا مسیر صریح و شــجاعانه است. گابریل 
همچنین اظهار امیدوارى کرد که کره شمالى 

پیشنهاد گفتگو را جدى بگیرد.
وزیر خارجه آلمان در ادامــه دولت آمریکا را 
تشــویق کرد با ایران گفتگو کند چون دولت 
«دونالد ترامپ»  رئیس جمهور آمریکا مى گوید 

شاید به زودى از برجام خارج شود.
گابریل گفت که اگر آمریکا از برجام خارج شود 
اعتبار پیشنهاد گفتگو به کره شمالى را خدشه 
دار مى کند.موضع دولت ترامپ در مورد توافق 
اتمى با ایران انعطاف ناپذیر بوده و تیلرســون 
حتى گفته که اگر برجام اصالح نشود آمریکا از 

آن خارج خواهد شد.

رئیس کمیسیون تدوین آیین نامه داخلى مجلس گفت: 
براى بازنگرى در قانون اساسى برخى نمایندگان قصد 
دارند نامه اى را به مقام معظم رهبــرى تقدیم کنند یا 
اینکه معظم له، دســتور بازنگرى قانون اساســى را  به 

رئیس جمهور ابالغ کنند.
به گــزارش «انتخاب»، عــزت ا... یوســفیان مال در 
خصوص ایجاد نظام پارلمانى اظهار داشت: مقام معظم 
رهبرى در سال 90 در سفر به کرمانشاه موضوع ایجاد 
نظام پارلمانى در کشور را مطرح کردند و فرمودند نه در 
آینده دور و نزدیک، اما ایجاد نظام پارلمانى مســئله اى 

قابل بحث است.
اشــاره این نماینده به بیانــات رهبر معظــم انقالب 
در ســفر به کرمانشــاه در 24 مهرماه 1390 است که 
فرمودند: «اگر یــک روزى در آینده هاى دور یا نزدیک 
- که احتماًال در آینده هاى نزدیک، چنین چیزى پیش 
نمى آید - احساس بشود که به جاى نظام ریاستى مثًال 
نظام پارلمانى مطلوب اســت - مثل اینکه در بعضى از 
کشورهاى دنیا معمول است - هیچ اشکالى ندارد؛ نظام 
جمهورى اســالمى مى تواند این خط هندسى را به این

 خط دیگر هندســى تبدیل کند؛ تفاوتى نمى کند. و از 
این قبیل.»

نماینده مردم آمل و الریجان در مجلس شوراى اسالمى 
بیان کرد: از زمانى که ایشان این مسئله را بیان کرده اند، 
موضوع ایجاد نظــام پارلمانى در ذهــن صاحبنظران 
همچنان مطرح مى باشد، زیرا شرایط فعلى، پاسخگوى 

نیازها نیست.
وى افزود: مجلس اگر بخواهد با دولت تعامل داشــته 
باشد، باید چشم پوشى هاى فراوانى را انجام دهد، در حال 
حاضر مجلس مســائل فراوانى را مى بیند ولى به خاطر 

تعامل صحبتى نمى کند.
یوسفیان مال متذکر شد: مسئله نظارت مجلس با قوانین 
و مقررات فعلى به معناى درگیر شــدن با دولت است و 
بسیارى تعامل را در این مى دانند که سئوال و استیضاح 

مطرح نشود.
رئیس کمیسیون تدوین آیین نامه داخلى مجلس که با 
خانه ملت گفتگو مى کرد ادامــه داد: اگر از دل مجلس، 
دولت تشکیل شود هر عیب و ایرادى وجود داشته باشد، 
مجلس باید پیگیر باشــد، اما در حــال حاضر عمًال در 
مسائلى مانند حقوق هاى نجومى مجلس و دولت خود 
را بى تقصیر مى دانستند و مردم نیز در  چنین شرایطى 

مخاطب را پیدا نمى کنند.
این نماینده مردم در مجلس دهم شــوراى اســالمى 

تصریح کرد: ایجاد نظام پارلمانى نتایج خوبى را به دنبال 
دارد، اما براى رسیدن به آن به بازنگرى قانون اساسى 
نیاز داریم به همین جهت نمایندگان مجلس در این فکر 
هستند که براى بازنگرى در قانون اساسى چه اقدامى 
انجام دهند، آیا نامه اى را بــه مقام معظم رهبرى براى 
بازنگرى در قانون اساســى تقدیم کنند یا اینکه معظم 
له، دستور بازنگرى قانون اساســى را  به رئیس جمهور 

ابالغ کنند.
عضو هیئت رئیســه فراکســیون مســتقلین والیى 

گفت: موضوع تشــکیل نظام پارلمانــى باید در زمان 
رئیس جمهــورى انجام شــود کــه در پایــان دوره 
خود قرار دارد تا برخورد حذفى بــا رئیس جمهور تلقى 

نشود.
به گزارش «انتخاب»، در تیرماه ســال 93 نیز یونس 
اســدى، یکى از نمایندگان مجلس، از طرح نمایندگان 
براى احیاى پســت نخســت وزیرى و «شروع تدوین 
پیش نویس طرح نظام پارلمانى» خبر داده بود که بعدها 

مسکوت ماند.

احتمال ارسال نامه نمایندگان مجلس به مقام معظم رهبرى جهت بازنگرى در قانون اساسى

 نخست وزیرى احیــا مى شود؟ 

کتاب «تجربه  اى دیگر» نگاهى اســت متفاوت به مذاکرات هســته اى. در همین زمینه باشگاه 
خبرنگاران جوان با مرتضى غرقى، خبرنگار صداوسیما و مؤتلف این کتاب به گفتگو پرداخته که در 

ادامه بخشى از آن را که درباره موضوع سلفى گرفتن است مى خوانید:

بخش زیادى از کتاب شما اختصاص دارد به تصاویر حاشیه مذاکرات. 
شما با کسى هم سلفى گرفتید؟

عکس سلفى را من یک کار «چیپ» مى دانم مخصوصًا براى یک خبرنگار! به نظرم عکس سلفى 
براى کسى که کار حرفه اى مى کند چیپ اســت. عالوه بر این قرار نبود تمامى تصاویر مربوط به 
مذاکرات در آخر کتاب «تجربه اى دیگر» چاپ شود.  ناشــر از من تصاویر را خواست و آنها را در 
اختیارش قــرار دادم. به هر حال بدســلیقگى صورت گرفــت و تمامى تصاویر چاپ شــد. این 
موضوع کمى کتاب را چیپ کرده  و احســاس مى شود طرف خواســته خودش را بزرگ کند. من 
دوســت نداشــتم این احســاس را به مخاطبم انتقال دهم و تنها اشــتباه ناشــر بود. در طول 
مذاکرات، هیچ وقت در شــأن خود ندیدم که به عنوان یک خبرنــگار بخواهم با یک مقام داخلى

 یا خارجى سلفى بگیرم.
نظرتان درباره سلفى نمایندگان با «فدریکا موگرینى» چیست؟

ســلفى نماینــدگان با موگرینــى، چیپ تریــن کارى بود که مى شــد یــک آدم انجــام دهد! 
سلفى گرفتن چیپ است و حاال یک نماینده هم که در سطح قانونگذارى یک کشور است، بیاید و 
با  نماینده اتحادیه اروپا ســلفى بگیرد، چیپ ترین کارى است که او مى توانسته در تاریخ 35 ساله 

این کشور  انجام دهد!

خبرنگار صداوسیما هم 
کتاب منتشر کرد

چیپ!

دبیرکل جمعیت آبادگــران گفت: جناح ها 
یکدیگر را دشمن انقالب خطاب مى کنند؛ 
اما پشــت پرده سیاســت باهــم فالوده 
مى خورند و براى تصاحــب صندلى هاى 

قدرت دست به هرکار ناپسندى مى زنند.
حســن بیادى در مورد وضعیت احزاب در 
کشــور گفت: در چند دهه اخیر گروه هاى 
سیاسى کشــور ما به دلیل مأیوس شدن 
متمادى از استقرار مدیریت هاى پارلمانى 
و حزبى کشور، به باند بازى و گرایش هاى 
محفلى روى آورده اند و این در حالى است 
که در ساحت و صحنه سیاسى امروز جهان 
تفکرها با تأســیس احزاب مؤثر و فراگیر 

حرف اول را مى زنند و نه افراد.

نائب رئیس ســابق شوراى شــهر تهران 
ادامه داد: در ادبیات سیاسى بعد از انقالب 
57 دو تفکــر مصطلــح اصولگرایــى و

 اصالح طلبــى در ذهن مــردم و فعاالن 
سیاسى براى رسیدن به اهداف خود فضا 
سازى شده است. متأســفانه امروز این دو 
تفکر در درون خودشــان به چالش هاى 
جدى رســیده اند و حرفى و پاسخى براى 
گفتن در مقابل مردم خوب کشورمان ندارند 
و در نتیجه نتوانسته اند مشکالت مردم را 

آنطور که باید و شاید حل و فصل کنند.
وى خاطرنشــان کرد: به عبارتى دقیق تر 
هنوز هم به جاى آنکه مردم از مســئولین 
مطالبه اى داشته باشند، این قاطبه مسئولین 
هستند که از مردم طلبکار هستند. در شرایط 
کنونى مســئوالن اجرایى اجازه مشارکت 
عمومــى و حداکثرى مــردم را در اجراى 
امور نمى دهند و بیشتر به شعار بى عمل و 
غیرقابل اجرا بسنده می کنند و تقریبًا عوام 
فریبى در مدیریت هاى اجرایى به یک عمل 
ثواب تبدیل شده است، فلذا علیرغم اینکه 
خودشــان هنرهاى الزم را براى مدیریت 
امور ندارند و روز به روز به نابسامانی هاى 
کشــور مى افزایند ولى بــا پررویى کامل 
حاضر نیستند از مردم عذرخواهى کنند و 

جاى خود را به افراد شایسته بدهند. 
این فعال سیاسى اصولگرا افزود: بانگاهى 
گذرا بــه افزایش اعتراضــات مردمى پر 
واضح اســت که مردم صبرشان نسبت به 
گروه هاى سیاسى و مدیریت هاى اجرایى 
پایین آمده و آســتانه تحمل آنها نسبت به 
هر دو گروه مورد ذکر به شــدت کاهش 
یافته اســت. من اعتقاد دارم که در کشور
انسان هاى واالیى در جامعه اجرایى داریم 
که مــى توانند این مســائل را بــه راحتى 
مدیریت کنند البته به شرط آنکه مسئوالن 
براى این افراد اقدام به نبش قبر نکنند و اجازه 
فعالیت مستمر به این نیروها داده شود. این 
باعث تأسف است که مجلس، شورا و دولت 

ما به صورت باندى و مافیا اداره مى شود.
بیــادى گفــت: در چنین جــوى قاعدتًا 
ائتالف سیاسى نیز معنى نخواهد داشت. 
یعنى فرقــى نمى کند کــه اصولگراها یا
 اصالح طلب ها با هم متحد شــوند و یک 
لیســت ارائه دهند تا بدین شکل رأى مردم 
را جلب کنند. در حقیقــت چنین اکت هاى 
سیاسى به معنى تشــکیل یک امپراتورى 
خواهد بود که مردم در آن سهمى ندارند بلکه 
نقش مردم تنها رأى دادن به یک لیست یا 
گروه خاص صاحب قدرت باندى خواهد بود.

 به گزارش خبرگزارى آنا وابسته به دانشگاه آزاد اسالمى، 
یکى از فعاالن سیاســى که خواست نامش فاش نشود 
گفت: جمعى از بــزرگان اصالحات که از آنان به عنوان 
تئوریسین این جریان یاد مى شود اخیراً جلسه محرمانه 
برگزار کرده و اکثر حاضران در این جلسه انتقادات تندى 
به روحانى داشته اند و گفته شده که از روحانى ناامید شده 
و او با چینش کابینه خطــش را از اصالحات جدا کرده 
است. در این جلسه، نزدیک شدن روحانى به الریجانى 
به عنوان زنگ خطر براى اصالح طلبان قلمداد شــده و 

حزب کارگزاران به عنوان لیدر این بازى سیاسى مورد 
نکوهش حاضران قرار گرفته است.

«م.ت» از افراد تنــدروى جریان اصالحــات در این 
جلســه انتقادات شــدیدى به دولت وارد کرده و برخى 
اطرافیان و مشاوران روحانى را مشکوك و چهره امنیتى

 معرفــى کرده اســت. او گفته باید در مــاه هاى آینده 

آرام آرام از دولــت فاصلــه بگیریم و بــراى انتخابات 
مجلس آماده شویم و شانس خودمان را امتحان کنیم.

 این فعــال اصالح طلب گفته اســت، دولت حســاب 
شــده با ما بازى مى کند و ما باید بازى دولت را به هم

 بزنیم.
به گــزارش آنــا در حالى کــه همه بــزرگان اصالح 

طلــب حاضر در ایــن جلســه در مرزبندى بــا دولت 
و شــرکت مســتقل در انتخابات آتى هم نظر شده اند 
اما بعد از اعالم آشــکار این موضوع از ســوى عارف 
که گفته بود در انتخابــات آینده ائتــالف نمى کنیم، 
سعى در تکذیب این مطلب داشــتند. آنها اعتقاد دارند 
که عارف حرکت «گام بــه گام» را در جدایى از دولت 

رعایت نکرده است.
از ســوى دیگر گفته مى شــود تئورى جدایى از دولت 
بیشــتر به دلیل ناتوانــى روحانى در بهبــود وضعیت 
معیشــیتى مــردم اســت و اصــالح طلبــان قصد 
دارنــد بــا اجــراى ایــن برنامــه از هزینــه دادن 
بــراى دولــت دوازدهــم خــوددارى کننــد و بــه 
گونه اى عمل کنند که امکان ایســتادن در مقام حمله 
به دولت را داشته باشــند و در افکار عمومى به جایگاه 

اصالحات ضربه وارد نشود.

حسن بیادى: یکدیگر را دشمن خطاب مى کنند اما براى تصاحب صندلى هاى قدرت دست به هرکارى مى زنند

فالوده خوردن جناح ها در پشت پرده!

جدایى اصالح طلبان از روحانى کلید خورد

آلمان خواستار ایجاد 
کانال ارتباطى میان 
واشنگتن و تهران شد

ادعاى سایت اصولگراى دانشگاه آزاد درباره جلسه محرمانه بزرگان اصالحات

براســاس گزارش ها نیروهاى ویژه ارتش انگلیس 
موسوم به SAS در حال انجام یک ماموریت فوق 
محرمانه براى تعقیب پسر اسامه بن الدن و دستگیرى 

او چه مرده و چه زنده، هستند.
سرویس هوایى ویژه انگلیس (SAS) در حال انجام 
عملیات مشترکى با همتایان آمریکایى خود با استفاده 
از هواپیماهاى جاسوســى، پهپادها و سیستم هاى 
ویژه تشخیص صوت انســان به منظور پیدا کردن 
حمزه بن الدن، پسر اسامه بن الدن، رهبر کشته شده 

القاعده است.
یک منبع بلندپایه بــه روزنامه دیلى اســتار گفت: 
تکنولوژى محور تعقیب افرادى مثل حمزه بن الدن 
است اما بیشترین ارزش مربوط به یک منبع حاضر در 
منطقه است که شخصا بن الدن را شناسایى کرده باشد 

و اطالعات اضافى را درباره او به دست آورده باشد.
وى افزود: براى آنکه کسى را تعقیب کنیم باید بدانیم 
که کجا را جســتجو کنیم. ما متکى به منابع محلى 
هســتیم و هیچ کس نمى تواند در حوزه جمع آورى 
اطالعات انسانى تشخیص با چشم مستقیم انسان را 
شکست دهد. او همچنین گفت: حمزه بن الدن دیر یا 
زود پیدا خواهد شد و باالخره مرتکب یک اشتباه جزئى 

مى شود و ما منتظر او هستیم.
گزارش شده که حمزه بن الدن 28 ساله در طراحى 

حمالت تروریستى علیه غرب فعالیت دارد.
او چند هفته قبل از آنکه پدرش در سال 2011 در حمله 
نیروهاى ویژه آمریکایى در خاك پاکستان کشته شود، 

زندگى مخفیانه در پیش گرفت.
گمان برده مى شود که حمزه بن الدن در حال حاضر در 
پاکستان مخفى شده است اما برخى اطالعات جدید 
حاکى از آن هستند که او به سوریه نقل مکان کرده 
است. نیروهاى امنیتى انگلیس او را در صدر 10 هدف 
با ارزش تحت تعقیب از سوى نیروهاى ائتالف قرار 
داده اند. اخیرا حمزه بن الدن ویدئویى منتشر کرده و در 
آن خواهان حمالت عوامل خودسر و حمالت هرچه 
بیشتر علیه غربى ها شد. نامه هایى که از محل اختفاى 
اسامه بن الدن پیدا شد نشــان داد که او مى خواسته 

حمزه بن الدن رهبرى القاعده را به دست بگیرد.

نیروهاى ویژه انگلیس 
در پى پسربن الدن
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معاون مقابله با عرضه و امور بین الملل ستاد مبارزه با مواد 
مخدر از کشف 10 ُتن و   504 کیلوگرم انواع مواد مخدر و 

روانگردان در هفته اول مهر خبر داد.
اســدا... هادى نژاد اظهار داشت: بیشــترین حجم مواد 
مکشوفه از نوع تریاك به میزان 8309 کیلوگرم بوده است 
که 79 درصد از مجموع کشــفیات را شامل مى شود. وى 
افزود: در این مدت 868 کیلوگرم حشیش، 595 کیلوگرم 
هروئین، 224 کیلوگرم مرفین و   8 کیلوگرم شیشه   و 497 

کیلوگرم سایر مواد کشف و ضبط شده است.
هادى نژاد گفت: در این مــدت38 هزار و872 عدد قرص 
روانگردان در سطح کشور کشف شده که بیشترین تعداد 

با35هزار و733 عدد آن مربوط به اســتان فارس است. 
همچنین 330 لیتر مواد پیش ساز کشف شده که 300 لیتر 

آن مربوط به استان  آذربایجان غربى است.
وى در ادامه با بیان اینکه بالغ بر 75 درصد کشــفیات این 
دوره زمانى، مربوط به شش استان کشور مى باشد،  گفت: 
بیشترین حجم کشفیات با 1670 کیلوگرم مربوط به استان 
کرمان است که معادل 16 درصد کشفیات کشور است و 
فارس با 1451 کیلوگرم، سیستان و بلوچستان با 1331 
کیلوگرم، اصفهان با 1299 کیلوگرم و هرمزگان با 1225 
کیلوگرم و تهران با 899 کیلوگرم به ترتیب در رتبه هاى 

بعدى قرار دارند.

اســتان هاى تهران و خراسان رضوى بیشــترین مدارس 
فرسوده کشور را دارند و استان سیستان و بلوچستان به عنوان 
محروم ترین استان کشور در بحث فضاى آموزشى شناخته 
مى شود؛ 30 درصد ساختمان هاى مدارس شهر تهران که 
حدود ده هزار کالس درس را شامل مى شود فرسوده است و 

نیاز به تخریب و نوسازى دارد.
در همین رابطه محمد تقى نظرپور، رئیس سازمان نوسازى، 
توســعه و تجهیز مدارس کشور در پاســخ به این پرسش 
که چه تعداد مدرسه در کشــور نیاز به نوسازى دارد؟ گفت: 
23هزار پروژه در کل کشور در دست احداث داریم که عمدتًا 
در مناطق محروم قرار دارند؛ استان هایى هستند که فضاى 

آموزشى آنها از متوسط سرانه کشور پایین تر است و تالش 
مى کنیم این سرانه را افزایش دهیم. رئیس سازمان نوسازى، 
توسعه و تجهیز مدارس کشور ادامه داد: یکهزار کالس درس 
خشتى و گلى و هزارو700 کالس درس کانکسى در کشور 
داریم و اولویت نخست حذف مدارس خشتى و گلى است که 
تا پایان سال 97 تمام کالس هاى خشت و گلى و کانکسى را 

جمع آورى خواهیم کرد.
رئیس سازمان نوسازى، توسعه و تجهیز مدارس کشور بیان 
کرد: 83 هزار کالس درس با استفاده از بخارى استاندارد یا 
سیستم تابشى برقى گرم مى شوند که از نظر ما نیز ناایمن 

هستند.

وجود 1700 کالس درس 
کانکسى در کشور

کشف 10 ُتن موادمخدر 
دریک هفته 

ایراِن پیِر بیمار! 
 نزدیک به 10درصد جمعیت کشور اکنون سالمند هستند 
و قطار جمعیت به ســمت ایرانى با 30درصد سالمند با 
شتاب در حرکت اســت. مى گویند، سن امید به زندگى 
در ایران به 74 ســال رسیده یعنى ایرانیان نسبت به 40 
سال پیش 20 سال بیشتر عمر مى کنند و این یعنى عده 
بیشترى به دوره پیرى مى رسند و فشارها و مشکالت 
ســالمندى براى افراد بیشــترى رخ مى نماید. همین 
آمارها هم مى گویند، ســن امید به زندگى «سالم» در 
میان ایرانیان ده سال کمتر از سن امید به زندگى و حدود 
64 سال است، یعنى ایرانیان ده سال آخر عمر خود را با 

ناتوانى،معلولیت و بیمارى زندگى مى کنند.

ورود موج جدید بارش ها 
کارشناس سازمان هواشناسى از ورود موج جدید بارش ها 
به آسمان برخى از نقاط کشــور خبرداد. باران معصومه 
احمدى گفت: موج جدید بارش ها وارد آسمان کشور شده 
و طى روز هاى آینده بارش باران در برخى استان ها ادامه 
خواهد داشت. از سه شنبه(امروز) شاهد بارش باران در 
استان هاى آذربایجان شرقى، آذربایجان غربى، اردبیل، 

گیالن، گلستان و خراسان شمالى خواهیم بود. 

طبخ آش نذرى 4/5 تنى
آش نذرى بــه وزن 4/5 تن همزمان با روز عاشــوراى 
حسینى در شهرستان تالش پخته و در بین عزاداران توزیع 
شد. براى تهیه این آش نذرى سه تن دوغ ، 500 کیلوگرم 
برنج نیم دانــه، 250 کیلوگرم ســبزى، 750 کیلوگرم 
حبوبات، تخم مرغ  و کــره با مجموع هزینه 12 میلیون 

تومان استفاده شده است.

ایران در شهریور 
1000بار لرزید 

بر اساس اطالعات ثبت شده در مرکز لرزه نگارى ایران 
درششمین ماه امسال حدود هزار و 90 زمین لرزه، کشور 
را لرزانده است. در این ماه تعداد 15 زمین لرزه با بزرگى 
بیش از 4/0 ریشتر در داخل کشور به ثبت رسیده است 
که بزرگ ترین آنها در تاریخ 9 شهریور 1396 با بزرگى 
5/4 ریشتر حوالى استان هرمزگان به ثبت رسیده است. 
گفتنى است، در مدت مشابه سال قبل (1395) نزدیک به 

955 زمین لرزه در کشور ثبت شده بود.

رتبه اى جدید براى ایران 
ایران از بین 58 کشــور جهان رتبه اول وقت کشى در 
ترافیک را دارد. تهران در شاخص ترافیک بین 212 شهر 
جهان از آخر هشتم است. میانگین زمان سفر درون شهرى 
در تهران 55/70دقیقه است. بر اساس تحقیقات به دست 
آمده سوئیس، وین اتریش، صربستان، یونان و قبرس جزو 

کشورهایى هستند که ترافیک کمترى دارند.

زبان خارجى
 به ابتدایى نمى آید

معاون آموزش ابتدایى وزیر آمــوزش و پرورش گفت: 
معاونت ابتدایــى برنامه و تصمیم خاصــى در رابطه با 
شــروع آموزش زبان هاى خارجى از ایــن دوره ندارد. 
رضوان حکیم زاده ادامه داد: برخــى معتقدند که ارائه 
زودهنگام ایــن درس در دوره ابتدایى ممکن اســت 
یادگیرى زبان فارســى را تحت الشــعاع قــرار دهد 
و باید اجازه دهیــم کودکان به لحــاظ درك مطلب و 
مهارت هاى خواندن و نوشتن به حد قابل قبولى دست 

یابند و بعد آموزش زبان خارجى را شروع کنیم.

آغاز ثبت نام در 
رشته هاى بدون آزمون 

ثبت نام در رشــته هاى بدون آزمون کارشناسى پیوسته 
دانشــگاه آزاد اســالمى که ظرفیت آنها افزایش یافته 
است از دیروز دوشنبه 10 مهر آغاز شد. مرکز سنجش و 
پذیرش دانشگاه آزاد با توجه به درخواست تعداد زیادى از 
متقاضیان ثبت نام در رشته هاى بدون آزمون دانشگاه آزاد 
اسالمى در مقطع کارشناسى پیوسته، امکان ثبت نام در 

تعدادى از این رشته ها را فراهم کرده است.

چرك نویس

مدیرعامل ستاد دیه کشــور با اشاره به ثبت مهریه هاى 
خارج از عرف و بعضاً باورنکردنى گفت: دوره زندانى شدن 
بابت قبول حلّه  یمانى، ســفر به 110 پایتخت جهان یا 
گرفتن عکس سلفى با مسى و مالدینى به عنوان مهریه، 

خوشبختانه سر آمده است. 
سید اسدا... جوالیى ادامه اداد: در حال حاضر پرونده اى به 
ستاد دیه ارجاع شده که در این پرونده مردى به دلیل تعهد 
1365 سکه بهار آزادى به عنوان مهریه، در زندان به سر 
مى برد و خانواده او که از قضا خانواده اى مذهبى و آبرومند 

هم است، توانایى پرداخت مهریه تعهد شده را ندارند.
وى اضافه کرد: طبق آخریــن آمارها که مربوط به هفته 
گذشته است، هم اکنون استان فارس با 227 زندانى فقط 
مهریه (یعنى با کســر تعداد مددجویان نفقه) بیشترین 
آمار زندانیان مهریه را به خــود اختصاص داده و تهران 
با 213 محکوم و اصفهان هم بــا 211 مددجو در مرتبه 
بعدى بیشــترین ها هستند. اســتان کرمان هم هرچند 
مددجویان جرائــم غیرعمد زیادى ندارد اما متأســفانه 
نسبت به خیلى از اســتان ها در نوع جرائم ارتکابى، این 
دسته از زندانیانش، بیشتر است؛ یعنى زندانیان مهریه اى  
حتى از بدهکاران مالى چک و مددجویان دیات ناشــى 
از تصادفات رانندگــى و حوادث کارگاهى هم بیشــتر 

هستند.
مدیرعامل ستاد دیه کشور گفت: البته در کنار زندانیان 
پر تعداد مهریه، مواردى هم هستند که مى تواند الگوى 

خوبى براى دختران و پســران در شرف ازدواج باشد. به 
خاطر دارم سال گذشته خانمى صداق خود را حفظ دیوان 
حافظ توسط همسرش تعیین کرده بود. همچنین مورد 
دیگرى وجود داشــت که زوجه کتابت و حفظ 15 جزء 
قرآن کریم را به عنوان مهریه تعیین کرده بود که حتى 

براى تهیه مستند، معرفى شدند.
مدیرعامل ستاددیه کشور بیان کرد: در بین استان هاى 
کشور، سمنان با 20 زندانى کمترین و در رتبه هاى بعدى 
خراســان جنوبى با 27 و ایالم با 29 زندانى مهریه قرار 
دارند. جالب است با توجه به حدیث نورانى امام صادق(ع)، 
مهریه حضرت زهرا (س) حداکثر 500 درهم (نقره) است 
که در زمان پیدایش اسالم هر ده درهم معادل یک دینار 
(طال) ارزش داشــته، بنابراین معادل مهریه ایشان 50 
دینار  یا به قیمت روز بازار ما 21 سکه بهار آزادى مى شود.

وى افزود: امروز با وجود دادو فریاد بسیارى از نهادهاى 
ذیربط مبنى بر اینکــه «مهریه را هــم مى دهند و هم 
مى گیرند» هنوز تصور باطل خیلــى از خانواده ها حول 
محور این ضرب المثل پوســیده اســت که «مهریه را 
کى داده و کى گرفتــه!»  البته این گرفتــارى فقط به 
جوانان ارتباط نــدارد کــه بخواهیم آن را بــا دخالت 
خانواده ها توجیه کنیم. قصه ایــن روزها آنقدر غصه دار 
شــده اســت که چندى پیش بابت اجراى یک مهریه، 
مرد 92 ساله اى روانه زندان ســپیدار استان خوزستان

 شد. 

سلبریتى هاى ایران توانسته اند در ســال هاى اخیر، برخى 
درآمدهاى مشابه سلبریتى هاى سایر کشورها را فعال کنند و 
اکنون شمار بازیگران، ورزشکاران و سلبریتى هاى اینترنتى 
ـ که از طریق تبلیغ یک کاال، درآمدهاى قابل توجهى کسب 
مى کنندـ رو به فزونى گذاشته و این بازار رو به گسترش و در 

حال توسعه است.
در این میان اما روش هاى عجیبى نیز براى کسب درآمد در 
حال گسترش است که بیش از آنکه ابتکار عمل سلبریتى ها 
باشد، مدل هاى تجارى صاحبان برخى کسب و کارها بوده 
است. عجیب ترین روش، واگذارى ویال به سلبریتى ها براى 
ارزش مضاعف یافتن مجموعه هاى ویال در مناطق مختلف 
شمال کشور است؛ رویکردى که در گذشته نیز وجود داشت 

اما اکنون دامنه وسیع ترى یافته است.
از گذشته، برخى صاحبان ویال براى ارزش بخشیدن به یک 
مجموعه ویال و حتى فروختن به قیمتى باالتر از حد معمول، 
یکى از ویالها را به قیمتى بسیار نازل به یکى از ستاره هاى 
مطرح فوتبال ایران یا یکى از بازیگران مطرح مى فروختند. با 
توجه به رفت و آمد این چهره ها، بازارگرمى صاحب مجموعه 
ویال براى فروش ســایر ویالها نتیجه مــى داد و عرضه 
مجموعه ویال در کمال شگفتى با استقبال خریداران روبه 

رو مى شد.
اکنون شمار ســلبریتى هایى که اینگونه یک شبه صاحب 
درآمدى میلیاردى مى شــوند، دو رقمى شــده و بر خالف 
گذشته این تجارت محدود به انگشتان یک دست نمى شود. 
هم اکنون بسیارى از سلبریتى ها، براى چنین ویالهایى اساسًا 
رقمى پرداخت نمى کنند و کامًال رایگان ویال به نامشان سند 
مى خورد و صاحب یک یا چند ملک میلیاردى در شــمال 

ایران مى شوند.
البته عدم حضور مکرر این چهره ها در ویالهاى واگذار شده 
و یا فروش سریع این ویالها، باعث شده تا برخى ویالسازان 
نیز دست به کار شوند و تمهیدات و تعهدات حقوقى در قبال 
واگذارى ویال در نظر بگیرند. از جملــه این تعهدات، عدم 
امکان واگذارى ویال براى یک دوره زمانى مشــخص (دو 
تا پنج سال) توسط سلبریتى به غیر و تعهد به بهره بردارى 

مستمر از ویالست.
تخمین زده مى شود، یکى از بازیگران که در این زمینه جزو 
اولین ها بوده، درآمدش در چند ســال اخیر از این طریق و با 
مالکیت تعداد قابل توجهى ویال در نقاط مختلف شمال کشور، 
از مجموعه دستمزدهایش در سینما و سایر شاخه هاى هنرى 
که فعال بوده، بیشتر بوده است؛ هرچند به دلیل عدم شفافیت 

درآمدهاى چهره ها در ایران و عدم عالقه مندى صاحبان 
کسب و کارها به علنى شدن جزئیات این توافق هاى مالى، 

نمى توان ارزیابى دقیقى داشت.
هرچند طیف وسیعى از چهره هاى ورزشى و هنرى ایران از 
دستیابى به چنین درآمدهایى محروم هستند، برخى چهره ها 
که لزومًا بازى درخشــانى هم ندارند، به چنین درآمدهاى 
کالنى دســت مى یابند که جزو مزیت هاى برخوردارى از 
طرفداران میلیونى و محبوبیت و نه الزامًا به منزله موفقیت 

حرفه اى است.
این فضا البته بسترساز حواشى نیز شده و برخى براى ارزش 
بخشیدن با امالکشان، بخشى از امالك و یا امالك جنبى را 
در مالکیت چهره هاى سیاسى، فرهنگى یا ورزشى مى خوانند 
و در واقع بدون بخشــیدن ویال ســعى مى کنند از مزایاى 
تبلیغاتى بهره بردارى کنند که در مواردى- به ویژه درباره 
سیاسیون-  منجر به حواشى و دردسرهایى براى صاحبان 
امالك که چنین شایعاتى به راه انداخته بودند، شده است؛ 
بنابراین، اگر قصد خرید ویال در همســایگى فالن بازیگر 
زن یا مرد ســینماى ایران را دارید، ابتدا مطمئن شوید که 
واقعاً او صاحب ویالســت و ســالى یک بار سرى به ویال

 مى زند!

رئیس اداره آرایشى بهداشتى سازمان غذا و دارو درباره 
عطر مشهور به «قاتل» توصیه کرد که شهروندان بدون 
دامن زدن به نگرانى هاى بیشتر، پیشگیرى کرده و از این 

عطر استفاده نکنند.
پیش از این شبکه هاى اجتماعى از فروش عطرى بنام 
«ریلکــس» در بازارهاى مصر، ســودان، لبنان، عراق، 
بحرین و کویت خبر دادند که مصرف کننده سه روز پس 

از استفاده از آن جان خود را از دست مى دهد.
در مصر وزارت تدارکات این کشور نسبت به فروش این 
عطر در داروخانه ها و مراکز عطر و ادکلن فروشى هشدار 
داده است. به گزارش شــبکه «العربیه» این وزارتخانه 
دســتور داده تا بالفاصله این عطرها از بازار جمع آورى 
شود. در الجزائر هم مقامات این کشور دستور تحقیقات 
درباره وجــود چنین عطرى و صحت و ســقم خبرهاى 
منتشر شده در این رابطه را صادر کرده اند. در خبرها آمده 
وجود مواد شیمیایى فوق العاده سمى در این عطر موجب 
مرگ مصرف کننده ظرف سه روز مى شود. در گزارش ها 

نامى از مواد شیمیایى سمى برده نشده است.
اما مصطفى کریمى، رئیس اداره آرایشــى بهداشــتى 
سازمان غذا و دارو با اشاره به مطالبى که در اخبار رسمى 
و غیر رسمى در خصوص عطرى به نام «ریلکس» که 
پس از مصــرف باعث مرگ مصرف کننده مى شــود و 
در بازار هاى برخى کشــور هاى عربى از جمله عراق به 
فروش مى رسد، گفت: انتشار چنین مطالبى تازگى ندارد 
و حدود شش ســال پیش نیز درباره عطرى اسرائیلى به 
نام Lovely که از کربال به کشــور وارد شده بود نیز 

مطرح شد.
کریمى با اشاره به عدم صدور مجوز براى عطرى تحت 
این نام و حتى مشابه آن در کشــور تصریح کرد: براى 
اطمینان بخشى و جلوگیرى از نگرانى مردم موضوع را به 
معاونت هاى غذا و داروى دانشگاه ها اطالع مى دهیم تا 
موارد مشکوك را مورد بررسى دقیق قرار داده و در صورت 

وجود حتى قاچاق آن، از سطح عرضه جمع آورى کنند.

وى درباره دالیل و چگونگى آسیب رسانى این فرآورده 
آرایشى عنوان کرد: تنها مطلب جدى در این خصوص، 
هشدار وزارت بهداشت مصر و دستور جمع آورى آن است. 
اما اگر ما بخواهیم صحت و ســقم موضوع را به درستى 
بررسى کنیم الزم است محتواى آن را مورد آنالیز دقیق 
قرار دهیم و نسبت به ترکیبات آن اطالع کسب کنیم تا 
در صورت تأیید تهدیدات، آنتى دوزش را سفارش دهیم.

به گزارش خبرگزارى «هافینگتن پســت» کارشناسان 

نســبت به وجود چنین ماده این ابراز تردید کرده اند. به 
اعتقاد آنها موادى چون «آســتون» و یا مایع بى رنگ 
«بنزن» مى تواند اثرات ســویى بر انســان برجا گذارد 
اما نســبت به وجود عطرى که در عرض سه روز پس از 
مصرف افراد را از بین مى برد ابراز شک وتردید شده است.
رئیس اداره آرایشى بهداشتى سازمان غذا و دارو همچنین 
به مردمى که قصد مسافرت به کشور هایى مانند مصر، 
سودان، لبنان، بحرین و به ویژه عراق را دارند توصیه کرد 

بدون دامن زدن به تشویش و نگرانى هاى بیش از حد، 
از خطر احتمالى پیشگیرى کنند و در گام نخست از قرار 
گرفتن در معرض استنشــاق عطر ها اجتناب کرده و در 

طول مسافرت با ماسک تردد کنند.
وى در پایان، شستشوى صورت به ویژه بینى و چشم ها 
را با آب، به عنوان راهکارى دانســت که در صورت بروز 
مشــکالت از طریق فرآورده هایى مثل عطر مى تواند 

مؤثر باشد.

پروانه سلحشورى، نماینده مجلس شوراى اسالمى در 
رابطه با موضوع افزایش حداقل سن ازدواج کودکان که 
بارها از طرف فراکســیون زنان مجلس مورد توجه قرار 
گرفته است، بیان داشت: از یک طرف ازدواج کودکان 
براى عده اى اشکال است و از طرفى دیگر، براى عده اى 
یک امر واجب تلقى مى شود و این باور و عقیده را دارند 
که ازدواج دخترى که به ســن شــرعى رسیده است، 

مشکلى ندارد.
وى افزود: کمیسیون فرهنگى سفرى به قم داشتند که 
طى این سفر درخواست افزایش سن ازدواج کودکان را به 
علما اعالم کردند. در این سفر استفتایى از آیت ا... مکارم 
شیرازى گرفته شد که ایشان در آن مسئله سن عقلى را 
مطرح کرد، بر این مبنا که در صورتى که فرد به مرحله 
بلوغ جسمى برسد، اما بلوغ فکرى نداشته باشد، ازدواج 

آن فرد باطل است.
 سلحشورى گفت: فراکسیون یکسال است که به دنبال 
این موضوع اســت، اما متأسفانه ســنگ اندازى هایى 
صورت گرفته که اتفاقاً از طرف علما نبوده است و علیه ما 

اظهاراتى در این راستا مطرح شد که بسیار عجیب بود.
وى گفت: برخى معتقد به ازدواج شــرعى هســتند و 
بچــه را در ســن 9 ســالگى به عقــد یک مــرد در

مى آورند. در حال حاضر به دنبال این هستیم که با مراکز 
دیگر نیز در رابطه با تحقیق در خصوص کودك همسرى 
همکارى داشــته باشــیم؛ چراکه این کار نابارورى را 
افزایش مى دهد و آثارى که به زن از نظر جســمى وارد 

مى شود بعضًا جبران ناپذیر است.
سلحشــورى  ادامه داد: اگر بتوانیــم در مجلس طرح را 
در نوبت قرار دهیــم و حداقل ســن ازدواج با اذن پدر 
را از 9 ســال به 15 ســال افزایش دهیم گام بزرگى در 
این رابطه برداشــته ایم. قرارداد توتال خیلى ســریع به 
صحن راه پیدا مى کند و مطرح مى شــود، این در حالى 
اســت که بحث کودکان مدت هاى زیــادى در صف

 مى ماند.

سازمان غذا و دارو پاسخ مى دهد

شایعات درباره  «عطرقاتل» صحت دارد؟

یکى از بخش هایى که بیشترین هزینه  را به هیئت ها و تکایا 
تحمیل مى کند، بخشــى اســت که مربوط به هزینه هاى 

موزیک و اکوى آنها مى شود.
به گزارش ایسنا، محسن محمدى از جمله شبیه خوانانى است 
که سال هاست در این زمینه فعالیت کرده است. وى تأکید 
دارد سال گذشته ما تنها براى یک چادر، موزیک و اکو بالغ بر 
12 میلیون و 400 هزار تومان هزینه کردیم اما در سال جارى 
هزینه ها از این هم باالتر رفته و امکان اجراى ده روزه تعزیه 
براى بسیارى از گروه ها وجود ندارد. وى با تأکید بر اینکه در 
حال حاضر یک شیپورزن براى همکارى با هیئت ها رقمى 
معادل هفت میلیون تومان طلب مى کند، گفت: استدالل 

بسیارى از افراد آن است که از این راه زندگى مى گذرانند.
این تعزیه خوان در ادامه صحبت هاى خود به خوانندگانى که 
در برخى از تکایا به نوحه خوانى مى پردازند، اشاره کرد و گفت: 
حتى در برخى موارد نوحه خوان هایى که حرفه اى تر هستند، 

مبالغ چندانى بابت خواندن نوحه در هیئت ها طلب مى کنند.
محمدى در ادامه صحبت هاى خود با اشاره به برخى دیگر 
از هزینه هایى که براى هیئت هــا و تکایا وجود دارد، گفت: 
امسال ما تنها براى تعمیر زره هاى خود حدود 350 هزار تومان 

پرداخت کردیم اما البته زره هایى هم در بازار وجود دارد که 
جنس آنها به هیچ عنوان مرغوب نبوده و شاید اگر یک بار آنها 
را بر تن کنیم، دانه هاى آنها از جا کنده خواهد شد. براى این 
نوع زره ها نیز قیمتى حدود 240 هزار تومان تعیین شده است.

محمدى ادامه داد: سال گذشته یکى از افرادى که براى ما 
به اجراى موزیک مى پرداخت، بابت هر روز 450 هزار تومان 
دستمزد مى گرفت اما امسال همین شخص تأکید دارد که 
براى اجراى موسیقى در دسته هاى عزادارى روزانه 700 هزار 
تومان خواهد گرفت که براى ما پرداخت چنین هزینه هایى 
دشوار است. از ســوى دیگر، افرادى که به اجراى موسیقى 
مى پردازند، در این روزها چنان فعال هستند که از مدت ها 
قبل برنامه ریزى هاى الزم را انجــام داده و اکنون فرصتى 
ندارند و بر همین اساس، در سال جارى اجراى یک مراسم 
شبیه خوانى براى ما حدود 20 میلیون تومان هزینه به همراه 

دارد.

سنگ اندازى  براى افزایش 
حداقل سن ازدواج دختران

منبع درآمدى جدید تعدادى از سلبریتى هاى ایران؛

مطرح شدن به عنوان صاحب ویال!

20 میلیون تومان، هزینه یک مراسم شبیه خوانى! 

زندانى شدن مرد 92 ساله بخاطر مهریه

مهریه را، هم مى دهند هم مى گیرند!
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امیرحسین افراسیابى
 امروز به اصفهان مى آید

آیین رونمایى از جدیدترین مجموعه شعر «امیرحسین 
افراسیابى» همراه با پخش مستندى از زندگى شعرى 
وى با حضور این شاعر برجسته، 11 مهر ماه(امروز) در 

موسسه فرهنگى- هنرى رویش مهر برگزار مى شود.
این شاعر برجســته، امروز براى رونمایى از جدیدترین 
مجموعه شعر خود با نام «بعد از هفتاد و سه پروانه» به 
اصفهان مى آید و جشن امضاى آثار او نیز در این مراسم 

برگزار مى شود.

پرداخت مطالبات گندمکاران 
تا اواخر این هفته  

عمده مطالبات گندمکاران تا اواخر این هفته پرداخت 
مى شود.

وزیر جهاد کشاورزى گفت: دولت درحدود 67درصد از 
مطالبات کشاورزان را در خرید تضمینى گندم پرداخته 

است.
محمود حجتى با بیان اینکــه مطالبات گندمکاران در 
مناطقى که محصول خــود را زودتر تحویل داده بودند 
پرداخت شده اســت، افزود:مطالبات سایر گندمکاران 
هم براساس تاریخ تحویل محصول، پرداخت مى شود.

آزادى 6 زندانى
 جرائم غیرعمد در استان 

همزمان با ایام تاسوعا و عاشوراى حسینى، با کمک یک 
خّیر نیک اندیش، شش  زندانى جرائم غیرعمد استان 

اصفهان از بند رهایى یافتند.
رئیس ستاد دیه اســتان اصفهان گفت: با کمک یک 
میلیارد و 500 میلیون ریالى خّیر نیک اندیش اصفهانى 
و گذشت شاکیان، این تعداد زندانى جرائم غیر عمد به 

آغوش خانواده بازگشتند.
ایرج نحوى میزان کل بدهى این زندانیان را دو میلیارد 
و 500 میلیــون ریال اعالم کرد و افــزود: این افراد به 
دلیل مهریه، نفقه، تصــادف و چک بالمحل  در زندان 

به سرمى برند.

امام  جمعه بهارستان 
معرفى شد

آیین تکریم و معارفه امام جمعه بهارستان برگزار شد.
در این مراسم حجت االسالم والمسلمین رجایى پورکه 
پیش از این امام جمعه ســمیرم، بادرود و کرمان بود به 

عنوان امام جمعه جدید بهارستان معرفى شد.

 
سارقان باغ هاى سیب سمیرم 

دستگیر شدند
فرمانده انتظامى شهرستان سمیرم از دستگیرى سارقان 

شبانه محصول باغ هاى سیب در این منطقه خبر داد.
سرهنگ غالمرضا براتى اظهار داشت: درحدود شش تن 
سیب درختى به ارزش 300 میلیون ریال از این سارقان 
کشف و ضبط شــد.وى درباره این سرقت ها توضیح 
داد: در پى چند فقره سرقت ســیب درختى از باغ هاى 
کشاورزان بررسى موضوع به صورت ویژه در دستور کار 
مأموران پلیس آگاهى قرار گرفت و پس از انجام برخى 
اقدام هاى تخصصى موفق به شناسایى سه سارق سابقه 

دار ودستگیرى آنان شدند.
وى ادامه داد: افراد دستگیر شده در بازجویى ها به سرقت 

شش ُتن سیب درختى اعتراف کردند.

پیدا شدن اسکلت 100ساله 
حین حفارى فاضالب در بویین

یک اسکلت انســان در حین حفارى شبکه فاضالب 
شهرستان بویین میاندشــت در محدوده اى معروف 
به محله باالى این شــهر کشــف شــد. بر اســاس

 بررســى هاى اولیه قدمت این اسکلت به بیش از صد 
ســال پیش تخمین زده شده اســت. دندان هاى این 
اسکلت کامًال ســالم و جهت بدن رو به قبله است. به 
گفته اهالى بویین میاندشت مکان کشف این اسکلت در 

گذشته یک قبرستان قدیمى بوده است.

 مدیرکل پزشکى قانونى استان اصفهان گفت: 40 درصد 
فوتى هاى ناشــى از حوادث کار در اصفهان ناشــى از 

برخورد جسم سخت و سقوط از ارتفاع است.
على ســلیمانى پور با اشــاره به آمار فوتى هاى ناشى از 
حوادث کار اســتان اصفهان  در پنج ماهه امسال اظهار 
داشت: در این بازه زمانى 33 نفر که همگى مرد بوده اند 
جان خود را به دلیل حوادث  کار از دست داده اند که نسبت 

به آمار 52 نفرى سال گذشته با کاهش روبه رو بوده ایم.
وى با اشــاره به اینکه برخورد با جسم سخت و سقوط 
از بلندى بیشــترین علت فوت ناشــى از حوادث کار در 
استان اصفهان بوده است، تصریح کرد: دلیل 40 درصد 

از فوتى هاى ناشى از حوادث کار استان اصفهان این دو 
مورد بوده است.

مدیرکل پزشــکى قانونى اســتان اصفهان با اشاره به 
آمار مصدومین ناشــى از حوادث کار استان اصفهان در 
پنج ماهه امســال ابراز داشــت: در این بازه زمانى هزار 
و 114 نفــر که شــامل 59 نفر زن و یکهــزار و 55 نفر 
مرد بوده اند بــه دلیــل مصدومیت ناشــى از حوادث 
کار بــه مراکــز پزشــکى قانونــى اســتان اصفهان 
مراجعــه کــرده انــد کــه در مقایســه بــا آمــار 
هزار و 247 نفرى سال گذشته با کاهش 10/7 درصدى 

روبه رو  بوده ایم.

امسال از هزار و 200 تن هلوى تولید شده شهر علویجه، 
بیش از هزار تن به ضایعات تبدیل شد.

مدیر جهادکشاورزى شهرستان نجف آباد گفت: به دلیل 
نبود تقاضا و بازار، خرید بیش از 80 درصد این محصول 

باغى روى دست باغداران ماند وتبدیل به ضایعات شد.
مجتبى مطهرى از بى ســابقه بودن حجم خسارت به 
کشــاورزان منطقه خبر داد و افزود: ورود بى رویه هلو از 
استان هایى ازجمله چهار محال وبختیارى ، آذربایجان 
شرقى، فارس ومرکزى موجب رکود هلوى تولیدى این 

شهر شد.
وى، نبود صنایع تبدیلى درمنطقه ونداشتن برنامه ریزى 

مناســب براى صادرات را از دیگر عوامــل این میزان 
خسارت به کشاورزان اعالم کرد و گفت: خریدارى نشدن 
هزار تن هلوى این شــهر موجب خســارت بیش از 20 

میلیارد ریال به باغداران شده است.
مدیر جهادکشاورزى شهرســتان نجف آباد افزود: میوه 
فروشى ها قصد خرید هلوى باغداران را با نصف قیمت 
هزینه تولید بهره بردار دارند که با این قیمت هزینه کارگر 

براى برداشت هلو هم تأمین نمى شود.
وى ادامه داد: از باغ هاى استان اصفهان امسال در حدود 
30 هزار تن هلو برداشت شده که این میزان شش هزار 

تن بیشتر پارسال است.

برخورد جسم سخت
 عامل 40 درصد فوت ها

خسارت میلیاردى هلو
به باغداران علویجه اى

دبیر شوراى اسالمى کارشرکت پلى اکریل ایران 
با بیان اینکه نفس پلى اکریل وابسته به حمایت 
دولت اســت، گفت: اگر 20 میلیارد تومان تزریق 

نشود تولید در کارخانه مختل مى شود.
على خرمى درباره آخرین وضعیت بازگشت به کار 
کارگران شرکت پلى اکریل اظهار داشت: براساس 
تصمیماتى که پیش از این گرفته شده بود هزار و 
200 نفر از کارگران این شرکت به بیمه بیکارى 
معرفى شده بودند که قرار بر این بود تا ابتداى مهر 
و پایان زمان پرداخت بیمه بیکارى بازگشت به کار 

شده و تولید شروع شود.
وى افزود: متأســفانه این اتفاق رخ نداد و گفتند 
که قسمت کوچکى از شــرکت شامل خط تولید 
پلى استر را راه اندازى کرده اند و تا یک ماه آینده 
یعنى 25 شــهریور تا اول مهر درحدود نیمى از 
پرسنل بازگشت به کار شده و نیمى دیگر تا دو ماه 
آینده بیمه بیکارى دریافت مى کنند و اگر بخش 
اکریلیک به خط تولید برگــردد این کارگران نیز 

بازگشت به کار مى شوند.
دبیر شــوراى اســالمى کار کارخانه پلى اکریل 
اصفهان با بیــان اینکه عالوه بر ایــن قرار بود 
مبلغى درحدود 20 میلیارد تومان به این شرکت 
تزریق شــود، گفت: به جز خط تولید پلى اســتر 
که راه اندازى شده، نخ ریسى هم با دو ماشین و 
چیپس داخلى که مواد اولیه آن است در حال حاضر 

فعالیت مى کند.
وى با بیان اینکه با 20 میلیــارد تومانى که گفته  
شــد قرار بر این بود تا مواد اولیه خریدارى کنند، 
تصریح کرد: تاکنون این اتفاق رخ نداده و اگر 20 
میلیارد تومان تزریق نشــود تولید در این شرکت 

مختل مى شود.
خرمى خاطرنشان کرد: نفس کارخانه پلى اکریل 
وابسته به حمایت دولت اســت و مسئوالن باید 
کمک کنند تا بقیه خطوط تولیــد نیز راه اندازى 

شود.

در حالى که گزینه هاى پیشنهادى وزارت 
کشور براى تصدى مسئولیت استاندارى  
چندین استان کشور معرفى و با تصویب 
هیئــت وزیران بــراى این مســئولیت 
انتخاب شــدند، اصفهان هنوز در شرایط 
بالتکلیفى و گزینه سازى برخى جریان ها 

قرار دارد.
به گزارش فارس، این فشارهاى جناحى 
و سیاسى کارى برخى از احزاب از تابستان 
سال گذشته آغاز و حتى تا آستانه برگزارى 
انتخابــات دوازدهم ریاســت جمهورى 
هم ادامه داشــت و برخى تالش کردند 
تا با طــرح موضوعات فرعى بــا ایجاد 
فشــار تغییــر، مطالبات حزبــى خود را 
پیش ببرند که البته در این مســیر موفق 
نبودند و با درایت نهادهــا و چهره هاى
 مطرح اصفهان با عقالنیت تالش شــد 
آرامــش اصفهان فداى سیاســى کارى 

جناحى خاص نشود.
این موضوع تــا جایى ادامــه یافت که 
رسول زرگرپور چندروز گذشته با گالیه 
از برخى اظهارنظرها در این رابطه اظهار 
داشــت:تغییر اســتاندار به گمانه زنى و 
تحلیل نامربوط نیازى نــدارد و اینگونه 

اخبار، از بین بردن وقت مردم است. وى 
اینطــور عنوان کرد: برخى مى نشــینند 
تغییر و تحوالت را تعبیر و تفسیر مى کنند 
بعد مى گویند چرا ایــن اتفاق رخ نداد اما 
واقعیت آن است که وزیر براى تغییرات 

تصمیم مى گیرد.
زرگرپــور در ادامه بــا تأکید بــر لزوم 
پیگیــرى وظایــف و خدمتگــزارى به 
مــردم در شــرایط فعلى اســتاندارى 
گفت: پــس از تصدى دولــت دوازدهم 
در نشســتى با مدیران اســتان اصفهان 
عهــد کردیم بــدون توجه بــه فضاى 
تغییر و تحــوالت مدیریتــى که امرى

مثبت و اجتناب ناپذیر اســت با قوت به 
فعالیت هاى خود ادامه دهیم و این فضا 
کمترین خللى در فعالیت هاى اســتان 

ایجاد نکند.
***

حمیدرضا فوالدگر، نماینده مردم شــهر 
اصفهان در مجلس شــوراى اسالمى در 
این باره اظهارداشــت: در خصوص ابقا 
یا تغییر استاندار اصفهان هنوز موضوعى 
مطرح نشــده و اخبار جدیــدى در این 

خصوص به سمع و نظر ما نرسیده است.

وى افزود: تصمیم گیــرى در خصوص 
تغییر استاندار اصفهان جزو اولویت هاى 
دولت و وزارت کشــور نیســت، مجمع 
نمایندگان استان اصفهان نیز ضرورتى 

را در این رابطه احساس نکرده اند.
نماینــده مــردم اصفهــان در مجلس 
شوراى اسالمى گفت: اگر وزارت کشور 
و دولت بخواهنــد تصمیمى در خصوص 
تغییر اســتاندار اصفهان بگیرند، مجمع 
نمایندگان اســتان اصفهــان مى توانند 

مشورت دهندگان خوبى باشند.
وى تصریح کرد: استاندار آینده اصفهان 
باید مشکالت اجرایى و توسعه متوازن در 
این اســتان را در اولویت خود قرار دهد و 
پیگیر توزیع عادالنه اعتبارات براى استان 
باشــد چرا که تاکنون این عدالت رعایت 

نشده است.

حل مشکالت استان نیازى به 
استاندار سیاسى و جناحى ندارد

فوالدگر عنــوان کــرد: پیگیرى جذب 
اعتبــارات غیردولتى با ســرمایه گذارى 
بخش خصوصى براى توســعه استان، 
پیگیرى مشــکالت خشکسالى، محیط 

زیســت، کشــاورزى، اشــتغال، حــل 
مشــکالت صنایع و ســرمایه گذارى در 
حوزه هاى گردشــگرى از جمله مواردى 
اســت که باید مورد توجه ویژه استاندار 

اصفهان قرار گیرد.
وى تأکید کرد: ارتقاى ســطح علمى و 
فرهنگى استان با توجه به پتانسیل هاى 
خــوب دانشــگاهى و حــوزوى نیز از 
دیگر مــوارد مهمى اســت که اســتان 
اصفهــان نیازمنــد تحقق آن اســت؛ 
چه اســتاندار فعلى ابقا شــود و چه فرد 
دیگــرى در این ســمت معرفى شــود، 
در هر صورت اســتاندار آینــده اصفهان 
باید چنیــن مــواردى را در اولویت خود 

قرار دهد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى 
اسالمى تأکید کرد: استان اصفهان از نظر 
سیاسى اشباع شده و خلع سیاسى ندارد، 
بنابراین نیازى نیســت کــه از نیروهاى 
سیاســى یا جناحى به عنوان اســتاندار 
استفاده شــود چراکه آنان اولویت هاى 

استان را به مسائل سیاسى خواهند داد.
وى بیان داشت: بالتکلیفى وضعیت ابقا یا 
تغییر استاندار اصفهان امر مطلوبى نیست 

ولى استاندار فعلى باید تا مشخص نشدن 
این وضعیت کار خود را با قوت ادامه دهد؛ 
نمایندگان استان اصفهان تذکرات الزم 
در خصوص تعیین تکلیف اســتاندارى 
اصفهان را خواهند داد ولى معتقدند کسى 
که در حال حاضر اســتاندار است باید با 

قوت به کار خود ادامه دهد.

نباید در صورت ابقا یا تغییر 
استاندار فعلى مشکلى ایجاد شود

حیدرعلى عابدى، نماینده مردم اصفهان 
در مجلس شوراى اسالمى نیز تأکید کرد: 
براى تعیین تکلیف اســتاندارى اصفهان 
ما هم مثل شــما نگران هســتیم ولى 

اطالعاتى در این خصوص نداریم.
وى افزود: نمى دانیم چه اتفاقى مى افتد، 
ما مى خواهیم با مســئوالن استانى خود 
کار کنیم و نباید این موضوع به گونه اى 
مطرح شــود که در صورت ابقــا یا تغییر 

استاندار فعلى مشکلى ایجاد شود.
وى گفت: کندى فرآینــد تصمیم گیرى 
در وزارت کشــور براى تعییــن تکلیف 
استاندارى اصفهان به مدیریت این استان 
ضربه خواهد زد و کار پسندیده اى نیست.

ضرورت تعیین تکلیف براى استاندارى اصفهان
 حل مشکالت استان نیازى به استاندار سیاسى و جناحى ندارد

استاندار اصفهان با اشاره به اینکه 
اصفهان میدان مین سیاســت 
است، گفت: یکى از آرام ترین و 
بى حاشیه ترین دوره ها در حوزه 
مســائل فرهنگى را در سال هاى 

اخیر اصفهان شاهد بودیم.
رسول زرگرپور با اشاره به سختى 
کار در اصفهان و جایگاه سیاسى 
آن در کشور افزود: اصفهان میدان 
مین سیاست اســت ولى در این 
مدت هیچ جلسه سیاسى و هیچ 

کنسرتى لغو نشده است.
وى بــا بیــان اینکــه اصفهان
 ظرفیت هــاى بالقوه اى در حوزه 
فرهنــگ دارد، تصریــح کرد: با 
برنامه ریزى هاى الزم مى توان 
جایــگاه اصفهــان را در بخش 

فرهنگ و هنر حفظ و تثبیت کرد. 

رسول زرگرپور:

اصفهان 
میدان مین سیاست است

ادامه فعالیت پلى اکریل 
نیازمند 20 میلیارد تومان 

 اعتبار است

فرمانده انتظامى استان اصفهان از کشــف بیش از 14 ُتن انواع مواد مخدر و 
انهدام 93 باند و شبکه بزرگ قاچاق مواد افیونى توسط مأموران این فرماندهى 

خبر داد.
سردار مهدى معصوم بیگى اظهار داشت: در راستاى مقابله جدى و قاطعانه 
با قاچاقچیان و توزیع کنندگان مواد مخــدر با تالش هاى مجاهدانه صورت 
گرفته توســط مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر و دیگر واحدها از ابتداى 
امسال تاکنون مقدار 14 تن و 666 کیلو و 850 گرم انواع مواد افیونى کشف 

شده است.
وى افزود: از این مقدار مواد کشف شده 10ُتن و 263کیلو 450 گرم آن تریاك، 
یک تن و 199 کیلو و 110 گرم آن هروئین، 11کیلو و 660گرم شیشه، دو تن 
و 28 کیلو و 560 گرم حشیش، 40 کیلوگرم مرفین و یک تن و 124 کیلو و 70 

گرم آن سایر مواد بودند.
فرمانده انتظامى استان اصفهان از انهدام 93 باند و شبکه بزرگ قاچاق مواد 
مخدر در این مدت خبر داد و اظهار داشــت: با کارهاى اطالعاتى و عملیاتى 
ویژه صورت گرفته 192 نفر قاچاقچى که همگى آنها غیر بومى بودند دستگیر، 
15 قبضه اسلحه جنگى کشف ، 422 دستگاه خودروى سبک و سنگین و 65 

دستگاه موتورسیکلت نیز توقیف شد.

وى خاطر نشان کرد: اغلب این باندها از خودروهاى سبک و تیزرو براى انتقال 
مواد مخدر استفاده مى کردند و مقصد بیشتر محموله هاى آنها به سمت تهران 
و استان هاى شمالى بود که با تیزهوشى و اشرافیت باالى مأموران در عملى 

کردن نقشه خود ناکام شدند.

***
این مســئول به توفیقات یگان تکاورى و اکیپ گشت کویرى عملیات ویژه 
پلیس مبارزه با مواد مخدر در این مدت اشــاره و بیان کــرد: مقدار یک تن و 
960کیلو و 770 گرم از مواد کشف شــده با اجراى طرح هاى کنترل مبادى 

ورودى و راه هاى فرعى و خاکى در کویر به دست آمده است.
وى رویکرد پلیس استان را کاهش تقاضا براى مصرف مواد مخدر عنوان کرد 
و اظهار داشت: در این رابطه طى شش ماهه ابتداى امسال تعداد ى هزار و 382 
طرح پاکسازى نقاط آلوده و طرح مقابله با خرده فروشان و دستگیرى معتادان 
متجاهر در سطح اســتان اجرا و افراد توزیع کننده، نگهدارنده، حمل کننده و 
معتادان متجاهر دســتگیر و به مراجع قانونى تحویل شدند.فرمانده انتظامى 
استان اصفهان با بیان اینکه 2/5 درصد از کل دستگیرشدگان در عملیات هاى 
پلیس مبارزه با مواد مخدر را زنان تشــکیل مى دهند، رشد نرخ اعتیاد زنان را 
نگران کننده عنوان کرد.وى از راه اندازى گروه ضربت مقابله با خرده فروشان 
مواد مخدر و معتادان متجاهر در پلیس مبارزه با مواد مخدر استان خبر داد و 
گفت: واحدهاى گشت این یگان در هر منطقه به گشتزنى هاى هدفمند پرداخته 
و نسبت به پاکسازى و سالم سازى محیط هاى عمومى از مظاهر علنى توزیع 

و مصرف مواد مخدر و روانگردان ها اقدام مى کنند.

کشف 14ُتن مواد مخدر
 در استان  

مدیر بازرســى و نظارت اصناف اســتان اصفهان با تأکید 
بر اینکه عرضه آالت و ادوات قلیــان در واحدهاى صنفى 
ممنوع اســت، گفت: در بازرســى به عمل آمده شش ماه 
نخست امسال از صنوفى که مبادرت به عرضه ادوات قلیان 
مى کردند، بــه 52 واحد صنفى متخلف اخطار داده شــد 

همچنین 14 واحد صنفى پلمب شدند.
به گزارش ایمنا، جواد محمدى فشــارکى اظهار داشت: با 
توجه به تعطیلى واحدهاى صنفى چایخانه در اصفهان که 
در آن عرضه قلیان انجام مى شد و در اختیار شهروندان قرار 
مى گرفت، از این پس فروش هر نــوع ادوات و ابزارآالت 
قلیان توسط واحدهاى صنفى مربوطه تخلف و عرضه ادوات 

قلیان ممنوع شده است.
وى تأکید کرد: با واحدهاى صنفى کــه این نوع اجناس را 
در معرض فروش بگذارند و یا در ویترینشان نمایش دهند، 
برخورد قانونى صورت مى گیرد و بــا خاطیان برابر قانون 

برخورد الزم انجام خواهد شد.
محمدى فشارکى گفت: این اقدام در قالب طرح مقابله با 
عرضه قلیان و آالت و ادوات آن در سطح استان اصفهان و 
اجراى قانون جامع مبارزه با دخانیات و حفظ سالمتى مردم 
صورت مى گیرد چرا که عرضه آن در جامعه نقش مهمى در 

افزایش تقاضاى جوانان ایفا مى کند.
وى از فروشــندگان ادوات قلیان درخواست تا تغییر شغل 
داده و جواز کسب رسته هاى دیگر را انتخاب کنند و به شغل 
دیگرى مشغول شوند و یا ادوات قلیان را از واحدهاى صنفى 

حذف کنند.
مدیر بازرســى و نظارت اصناف اســتان اصفهان تأکید 

کرد: بازرسان مدیریت بازرســى و نظارت اصناف استان، 
عرضه کنندگان آالت و ادوات مصرف قلیان را شناســایى 
مى کننــد و از ادامه فعالیت آنان جلوگیــرى به عمل مى 
آورند و براى اعمال قانون به مراجع قضائى معرفى خواهند 

کرد.

محمدى فشارکى با اشاره به مشوق هایى که براى صنوف 
مرتبط با قلیان که تغییر شغل داده اند در نظر گرفته شده، 
اظهار داشت: کاهش روال ادارى و تسهیل در صدور پروانه 
کســب جدید و ارائه تخفیفات مربوطه از مشوق ها در این 

زمینه هستند.

مدیر بازرسى و نظارت اصناف اســتان اصفهان در پایان 
گفت: با توجه به اینکه در حال حاضر چایخانه داراى پروانه 
کسب نداریم و تمامى چایخانه هاى رسمى مجوزدار تعطیل 
شده اند،  عمًال دلیلى بر عرضه آالت و ادوات قلیان وجود 

ندارد.

تمام چایخانه هاى مجوزدار تعطیل شده اند
از این پس فروش هر نوع ابزارآالت قلیان توسط واحدهاى صنفى اصفهان هم ممنوع است
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صدور 70 مجوز ایجاد 
شهرك صنعتى در استان 

مدیرعامل شــهرك هاى صنعتى اســتان اصفهان 
با بیان اینکــه 70 مجوز ایجاد شــهرك صنعتى در 
استان اصفهان صادر شد، گفت: خوشه گالب کاشان 

به عنوان خوشه نمونه ملى انتخاب شده است.
محمد جواد بگى با بیان اینکه مساحت شهرك هاى 
صنعتى اســتان اصفهان به 12 هزار هکتار مى رسد، 
اظهار داشت: اســتان اصفهان از نظر تعداد و اراضى 
با اشــتغالزایى بیش از صد هزار نفر مقام نخست را 

در کشور دارد.
وى با اشــاره به اقدامات صورت گرفته براى توسعه 
پروژه خوشــه گالب کاشان خاطرنشــان کرد: این 
موضوع با حمایت و مدیریت شــرکت شهرك هاى 
صنعتى استان اصفهان تشکیل شد و اتحادیه مستقل 
گالب و عرقیات، اخذ شناسه نظارت بهداشتى براى 

واحدهاى سنتى و... را انجام داد. 

افزایش تولید برق توسط 
نیروگاه حرارتى اصفهان 

تولید برق و انتقال به شبکه سراسرى توسط نیروگاه 
حرارتى اصفهان در شش ماه نخست امسال نسبت 
به مدت مشابه 681 میلیون کیلو وات ساعت افزایش 

یافت.
نیروگاه حرارتى اصفهان در شش ماهه اول امسال دو 
میلیارد و 159 میلیون و 747 هزار کیلووات ساعت، 
انرژى الکتریکى خالص تولیدى را به شبکه سراسرى 

برق کشور منتقل کرده است. 
شرکت مدیریت تولید برق اصفهان اضافه کرد: از این 
میزان تولید برق 263 میلیون و853 هزار کیلو وات 
ساعت، در شهریور امسال تولید و به شبکه سراسرى 

منتقل شده است. 
این میزان تولید برق نسبت به مدت مشابه سال قبل، 
بیش از 681 میلیون کیلو وات ساعت افزایش نشان 

مى دهد. 

آغاز برداشت پاییزه 
سیب زمینى از مزارع استان 

برداشت سیب زمینى پاییزه از 13هزار هکتار مزارع 
اســتان اصفهان یکى از تولیدکنندگان برتر کشور 

آغاز شد.
کارشــناس مســئول ســبزى و صیفى ســازمان 
جهادکشاورزى استان اصفهان عملکرد این محصول 
زراعى را در هرهکتار بیش از 27 تن بیان و پیش بینى 
کرد تا پایان آبان  360 هزار تن سیب زمینى از مناطق 

سر دسیر این استان برداشت شود .
فردین ابراهیمى، فریدن، ســمیرم،  چادگان و بویین 
میاندشت را از عمده تولیدکنندگان سیب زمینى پاییزه 
این استان برشمرد و افزود: مارفونا، سانته و آریندا از 
عمده ارقام سیب زمینى کشت شده در استان اصفهان 
است. وى  کشت سیب زمینى پاییزه امسال را بیش 
از 6 درصد بیشتر از پارسال بیان کرد و گفت: استان 
اصفهان پس از اردبیل و همدان سومین تولید کننده 

این محصول در کشور است.

ساخت و بهسازى
 550 منزل مسکونى مددجویان

550 منزل مســکونى مددجویى در استان اصفهان 
ساخته ،تعمیر و بهسازى شد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره) استان اصفهان 
گفت: این تعداد منزل مسکونى امسال با بیش از 13 
میلیارد و 110 میلیون ریال هزینه تعمیر، بهسازى و 

ساخته شده است.
حمیدرضا شیران افزود: این تعداد مسکن مددجویى 
در قالب ســاخت 49 واحد مسکن شــهرى جدید، 
تعمیر وبازسازى 400 مســکن مددجویى، تکمیل 
16 مسکن نیمه تمام شــهرى و بقیه در قالب تعمیر 
سرویس هاى بهداشــتى و آشــپزخانه واحدهاى 
مسکونى مددجویان اجرا شــده است. وى کمک به 
محرومــان را وظیفه اى همگانى دانســت و اظهار 
داشت: تمامى دستگاه هاى اجرایى و مردم خّیر الزم 
است در کنار کمیته امداد براى محرومیت زدایى و رفع 

فقردرجامعه تالش کنند.

خبر

نماینده مردم اصفهان در مجلس شــوراى اسالمى از 
تخصیص1/3 میلیارد یورو براى پروژه راه آهن سریع السیر 
تهران- اصفهان خبر داد و گفت: تغییر ایســتگاه هاى 
پروژه قطار سریع الســیر تهران- اصفهان عامل کندى 

اجراى آن است. 
احمد ســالک پیرامون پروژه قطار سریع السیر تهران-

اصفهان، اظهار داشت: پروژه قطار سریع السیر تهران- 
اصفهان از دو مرحله تهران- قم و اصفهان- قم تشکیل 
شده است که با تغییراتى که در کاربر و پیمانکار این پروژه 
صورت گرفت، چینى ها وارد کار شدند.وى با بیان اینکه 
«تغییر روسازى» پروژه قطار سریع السیر در فاز اصفهان 

توسط چینى ها مهمترین اتفاق این طرح بود، تأکید کرد: 
با تغییرات کاربردى 1/3میلیارد یورو به پروژه قطار سریع 

السیر تهران- اصفهان تخصیص داده شد.
این نماینده مردم اصفهان در مجلس با اشــاره به اینکه 
20 درصد از مرحله تهران- قم اجرایى شده است، گفت: 
زیرساخت هاى مرحله اصفهان 60 درصد پیشرفت قابل 
توجه داشته و تجهیز کارگاهى، تغییرات ایستگاهى در 

این خصوص صورت گرفته است.
وى افزود: برخى از این ایستگاه ها خارج از شهر است و 
دسترسى به مرکز شهر زمانبر بود که این تغییر ایستگاه ها 

روند اجراى پروژه را ُکند کرده است.

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان با اشاره به افزایش 
4درصدى مراجعه کنندگان اهداى خون گفت: شــش 
هزار و 500 نفر از مردم اســتان اصفهان در دهه محرم 

سال جارى در طرح نذر خون شرکت کردند.
مجید زینلى با اشــاره به اینکه طرح نذر خون از ابتداى 
محرم امســال در مراکز انتقال خون اســتان اصفهان
 آغــاز شــد، اظهار داشــت: این طــرح تــا روز هفتم
 محرم در همه مراکز انتقال خون استان اصفهان اجرایى 

شد.
وى با بیان اینکه در روز هشــتم محــرم نیز مرکز ثابت  
انتقال خون خمینى شهر و پایگاه هاى جوى آباد، آدریان، 

کوشک و قهدریجان فعال بودند، ادامه داد: اما در روزهاى 
تاســوعا و عاشــورا تنها مرکز فعال انتقال خون استان 

اصفهان مرکز انتقال خون خمینى شهر بود.
مدیرکل انتقال خون اســتان اصفهان با اشاره به اینکه 
براى طرح نذر خون محرم امســال بیش از شش هزار 
و 500 نفر از مردم استان اصفهان به مراکز اهداى خون 
استان مراجعه کردند، اضافه کرد: از این تعداد پنج هزار و 

200 نفر موفق به اهداى خون شدند.
زینلى به ادامه طرح نذر خون براى اولین بار در اســتان 
اصفهان تا اربعین حسینى اشاره کرد و گفت: این طرح به 

دلیل استقبال خوب مردم ادامه مى یابد. 

افزایش 4 درصدى اهداى خون 
در محرم امسال

تخصیص1/3 میلیارد یورو 
براى راه آهن تهران-اصفهان 

مدیرعامل سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى اصفهان یکى از طرح هاى جدید 
براى حفظ درختان و شناسنامه دار کردن آنها را پالك کوبى الکترونیکى درختان خواند 
و گفت: پالك کوبى الکترونیکى بستر مناســبى براى شناسایى و مدیریت درختان به 

روش هاى نوین است.
احمد ســلیمانى پــور اظهارداشــت: از جمله مزیت هــاى این طرح این اســت که 
اطالعات مفید و دقیقى از تعداد و ســن درختــان و نیاز آبى آنها به دســت مى آید و 

آفت زدایى از آنها بهتر انجام مى شود.
وى با اشاره به اینکه پالك کوبى الکترونیکى عمر بیشترى نسبت به پالك هاى فلزى 
داشته و به منبع انرژى نیازى ندارد، افزود: پروژه پالك کوبى الکترونیکى درختان جزو 
طرح هاى جدیدى است که در سراســر دنیا به صورت مکانیزه و مدرن در حال انجام 

است.
مدیر عامل ســازمان پــارك ها و فضاى ســبز شــهردارى اصفهان، پــالك کوبى 
الکترونیکى درختان را  بســتر مناســبى بــراى شناســایى و مدیریــت درختان به

 روش هــاى نوین دانســت و گفــت: پالك هــاى الکترونیکــى با روشــى نو به 
صورت یک پالك دو ســانتیمترى بر درخت به صورتى که قابل مشــاهده نباشــد،
 نصب مى شــود و اطالعات مربوط به درخــت از راه دور با بارکد خــوان قابل رؤیت 

مى باشد.

وى با اشاره به اینکه پالك هاى الکترونیکى در مقابل فشارها مقاوم و آسیب کمترى به 
درخت مى رساند، خاطرنشان کرد: این پالك ها در شرایط سرماى 30 تا 65 درجه زیر 

صفر یا در گرماى شدید هم از بین نمى رود و مى تواند اطالعات را ارائه کند.
وى تأکید کرد: پالك هاى الکترونیک درختان کمک مى کند اگر درختى جایى قطع یا 
جابه جا شود، مطلع شویم، همچنین از زمان انجام آخرین سمپاشى درخت مطلع و عمًال 
هر اطالعى که درباره درخت الزم باشد را مى توان بر روى این پالك ها بارگذارى کرد.
مدیر عامل سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى اصفهان یادآور شد: ما پیش بینى 
کرده بودیم طى دو سال گذشته این تکنولوژى جدید را بر روى درختان شهر اصفهان 
انجام دهیم اما به دلیل کسرى بودجه موفق نشــدیم اما در صدد هستیم که این اتفاق 

سال آینده محقق شود.

محمود فرشــچیان هنرمنــد نگارگر اصفهان اســت 
که در نقاشــى پایبند به شــکل کالســیک همراه با 
اســتفاده از تکنیک هاى جدید براى توســعه نقاشــى 
ایرانى است، او توانســت در آثارش رابطه خوبى میان 
تاریخ، هنــر و ادبیات برقــرار کند و تلفیقــى جذاب از 
عناصر ســنتى و مدرن را همیشــه مى توان در آثار او 

مشاهده کرد.
این هنرمند که به واســطه آثار برجسته اش هم اکنون 
در میان جهانیان شــناخته شــده اســت چند ســالى 
مى شــود که دیگر در زادگاه خود زندگى نمى کند، اما 
به بهانه هاى مختلف به ایران و اصفهان ســفر مى کند 
او عاشــق زاینده رود و آثــار تاریخى اصفهان اســت

 و ســال هاســت که از کوچــک تریــن فرصتى در 
ســخنرانى هایش براى بیان دغدغه هایش درباره این 

شهر و هنر استفاده مى کند. 
گپ و گفت کوتاهى درباره دغدغه هاى همیشگى استاد 

را در ادامه مى خوانید: 
یکى از دغدغه هاى شما در هر سفر 
به اصفهان احیاى هنرستان هنرهاى 
زیباســت اکنون آموزش هنر را در 

اصفهان چگونه ارزیابى مى کنید؟
آموزش هنر گسترده نیست شما وقتى برنامه هنرستان 
هنرهاى زیبا را مى بینید، متوجه مى شوید که نسبت به 
هنر هاى اصیل ایرانى کم توجهى مى شــود و خودتان 

متأسف خواهید شد.
یکى دیگر از دغدغه ها و خواسته هاى 
شــما از مدیران شــهرى اصفهان 
احیاى زاینده رود است شما به عنوان 
یک هنرمند وقتى رودخانه را مى بینید 

چه احساسى دارید؟
بســیار زیاد غصه مى خــورم و از درون آتش مى گیرم 
و نه تنها من بلکه همه اصفهانى هــا وقتى رودخانه را 
با این لب هاى خشــک شده مى بینند بســیار ناراحت
مى کنــم خواهــش  مســئوالن  از  مى شــوند، 
 این لب هاى خشک شده را هر چه سریع تر براى همیشه 

تر کنند.
آیا برنامــه اى براى اینکــه احوال 

زاینده رود را قلم  بزنید، دارید؟
در فکر هستم که این بار که به خانه بازگشتم حتمًا یک 

اثر با مضمون زاینده رود خلق کنم.
وقتى به شهر اصفهان مى آیید و قدم 
مى زنید بیشتر دوست دارید به کدام 

قسمت ها بروید؟
 همیشــه گفته ام که «همه جاى ایران سراى من است 
که نیک و بدش از براى من است» من واقعًا نمى توانم 

بگویم کدام قسمت از اصفهان زیباست چراکه تمام نقاط 
این شهر خیره کننده است.

کدام آثار باستانى را بیشتر دوست 
داریــد و در آثارتان آن را نشــان 

داده اید؟
همه آثار باســتانى اصفهان را دوســت دارم و در آثار 
هنرى ام تنها روح این آثار انعکاس داده شده اند نه جسم 

فیزیکى که هر روز مى بینید.

درختان اصفهان 
 پالك کوبى الکترونیکى 
مى شوند 

تولید گوگرد به محصوالت جانبى ذوب آهن اصفهان اضافه شد. سرپرســت واحد 2 بازیابى مواد ذوب آهن اصفهان 
گفت: پس از توقف باترى هاى شــماره یک و 2 و نیاز شــدید کارخانه به کک، راه اندازى پروژه کک ســازى توازن 
در اولویت اول این شــرکت قرار گرفت. عالئى افزود: مقرر شــد باترى شــماره3به همراه واحد2 زغال و بخشى از
 واحدهاى پاالیشــگاه 2 گاز کک و انرژى و بیوشــیمى راه اندازى و سپس بقیه واحدها تکمیل شــود و در مدار تولید

 قرار گیرد.
وى ادامه داد: در آن زمان فقط زیر واحدهاى ســردکننده هــاى اولیه، الکتروفیلترها، مکنده هــا، دکانترها و مخازن 
تصفیه آب آمونیاکى در پاالیشگاه شــماره2 گاز کک راه اندازى شده بود و ترکیبات قطران و نفتالین از گاز کک حذف 
شد و هنوز ناخالصى هاى ترش کننده گاز کک یعنى ترکیبات آمونیاك و ســولفید هیدروژن در گاز کک موجود بود، 
بنابراین مصرف کامل گاز کک به دلیل ترش بودن آن امکانپذیر نبود و حجم زیادى از آن در مشعل باترى 3 سوزانده 

مى شد. 
وى در پاسخ به این ســئوال که راه اندازى واحد کالوس و تصفیه کامل گاز کک چه مزایایى دارد، گفت: از این طریق 
امکان مصرف آن در کلیه بخش هاى کارخانه میسر شد،  بنابراین به مقدار قابل توجهى از مصرف گاز طبیعى کاسته و 

صرفه جویى قابل مالحظه اى حاصل شد .

گوگرد به 
محصوالت جانبى ذوب آهن 

اضافه شد

«زاینده رود» زیر قلم فرشچیان مى رود مدیرکل تعزیرات حکومتى اســتان اصفهان از 
محکومیت بیش از 157 میلیارد تومانى متخلفان 
اقتصادى در شش  ماه نخست سال 96 در استان 

اصفهان خبر داد.
غالمرضا صالحى از رسیدگى به 12 هزار و 997 
فقره پرونده تخلف تعزیراتى در شش ماهه اول 
امسال توسط اداره کل تعزیرات حکومتى استان 

اصفهان خبر داد.
وى میزان ریالى احکام صــادره براى متخلفان 
اقتصادى را مبلغ 157 میلیــارد  و 399 میلیون و 

427 هزار تومان اعالم کرد.
اســتان  حکومتــى  تعزیــرات  مدیــرکل 
اصفهان افــزود: از این تعدادپرونــده 9 هزار و 
392 فقــره مربوط بــه کاال و خدمــات، هزار 
و 812 فقره مربوط به تخلفات بهداشــتى و هزار 
و 793 فقره مربوط به پرونده هاى قاچاق کاال و 

ارز بوده است.

رئیس مرکــز پیش بینى اداره کل هواشناســى 
اســتان اصفهان گفت: تا پایان هفته روزانه یک 

درجه کاهش دما پیش بینى مى شود.
حســن خدابخش در خصــوص وضعیت آب  و 
هواى استان اصفهان اظهار داشت: شرایط نسبتًا 
پایدار و آســمانى صاف تا کمى ابرى پیش بینى

مى کنیم.
وى افــزود: در مرکز و شــرق اصفهــان غبار 
صبحگاهى را خواهیم داشت که به همین دلیل 
شاخص آالیندگى هوا افزایش یافته و این امکان 
وجود دارد که به مرحله ناسالم براى گروه هاى 

حساس برسد. 

صدور 157 میلیارد جریمه 
براى متخلفان اقتصادى

کاهش روزانه دماى استان
 تا پایان هفته

پیش فــروش فیلــم «زرد» بــه کارگردانى 
مصطفى تقى زاده در ســینما ســپاهان آغاز 
شد و فردا در سینما ســپاهان اصفهان اکران 

خواهد شد.  
فیلم سینمایى «زرد» به تهیه کنندگى کامران 
مجیدى با بازى بهــرام رادان، ســاره بیات، 
بهاره کیان افشــار، مهرداد صدیقیان و شهرام
 حقیقت دوست اســت که مضمونى اجتماعى 

دارد.
حضور شهرام حقیقت دوست و سایر بازیگران 
جوان فیلم این نوید را مى دهد که قرار اســت 
در این فیلم پاى صحبت جوان ها بنشــینیم، 
هرچند که تهیه کننــده فیلم در خصوص رده 

ســنى مخاطبانش مى گوید: شاید مضمون و 
حال هواى این اثر بیشــتر مورد توجه جوانان 
قرار بگیرد ولى باز هــم تأکید مى کنم که این 
فیلم داراى شــاخصه هایى براى جذب کردن 

مخاطب در تمام رده هاى سنى است.
«زرد» در بخش مسابقه  جشنواره بین المللى 
فیلم هنر روسیه حضور داشته و توانسته است

 دو جایــزه اصلــى جشــنواره در بخــش 
بهتریــن فیلــم و بهتریــن فیلمنامــه را از 
آن خــود کنــد. همچنیــن حضــور فیلم در 
جشــنواره شــانگهاى، جایزه بــزرگ هیئ ت 
داوران و جایزه بهترین بازیگر زن را براى فیلم 

به ارمغان آورده است.

از فردا؛سینما سپاهان «زرد» مى شود

نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى 
گفت: شهردارى اصفهان حتى یک روز هم نباید 
بدون سرپرست بماند و شــوراى اسالمى شهر 
اصفهان بایــد هرچه زودتر نســبت به انتخاب 

سرپرست شهردارى اقدام کند.
حمیدرضا فوالدگر با اشاره به عدم صدور حکم 
شهردار منتخب اصفهان توســط وزارت کشور 
اظهار داشــت: اعضاى شــوراى اسالمى شهر 
اصفهان باید از همان موقع که حکم شــهردار 
سابق اصفهان براى شــهردارى یزد صادر شد، 
فردى را به عنوان سرپرست شهردارى اصفهان 
تعیین مى کردند چراکه شــهردار سابق اصفهان 

عمًال به شهردارى یزد نقل مکان کرد. وى افزود: 
اینکه یک نفر عالوه بر تصدى یک مســئولیت 
مى تواند براى مدت محدودى سرپرســتى یک 
اداره یا نهــاد دیگر را هم برعهــده بگیرد، براى 
برخى سمت ها در قانون پیش بینى شده اما این 
قانون براى دو حوزه کارى جداى از یکدیگر است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى 
گفت: اینکه سرپرســت شــهردار کالن شهرى 
مثل اصفهان همزمان شــهردار یک شهر دیگر 
باشــد وجاهت قانونى ندارد؛ چراکه به هیچ وجه 
شــهردارى نباید بدون سرپرســت بماند، حتى 

یک روز.

شهردارى اصفهان 
حتى یک روز هم نباید بدون سرپرست بماند

استاد بزرگ نقاشى ایران: زاینده رود خشک را که مى بینم از درون آتش مى گیرم
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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 شــرح زیربه منظوراطالع عموم دردونوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود 
درصورتى که اشخاص نسبت به صدور سندمالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانندازتاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خودرادراداره ثبت اسنادوامالك محل تسلیم وپس ازاخذ رسید،ظرف مدت 

یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خودرابه مرجع قضایى تقدیم نمایند
1-  رأى شــماره 2588 مورخــه 1396/3/11 خانــم شــیرین داودى به شناســنامه شــماره 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 شــماره 1861 مورخــه 1396/2/27آقــاى محمدزرافشــان به شناســنامه شــماره 956کدملى 
1970404868صادره مسجدســلیمان فرزند حسین درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 278/35مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشــهربخش 12 ثبت اصفهان- انتقال ملک ازمالک رسمى ورثه 

غالمحسین معینى به صورت عادى ومع الواسطه به متقاضى مى باشد
3- رأى شماره 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 شــماره  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 رســمى ورثه غالمحسین معینى به صورت عادى ومع 

الواسطه به متقاضى مى باشد
6- رأى شــماره358 مورخه 1396/1/17آقاى ســید مهدى کاظمى به شناســنامه شــماره 1508کدملى 
1091305171  صادره نجف آباد فرزند سید ایت اله درســه 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 شــماره353 مورخه 1396/1/17خانم زهرا مهربانى نجف آبادى به شناســنامه شماره 563کدملى 
1091612943  صادره نجف آباد فرزند مصطفى  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 147 
مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 382 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد 
8- رأى شماره 2882 مورخه 1396/3/21 خانم زهره بدیهیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 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 شــماره 2749 مورخه 1396/3/17 خانم بتول احمدى مقدم به شناســنامه شــماره 22429 کدملى 
1090222211 صادره نجف آباد فرزند حســن درششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 110/20 مترمربع که 
مقدار43/72 مترمربع ازپالك 113 ومقــدار66/48 مترمربع ازپالك 114واقع درقطعــه 10 بخش 11 ثبت 

اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
10- رأى شماره 15027 مورخه 1395/12/10 آقاى نامداراسدى اســترکى به شناسنامه شماره 107کدملى 
1129294501صادره فریدونشــهر فرزند بختیاردرششدانگ یک باب خانه به مســاحت 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 مورخه 1396/3/18 آقاى محمد عرب مارکده به شناســنامه شماره 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 شماره 4821مورخه 1396/5/12 آقاى مصطفى ابراهیم نجف آبادى به شناسنامه شماره 880کدملى 
1090991835صادره نجف آباد فرزند اسداله درششــدانگ 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 شــماره 4397مورخــه 1396/5/1 آقــاى مجیدبراتیــه بــه شناســنامه شــماره 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 شــماره 4398 مورخــه 1396/5/1خانم نســرین فرج زاده به شناســنامه شــماره 8283 کدملى 
1092167439 صادره نجف آباد فرزند ابراهیم نســبت به سى وپنج – هفتاد وســوم 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 سمیه  على اکبرى نجف ابادى به شناسنامه شماره 574کدملى 
1091597911صادره نجف آباد فرزند اکبردرســه 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 شماره 4302مورخه 1396/4/31 آقاى رسول یزدانیان  نجف ابادى به شناسنامه شماره 1232کدملى 
1091274381صادره نجف آباد فرزند حســینعلى درسه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
152/48 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 408/1 واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد 
18- رأى شماره 3957 مورخه 1396/4/19 آقاى مرتضى ربانیان نجف آبادى به شناسنامه 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 شــماره 4494 مورخــه 1396/5/3 خانــم زهرااختــرى بــه شناســنامه شــماره 1233کدملى 
1817215507صادره آبادان فرزند محمد درششــدانگ 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 شــماره 4830 مورخه 1396/5/14 آقاى محمدجواد منتظرى به شناســنامه شماره 5430 کدملى 
1092282211 صادره نجف آبــاد فرزند مصطفى درششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 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 شــماره 4820مورخــه 1396/5/12 آقاى اصغرافشــارى به شناســنامه شــماره 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 شماره 4774 مورخه 1396/5/11 خانم الهام معینى نجف آبادى به شناسنامه شماره 3555 کدملى 
1091386234 صادره نجف آباد فرزند محمدرضا درسه دانگ مشاع ازششــدانگ 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 شماره 4775 مورخه 1396/5/11 آقاى روح اله فاتح نجف آبادى به شناسنامه شماره 2187 کدملى 
1091234647 صادره نجف آباد فرزند محمدعلى  درسه دانگ مشــاع 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 شماره 3580 مورخه 1396/4/12 آقاى اسماعیل خوشــاوى نجف آبادى به شناسنامه شماره 377 
کدملى 1090939892 صادره نجف آباد فرزند محمود درچهاردانگ ونیم مشــاع ازششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 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 شــماره 966اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد- 
26- رأى شــماره 4812مورخه 1396/5/11 خانم اشــرف نقى جالل آبادى به شناسنامه شماره 693کدملى 
1091001804 صادره نجف آباد فرزند قربانعلى درســه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
216مترمربع قســمتى ازپالك شــماره 562 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد 
27- رأى شماره 4819مورخه 1396/5/12 آقاى حسن رشــیدى نجف  آبادى به شناسنامه شماره 44کدملى 
1090333404 صادره نجف آباد فرزند محمد درســه دانگ مشــاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
216مترمربع قســمتى ازپالك شــماره 562 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
28- رأى شــماره 4777مورخــه 1396/5/11 خانــم دختربس داودى به شناســنامه شــماره 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 شماره 3581مورخه 1396/4/12 آقاى مجید منتظرى نجف آبادى به شناسنامه شماره 5434 کدملى 
1092282262 صادره نجف آباد فرزند محمد على درششــدانگ 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 شماره 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 شناســنامه 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 شــماره 4046 مورخحه 1396/4/22 خانم شــهین صادقى پور نجف آبادى به شناســنامه شماره 
536کدملى 1091129967 صادره نجف آباد فرزند اسداهللا درسه دانگ مشــاع 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 شــماره 4050 مورخه 1396/4/22 آقاى محســن پورمحمدى به شناسنامه شــماره 412 کدملى 
1091568431 صادره نجف اباد فرزند محمد درششــدانگ 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 شماره 4827 مورخه 1396/5/12 آقاى اصغر سبزیان ور نوسفادرانى به شناسنامه شماره 133 کدملى 
1091554862 صادره نجف آباد فرزند على درششــدانگ 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 شماره 4363مورخه 1396/5/1 آقاى حسینعلى شمس 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 شماره 4013مورخه 1396/4/21 آقاى اسماعیل 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 شــماره539 اصلى واقع درقطعه 4بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد 
39- رأى شــماره 4014مورخه 1396/4/21 خانم اکرم عرب نجف آباد ى به شناســنامه شماره 928کدملى 
1091159564 صادره نجف آباد فرزند رمضانعلى  درســه دانگ مشاع ازششــدانگ 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 شــهیده حبیب اللهى نجف آبادى به شناسنامه شماره 898 
کدملى 1091323844 صادره نجف آباد فرزندمحمد على درســه دانگ مشاع ازششــدانگ 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 شــماره 4152 مورخه 1396/4/25 آقــاى مرتضى احمدى  به شناســنامه شــماره 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 درششــدانگ 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 شناسنامه شماره 0520788478 کدملى 
0520788478 صادره اراك فرزند مجتبى درششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 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 شــماره 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 اشــتباها 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 شماره 4411مورخه 1396/5/1 آقاى ســعادت منزه نجف آبادى به شناسنامه شماره 1214 کدملى 
1090948263 صادره نجف آباد فرزند حشمت اهللا درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 214/88 مترمربع 
قسمتى ازپالك شــماره 803 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد 
49- رأى  اصالحى شماره 3901 مورخه 1396/4/18 پیرو رأى شماره 2955مورخه 1396/3/21 خانم محترم 
نورمحمدى  نجف آبادى به شناسنامه شماره 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 شماره 3902 مورخه 1396/4/18 پیرو رأى شماره 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 شماره 4317 مورخه 1396/4/31 خانم محترم موالئى نجف آبادى به شناسنامه شماره 480 کدملى 
1091522121 صادره نجف آباد فرزند محمود درششــدانگ 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 شماره 15555مورخه 1395/12/23  آقاى اکبرحســینى منجزى به شناسنامه شماره 284کدملى 
1129144331صادره فریدونشــهر فرزند محمد درششدانگ یک باب خانه به مســاحت 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 شــماره 4831مورخه 1396/5/14 آقــاى ابراهیم جهانگیرى قلعه میرى به شناســنامه شــماره 
1080017100 کدملى 1080017100 صادره نجف آباد فرزند مظاهر درچهاردانگ مشــاع ازششدانگ یک 
باب خانه به مســاحت 100/65 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 1024 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11ثبت 

اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
55- رأى شــماره 4832مورخه 1396/5/14 خانم مریم مظاهرى بودانى  به شناسنامه شماره 1080322043 
کدملى 1080322043 صادره اصفهان  فرزند محمدعلى  دردودانگ 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 
56- رأى شماره 4754مورخه 1396/5/10 آقاى محمد جهانیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 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 اصغرشمســى 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 قســمتى ازپالك شــماره 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 درششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 143/03 
مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 130 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11ثبت اصفهان– متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد 
59- رأى شماره 4213مورخه 1396/4/26 خانم مینایحیى دارانى به شناسنامه شماره 1080142789 کدملى 
1080142789 صادره نجف آباد فرزند مصطفى درســه دانگ مشاع ازششــدانگ 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 شماره 4212مورخه 1396/4/26 آقاى عبدالرضاخانى نجف آبادى  به شناسنامه شماره 2239 کدملى 
1092106936 صادره نجف آباد فرزند عبدالمحمود درســه 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 شماره 4006 مورخه 1396/4/21 خانم ناهید شاهســوارى نجف آبادى به شناسنامه شماره 1967 
کدملى 1091254648صادره نجف آباد فرزند حیدرعلى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
160/15 مترمربع که مقــدار90/86 مترمربع ازپالك 359 واقع درقطعه 3 بخــش 11 ومقدار69/29 مترمربع 

ازپالك شماره 358 اصلى واقع درقطعه 3بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
62- رأى شــماره 4007 مورخــه 1396/4/21 آقــاى حامد براتیــه  به شناســنامه شــماره 912 کدملى 
1091591237صادره نجف آباد فرزند نصراله  درسه دانگ مشاع 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 
63- رأى شــماره 4334 مورخــه 1396/4/31 خانــم مریم جــوزى به شناســنامه شــماره 357 کدملى 
4723474108صادره کویت فرزند حشمت اله درششدانگ یک باب خانه به مساحت 76/20مترمربع قسمتى 
ازپالك شــماره 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 شــماره 3918 مورخه 1396/4/19 خانم بتول رحمانى پوربه شناســنامه شــماره 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 مورخه 1396/4/19 خانم زهراآذرى نجف آبادى به  شناسنامه شماره 6070 کدملى 
1092145303 صادره ازنجف آباد فرزند احمد درســه دانگ مشاع ازششــدانگ 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 مشایخى پوربه شناســنامه شماره 266کدملى 
1129424537صادره فریدونشهر فرزند روزعلى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 241/63 مترمربع قسمتى 
ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشــهر بخش 12ثبت اصفهان – انتقال ازمالک رسمى آقاى غالمحسین 

معینى مع الواسطه وبه صورت عادى مى باشد 
68- رأى شــماره 4080مورخــه 1396/4/22آقــاى حســین رحیمى به شناســنامه شــماره 112کدملى 
1128932245صادره فریدونشــهر فرزند صدمراد درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 237/50 مترمربع 
قسمتى ازپالك شــماره 87 اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ازمالک رسمى آقاى غالمحسین 

معینى مع الواسطه وبه صورت عادى مى باشد 
69- رأى شــماره 4704 مورخه 1396/5/8 آقاى جواد ماه نجف آبادى به شناســنامه شــماره 613 کدملى 
1141895481 صادره خمینى شهر فرزند محمدرضا درششدانگ یک باب خانه به مساحت 250/15مترمربع 
قسمتى ازپالك شــماره 967 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد 
70- رأى شماره 3995 مورخه 1396/4/20 خانم صدیقه کبیرزاده نجف آبادى به شناسنامه شماره 947 کدملى 
1090738064 صادره نجف آباد فرزند قربانعلى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 78 مترمربع قسمتى ازپالك 
شــماره 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 شــماره 4190 مورخه 1396/4/25 خانم ســمیه ســامانى راد به شناسنامه شــماره 1169 کدملى 
1091326551 صادره نجف آباد فرزند صفرعلى دردودانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 161 
مترمربع قســمتى ازپالك شــماره 1527/5 واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد 
72- رأى شماره 4192 مورخه 1396/4/25 آقاى مهرداد فاضل نجف آبادى  به شناسنامه شماره 802 کدملى 
1091590133 صادره نجف آباد فرزند رضا قلى  درچهاردانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 161 
مترمربع قســمتى ازپالك شــماره 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 رســمى یداله کارشناس احدى از وراث ماه 

سلطان کارشناس بى واسطه وبه صورت عادى مى باشد 
74- رأى شماره 3387مورخه 1396/3/31 آقاى نعمت اهللا عباسپورنجف 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 شــماره 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 مورخــه 1396/4/22 خانــم خدابس کریمى به شناســنامه شــماره 583 کدملى 
1970561564 صادره مسجد سلیمان فرزند مراد جون درششــدانگ 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 شناسنامه شماره 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 شــماره 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 شــماره 3745 مورخــه 1396/4/17 آقاى محمدرضا عابدینى به شناســنامه شــماره 21 کدملى 
1091448485 صادره نجف آباد فرزندمحمدجعفردرششــدانگ یک باب خانه به مساحت 200/67 مترمربع 
قسمتى ازپالك شــماره 333 اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11ثبت اصفهان –  متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد 
83- رأى شماره 2462 مورخه 1396/3/8 آقاى فرهاد ابراهیم نیا نجف آبادى به شناسنامه شماره 1078 کدملى 
1091361460 صادره نجف آباد فرزند اســماعیل 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 شماره 4254 مورخه 1396/4/27 خانم خاورمقنى باشى 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 مســاحت 199/16 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 

835/43 واقع درقطعه 3 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
86- رأى شــماره 4062 مورخه 1396/4/22 خانم بتول شــائى اصفهانى به شناســنامه شماره 419 کدملى 
1283573611صادره اصفهان فرزند على درششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 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 شــماره 13695مورخه 1395/11/12 آقاى ســید مهدى حسینى به شناسنامه شــماره 2 کدملى 
4623040143 صادره شهرکرد فرزند ســید 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 شــماره 13697مورخه 1395/11/12 خانم فهیمه على بابائى  به شناســنامه شماره 1500 کدملى 
1091227772 صادره نجف آباد فرزند محمدرضا دردودانگ مشــاع ازششــدانگ 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 مورخه 1396/5/11 آقاى محمود کمالى زازرانى به شناســنامه شــماره 5 کدملى 
1091582165صادره نجف آباد فرزند حسین درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 179/68 
مترمربع قســمتى ازپالك شــماره 1058/1واقع درقطعه 3 بخش 11ثبت اصفهان -متقاضى مالک رسمى 

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

رسمى مشاعى مى باشد
91- رأى شماره4071 مورخه 1396/4/22 آقاى مجتبى معینى نجف آبادى به شناسنامه شماره 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 شــماره4069 مورخــه 1396/4/22 خانــم رضوان مختارى  به شناســنامه شــماره 980کدملى 
1091134413صادره نجف آباد فرزند حســینعلى درســه دانگ مشاع ازششــدانگ 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 شماره 1080118691 کدملى 1080118691 صادره ازنجف آباد فرزند 
عباسعلى درششدانگ یکبابخانه به مساحت 233/08 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 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 شــماره 4364مورخه 1396/5/1 آقاى حســین على منصورى به شناســنامه شــماره 41 کدملى 
صادره فریدونشهر فرزند درویشعلى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 136/50 مترمربع   1129723097
قسمتى ازپالك شــماره 87 اصلى واقع دربخش 12 ثبت  اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى غالمحسین 

معینى باواسطه و به صورت عادى  مى باشد 
95- رأى شماره 3653 مورخه 1396/4/14 آقاى عباسعلى 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 شــماره 4828 مورخــه 1396/5/14 آقاى رضــا آیتى پوربه شناســنامه شــماره 2515 کدملى 
1091261581صادره نجف آباد فرزند کریم درســه دانگ مشــاع ازششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 
112/37مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 1214/5 واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
97- رأى شــماره 4829 مورخه 1396/5/14 خانم ندا طاهریان قهفرخى به شناســنامه شماره 294 کدملى 
4622611521صادره شهرکرد فرزند ســیدمجید درسه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
112/37مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 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 شــماره 1264 مورخه 1396/2/13خانــم عصمت اکرامیان به شناســنامه شــماره251 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 شــماره 4740 مورخــه 1396/5/10 خانــم زیبنــده کیان به شناســنامه شــماره 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 سعید موالئى نجف آبادى به شناسنامه شماره 30985کدملى 
1090307926صادره نجف آباد فرزند مصطفى درششــدانگ 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 مورخه 1396/4/20 آقاى اکبرلطفى نجف آبادى به شناسنامه شماره 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 شــماره 4225مورخــه 1396/4/27 آقاى على کیماســى به شناســنامه شــماره 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 آقاى ابراهیم محمدى به شناســنامه شــماره 258کدملى 
1090954514صادره نجف آباد فرزند بهرام درششــدانگ 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 شــماره 4185مورخــه 1396/4/25 آقــاى على طاهرى به شناســنامه شــماره 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 رســمى فتح اهللا فاضل 

بالواسطه وبه صورت عادى مى باشد 
107- رأى شــماره 5266 مورخه 1396/5/26 آقاى حســینعلى عطوفى به شناسنامه شــماره 946 کدملى 
1090961391 صادره نجف آباد فرزند عبداله درششــدانگ 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 درششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 183/20 
مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 742 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى

 مشاعى مى باشد
109- رأى شــماره 5051مورخه 1396/5/23 آقاى على رضا محمدى به شناســنامه شماره 25067 کدملى 
10902498598 صادره نجف آباد فرزند عباسعلى درششــدانگ 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 درششــدانگ 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 شــماره 4978 مورخــه 1396/5/19 آقاى حســین صفرى به شناســنامه شــماره 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 شــماره 4997  مورخــه 1396/5/21 خانم پردیس منتظرى نجف آبادى به شناســنامه شــماره 
13709کدملى 1092221476صادره نجف آباد فرزند على درسه دانگ مشــاع 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 شــماره 4998  مورخه 1396/5/21 آقاى ناصرحبیب اللهى نجف آبادى  به شناســنامه شــماره 
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 شــماره 2485 مورخــه 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 مســاحت 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 شماره 5233مورخه 1396/5/25 خانم صدیقه چمى نجف آبادى به شناسنامه شماره 371 کدملى 
1091067491 صادره نجف آباد فرزند عبدالحسین درســه 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 شماره 5234 مورخه 1396/5/25 آقاى محمدرضا جمشــیدیان به شناسنامه شماره 925 کدملى 
1091471770 صادره نجف آباد فرزند رمضانعلى درســه دانگ مشاع ازششــدانگ 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 شناسنامه شماره 498کدملى 
1091597146صادره نجف آباد فرزند عبدالحسین درسه دانگ مشــاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
97/92 مترمربع قســمتى ازپالك شــماره 897/6 واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
118-  رأى شماره 4717مورخه 1396/5/9 خانم عزت برخوردارنجف  آبادى به شناسنامه شماره 927کدملى 
1091591385صادره نجف آباد فرزند مهدى  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 97/92 
مترمربع قســمتى ازپالك شــماره 897/6 واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
119- رأى شماره 5262 مورخه 1396/5/26 آقاى مجتبى گلشادى قلعه شاهى به شناسنامه 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 شناسنامه شماره 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  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
123- رأى شــماره 4833 مورخه 1396/5/14 آقاى محســن رحمانى قهدریجانى به شناسنامه شماره 259 
کدملى 1111137757 صادره فالورجان فرزند حیدرعلى درششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 205/25 
مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 901 اصلى واقع درقطعه 9 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
124- رأى شــماره 4778 مورخه 1396/5/11 آقاى حســین اقاپارسه به شناسنامه شــماره 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 شــماره 4262 مورخه 1396/4/27 آقاى محمد ســالدورگر به شناســنامه شــماره 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 شماره 5037 مورخه 1396/5/23 خانم زهره مهدیه نجف آبادى به شناسنامه شماره 2144 کدملى 
1091336326 صادره نجف آباد فرزند حسینعلى  درششــدانگ 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 شماره 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 رســول 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 شماره 5269 مورخه 1396/5/26 آقاى علیرضا گلى نجف آبادى  به شناسنامه شماره 2453 کدملى 
1092252411 صادره نجف آباد  فرزند ابوالقاسم  درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 148/60 مترمربع 
قسمتى ازپالك شــماره 309 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
132- رأى شــماره 2908 مورخه 1396/3/21 آقــاى یداهللا مرادى  به شناســنامه شــماره 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 شناســنامه 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 شماره 4077مورخه 1396/4/22 آقاى مجید موالئى نجف آبادى به شناسنامه شماره 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 شماره 2938 مورخه 1396/5/26 آقاى رضا عطائى نجف آبادى به شناسنامه شماره 246 کدملى 
1091464987 صادره نجف آباد فرزند رجب درششــدانگ 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 ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
103/21مترمربع که قســمت 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
138- رأى شــماره 2753 مورخه 1396/3/18 آقاى ابراهیم عموعلى اکبرى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
1261 کدملى 1091199205 صادره نجف آباد فرزند فرج اهللا  درســه 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 مســاحت 66/25 مترمربع واقع درقطعه 5 بخش 11ثبت اصفهان - 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
139- رأى شماره 52365 مورخه 1396/5/25 آقاى قربان على میکالنى آخوره به شناسنامه شماره 22 کدملى 
1129484191 صادره فریدونشهر فرزند حاجى محمد درششــدانگ 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 شماره 5414 مورخه 1396/5/29 آقاى احمد جوشیار نجف آبادى به شناسنامه شماره 667 کدملى 
1091156956 صادره نجف آباد فرزند ابوالقاســم درچهاردانگ مشاع ازششــدانگ 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 سامانى به شناسنامه شماره 26819 کدملى 
1090266162 صادره نجف آباد فرزند کریم دردودانگ مشــاع 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 مورخه 1396/5/29 آقاى امیرحســین ســهرابى رنانى به شناســنامه شماره 65 
کدملى1290318484صادره اصفهان فرزند اســداله درسه دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
196/29 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 1259 واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
143- رأى شماره 5405 مورخه 1396/5/29خانم فرزانه کاظمى نجف آبادى به شناسنامه شماره 572کدملى 
1091172633 صادره نجف آباد فرزند عباســعلى درســه دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
196/29مترمربع قســمتى ازپالك شــماره 1259واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
144- رأى شــماره 5395 مورخــه 1396/5/29 خانــم رویا حقیقى به شناســنامه شــماره 10171 کدملى 
1092186298 صادره نجف آباد فرزند غالمرضا درســه دانگ مشــاع 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 شماره 24431 
کدملى 1090242239 صادره نجف آباد فرزند محمود  درسه دانگ مشاع 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 شــماره 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 93600سهم اراضى مزروعى دایر با آیش موجود به استثناى اراضى بایر وموات 48 حبه 
مشاع ازششدانگ 72 حبه شش 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 شــماره 5413 مورخه 1396/5/29 آقاى حســین پورهادى به شناسنامه شــماره 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  درســه دانگ مشاع ازششــدانگ 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



آگهىآگهى 07073051 سال چهاردهمسه شنبه  11 مهر ماه   1396

آگهی تحدید حدود اختصاصى به صورت جمعى مربوط به قسمتی از 
بخش 9 و 10 ثبت اصفهان جزء حوزه ثبتی اداره ثبت اسناد و امالك 

شهرستان لنجان
بموجب قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت اسناد و امالك و در اجراى تبصره ذیل ماده 13 قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى ، تحدید حدود ابنیه و امالك مشروحه 
ذیل که قبًال به علل مختلف به عمل نیامده ، از ساعت 8/30 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد ؛ لذا بموجب این آگهى به صاحبان امالك و مجاورین اعالم می شود که در روز و ساعت مقرر در 
محل حضور به هم رسانند . چنانچه هر یک از صاحبان امالك یا نماینده قانونی آنها در موقع تعیین 
حدود حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون ثبت، ملک آنها باحدود اظهارشده از طرف مجاورین تحدید 
حدود خواهد شــد . اعتراضات مجاورین و صاحبان امالك که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق 
مقررات ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود فقط تا سی روز پذیرفته خواهد 
شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هاي معترضى ثبتی ، معترض ظرف یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی ، گواهی 

تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید . 
اول : بخش 9 ثبت اصفهان 

1 - ابنیه و امالك واقع در باباشیخعلى به شماره 104/1 – اصلى (که به شماره 1943 - اصلى 
تبدیل شده) و فرعی ذیل :

134 فرعى - زهرا معتمدى فرزند حســن نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 207,30 
مترمربع.

براى روز شنبه مورخ 1396/08/06
2 - ابنیه و امالك واقع در جعفرآباد لنجان به شماره 105 - اصلی و فرعی هاى ذیل :

64 فرعى - حسن مختارى ریزى فرزند على و جواهر حصیرى ریزى فرزند بهمن بالسویه نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 160,30 مترمربع .

65 فرعى - معصومه جعفرى ریزى فرزند اسفندیار نسبت به ششدانگ یکباب دامدارى به مساحت 
308,44 مترمربع .

66 فرعى - مهدى فدائى فرزند محمد نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 156,15 مترمربع .
براى روز یکشنبه مورخ 1396/08/07

3 - ابنیه و امالك واقع در زرین شهر به شماره 107 - اصلی و فرعی هاى ذیل :
4367 فرعى - سید مجید موسوى فر فرزند سید حسین نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 

223,40 مترمربع .
4368 فرعى - پیمان خوبازکرد فرزند یوســف على نســبت به ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 

150,90 مترمربع .
4369 فرعى - پیمان خوبازکرد فرزند یوســف على نســبت به ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 

148,62 مترمربع .
4370 فرعى - اکبر سلیمیان ریزى فرزند احمد و غیره نســبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 

121,96 مترمربع .
4371 فرعى - مهدى رضائى فرزند ماشــااله و غیره نسبت به ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 

189,72 مترمربع .
براى روز دوشنبه مورخ 1396/08/08

4372 فرعى - خدامراد سلیمیان ریزى فرزند رضا و غیره نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
574,42 مترمربع .

4373 فرعى - محمد چوپانى ریزى فرزند رجبعلى و غیره نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
141,17 مترمربع .

4374 فرعى - ابوالقاسم مختارى هاشم آباد فرزند معصومعلى و غیره نسبت به ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 214,31 مترمربع .

4375 فرعى - موقوفه مسجد و حسینیه امام حســین (ع) زرین شهر در ششدانگ یکباب مسجد و 
حسینیه به مساحت 758,31 مترمربع .

4376 فرعى - زهرا هاشمى ریزى فرزند رضا نســبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 166,32 
مترمربع.

براى روز سه شنبه مورخ 1396/08/09
4377 فرعى - حسن سعیدى ریزى فرزند حسین نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 177,66 

مترمربع .
4378 فرعى - ســلیمان مومنى قلعه قاسمى فرزند محمد رضا نســبت به ششدانگ یکبابخانه به 

مساحت 281,82 مترمربع .
4379 فرعى - محمد ملکى ریزى فرزند ابراهیم نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 215,21 

مترمربع .
4380 فرعى - بى بى عروس سبکتکین ریزى فرزند چراغعلى نســبت به ششدانگ یکبابخانه به 

مساحت 156,34 مترمربع .
4381 فرعى - اکبر کامران مهر فرزند حســین نسبت به ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 211 

مترمربع .
براى روز چهارشنبه مورخ 1396/08/10

4 - ابنیه و امالك واقع در دورباط باغبادران به شماره 321 - اصلی و فرعی ذیل :
41 فرعى -  ابراهیم ترکى باغبادرانى فرزند سیف اله و غیره نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 

481,55 مترمربع .
براى روز پنج شنبه مورخ 1396/08/11

5 - ابنیه و امالك واقع در چم آسمان باغبادران به شماره 325 - اصلی و فرعی ذیل :
18 فرعى -  بهجت بخشــنده امینه فرزند عباس نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان و باغ متصله 

به مساحت 774,20 مترمربع .
براى روز شنبه مورخ 1396/08/13

تاریخ انتشار : روز  سه شنبه  مورخ 1396/07/11 م الف: 906 محمد رضا رئیسى زاده – رئیس اداره 
ثبت اسناد و امالك لنجان/7/291

ابالغ وقت رسیدگی
آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائــم به الهام ســلیمى فر دادخواســتى به خواســته مطالبه به 
طرفیت شــما به شــوراى حل اختالف شاهین شــهر تقدیم نموده که به کالســه 496/96ش4 
ح ثبــت و براى مــورخ 96/8/15ســاعت 4/30 عصــر تعیین وقت گردیده اســت. بــا توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده به درخواســت خواهان و به دســتور شــورا به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرســی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشــار درج و به شما ابالغ 
می گردد جهت دریافت نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم به دفتر شــعبه چهارم حقوقى شوراى 
حل اختالف شاهین شهر مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رســیدگى در این شورا حاضر شوید، و اال 
وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 1390شــعبه چهارم حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان 

شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/7/219 

حصر وراثت
صباکشاورزى بشناسنامه شماره 3513  باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، 
درخواستى بشماره 96/ 367 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان فالمرزى 
کشاورزى  به شناسنامه شماره 229 در تاریخ 96/2/17 درگذشــته و ورثه وى در هنگام درگذشت 
عبارتند از: 1- سحنعلى کشاورزى  فرزند قنبر شماره شناسنامه 195  نسبت با متوفى پدر 2- مهوش 
گودرزیان قهفرخى فرزند نجفقلى شماره شناسنامه 2   نسبت با متوفى همسر 3- مریم کشاورزى  
فرزند فالمرز شماره شناسنامه 332   نسبت با متوفى فرزند 4- راضیه کشاورزى فرزند فالمرزشماره 
شناسنامه 105  نسبت با متوفى فرزند 5- حســین کشاورزى فرزند فالمرز شماره شناسنامه 2213  
نســبت با متوفى فرزند6-صباکشــاورزى فرزند فالمرزشماره شناســنامه3513 نسبت بامتوفى 
فرزند7-مهدى کشاورزى فرزندفالمرزشماره شناسنامه 5100177802نسبت بامتوفى فرزند اینک 
با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 
صادر خواهد گردید. م الف: 1368شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر- آزاد/ 7/222 

ابالغ وقت رسیدگی
شماره ابالغنامه: 9610103759206000 شماره پرونده: 9509983759200591 شماره بایگانی 
شعبه: 950606  آگهى ابالغ وقت رســیدگى  و دادخواست و ضمائم  به آقاى ناصر خسروى بابادى 
فرزند میرزاعلى خواهان خشایار امیرى مورچگانى دادخواســتی به طرفیت خوانده اداره راه و شهر 
سازى اصفهان – شرکت تامین مسکن جوانان – ناصر خسروى بابادى – محمد حسین نجفى – 
بهمن همتى به خواســته انتقال یک واحد آپارتمان مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه 9509983759200591  شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر ثبت و وقت 
رسیدگى مورخ 1396/10/26 ساعت 12:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع  ماده 73 
قانون آیین دادرســی مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک 
نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیر االنتشار درج و به خوانده ابالغ میگردد تا خوانده ظرف یکماه پس 
از تاریخ انتشار آگهى بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف : 1384  شعبه دوم 

دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر/7/223 

احضار  
تاریــخ:96/06/28 شــماره :960491 د 5 نظــر بــه اینکــه آقــاى پارســا دوســتى بــه 
اتهــام مشــارکت در ایــراد ضــرب و جــرح عمــدى بــا چاقــو و توهیــن از طرف دادســرا 
به شــکایت آقاى عادل ایران نــژاد فرزند بهمــن تحت تعقیب میباشــد و ابــالغ و احضاریه به 
واســطه معلوم نبــودن محل اقامــت او ممکــن نگردیــده بدینوســیله در اجراى مــاده 174 
ق. آ. د. کــه مراتب بنامبــرده ابالغ تا به مــدت یکماه از تاریخ نشــر آگهى در این شــعبه جهت 
پاســخگویى بــه اتهــام خویش حاضــر شــود. و در صــورت عــدم حضــور پــس از تاریخ
 مذکــور اقــدام قانونــى معمــول خواهــد شــد.م الــف: 1372 شــعبه پنجــم دادســراى 

شاهین شهر/7/224

حصر وراثت
على فاضل بشناسنامه شماره 6249  باستناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، 
درخواستى بشماره 96/ 371 تقدیم این شورا نموده چنین اشــعار داشته است که شادروان فریدون 
فاضل  به شناسنامه شماره 37 در تاریخ 1396/5/31 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند 
از: 1- عزت جهانگیرى  فرزند رمضانعلى  شماره شناسنامه 127  نسبت با متوفى همسر 2- لیالفاضل 
فرزند فریدون شماره شناسنامه 1484   نسبت با متوفى فرزند 3- على فاضل  فرزند فریدون شماره 
شناسنامه 6249   نسبت با متوفى فرزند 4- مریم فاضل فرزند فریدون شماره شناسنامه 2055  نسبت 
با متوفى فرزند 5- زهرا فاضل فرزند فریدون شماره شناســنامه 1270410660  نسبت با متوفى 
فرزند6-امیرفاضل فرزندفریدون شــماره شناسنامه1271603837نسبت با متوفى فرزند اینک با 
انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 
صادر خواهد گردید. م الف: 1362شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر- آزاد/ 7/225 

فقدان سند مالکیت
شماره: 103/96/2362/26-96/6/28 آقاي غالمرضابهرامى گوربندى فرزندحیدر باستناد دو برگ 
استشهادیه محلی به شماره رمز تصدیق 892418مورخ 1396/05/03دفترخانه 215شاهین شهرکه 
هویت و امضاء شهود رسماً گواهی شده مدعی است سند مالکیت خود به شماره 136036الف88/32  
را که به میزان ششدانگ به شماره پالك ثبتى 406/26066 واقع در بخش 16 حوزه ثبتى اصفهان 
(شاهین شــهر) که  در صفحه 184 دفتر 675  ذیل ثبت 154425  بنــام غالمرضا گوربندى فرزند 
حیدر ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به موجب ســند انتقال 23746 مورخ 1388/12/22دفترخانه 
143شاهین شهر به او انتقال قطعى یافته و معامله دیگري هم انجام شده  و نحوه گم شدن جابجایى 
اعالم شده، چون درخواست صدور سند المثنی گردیده، طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آ.ق.ث 
مراتب آگهی مى گردد که هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از 
تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب 
صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در 
صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.(طى 
سندشماره 23748مورخ 1388/12/22دفترخانه 143شــاهین شهردررهن بانک مسکن میباشد)

م الف: 1370صیادى صومعه رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر /7/226 

حصر وراثت
بهنازسفرى بشناسنامه شــماره 284  باســتناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه 
ورثه، درخواستى بشــماره 96/ 90 تقدیم این شــورا نموده چنین اشعار داشــته است که شادروان 
محمدشاهپورى ارانى  به شناسنامه شــماره 893 در تاریخ پنجشــنبه  22/بهمن1394 درگذشته 
و ورثه وى در هنگام درگذشــت عبارتند از: 1- بهنازســفرى  فرزند مصطفى شــماره شناسنامه 
284  نسبت با متوفى زوجه 2- تورج شــاهپورى ارانى فرزند محمد شماره شناسنامه 823   نسبت 
با متوفى فرزند 3- بهمن شــاهپورى ارانى  فرزند محمد شماره شناســنامه 651   نسبت با متوفى 
فرزند 4- پروین دخت شــاهپورى ارانى فرزند محمد شــماره شناســنامه 4017  نسبت با متوفى 
محمد 5- ایرج شــاهپورى ارانى فرزند محمد شماره شناســنامه 1818368171  نسبت با متوفى
 فرزند6-شــراره شــاهپورى ارانى فرزند محمــد شــماره شناسنامه1817004867نســبت با 
متوفــى فرزند7-بهنام شــاهپورى ارانى فرزندمحمدشــماره شناسنامه1815350271نســبت 
بــا متوفــى فرزنــد اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــى درخواســت مزبــور را در

 یــک نوبــت آگهــی می نمایــد تــا هــر کســى اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفی 
نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهی 
صــادر خواهــد گردیــد. م الــف: 321شــعبه اول حقوقــى شــوراى حــل اختــالف 

شاهین شهر- آزاد/ 7/227 

ابالغ راي
شماره پرونده: 617/95 شــماره دادنامه: 206-96/3/31 تاریخ رســیدگى 1396/03/23  مرجع 
رسیدگى: شعبه ششم شوراى حل اختالف شاهین شهر، خواهان:عباس احمدى کتایونچه ف.قاسم 
بوکالت زهرا حاجى دلیگانى بنشانى :شاهین شهرخ عطاربین فرعى 1و2شرقى ساختمان هلیاطبقه 
3 ، خواندگان:ردیف1-جوادغفورى ونوســفادرانى ف.محمدبنشــانى:خمینى شــهرمیدان کوزه 
خ.اســتادطالیى پ  93، ردیف 2-علیرضاابدال ف.على اصغر بنشانى: محمودآبادبرخوارخ.صنعتى 
ك.سپاه پ7، خواســته:  مطالبه مبلغ چهل میلیون ریال به اســتناد یک فقره چک بانک صادرات 
بشماره629997سررسید95/9/22 به انضمام هزینه دادرســى و خسارت تاخیر تادیه وحق الوکاله 
وکیل براســاس تعرفه قانونى بصورت تضامنى گردشکار: خواهان دادخواســتى به خواسته فوق 
بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق واجراى تشریفات 
قانونى در وقت مقرر حوزه به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده 
پس از شور و تبادل نظر ختم رسیدگی را اعالم و بشــرح زیر مبادرت به صدور راي می نماید: راي 
قاضى شــورا: در خصوص دعوى خواهان خواهــان: عباس احمدى کتایونچه ف.قاســم بوکالت 
زهراحاجى دلیگانى به طرفیت خواندگان 1-جوادغفورى ونوســفادرانى ف.محمد2-علیرضاابدال 
ف.على اصغر به خواسته مطالبه مبلغ چهل میلیون  ریال با اســتناد یک فقره چک بانک صادرات 
بشماره 629997سررسید95/9/22 انضمام هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه وحق الوکاله وکیل 
براساس تعرفه قانونى بصورت تضامنى. نظر به دادخواست خواهان و مستندات تقدیمى شامل یک 
برگ چک برگشت شده توسط بانک که همگى حکایت از اشتغال ذمه خواندگان نسبت به خواهان 
مینماید وخواندگان نسبت به دعوى خواهان ایرادى نکرده ودلیلى بر برائت خوداقامه ننموده اند لذا 
شورا دعوى خواهان را ثابت تشخیص و مستندا به مواد 198، 519، 522، قانون آئین دادرسى مدنى 
مواد310و313قانون تجارت وماده 3قانون صدور چک مصوب 1382 حکم به حکومیت خواندگان به 
پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال  بابت اصل خواسته بصورت تضامنى ومبلغ یک میلیون وسیصدوسى 
وپنج هزار ریال هزینه دادرسى وحق الوکاله وکیل براساس تعرفه قانونى و پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه وفق شاخص اعالمى بانک مرکزى با محاسبه دایره اجرا از تاریخ سررسید چک 95/9/22لغایت 
زمان اجراى حکم بصورت تضامنى  در حق خواهان را صادر و اعالم میدارد.راى صادره غیابى وظرف 

بیست روز از ابالغ قابل واخواهى در این شــورا و ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم 
حقوقى شاهین شهر میباشد. م الف: 1396 شکوهى- قاضى شعبه ششم حقوقى شوراى حل اختالف 

شاهین شهر/ 7/228 

ابالغ راى
شماره دادنامه: 9609973760000337 شــماره پرونده: 9509983759301653شماره بایگانی 
شــعبه: 960156خواهان ها 1.آقاى قدرت اهللا طاهرى فرزند قنبر2.خانم فاطمه ســلطان اخوان 
ساداتى فرزندسیدحسین همگى به نشــانى اصفهان ، برخوار و میمه –مرکزى- شاهین شهر- خ 
دهخدافرعى8شــرقى مجتمع دیپلمات ، خوانده: آقاى روانبخش فرجى فرزنداسفندیار  به نشانى 
مجهول المکان  ، خواسته : تامین خواسته ، رأى دادگاه: در خصوص دعوى آقاى قدرت اله طاهرى 
وخانم فاطمه سلطان اخوان ساداتى به طرفیت آقاى روانبخش فرزند اسفندیاربه خواسته مطالبه مبلغ 
ششصدوسه میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسى وخسارت تاخیرتادیه بدین شرح که خواهان 
اظهار داشته به موجب قرارداد مشارکت خوانده متعهدگردیدطبق قراردادپنج واحد مسکونى با کیفیت 
مندرج در قرارداددر موعد مقررتحویل دهد لیکن طبق قرارداد عمل ننموده وآن قســمت هایى که 
انجام داده لیکن معیوب بوده وبا تاخیر تحویل داده است وبه نظرکارشناس تامین دلیل استناد نموده 
که بر طبق نظریه مذکور مبلغ بیست وپنج میلیون تومان بابت تاخیر درانجام تعهدمحاسبه وهمین 
مبلغ سى وپنج میلیون وسیصدهزارتومان بابت خسارات ناشى از عدم انجام تعهدات و مابه التفاوت 
مصالح مصرفى و مصالح مورد توافق در قرارداد طبق بند 2 الى 11 محاسبه گردیده و خوانده از طریق 
نشر آگهى دعوت لیکن حضور نیافته و ایرادى و دفاعى به عمل نیاورده است على الهذا دادگاه دعوى 
خواهان را به استناد قرار دادمشارکت مدنى و نظریه کارشناس تامین دلیل وارد دانسته و مستندا به 
مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنى و 515 و 519 ، 149 ،155 ، 257 قانون آیین دادرسى مدنى خوانده 
دعوى را به پرداخت مبلغ ششصدوســه میلیون ریال بابت اصل خواسته و خسارات دادرسى در حق 
خواهان محکوم مینماید. و مطالبه خسارات تاخیر تادیه چونکه خسارت از خسارت محسوب میگردد 
فاقد وجاهت شــرعى و قانونى بوده و حکم به رد اعالم میگردد.؛ رأى صادره غیابى و ظرف بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و سپس قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم تجدیدنظر 
استان اصفهان مى باشــد.م الف: 1400هادى- رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقى شهرستان 

شاهین شهر/7/230 

ابالغ وقت رسیدگی
شماره ابالغنامه: 9610103759205841 شماره پرونده: 9609983759200504 شماره بایگانی 
شعبه: 960519  آگهى ابالغ وقت رسیدگى  و دادخواست و ضمائم  به نصرت شعرباف فرزند عباس 
خواهان عالمتاج جمشید کاکائى فرزند الماسدادخواســتی به طرفیت خوانده فرج اله حقیت منش 
فرزند درویشعلى – حسین – امین – امید – احسان – نصرت همگى شعرباف فرزندان احمد – تقى 
فرهادى فرزند غالمرضا – زیبا سعادت زاده مسجدى فرزند میرزا – محمد على اسدى خواه فرزند 
على  به خواسته الزام خواندگان به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمى یک  قطعه زمین به پالك 
ثبتى 301/16799 با احتساب کلیه خسارات قانونى مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه 9609983759200504 شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر ثبت و وقت 
رسیدگى مورخ 1396/10/23 ساعت 11:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع  ماده 73 
قانون آیین دادرســی مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک 
نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیر االنتشار درج و به خوانده ابالغ میگردد تا خوانده ظرف یکماه پس 
از تاریخ انتشار آگهى بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف : 1356  شعبه دوم 

دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر/7/231 

فقدان سند مالکیت
شماره: 103/96/2427/26-96/7/2 آقاي جعفرزارع فرزند محمدوکالتنا ازطرف مهردادکامیابى 
فردفرزنداصغر(مالک)  باستناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضاء شهود رسمًا گواهی 
شده مدعی است سند مالکیت خود به شماره 652505   را که به میزان ششدانگ به شماره پالك 
ثبتى 406/9746 واقع در بخش 16 حوزه ثبتى اصفهان (شاهین شهر) که  در صفحه 401 دفتر 243  
ذیل ثبت 54925  بنام مهردادکامیابى فرد فرزند اصغر ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند 
قطعى204136 مورخ 91/9/21دفترخانه 26شاهین شهر به او انتقال قطعى یافته و معامله دیگري 
هم انجام نشده و نحوه گم شدن جابجایى اعالم شده، چون درخواست صدور سند المثنی گردیده، 
طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آ.ق.ث مراتب آگهی مى گردد که هر کس مدعی انجام معامله یا 
وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز اعتراض خود را به این اداره 
اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مرقوم صادر 
و به متقاضی تسلیم خواهد شد.موردثبت طبق وکالتنامه شماره324417-95/8/8دفتر77اصفهان 
انجام گردیده است. م الف: 1402صیادى صومعه رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر/7/232 

اجراییه
شــماره: 62/96 به موجب راي شــماره 226 تاریخ 96/5/3 حوزه قضایی شــوراي حل اختالف 
شهرستان فالورجان شــعبه 5 حقوقی دادگاه عمومی فالورجان که قطعیت یافته است . محکوم 
علیه: شــرکت تولیدى  ومواد غذایى اصفهان  به نمایندگى مرتضى عسکریان فرزند :رضا - شغل 
:ازاد  نشانی محل اقامت : مجهول المکان محکوم است به: حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال 
سند خودرو وانت مزدا به شــماره انتظامى 799 ه 99 ایران 23 مدل 1389  باانضمام  هزینه هاي 
دادرسی و خسارات وارده در حق محکوم له مصطفى محمدى افجدى   نام پدر :غالمعلى  - شغل 
:ازاد نشانی محل اقامت :کلیشاد افجد خیابان ابوریحان کوى شهیدعباس  نبى و پرداخت نیم عشر 
در حق صندوق دادگستري .ماده 34 قانون اجراي احکام : همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد ، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی 
که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند ، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید .م الف :624 شعبه پنجم حقوقی شوراى 

حل اختالف فالورجان/ 7/299 

اجراییه
شــماره: 3/96 به موجب راي شــماره 185 تاریخ 96/4/24 حوزه قضایی شــوراي حل اختالف 
شهرستان فالورجان شعبه 5 حقوقی دادگاه عمومی فالورجان که قطعیت یافته است .محکوم علیه 
مصطفى  دشتى زاده  نشانی محل اقامت : مجهول المکان محکوم است به : حضور در دفترخانه اسناد 
رسمی و انتقال سندرسمى ششدانگ یک دستگاه خودروسوارى هاچ بک به شماره انتظامى 422 ه 
29ایران 43 در حق محکوم له با احتساب هزینه هاي دادرسی و خسارات وارده در حق محکوم له  
ناصر  باقرى  نشانی محل اقامت :فالورجان محله انصار کوچه ازاد کوى شهید ایرج باقرى و پرداخت 
نیم عشر در حق صندوق دادگســتري .ماده 34 قانون اجراي احکام : همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد ، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و 
در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند ، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید .م الف 631 شعبه پنجم حقوقی 

شوراى حل اختالف فالورجان /7/300 

حصروراثت
خانم صغرا رهنما یزدآبادى بشناسنامه شــماره 11باستناد شــهادتنامه وگواهى فوت ورونوشت 
شناســنامه ورثه درخواستى به شــماره 96/944تقدیم این شــورا نموده چنین اشعار داشته است 
که شــادروان فاطمه میرزایى یزدآبــادى شــماره 615در تاریخ جمعه  1 آبان 1394در گذشــته 
وورثه در هنگام درگذشــت عارتند از 1-یوسف رهنما فرزند حسین شــماره شناسنامه :23نسبت 
بامتوفى :فرزند2-محمد رهنما فرزند حسین شماره شناسنامه :25نسبت بامتوفى :فرزند3- صغرا 
رهنمایزدآبادى  فرزند حسین شماره شناســنامه :11نسبت بامتوفى :فرزندپس از تشریفات قانونی 
درخواست مزبور را یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد درغیر اینصورت گواهی حصروراثت 

صادر خواهد شد . م الف 628 شوراي حل اختالف شعبه اول شهرستان فالورجان/ 7/301 

تحدید حدود اختصاصى
 چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالك شــماره 4424 فرعى مجزى شده از پالك 1983 
فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام اسداهللا کالنترى 
فرزند سیف اهللا درجریان ثبت اســت و به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده، اینک بنا 
به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در 
روز پنج شنبه مورخ 1396/08/04 ساعت 8 صبح درمحل شروع و به عمل خواهد آمد و درصورت 
مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد انجام مى پذیرد. لــذا بموجب این آگهى به کلیه 
مالکین و مجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر درمحل حضور یابند. اعتراضات مالکین 
یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا ســى (30) روز 
پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار سه شنبه: 1396/07/11 م الف: 6097 ابوالفضل ریحانى-کفیل 

اداره ثبت اسنادوامالك مهردشت /7/305 

موضوع تبصره 3 ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت
 طاهره و ربابه شــهرت هردو رفیعى (دونفر از وراث مرحوم خدیجه صادقــى علویجه) طى وارده 
شــماره 139521702177000789-95/12/07 اعالم نموده که ســند مالکیت دو دانگ و نیم 
مشاع از ششدانگ پالك شــماره 77 فرعى واقع در علویجه یک اصلى بخش پانزده ثبت اصفهان 
متعلق به وراث مرحوم خدیجه نامبرده نزد ســیدمحمدرفیعى مى باشد. چون طى اخطاریه شماره 
139521702177000854-95/12/18 اخطاریه به نامبرده شــده و سند را تسلیم ننموده مراتب 
بدستور آگهى موضوع تبصره 3 ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت آگهى میشود که دارنده استاد 
مالکیت مذکور از تاریخ انتشار این گواهى ظرف مدت ده روز سند نامبرده را تسلیم نماید و یا آنکه 
مجوز قانونى نگهداشتن آنرا ظرف مدت مرقوم به اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت اعالم نماید. 
درصورت انقضاء مدت و عدم وصول اعتراض موجه نســبت به صدور سندمالکیت وارث/وراث که 
بموجب گواهى حصروراثت شــماره 229/95-95/09/02 و گواهى دارائى شماره 84971 مورخ 
95/10/29 وراث/وارث مرحوم خدیجه صادقى شــناخته شــده اند طبق مقــررات اقدام خواهد 
شــد. تاریخ انتشــار: 96/07/11  م الف: 6098 ابوالفضل ریحانى-کفیل اداره ثبت اسنادوامالك 

مهردشت/ 7/306 

ابالغ راى
شــماره دادنامــه: 9609973656500263 شــماره پرونــده: 9309983653401137 
هاشــمى ســیدعلى  آقــاى  خواهــان:   960348 شــعبه:  بایگانــى  شــماره 

 فرزند ســیدعلى به نشــانى شهرســتان فالورجان خ بســیج بلوار دانشــگاه ك انقالب پ 17 
خوانــده: آقــاى مهــدى عشــورى مهرنجانــى فرزند صادق به نشــانى فوالدشــهر ســى 
5 جنــب بــازار ســى 5 پ 215 خواســته هــا: 1- تامیــن خواســته 2- مطالبــه خســارت 
3- مطالبه وجــه چــک دادگاه با توجــه بــه محتویات پرونــده ختــم رســیدگى را اعالم و 
به شــرح زیر مبــادرت بــه صــدور راى مــى نمایــد. راى دادگاه: در خصوص دادخواســت
 آقاى سیدعلى هاشــمى فرزند ســید قربان به طرفیت آقاى مهدى عشــورى فرزند صادق و به 
خواسته واخواهى از دادنامه شــماره 00195-940 شــعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 
فالورجان در پرونده شماره 931232 که متضمن محکومیت وى به پرداخت مبلغ یکصد و هفتاد 

میلیون ریال وجه از بابت چک شــماره 960940 مورخ 1393/7/10 عهده بانک مى باشد اعالم
 مى نماید واخــواه فوق با تقدیم دادخواســت واخواهى و نیز بعد از حضور در جلســه رســیدگى 
در دادگاه بیــان داشــته چک موضــوع دادنامــه غیابــى را به خانم مریم عشــورى همســر 
ســابقش در زمانى که هنوز از وى جدا نشــده بوده تا نامبــرده چک فوق را نیــز طالفروش به 
امانــت گذاشــته و طــال بخــرد و خــودش هــم وجــه آن را پرداخــت نمایــد، لیکن وى 
به این کار عمل ننمــوده و چک را بــه واخوانده که یکى از بســتگان نزدیکش مى باشــد داده 
اســت و او هم طرح دعوى نموده اســت، واخواه به شــهادت شــهود به عنوان دلیل تمســک 
نمــوده و دادگاه از شــهود وى تحقیــق کــه اظهــارات آنــان فــى الجملــه حکایــت از 
صحــت ادعــاى واخــواه را دارد، واخوانــده در جلســه بــدوى و نیــز در جلســه واخواهــى 
حضــور نیافته اســت و الیحــه اى نیــز ارائــه ننمــوده اســت دادگاه بــا اعالم اینکــه اگر 
چــه اصل بر حســن نیــت دار بــودن دارنده ســند تجــارى اســت و لیکــن ظاهــر از آنچه 
واخــواه ادعــا نمــوده اســت حکایــت از مــراوده ى دریافــت کننــده چــک (همســر 
واخــواه) بــا دارنــده فعلــى چــک (واخوانــده) به جهــت روابــط خویشــاوندى بــه گونه 
اى دارد کــه وجــوع و عــدم انتقــال اماراتــى از جملــه چک بــا ظهرنویســى بــه دارنده 
فعلى تداعــى کننده عدم حســن نیــت دارنــده فعلى چک مى باشــد لــذا دادگاه بــا عنایت 
به مــوارد فــوق و نیز بــا عنایــت به عــدم حضــور واخوانــده در کلیه جلســات رســیدگى 
و عــدم هرگونه دفــاع در مقابل مدعیان دفــاع واخواهى واخــواه را مقرون به واقع تشــخیص 
و از ایــن جهــت ضمــن اســتناد بــه مــاده 249 از قانــون تجــارت و مــاده 306 و 307 
و 308 و نیز 898 از قانون آیین دادرســى مدنى راى بر نقض دادنامه بدوى و از سوى دیگر برائت 
ذمه واخواه صادر مى نماید راى صادره ظرف مدت بیســت روز ا ز تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظر در 
دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان است. م الف: 537 جمالى رئیس شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان فالورجان /7/307

مزایده
مزایده امــوال منقــول اجراي احــکام حقوقــى فالورجــان در نظــر دارد در پرونده شــماره 
اجرایــى 960040موضوع علیه فرشــته درخشــان – محمود رهنمــا وله در تاریــخ 96/7/23 
به منظور فروش ملکى شــش دانــگ ملک مشــاع منزل مســکونى واقــع در فالورجان-خ 
امام ك مهــران پالك32 بــا عرصه حدود 94متــر مربع در دو طبقه ســاختمان بــا دیوارهاى 
اجروحــدود 154متــر مربــع زیــر بنــا داراى انشــعابات اب بــرق گاز ملکى اقــاى محمود 
رهنمــا و خانــم فرشــته درخشــان واقــع در فالورجان-خیابــان امــام کوچــه ى مهران 
پالك 32 کــه داراى ســابقه ى ثبتى بــه شــماره ى 15 اصلى بخــش 9 اصفهان مى باشــد

 و ملــک مذکــور مشــاع /مفروز مــى باشــد و متعلــق حق غیــر مى باشــد/نمى باشــد. از 
ســاعت 10 الــی 11 صبــح جلســه مزایــده دردفتــر اجــراى احــکام حقوقــى فالورجان 
اطــاق 224 برگــزار نمایــد. اموال موضوع مزایده توســط کارشــناس رســمی دادگســتري 
بــه مبلــغ 960/000/000ریــال ارزیابــی شــده اســت . متقاضیــان خریــد مــی تواننــد
 پنــج روز قبــل از مزایده بــا حضور درمحــل ایــن اجــرا  از موقعیت امــوال مطلع شــوند . 
مزایــده از قیمــت ارزیابی شــروع و برنده کســی اســت کــه باالتریــن قیمت را پیشــنهاد
 نمایــد ضمنــا کلیــه هزینــه هــاي مزایــده بــر عهــده برنــده خواهــد بــود و کســانی 
میتواننــد درجلســه مزایــده شــرکت نمایند کــه حداقــل ده درصد قیمــت ارزیابی شــده 
را بــه همــراه داشــته باشــد.م الــف: 627 حمیدیــان  دادورز اجــراي احکام  دادگســتري

فالورجان/ 7/296 

حصر وراثت
منیر یوســف وند بشناسنامه شماره 1673 به شــرح دادخواست به کالســه 288/96 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان شیوا غالمى بشناسنامه 
1160280614 در تاریخ 1396/06/16 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به: 1- محمد غالمى فرزند هوشنگ ش.ش 5270051850 ت.ت 1371 
صادره از آغاجارى (همسر متوفى) 2- محمدرضا غالمى فرزند امراله ش.ش 1130 ت.ت 1341 
صادره از اردل (پدر متوفى) 3- منیر یوســف وند فرزند یداله ش.ش 1673 ت.ت 1350 صادره از 
اصفهان (مادر متوفى) و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شــد. م الف: 903 شعبه پنجم حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان لنجان /7/310 

ابالغ وقت رسیدگى
زهرا مختارى دادخواستى به انتقال رسمى سند خودرو به شماره 12ص481/ ایران 58 بهرام حسین 
زاده و غیره که اعالم شده مجهول المکان است تقدیم و به کالسه 466/96 در شعبه سوم حقوقى 
شوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى 
دفتر شورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت 
در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشــر و از نامبرده دعوت مى شود در مورخ 96/8/13 ساعت 
4 عصر در جلسه شــورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شــورا نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم را دری افت نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیابًا رسیدگى و 
اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 912 شعبه ســوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان 

(مجتمع شماره یک) /7/311

احضار
شماره نامه: 9610113651100492 شماره پرونده: 9509983654700509 
شماره بایگانى شعبه: 960727 در خصوص شکایت علیه مجید سعیدى ومحسن 
شکوهنده دایر برایراد ضرب وجرح عمدى با قمه وقداره وتوهین موضوع شکایت 
عارف کریمى ومیعاد على بخشى با وکالت آقایان موسى بهرامى ومحمد اسدى 
وقت رسیدگی مورخ 96/9/25 ساعت 11 صبح تعیین گردیده است لذا با توجه به 
مجهول المکان بودن متهمین در راستاي ماده 344 قانون آئین دادرسی کیفري  
الزم است مقرر فرمایید نسبت درج آگهى وارسال یک نسخه از آگهى چاپ شده 
به این دادگاه اقدام گردد  . م الف 624 سادات – رئیس شعبه 103 دادگاه کیفري 

دو فالورجان/ 7/295 

احضار
شماره نامه: 9610113654100583 شماره پرونده: 9309983655600118 
شماره بایگانى شعبه: 960774 در خصوص شکایت علیه 1-مرتضى رحیمى 
2- سید محمد حســینى 3- عباس خدادادى   دایر برایراد ضرب وجرح عمدى  
وقت رسیدگی مورخ 96/10/3 ساعت 8 صبح تعیین گردیده است لذا با توجه به 
مجهول المکان بودن متهم در راستاي ماده 344 قانون آئین دادرسی کیفري 
به موجب این آگهی به متهم فوق الذکر ابالغ میگردد که در تاریخ تعیین شده 
در شعبه 103 دادگاه کیفري دو فالورجان حاضر ودر برابر اتهام منتسبه از خود 
دف اع نموده یا نسبت به معرفی وکیل قانونی اقدام نماید بدیهی است در صورت 
عدم حضور یا عدم معرفی وکیل این آگهی به منزله ابالغ قانونی محســوب و 
دادگاه وفق مقررات قانونی مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد نمود  . م الف 625 

سادات – رئیس شعبه 103 دادگاه کیفري دو فالورجان/ 7/294

احضار
پرونــده:  شــماره   9610103654003792 ابالغنامــه:  شــماره 
9509983654901378 شماره بایگانى شعبه: 961201 نظر به اینکه در پرونده 
کالسه 961201   متهم محمد بهداروندفرزند:خدامراد به اتهام حمل ونگهدارى 
یک کیلو گرم تریاك و2گرم ســوخته تریاك و40گرم شیره تریاك و270گرم 
تفاله وسه عددوافور ویک دستگاه ترازو موضوع گزارش مرجع انتظامى  مجهول 
المکان اعالم گردیده است  لذا در اجراي ماده 344 قانون آئین دادرسی کیفري 
مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه هاي کثیراالنتشار درج وآگهی بدینوسیله 
به نامبرده  ابالغ میگردد که درتاریخ 96/10/4 ساعت 8صبح جهت رسیدگی 
به اتهام خود درشعبه 102 دادگاه کیفرى دو فالورجان حاضرو از خود دفاع نماید 
و در صورت عدم حضور یاعدم ارســال الیحه دفاعیه وعدم معرفی وکیل خود 
این آگهی فوق  بمنزله ابالغ قانونی محسوب  و مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد 
شد. م الف 635 ابراهیمى- دادرس دادگاه انقالب شهرستان فالورجان/ 7/298 

احضار
شماره: 960846 ك 103 در خصوص شکایت سید على وسیدعباس خلیلى علیه 
مهدى شاهنظرى  دایر برایراد ضرب وقت رسیدگی مورخ 96/10/2 ساعت 9 
صبح تعیین گردیده است لذا با توجه به مجهول المکان بودن متهم در راستاي 
ماده 344 قانون آئین دادرسی کیفري به موجب این آگهی به متهم فوق الذکر 
ابالغ میگردد که در تاریخ تعیین شده در شعبه 103 دادگاه کیفري دو فالورجان 
حاضر ودر برابر اتهام منتسبه از خود دفاع نموده یا نسبت به معرفی وکیل قانونی 
اقدام نماید بدیهی است در صورت عدم حضور یا عدم معرفی وکیل این آگهی 
به منزله ابالغ قانونی محسوب و دادگاه وفق مقررات قانونی مبادرت به اتخاذ 
تصمیم خواهد نمود . م الف: 626 سادات – رئیس شعبه 103 دادگاه کیفري دو 

فالورجان/ 7/302 
روابط عمومى آموزش و پرورش ناحیه 4

نظر به اینکه آموزش و پرورش ناحیه 4 در نظر دارد چهار باب از 
آموزشگاه هاى متروکه  ى خود را به علت فرسوده بودن تخریب 

نماید.
 لذا از متقاضیان خواهشمند اســت ظرف مدت یک هفته از 
تاریخ نشــر این آگهى به کارشناسى پشــتیبانى آموزش و 
پرورش ناحیه 4 واقع در خیابان سروش- چهارراه عسگریه 

مراجعه نمایند.

آگهى مناقصه ومزایده
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  فقط یک بـــازى!  فقط یک بـــازى!
فرصت هواداران به کرانچار؛فرصت هواداران به کرانچار؛

تسلیم شدى ی ا 
فکرى

 در سر دارى؟
13

11مصرف غذاهاي مناسب براى تصفیه بدنمصرف غذاهاي مناسب براى تصفیه بدن

15

آگهى مزایده (نوبت اول)

اردشیر محمدى شهردار باغبهادران 

شهردارى باغبهادران به استناد مجوز شماره 487 مورخ 94/9/22 شوراى اسالمى شهر در نظر دارد نسبت 
به فروش یک پالك زمین با کاربرى مسکونى از پالك هاى طرح تفکیکى (ورثه گلخنى) جنب بلوار را به متراژ 

243 مترمربع با قیمت کارشناسى هر مترمربع 5/100/000 ریال به شرط ذیل اقدام نماید. 
متقاضیان مى توانند از روز دوشنبه مورخ 1396/7/17 لغایت روز چهارشنبه مورخ 1396/7/26 با واریز مبلغ 
300/000 ریال به حســاب 5294781509 نزد بانک ملت به نام شهردارى باغبهادران نسبت به اخذ مدارك 

مزایده اقدام نمایند. 
پیشنهاددهندگان مى بایست معادل 5٪ قیمت پایه کارشناسى را به صورت سپرده به حساب 310000519008 
این شهردارى نزد بانک ملى شعبه باغبهادران واریز و یا معادل آن ضمانت نامه بانکى ضمیمه پیشنهاد خود 

نمایند.
 سپرده نفرات اول تا سوم مزایده اگر حاضر به عقد قرارداد نشوند ضبط خواهد شد. 

شهردارى در رد یا قبول پیشنهاد مختار مى باشد. 
 سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده درج گردیده است. 

متقاضیان مى بایست نسبت به تحویل قیمت پیشنهادى خود تا آخر وقت ادارى روز شنبه 1396/7/29 به 
دبیرخانه محرمانه شهردارى اقدام نمایند.  

آگهى فراخوان عمومى یک مرحله اى شماره 96/4 و
 تجدید فراخوان عمومى شماره 96/2

روابط عمومى اداره کل راه و شهرسازى استان اصفهان
م الف: 90054

اداره کل راه و شهرســازى اســتان اصفهان در نظر دارد نســبت به طراحى و 
تأمیــن تجهیزات و احــداث واحدهاى تجــارى به صورت مشــارکت واقع در 
ســایت مســکن مهر شهرســتان گلپایگان به نشــانى اصفهان- شهرستان 
گلپایگان- شــهرك الوند ســایت مســکن مهر و طراحى و تأمین تجهیزات 
و احــداث واحدهــاى مســکونى به صــورت مشــارکت واقــع در منظریه 
خمینى شــهر (پالك اول) به نشــانى اصفهان- خمینى شــهر- شمال شهرك 
منظریه- خیابان ارغوان- جنب پادگان امام حسین (ع) از طریق مشارکت اقدام

 نماید.
لذا از کلیه ســرمایه گذاران حقیقى و حقوقــى که داراى پروانه اشــتغال به کار 
حقوقى و حقیقــى در پایه هــاى اعــالم شــده انبوه ســازى از وزارت راه و 
شهرســازى و ابنیه از ســازمان برنامه و بودجه کشــور مى باشــند، دعوت به 
عمل مى آید با مراجعه به پایگاه ملى اطالع رســانى مناقصات کشــور به نشانى
 http://iets.mporg.ir تا روز پنجشنبه مورخ 1396/07/20 اسناد فراخوان را 

دریافت نمایند.

شماره 
فراخوان

موضوع فراخوان
مساحت زیربنا 

(مترمربع)
پالك ثبتى

رتبه انبوه سازى 
از وزارت راه و 
شهرسازى

رتبه ابنیه 
از سازمان 
برنامه و 
بودجه

تجدید 
96/2

طراحى و تأمین تجهیزات و احداث واحدهاى تجارى به صورت 
مشارکتى واقع در سایت مسکن مهر شهرستان گلپایگان (طرح و 

ساخت)
2894

 2/4816
شامل دو قطعه

پنجسه

96/4
طراحى و تأمین تجهیزات و احداث واحدهاى مسکونى به صورت 

سهدو28453888170مشارکت واقع در منظریه خمینى شهر (پالك اول)

مهلت تحویل پیشنهادها تا روز شنبه مورخ 1396/08/06      گشایش پیشنهادها ساعت 9 روز یکشنبه مورخ 1396/08/07
تلفن: 36681068- 031 نشانى: اصفهان- خیابان سعادت آباد- چهارراه فرایبورگ 

سبقت گرفتن 
«دورهمى»

 از «خندوانه» 

نن

س
د«د
 از

10
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 را شکست دهد؟
 مى تواند آیفون XX را شکست دهد؟

آیا گلکسى آیا گلکسى SS99 مى تواند آیفون 



1010فرهنگفرهنگ 3051 سال چهاردهمسه شنبه  11 مهر ماه   1396

داوود میرباقرى کارگردان سریال هاى «امام على(ع)» و «مختارنامه» در 
یک برنامه تلویزیونى با انتقاد از مدیرانى که تولید سریال «سلمان» را عقب 
مى اندازند، گفته 15 سال از آماده شدن فیلمنامه این سریال مى گذرد اما به 
تولید نرسیده است. او همچنین به نقش ایرانیان در قیام مختار و غیبت آنان 

در واقعه عاشورا اشاره کرده است.
میرباقرى در برنامه «چهل چراغ» شــرکت کرد و به سئواالت محمدرضا 
شهیدى فرد پاسخ داد. او با گله از مسئوالن فرهنگى و همچنین نیروهاى 
متدین و مذهبى به دلیل قصور در تولید آثار فاخــر گفت: چقدر باید براى 
«ســلمان» روح و زندگى ام زخم بخورد؟ این زخم هــا زمانى اجر دارد که 
نتیجه داشته باشد. من 15 سال پیش «سلمان» را نوشته ام و آماده است، 
دیگر خسته شده ام از این نوع کار کردن، یعنى شما سال ها زحمت مى کشى 
ولى آخر کار با آنچه فکر مى کردى تفــاوت دارد و موضعگیرى ها، کمبود 
امکانات و یک تغییر مدیریت این همه لطمه به کار وارد مى کند. «سلمان» 
را اینگونه نخواهم ســاخت، «ســلمان» را همانطورى مى سازم که فکر 

مى کردم، همانطورى مى سازم که نوشتم.
این نویسنده و کارگردان با انتقاد از بهانه برخى از مدیران که بودجه را عامل 
تولید نکردن آثارى همچون «سلمان» مى دانند، اظهار داشت: «مختارنامه» 
به روایتى 25 میلیارد و به روایتى دیگر 30 میلیارد هزینه داشت. فارغ از پخش 
چندین باره از تلویزیون و عرضه در دیگر کشورهاى مسلمان، به طور متوسط 
چند خانواده ایرانى یک مجموعه «مختارنامه» را خریده و در خانه دارند؟ آن 
هم مجموعه اى که قیمتش 15 تا 16 هزار تومان است. بر این اساس مگر 

مى شود هزینه تولید برنگشته باشد.
میرباقرى با اشاره به حضور ایرانیان در نهضت مختار بیان کرد: نهضت مختار 
بدون حضور ایرانیان معنا ندارد و بــه محض حذف ایرانیان بود که نهضت 
شکست خورد. ایرانیان از بدو تولد شــیعه کنار آن بودند، اما همیشه برایم 
سئوال بوده که چطور در روز عاشورا کنار امام حسین (ع) نبودیم؟ ریشه هاى 

شیعه توسط سلمان فارســى به این مملکت آورده شد پس چرا ایرانیان در 
کربال کنار سیدالشهدا(ع) نبودند؟ باید در این باره تحقیق کرد و حتماً دالیلى 

در این باره وجود دارد.
او با اشاره به وقتى که براى «سلمان فارســى» گذاشته خاطرنشان کرد: 

مى خواهم باقیمانده عمرم را با «سلمان» بگذرانم. «سلمان» همان کسى 
بود که به دنبال منجى مى گشت و قبل از اســالم به مسیح(ع) به عنوان 
منجى فکر مى کرد اما بعد از اسالم عشــق به على(ع) است که حالش را 

خوب مى کند.

     انتقاد کارگردان  مجموعه هاى «مختارنامه» و «امام على(ع)» در تلویزیون

میرباقرى: از ساخته نشدن «سلمان» خسته ام

کدام برنامه تلویزیونى بیشترین طرفدار را دارد

سبقت گرفتن «دورهمى» از «خندوانه» 

بازیگر سریال «دردسرهاى عظیم» گفت: از این هفته 
به مدت چهار ماه در بیمارستان بسترى مى شوم که سه 

ماه آن را در موقعیت ایزوله به سر خواهم برد.
حســین محب اهــرى ادامــه داد: این روزهــا براى 

عفونتى که در بدنــم جریــان دارد و جلوگیرى از آن 
آنتى بیوتیک هاى قوى مصرف مى کنم و این داروها 

من را بســیار ضعیف کرده اســت و توانم را از دســت 
داده ام.

این بازیگــر تلویزیــون تصریح کرد: چنــدى پیش 
مصاحبه اى انجام دادم و در آن به هزینه هاى بســیار 
باالى بیمارستان و درمانم اشاره کردم که در 
پى آن مصاحبه، فرد خیرى با من تماس گرفت 
و خواســت تا من را در این راستا حمایت کند 
اما من نپذیرفتم چرا که نیازى به این حمایت 
از سوى کســى ندارم و اگر قرار باشد کسى 
من را حمایــت کند آن مســئولین فرهنگى 

کشور هستند.
محب اهرى در خصوص فعالیت این روزهاى 
خود خاطرنشان کرد: به هیچ عنوان توانایى 
حضور در کارى را ندارم چرا که بیمارى در بدن 
من همچنان فعال است و هر لحظه باید براى 
دوره هــاى درمانــى بــه بیمارســتان 
مراجعــه کنم کــه این بــار بیشــتر چهار 
مــاه دوره درمــان و پیونــد مغــز اســتخوانم طول 

خواهد کشید.

سرى جدید «دوربین مخفى» در راه است

تصویربردارى پنجمین فصــل از مجموعه «پایتخت» 
ساخته سیروس مقدم و تهیه کنندگى الهام غفورى که 
از 19 اردیبهشت ماه در اســتان مازندران آغاز شده بود، 
به پایان رســید. در طول این مدت عوامل این مجموعه 
به جز تصویربردارى در اســتان مازندران، بخش هایى 
از این ســریال را در شهر تهران و کشــور ترکیه جلوى 

دوربین بردند.
این مجموعه با سرمایه گذارى سازمان فرهنگى رسانه اى 
«اوج» تولیده شده و محســن تنابنده، احمد مهران فر، 
علیرضا خمســه، ریما رامین فر، نسرین نصرتى، هومن 
حاجى عبداللهى، بهرام افشارى، سارا و نیکا فرقانى و... از 

بازیگران آن هستند.
عوامل این ســریال پس از ضبط سکانس هاى شمال، 
به تهران آمدند و بخش هایــى از این مجموعه را جلوى 

دوربین بردند و سپس به کشور ترکیه رفتند تا قسمت هاى 
باقیمانده را ضبط کنند و با بازگشــت به شــهر تهران، 
ســکانس هاى پایانى «پایتخــت 5» را تصویربردارى 
کردند. ظاهراً بخشى از داســتان فصل پنجم به جنگ 

سوریه ربط دارد.

پس از گذشــت بیــش از چهــار مــاه، تصویربردارى 
فصل پنجــم «پایتخت» بــه تازگى به پایان رســید و 
پیش بینــى مى شــود ایــن مجموعــه در 13 تا 15 
قســمت، نــوروز 97 از شــبکه یک ســیما روى آنتن

 برود.

تصویربردارى 
«پایتخت5» به پایان رسید

محب اهرى: 4 ماه بسترى مى شوم

نصرا... هیربــدى از جملــه گویندگان 
پیشکسوت صداوسیماست که سال ها و 
به خصوص در دوران هشــت ساله جنگ 
تحمیلى در مرکز خوزستان فعالیت داشت. 
هیربدى اولین گزارشــگرى بوده که بعد 
از استفاده رژیم بعثى از سالح شیمیایى 
علیه رزمندگان ایرانى به سراغ آنها رفت و 
گزارشى دردناك را از آن اتفاق تولید کرد. 
وى به تازگى در گفتگو با روزنامه «قانون» 
گالیه هایى را از بى توجهى رسانه ملى به 
نیروهایى باتجربــه نظیر خودش مطرح 
کرده و درباره خاطراتش از دوران اجرا و 
گویندگى نیز سخن گفت. یکى از خاطرات 

جالب او در دوران جنگ را بخوانید:

اداره ما در اهواز، جایى بود که پشــتش 
پــل هاللِى نماد اهــواز قرار داشــت؛ با 
فاصله اندکى از مهمانسراى فرماندهان 
عالیرتبه ارتش و در نزدیکى آن نیز اداره 
اطالعات کل خوزســتان بود؛ یعنى سه 
اداره مهم اســتان کنار هم قرار داشتند. 
یادم اســت یک روز حــدود 38 فروند 
هواپیماى ســوخو و نیک به سمت اهواز 
آمدند و 50 نقطه این شهر را مورد هدف 
قرار دادند. در این شــرایط به ما اعالم 
کردند که مرکز را تخلیــه کنیم و در این 
فاصله دو بمب پشــت اســتودیو افتاد و 
سیســتم تلویزیونى ما قطع شد. محمد 
هاشمى [رئیس وقت صدا وسیما] دستور 
داد به هیچ وجه دشمن نباید متوجه شود 
که سیستم قطع شده است و از ما خواستند 
تحت هر شرایطى کارى کنیم که دشمن 
متوجه این موضوع نشــود؛ بنابراین در 
یک فضاى سبز با کمک کارگرى که یک 
پارچه آبى را پشت ســر من گرفته بود، 
با یک واحد ســیار خبر خواندم تا دشمن 
متوجه قطع شــدن سیســتم تلویزیون 
مرکز خوزســتان نشــود. این یکى از به 
یادماندنى ترین خاطــرات من از بمباران

 است.

بازیگر «شهرزاد» با «کهنه سرباز» بر مى گردد

همکارى تازه رابرت دنیرو و مارتین اسکورسیزى

خواندن خبر
 زیر بمباران عراقى ها

بازیگر سریال «شهرزاد» گفت: به تازگى و بعد از اتمام 
فصل دوم «شــهرزاد» براى بازى در مجموعه دیگرى 

قرارداد جدیدى را ثبت کرده ام.
پرویز فالحى پوردرخصــوص فعالیت هاى کنونى خود 
در عرصه بازیگرى گفت: در حــال حاضر فیلمبردارى 
فصل سوم «شهرزاد» را پشت سر مى گذاریم و به زودى 
زمان پخش این فصل نیز بعد از پایان فصل دوم اعالم 

خواهد شد.

وى درباره سایر آثارى که در آنها به ایفاى نقش خواهد 
پرداخت، افزود: واقعیت «شهرزاد» پروژه سنگینى است 
و اجازه کار در سایر آثار را به ما نمى دهد اما به 
تازگى و بعد از اتمام فصل دوم «شهرزاد» براى 
بازى در مجموعه دیگرى قرارداد جدیدى را 

ثبت کرده ام.
بازیگر ســریال «شــهرزاد» درباره سریال 
جدیدش اذعان کرد: این مجموعه تلویزیونى 
به تهیه کنندگى احمد زالى و کارگردانى محمد 
محمودزاده براى پخش در تلویزیون سراسرى 
ایران آماده خواهد شد. سعى کرده ام تا در این 
سریال نقشى کامًال متفاوت را بازى کنم تا به 
لحاظ تکنیکى از نقشــم در «شهرزاد» مجزا 

باشد و نقش «حشمت» تکرار نشود.
فالحى پور با اشــاره دغدغه همیشگى بازى 
در سریال «شهرزاد» خاطرنشــان کرد: «کهنه سرباز» 
سریالى کوتاه مشتمل بر شش قسمت است و به تازگى 
براى بازى در این مجموعه جلوى دوربین قرار گرفته ام. 
این سریال کوتاه بوده و بدون شک فیلمبردارى طوالنى 
مدتى هــم نخواهد داشــت و بعد از آن بــاز هم درگیر 

«شهرزاد3» خواهم شد.

اولین تصاویر از حضور «رابرت دنیرو» و »جوى پسیو» در 
فیلم جدید «مارتین اسکورسیزى» منتشر شد.

فیلم ســینمایى «ایرلنــدى» به کارگردانــى مارتین 
اسکورســیزى و بازى رابرت دنیــرو و «آل پاچینو» در 
ســکوت خبرى به مرحلــه تولید رســید. «ایرلندى» 

هفتمین همــکارى دنیرو با اسکورســیزى بوده که در 
ســال آینده میالدى اکران مى شــود. این فیلم اخبار و 
حاشیه هاى متنوعى را به دنبال داشته است. 
همکارى پاچینو و دنیرو همواره براى تمامى 
هواداران ســینما جالب بوده و هســت. این 
دو پیــش از در فیلم هاى موفقــى همچون 
«پدرخوانده» و مخمصه همکارى مشــترك

 داشته اند.
این فیلــم در ژانر جنایى یکــى از مهمترین 
اتفاقات ســینمایى ســال 2017 محسوب 
مى شود. باید دید که اسکورسیزى چه زمانى را 
براى انتشار این اثر انتخاب مى کند. قرار است 
در این فیلم با اســتفاده از تکنیک هاى مدرن 

جلوه هاى ویژه دنیرو به جوانى خود بازگردد.
عــالوه بــر دنیــرو و پاچینــو، بازیگرانى 
همچــون «بابــى کانــاول»، «جــوى پســیو» و 
«هــاروى کیتــل» در ایــن اثــر بــه ایفــاى نقش

 مى  پردازند.

اواخر ماه گذشته رامبد جوان با حضور در برنامه «من 
و شما» گفت که «خندوانه» بیشترین مخاطب را در 
میان برنامه هاى تلویزیونــى دارد. این ادعاى رامبد 
جوان با واکنش رضا رشــیدپور مجرى برنامه «حاال 
خورشید» روبه رو شــد و این مجرى تأکید کرد که 
تنها با ارائه آمار رســمى مى توان نســبت به میزان 
مخاطبان یک برنامــه تلویزیونى اظهار نظر کرد. به 
تازگى یکى از رســانه هاى پر مخاطــب با برگزارى 

نظرسنجى از مخاطبان خود پرسیده 
اســت که پرطرفدارترین برنامه 
تلویزیونى در سه سال گذشته 
کدام برنامه اســت که با پایان 
این نظرسنجى مشخص شد در 
این جامعه آمارى 23 هزار نفره، 
برنامــه «دورهمى» مهران 

مدیرى بیشترین 

طرفدار را دارد.
پس از انتقادات رضا رشیدپور به رامبد جوان در مورد 
مخاطبان برنامه هــاى تلویزیونى، مجــرى برنامه 
«خندوانه» در گفتگو با فریدون جیرانى مجدداً تأکید 
کرد که بر اساس آمار تلویزیون 3 برنامه «خندوانه»، 
«دورهمى» و «90» به ترتیب بیشترین مخاطبان را 

نسبت به سایر برنامه ها دارند.
با داغ شــدن بحث تعداد مخاطبان برنامه هاى 

تلویزیونــى، کانــال «تــى وى پالس» 
نظرســنجى را در مورد این موضوع 
برگزار کــرد و در آن از مخاطبان 
خود پرسید که در سه سال گذشته 
کدام برنامه تلویزیونى بیشترین 

طرفدار را دارند؟
پس از گذشــت چند روز، 25 هزار 

و 253 نفر در این نظر ســنجى 

شــرکت کردند و 11 هزار نفر معادل 45 درصد آراء 
«دورهمى» مهران مدیرى را به عنوان پرطرفدارترین 
برنامــه تلویزیــون انتخــاب کردند و پــس از آن 
«ماه عسل» احسان علیخانى با 33 درصد آراء (هشت 
هزار رأى) دومین برنامه پرطرفدار در این نظر سنجى 

معرفى شد.
اما در این نظر ســنجى «خندوانه» رامبد جوان تنها 
توانســت چهارهزار رأى به خــود اختصاص 
دهد و با 15 درصد آراء به عنوان سومین 
برنامه پرطرفدار در این نظر ســنجى 

لقب بگیرد.
پــس از «خندوانه» هم بــه ترتیب 
«90» و «حاال خورشــید» با 5 و 2 
درصد از آراء رتبه هاى چهارم و پنجم 
این نظر سنجى را به خود اختصاص

 دادند.

در ادامه تصویربردارى مجموعه تلویزیونى« 87 متر» 
به کارگردانى کیانوش عیــارى، مهران رجبى و محمد 

بحرانى(صدا پیشه جناب خان)  در لوکیشن دفتر خانه 
وکالت در میدان ونک مقابل دوربین مى روند.

ایــن درام اجتماعــى، داســتان دو خانــواده به نام 
«پوردورانى» و «خلیلى» است. «علیرضا پوردورانى» 

به همراه همسر، دو دختر و پســرش خانه اى را از یک 
فروشــنده به نام «فرج ناصرى» خریــدارى مى کنند. 
اما روز اســباب کشــى متوجه مى شــوند که 
خانه به فرد دیگرى به نــام «رجب خلیلى» 
فروخته شــده اســت. رجــب بــه همراه 
پســر، همســر و دو دخترش صبح زودتر از  
پوردورانى ها به خانه رســیده اند و وسایلشان 
را در خانه گذاشــته اند اما با رسیدن خانواده 
پوردورانى، ماجراى کالهبردارى مشــخص 

مى شود...
على دهکردى، ابوالفضــل پورعرب، مهران 
رجبى، فریبا کامران، حسین سلیمانى، فریده 
سپاه منصور، محمد بحرانى، سعید پیردوست، 
دیبا زاهدى، ملیکا نصیــرى، على طالب لو 
و نیما نــورى زاده از بازیگران ســریال« 87 

متر»هستند.
مجموعــه تلویزیونى «87 متــر»کارى کارى ازگروه 
فیلم و سریال شبکه یک سیماست که در 40 قسمت45 

دقیقه اى در دست تولید است. 

یکى از مهمترین اتفاقات سینمایى سال 2017 رقم خورد

صدا پیشه «جناب خان»، جلوى دوربین عیارى رفت
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اختالالت خواب بیمارى قرن 21 محسوب مى شود و آنقدر که کشورهاى 
دیگر به این بیمارى توجه کرده اند، ما به این موضوع نپرداخته ایم.

یک جراح پالستیک صورت و راینولوژى با بیان اینکه بسیارى از بیمارى ها 
اعم از فشــار خون، ناراحتى هاى قلبى، اختــالل در تمرکز و حتى بروز 
تصادفات رانندگى ریشه در بیمارى هاى خواب دارد، گفت: همه افراد دچار 

اختالالت خواب باید مشکل شان توسط پزشک بررسى و درمان شود.

بابک ساعدى افزود: کسانى که دچار ُخرُخر در خواب هستند و قطع تنفسى 
دارند، نمى توان مشکل آنها را طبیعى دانســت و حتمًا باید بیمارى شان 

بررسى و درمان شود. 
درمان مشکل این بیماران به صورت کار گروهى بوده و همکاران در حوزه 
اعصاب، ریه، دندانپزشکى و طب کار در شناسایى و درمان بیمارى هاى 

خواب مى توانند مؤثر واقع شوند. 

تغذیه مــادر در دوران بــاردارى اهمیت زیــادى دارد، زیرا 
زیاده روى در مصرف برخــى مواد غذایى مى تواند ســبب 

تشکیل هسته اولیه بیمارى هاى مرگبار در جنین شود.
براساس جدیدترین پژوهش ها، مصرف بیش از حد گوشت، 
ماهى و دانه هــاى آجیل در دوران بــاردارى مى تواند خطر 
ابتالى نوزاد در ســال هاى پس از تولد بــه اختالل روانى 

اسکیزوفرنى را هموار کند.
یک نوع اسید آمینه ضرورى براى ترمیم و بازسازى بافت هاى 
بدن به نام متیونین در محصوالتى همچون ماهى، لبنیات و 
دانه هاى آجیل وجود دارد که مى تواند سبب تشکیل هسته 
اولیه اختالل اســکیزوفرنى در بدن جنین در دوران باردارى 

شود.
براساس این پژوهش مواد غذایى حاوى متیونین با بیشترین 
درصد شامل مرغ و ماهى است و سایر مواد خوراکى از جمله 

گوشت قرمز، تخم مرغ، سویا و لوبیا از سطح پایین ترى از این 
اسید آمینه برخوردار هستند.

متیونین یکى از ضرورى ترین اســید آمینه ها براى سالمت 
بدن است که به ســاخت و تعمیر ســلول هاى بدن کمک 
مى کند و باید در زنجیره خوراکى افراد وجود داشــته باشد، 

کمبود این ماده مى تواند به کبد آسیب برساند و سبب گرفتگى 
شریان هاى بدن شــود. همچنین از دست دادن بافت چربى 
بدن، ایجاد ضایعه هاى پوســتى، ضعف و اســترس نیز از 
جمله دیگر مشکل هاى سالمتى ناشى از کمبود اسید آمینه 

متیونین است. 

با آغاز فصل پاییز، یکى از شایع ترین اتفاقاتى که براى 
افراد مى افتد، خشکى پوست است و با سردتر شدن هوا، 

ناراحتى و عوارض آن شدیدتر خواهد شد.
وقتى فصل و آب و هوا تغییر مى کند، تغییراتى هم در 
پوست و موى شما به وجود مى آید، به خصوص با شروع 
فصل پاییز وقتى هوا رو به سردى مى رود پوست و مو 
که تابش گرم خورشید را تحمل کرده آمادگى زیادى 
براى خشک شــدن دارد و ظاهرى پژمرده و بدون آب 
پیدا مى کند. در این باره خبرگــزارى ایمنا با موضوع 
شیوه هاى مراقبتى پوست و مو گفتگویى با دکتر فاطمه 
مختارى متخصص پوست و مو و اســتادیار دانشگاه 
علوم پزشــکى اصفهان انجام داده که بخشى از آن را 

درادامه مى خوانید:
در فصل پاییز چــه اتفاقى باعث 
ایجاد تغییرات در پوســت و موى 

انسان مى شود؟
با شروع فصل پاییز و ســرما باید محافظت ویژه اى از 
پوست و مو داشته باشیم. سردى و خشکى هوا از یک 
سو و وسایل گرمایشى مثل شــوفاژ و بخارى از سوى 
دیگر باعث مى شــود رطوبت طبیعى پوست کاهش 
پیدا کرده و به مرور از بین برود. به دنبال خشکى بیش 
از اندازه پوست ممکن اســت حتى خارش و یا تشدید 
بیمارى هاى پوستى اتفاق بیافتد اما با رعایت چند نکته 
ساده افراد مى توانند سالمت پوســت و موى خود را 
حفظ کنند و اجازه ندهند مشکالت پوستى به وجود آید.
براى حفظ رطوبت پوست باید چه 

اقداماتى انجام داد؟
برخى نکات اگر رعایت شــود مشکلى پیش نمى آید، 
اول از همه اینکه استفاده از کرم هاى مرطوب کننده 
در فصل سرما بســیار مهم اســت. در فصل سرما از 
وازلین باید هر روز براى چرب کردن پوســت استفاده 
کرد. افرادى که پوست خشــکى دارند و سرماى هوا 

خشکى پوست آنها را تشدید مى کند، باید از کرم هایى 
با پایه چرب استفاده کنند اما افرادى که پوست چرب 
دارند و فقط مى خواهند رطوبت از دست رفته پوست 
را بازگرداند، بهتر است مرطوب کننده هایى با پایه آب 
استفاده کنند. در فصل سرد سال لب هاى افراد هم دچار 
خشکى مى شود که باید از کرم هاى لب براى مرطوب 

نگهداشتن لب ها استفاده شود.
آیا بعد از استفاده از مرطوب کننده ها 
باید چرب کننده هاى پوست را هم 

استفاده کرد؟
مرطوب کننده ها خودشــان به انواع مختلف تقســیم 
مى شــوند، بعضى از آنها فقط چرب و برخــى بر پایه 
آب هســتند. وازلین بهترین مرطوب کننده پوست در 
فصل پاییز اســت. بهتر اســت البته قبل از استفاده از 
کرم ها نزد پزشک متخصص پوست مراجعه و نوع پوست 
تشخیص داده شود و بر اساس نوع پوست مرطوب کننده 
مناسب استفاده شود. رساندن رطوبت به پوست در فصل 
پاییز بسیار مهم اســت. یکى دیگر از نکاتى که باید در 
فصل پاییز رعایت شــود، کاهش استحمام است؛ وقتى 
فرد حمام مى رود مایل به استفاده از آب گرم است و این 
گرما رطوبت پوست را کاهش مى دهد. بنابراین فراموش 

نکنیم که استفاده از آب ولرم مناسب است.
آیا موهــا باید هر روز شستشــو 

شوند؟
نوع موها با هم متفاوت هســتند، موهــاى چرب به 
صورت طبیعى هر روز باید شســته شــوند تا چربى 
ســر کنترل شــود اما با شــروع ســردى هوا چربى 
پوست ســر به صورت معمول کنترل مى شود و حس 
خوشــایندى به آنها دســت مى دهد. موهاى خشک 
نباید زیاد شسته شــود چون رطوبت آن کاهش پیدا 
مى کند، بعد از اســتحمام از نرم کننده ها باید استفاده 
شــود. دیگر نکات براى محافظت از پوست، مرطوب 

نگهداشتن محیط منزل با استفاده از بخور سرد است. 
در فصل پاییز کرم هاى ضد آفتاب را کنار نگذارید، باور 
غلطى که بیــن افراد جامعه رواج یافته این اســت که
کرم هاى ضد آفتاب فقط مخصوص تابســتان است 
در حالى که این کرم هــا در روزهاى برفى و ابرى هم 
قابل استفاده و کارساز است و نیم ساعت قبل از خروج 
از منزل باید ضد آفتاب ها استفاده شود.  کرم هاى دور 
چشم مرطوب کننده دارند و رطوبت رسانى مى کنند. 
ضد آفتاب هایى هســتند که اطراف چشــم استفاده 

مى شوند.

یک متخصص تغذیه و رژیم درمانى گفت: با آرامــش غذا خوردن عامل 
جلوگیرى براى افزایش دریافت انرژى است و اگر سریع غذا بخوریم بیشتر 

چاق مى شویم.
مظهرى افزود: آنچه مســلم اســت افرادى که دچار چاقى یا اضافه وزن 
مى شوند اگر جنبه مرضى نداشته باشــند یعنى کم کارى تیروئید، کیست 
تخمدان و بیمارى اى نداشته باشند در اکثریت قریب به اتفاق، تعادل برقرار 
نکردن بین انرژى دریافتى از غذاهاى مختلفى که در وعده هاى سه گانه یا 

میان وعده ها دریافت کرده اند با مقادیر مصرف انرژى است.
این متخصص تغذیه تأکید کرد: به خصوص در افرادى که عادت دارند غذاى 

خود را در چند دقیقه و سریع میل کنند این تعادل برقرار نمى شود.
وى تصریح کرد: وقتى که ما غذا را به علت افت قند خون یا گرسنگى شدید 
تناول مى کنیم زمان، الزم دارد که این غذا جوییده، بلیعده و هضم شود و به 

مرحله اى برسد که مرکز سیرى و گرسنگى به ما اعالم شود.
مظهــرى در ادامــه گفت: ایــن زمــان، بین 25 تــا 30 دقیقــه طول

 مى کشد که به ما اعالم مى کند به اندازه نیاز، انرژى و مواد مختلف دریافت 
کرده ایم.

وى افزود: از این جهت، با آرامش غذا خوردن عامل جلوگیرى براى افزایش 
دریافت انرژى است و اگر سریع غذا بخوریم بیشتر چاق مى شویم.

با آغاز فصل
افراد مى افتد
ناراحتى و ع
وقتى فصل

پوست و موى
فصل پاییز

که تابش گر
براى خشک
پیدا مى کند
شیوههاىم
مختارى مت
علوم پزشــ
درادامه مى
د
ای
ان
با شروع فص
پوست و مو
سو و وسایل
دیگر باعث
پیدا کرده و
از اندازه پوس
بیمارى هاى
اد اف ساده

 بهترین مرطوب کننده پوست 
در فصل پاییز  چیست؟

ُخر ُخر را جدى بگیرید

خوراکى هاى مرگبار 
براى جنین

سرعت در غذاخوردن، مفید یا مضر؟

در گفتگو با متخصص پوست و مو مطرح شد

با شروع فصل پاییز 
و سرما باید محافظت 

ویژه اى از پوست و مو 
داشته باشیم. سردى 
و خشکى هوا از یک 

سو و وسایل گرمایشى 
مثل شوفاژ و بخارى از 

سوى دیگر باعث 
مى شود رطوبت طبیعى 

پوست کاهش پیدا 
کرده و به مرور از

 بین برود

مخــاط مملــو از ویروس هایى اســت کــه هنگام
 عطسه و سرفه هواى اطراف را آلوده مى کند.

ویروس ها از چند ساعت تا چند روز خارج از بدن و روى 
اشیاى بى جان مى توانند زنده بمانند.

افــرادى که پــس از تماس بــا یک ویروس ســرما
نمى خورند ممکن اســت دســتگاه ایمنى قوى ترى 

داشته باشند.
 آسیب پذیرى نسبت به بیمارى تا حد زیادى به درجه 

استرس بستگى دارد.
براى پر آب شــدن غشــاى مخاطى، مقــدار زیادى 

مایعات بنوشــید چرا که ویروس ها محیط خشــک را 
ترجیح مى دهند و مایعات داغ براى کشتن ویروس ها 

بهتر هستند.
از مصــرف شــیر بپرهیزیــد، زیــرا شــیر حــاوى

 ترکیباتى است که ترشح رقیق کننده مخاط را متوقف 
مى کند اما غذاهاى داغ و تند اثر عکس دارند، حمام داغ 

بگیرید و استراحت کنید.

مواد مغذى مفید براى سرماخوردگى
ویتامیــن C از شــدت عالیــم مى کاهــد، خواص 

ضدویروســى و ضد باکتریایى دارد و محرك دستگاه 
ایمنى است.

 غذاهاى مفید براى سرماخوردگى
میوه هــاى تــازه، مارچوبــه، مرکبــات، آنانــاس، 
پیاز،ســبزى هاى تازه، ماســت کم چرب، سبزى هاى 
برگى شکل مانند ریحان، فلفل دلمه اى، ترب، زنجبیل، 
فلفل قرمز، چغندر،هویج، عســل همراه با آب جوش 
و لیمــو براى گلــو درد، خیار، گوجه فرنگى، اســفناج

 و چغندر .

توصیه هاى مفید براى سرماخوردگى و آنفلوآنزا

ى ول
مرحله اى
مظهــر
 مى کشد
کرده ایم
وى افزو
دریافتا

مصرف انواع غذاها بســتگی به انواع آنها باعث ایجاد جرم و ته نشــینی و 
گرفتگی در عروق و نســوج می شــود و بعضی از غذاها داراي مواد زاید و 
اضافی بیشتر اســت و تولید پیري و خرابی در پوســت ونسوج می گردند
 و غذاهــا و محصــوالت ســاده تــر کمتــر عــوارض در بــدن ایجاد

می کنند. 
مــواد اضافــی پروتئین هــا را می تــوان توســط روغن هاي ســبک 
وگیاهــی در مــدت مناســب از بدن خــارج کــرد و انــواع روغن هاي 
گیاهی با انــواع غذاها می توانند از یبوســت جلوگیري و مــواد اضافی و 

ترکیبات ســلولزي و نســوج گیاهــی را از بدن خــارج کنند 

و آنهایی کــه کمتر از انــواع روغن ها بهره مــی گیرند و بیشــتر از مواد
پروتئینی اســتفاده مــی کننــد داراي روده هاي ســخت و کم حرکت 
می باشــند و کار شــکم آنها ضعیف و اغلب تولید عوارض کرده، سموم 
و مــواد زائــد دفــع شــدنی

 به داخل خــون راه پیدا 
کرده و در نقاط مختلف 
بدن عــوارض ایجاد 

می کند .

مصرف غذاهاي مناسب براى تصفیه بدن
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سیدمهدى رحمتى، کاپیتان تیم استقالل بعد از دیدار 
این تیم برابر پارس جنوبى جم از حضور در تمرینات 

منع شد تا کماکان از این تیم دور باشد. 
 کاپیتان و سنگربان تیم اســتقالل تهران در دیدار 
برابر پارس جنوبى با تصمیم منصوریان جاى خود 
را در ترکیب ثابت به سید حسین حسینى داد. پیش 
و پس از آن بازى اتفاقاتى افتاد که فرآیند آنها منع 

بود. این ســرآغاز اتفاقاتى در این تیم بود که منجر 
به تغییرات گسترده اى در آن شــد از جمله جدایى 

علیرضا منصوریان. 
استقاللى ها ســومین بازى خود را بدون رحمتى و 
با سید حسین حسینى در رشــت و مقابل سپیدرود 
انجام دادند تا رفته رفته به حضــور این دروازه بان 
جوان و شیرازى در ترکیب اصلى عادت کنند. اتفاقى 
که به نظر مى رسد خوشایند اکثریت هواداران این 

تیم هم باشد.
اماگرچه آبى ها با سید حسین حسینى درون دروازه 
تیم شان خو گرفته اند، یک اتفاق مى تواند رحمتى را 

در آستانه دربى 85 به ترکیب ثابت آبى ها بازگرداند.
سید حسین حسینى در سومین بارى که براى تیم 
استقالل در لیگ برتر به میدان رفت، براى دومین بار 
از داوران کارت زرد گرفت تا به فاصله یک هفته مانده 
به دربى، در شرف سه اخطاره شدن و از دست دادن 

دربى قرار بگیرد. 
آبى پوشان در هفته نهم میزبان تیم فوالد خوزستان 
هستند و چنانچه حســینى در این بازى هم از داور 
مسابقه اخطار بگیرد، سه اخطاره مى شود و الجرم 
دربى را از دست مى دهد. در این صورت استقاللى ها 
چاره اى ندارند جز اینکه براى دربى به سراغ رحمتى 
بروند و بعد از چهار بازى بار دیگر او را به تیم بازگردانند 

و براى دربى در چهارچوب دروازه خود قرار دهند. 

 بى تیم ترین لژیونر!
معلوم نیســت چرا کاپیتان تیــم ملى در فصل 
منتهى به جام جهانى تکلیف تیم باشگاهى خود 

را مشخص نمى کند.
اشکان دژآگه شرایط عجیبى پیدا کرده و با اینکه 
مدت هاست هیچ باشگاهى ندارد اما پاى ثابت 
تمامى اردوهاى تیم ملى اســت. این وضعیت 
نامتعارف باعث شــده است تا تمرینات گروهى 
اشکان تنها مختص به اردوهاى تیم ملى باشد 
و او به محض پایــان اردوها به صورت انفرادى 
تمریناتش را پیگیرى کند و این وضعیت تا زمان 

برپایى اردوى بعدى تیم ملى ادامه داشته باشد.
«کارلوس کى روش» با وجود وضعیت باشگاهى 
اسفبار چند سال اخیر کاپیتان تیم ملى همچنان 
پاى این بازیکن مانده و البته دژآگه هم با عملکرد 
معموًال خوب خود در ترکیب تیم ملى این اعتماد 

را بى پاسخ نگذاشته است.
در کیفیت فنى دژآگه هیچ تردیدى وجود ندارد 
اما سئوال اینجاست که چرا او که با اتکا به سابقه 
بازى در بوندســلیگا و لیگ جزیره و عضویت 
چندین ســاله در تیم ملى قاعدتاً نباید کار خیلى 
سختى براى پیدا کردن تیم داشته باشد در فصلى 
که منتهى به جام جهانى اســت هرچه زودتر به 

بالتکلیفى باشگاهى خود پایان نمى دهد؟ 

نصف جهان  هر چند مدیران باشگاه سپاهان و کارخانه 
فوالد مبارکه اعالم کرده اند که تــا پایان فصل با هر 
نتایجــى از «زالتکوکرانچار» حمایت مــى کنند اما 
کیست که نداند در باشگاه ســپاهان هواداران طالیى 
نقشى تأثیرگذار و اساســى دارند و اگر کاسه صبر آنها 
لبریز شــود، حمایت مدیران از سرمربى تا پایان فصل 

لطیفه اى بیش نخواهد بود.
ســپاهان اصفهان به عنــوان پرافتخارترین تیم لیگ 
برتر، رقابت هاى این فصل را بسیار ضعیف آغاز کرده و 
همین امر سبب شده تا این تیم بیش از هر زمان دیگرى 
رکوردهاى منفى را به ثبت رسانده و انتقادات زیادى به 

این تیم صورت گیرد.
 زالتکو کرانچار که سابقه قهرمانى با سپاهان در لیگ 
برتر را دارد و مسئوالن ســپاهان او را به امید بازسازى 
تیم و رسیدن به جایگاه قبلى خود به عنوان تیم همیشه 
مدعى جایگزین عبدا... ویسى کردند، در این فصل به 
هیچ وجه نتایج خوبى را با ســپاهان به دست نیاورده و 
نام خود را در ردیف ضعیف ترین عملکرد و نتایج کسب 
شده در این تیم در تاریخ لیگ برتر به ثبت رسانده است.
زردپوشان اصفهانى در پایان هفته هشتم رقابت هاى 
لیگ برتر با 7 امتیاز در رده چهاردهم جدول رده بندى 
قرار گرفته تا سپاهان لیگ هفدهم با هدایت کرانچار 
ضعیف ترین شروع تاریخ لیگ برتر را داشته باشد. البته 
عملکرد ضعیف کرانچار و ســپاهان به همینجا ختم 
نمى شود و این مربى کروات بر خالف انتظار، به اندازه 
یک مربى متوسط در تیمى نه چندان مطرح رکوردهاى 
منفى براى سپاهان به ثبت رســانده است. از این رو، 
کرانچار را مى توان رقیب جدى علیرضا منصوریان در 

ثبت بدترین و ضعیف ترین حدنصاب هاى تاریخ لیگ 
برتر دانست؛ با روند فعلى ســپاهان، هیچ بعید نیست 
که کرانچار تا چند هفته دیگر در این رقابت ســرمربى 
سابق استقالل را پشت سر بگذارد. در ادامه نگاهى به 
رکوردهاى منفى سپاهان در پایان هفته هشتم خواهیم 
داشت که با کسب پنج قهرمانى به عنوان پرافتخارترین 
تیم تاریخ لیگ برتر شناخته شده و چند سالى است که 
هوادارانش نه قهرمانى از تیم محبوب خود دیده اند و نه 

یک تیم قدرتمند و مدعى.
زالتکو کرانچار با نتایج ضعیفى که در این فصل کسب 
کرد، ضعیف ترین و بدترین شــروع سپاهان در تاریخ 
لیگ برتر را رقم زد. این تیم اکنون از هشت بازى خود 
صاحب 7 امتیاز شده است، سپاهان براى اولین بار در 
رده چهاردهم جدول قرار گرفت. سپاهان براى اولین 

بار به تفاضل گل منفى 5 رسیده است.
زردپوشــان براى اولین بار میانگین امتیازى کمتر از 
یک دارند، یعنى امتیازات آنها کمتر از تعداد بازى هاى 

این تیم است.
این تیم براى اولین بار موفق به کسب پیروزى در خانه 

نشده است.
براى اولین بار طالیى پوشان اصفهانى در هشت بازى 

متوالى در نیمه اول موفق به گلزنى نشده اند.
ضعیف ترین عملکرد خط حمله زردپوشــان در اولین 
لیگ برتر با شــش گل زده بود و حاال سپاهان پس از 
16 فصل بار دیگر شش گل زد؛ البته این تیم اصفهانى 
در آن فصل بدون باخت بود و سه برد و پنج مساوى به 

دست آورده بود.
زردپوشــان براى اولین بار کمترین تعداد برد را تا این 

هفته از رقابت ها داشته است.
بیشترین گل خورده ســپاهان در تاریخ لیگ برتر 13 
گل بــوده و در فصل جارى این تیــم 11 گل دریافت 
کرده اســت تا دومین خط دفاعى ضعیف را در اختیار 

داشته باشد.
با این نتایج و آمارى که ارائه شد، زردپوشان را مى توان 
ضعیف ترین سپاهان تاریخ لیگ برتر دانست؛ تیمى که 
هدایت آن بر عهده مربى است که با این تیم به عنوان 
قهرمانى دست یافته و ســابقه حضور در جام جهانى را 
هم دارد. به گزارش نصف جهان هواداران ســپاهان
 در پیام هــاى مختلفى که در فضاى مجازى منتشــر

کرده اند اعالم کرده اند که دیدار با سیاه جامگان آخرین 
فرصت آنها به زالتکو کرانچار اســت و اگر وى نتواند 
پیروز این دیدار باشد، خود آنها اقدامى مى کنند که وى 
اصفهان را ترك کند و حمایت مدیران از آقاى سرمربى 

را بى اثر مى کنند!

توصیه کریمى درباره 
نویدکیا 

على کریمى درباره اینکه از او به عنوان گزینه 
جانشــین «زالتکوکرانچار» در سپاهان نام 
برده مى شــود، گفت: آنها به من لطف دارند 
اما شرایط من خاص است، من به مسئوالن 
پیشنهاد مى دهم که اگر قرار است تغییراتى در 
کادر فنى انجام بدهند محرم نویدکیا را بیاورند 
چرا که او از نظر اخالقى شبیه به من است و 
من از نظر فنى و اخالقى او را دوســت دارم، 
دواى درد سپاهان نویدکیاســت و مطمئنم 

هرکسى جز او بیاید شرایط همین مى شود.
 سپاهان بازیکنان خوبى دارد و کادر 

فنى باتجربــه اى هم باالى 
سر این تیم است اما دیدید 
فرکى این تیــم را قهرمان 
کرد فصــل بعد شــرایط 

خوبش بــه فصــل چهارم 
نرسید، شــاید نویدکیا امسال 

جواب ندهد اما براى ســال هاى 
بعد قطعًا به نتیجه مى رسد.

خطرى که 
حسینى را 
تهدید

نصف جهان   کاوه رضایى به تیم ملى دعوت شد، دعوتى که باعث شد دو تن از مهاجمان ذوب آهن و سپاهان 
قربانى حضور او شوند.

کاوه رضایى که در فصل اخیر بهترین لژیونر ایرانى در خاك اروپا بوده است، بعد از مدت ها دورى از تیم ملى دوباره 
در جمع نفرات «کارلوس کى روش» قرار گرفت. کاوه که با وجود درخشش طوالنى در استقالل  مورد بى مهرى 
کى روش قرار گرفته بود، در نهایت در فهرستى که اخیراً از سوى سایت فدراسیون منتشر شده به جمع ملى پوشان 

پیوسته و قرار است یکى از 27 نفرى باشد که  شانس بازى با توگو یا روسیه را پیدا خواهند کرد.
کاوه رضایى، بازیکنى ممتاز و متفاوت در فوتبال ایران است. حضور او در فصل گذشته در استقالل به قدرى مغتنم 
بود که شاید یک تنه علیرضا منصوریان را از ابتداى فصل نجات داد. او عنصرى بود که استقالل او را به همراه 
نداشت تا این فصل براى این تیم با مشکالت بسیار آغاز شود و در نهایت با جدایى سرمربى پیشین آبى ها علیرضا 

منصوریان به پایان برسد.
رضایى که در فصل نقل و انتقاالت با وجود درخواست استقالل، به لیگ بلژیک پیوست در بازى هاى این فصل 
درخششى همیشگى و توقف ناپذیر داشته است و حضور او در تیم ملى مزد بازى هاى خوب و حرفه اى گرى او 
بوده است؛ کاوه بازیکنى است که به قصد حضور در روسیه به فوتبال اروپا رفته و حاال کى روش بعد از مدت ها او 
را به جمع ملى پوشان دعوت کرده است. البته رضایى که سابقه ملى چندانى نسبت به بازى هاى خوبش ندارد، 
حاال مى خواهد از فرصت پیش آمده استفاده کند تا یک گام به قلب کى روش و خط حمله تیم ملى نزدیک بشود.

 به گزارش نصف جهان، درخشــش کاوه در بلژیک و دعوتش به تیم ملى، قربانیانى هم داشــت. حضور کاوه 
در اردوى تیم ملى باعث شــد تا کى روش روى نام ساســان انصارى و مرتضى تبریزى  دو مهاجم سپاهان و 
ذوب آهن خط قرمز بکشد. دو مهاجمى که به دفعات در فهرســت کى روش حضور داشتند و امیدوار بودند در 

آمادگى کاوه باعث شد کى روش به روال همیشگى بازى هاى تدارکاتى پیش رو هم، خودى نشان بدهند اما 
شــود. کاوه در 9 هفته ابتدایى لیگ برگردد و براى لژیونرهــا امتیازى ویژه قائل 

هفته هاى اخیر هم همیشه جزو بلژیک سه بار موفق به گلزنى شده و در 
طرف دیگر ماجرا شاید ساسان ترکیب اصلى تیمش بوده اســت. در 

باشــد اما مرتضى تبریزى انصارى از روزهاى اوج فاصله داشته 
کار کرده و حــاال با پنج گل چند هفته اى اســت کــه طوفانى 
لیگ برتر است. با وجود این، در کنار قاضى و آل کثیر آقاى گل 
به محک خوردن مهاجمى کى روش تصمیم گرفت اگر قرار 
که چند ماهى است در اروپا جدید اســت او کاوه رضایى باشد 
را به دســت آورده است. این کار مى کند و امتیاز ویژه کى روش 
ملى است و کى روش نشان داده شــروع، حضور دوباره کاوه در تیم 
او را داشته باشــند عضو تقریبًا اگر بازیکنان لژیونر سطح موردنظر 

بود. فرصتى کــه کاوه به جدانشدنى فهرســت تیم ملى خواهند 
دست آورده و باید دید چه استفاده اى از آن 
خواهد کرد. با این حال دو مهاجم تیم هاى 

اصفهانى باید بدانند که هنوز براى جلب 
رضایت کى روش فرصت دارند. 
ساســان باید خود را در سپاهان 
نشــان  دهند و به رونــد عدم 
گلزنــى هایش پایــان دهد و 
تبریزى هــم بایــد در جمع 
شــاگردان ژنرال بدرخشد. 
آنقدر بدرخشــد که سرمربى 
تیم ملى به او در اشــل یک 

لژیونر نگاه کند.

دعوت دوباره از رشید مظاهرى به تیم ملى نشــان مى دهد که دروازه بان ذوب آهن در برنامه هاى 
سرمربى تیم ملى جاى دارد و همچنان مى تواند امیدوار به حضور در جام جهانى باشد.

رشید مظاهرى پس از غیبت در اردوى قبلى تیم ملى بار دیگر از سوى «کارلوس کى روش» دعوت 
شد و از سه ملى پوش ذوب آهن تنها بازیکنى بود که در پایان مرحله اول اردو خط نخورد و نامش در 

لیست نهایى قرار گرفت.
البته از شواهد و قراین موجود و ترتیب دروازه بان هاى دعوت شده اینطور برمى آید که مظاهرى تنها 
گزینه چهارم کى روش براى حراست از دروازه تیم ملى است. تداوم این شرایط بدان معناست که 
دروازه بان ذوب آهن مسافر روسیه نخواهد شد اما تا جام جهانى هنوز زمان زیادى باقى است و در 
این فاصله فعل و انفعاالت زیادى رخ خواهد داد که ممکن است به تغییر شرایط کنونى بیانجامد. 
على الحســاب همین که کى  روش مظاهرى را به اردو فراخوانده خود گویاى آن اســت که او در 

برنامه هاى مرد پرتغالى جاى دارد و همین براى امیدوارى او به حضور در روسیه کافى است.

د همچنان امیدوار به روسیه
سوشـــا رشی

پیام هاى 

براى کى روش

فرصت هواداران به کرانچار؛

  فقط یک بـــازى!

زالتکو کرانچار با نتایج 
ضعیفى که در این فصل 
کسب کرد، ضعیف ترین و 
بدترین شروع سپاهان در 

تاریخ لیگ برتر 
را رقم زد

ج 

 ساسان و مرتضى باید بیشتر مبارزه کنند

کاوه، مهاجمان ذوب و سپاهان را قربانى کرد

نام » در سپاهان
ه من لطف دارند 
 من به مسئوالن 
است تغییراتى در

 نویدکیا را بیاورند 
یه به من است و 
را دوســت دارم، 
ســت و مطمئنم 

همین مى شود.
 و کادر 

ى 

 
ال 

هاى 

سوشـــا 
پیام هاى 

براى کى روش

نصف جهان سوشــا مکانى با عملکرد 
خوب خــود در  نروژ پیام هــاى متعددى 
را براى ســرمربى تیم ملى ایران ارســال 
مى کند. پیــام هایى کــه در روزهاى افت 
بیرانوند مــى تواند اتفاقات خوبــى را براى 
وى رقم بزند. در هفته بیســت  و ششم لیگ 
دســته  دوم نروژ تیم میوندالن بــا دروازه بانى 

90 دقیقــه اى سوشــا مکانى 
برابر یروو یک بر صفر پیروز شــد. تیم 

میوندالن با این پیروزى خارج از خانه 43 امتیازى 
شد و به رده سوم جدول صعود کرد. سوشا مکانى 
هفته هاست که با کلین شیت هاى پیاپى، آمادگى 
خود را نشــان مى دهد. پیش از ایــن او به تیم 
ملى دعوت شده بود اما در دوره هاى اخیر جزو 
لیست «کارلوس کى روش» نبوده است. سوشا 
دروازه بان اصلى ایران در بازى رفت برابر سوریه 
بود و در یک بازى نه چندان ســخت موفق به 

کلین شیت 
امــا  شــد. 
تک اشــتباه هاى 
اساســى او در خروج و دفع 
توپ هاى ارســالى باعث شــد تا کى روش در 
مراحل بعدى روى نام او خط قرمز بکشد. حاال 
اما افتى که علیرضا بیرانوند دچارش شــده و 
اعتمادى که کى روش به دروازه بان پرسپولیس 
کرده انگیزه اى براى سوشا خواهد بود تا با تداوم 
کلین شیت ها و عملکرد قابل قبولش دوباره در 

فهرست سرمربى تیم ملى ایران قرار بگیرد.

ع ه ی ر ى زى نب ز پس جو
ک
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یکى از سایت هاى روسیه اى به انتقاد از عملکرد 
سردار آزمون در تیم روبین کازان پرداخت که این 

فصل نتوانسته است براى تیمش گلزنى کند.
روبین کازان در ادامه  عملکرد ضعیف خود در لیگ 
روسیه  برابر آمکار، تیمى که سعید عزت اللهى را 

در اختیار دارد  با یک گل شکست خورد.
 سایت « اسپورت بیزینس»، نوشت: در حالى  که 
فکر مى کردیم روبین کازان امســال از مدعیان 
قهرمانى باشد ولى عملکرد ضعیف تیم «قربان 

بردیف» ادامه  دارد. چهار بازى پى در پى روبین 
کازان با نتیجه  یک بر صفر شکســت مى خورد و 
این تیم از زدن گل عاجز اســت. مهمترین دلیل 
افت روبین کازان، بازیکنانــى بودند که بردیف 
براى موفقیت روى آنها شــرط بسته بود. یکى از 
این بازیکنان سردار آزمون است که نتوانست جاى 

خالى «یوناتاس» را پر کند.
 آزمون بیش از 600  دقیقه است که نتوانسته در 
لیگ روسیه گلزنى کند و در حال  حاضر در لیگ 

روسیه ضعیف ترین آمار گلزنى بین مهاجمان را 
در اختیار دارد.

 او همچنین  با 17 بار از دســت دادن توپ و 70 
درصد دقت پاس یکى از ضعیف ترین بازیکنان 
میدان بوده است. اگر آزمون مى توانست امسال 
بــراى روبیــن کازان گلزنى کند شــرایط فرق

 مى کرد.
 چندى دیگر تیم   ملى فوتبال ایران و روســیه در 
ورزشگاه کازان به مصاف هم خواهند رفت و این 

خنده دار خواهد بود اگر آزمون در این ورزشــگاه 
براى تیم   ملى فوتبال ایران گلزنى کند و دروازه  

روسیه را باز کند.
 تیم   ملــى فوتبال ایران براى برگــزارى بازى با 
روسیه قرار است 48 ساعت قبل از این بازى وارد 
کازان شود. پیش تر قرار بود ایران اردویى بلندمدت 
در این شهر داشته باشد که به دلیل مشکالت ویزا 
براى بازیکنان توگو این اردو لغو شد و ملى پوشان 

در تهران تمرینات خودشان را از سر گرفتند.

غائله جدید 
فوتبال اصفهان

چند سال پس از مطرح شــدن احتمال انتقال 
دیدارهاى سپاهان به بیرون از اصفهان، باشگاه 
ذوب آهن از برگزارى تعدادى از بازى هاى این 

تیم خارج از استان خبر داده است.
بیست ودوم اردیبهشــت 91 و مصادف با شب 
چهارمین قهرمانى سپاهان در لیگ برتر بود که 
مدیرعامل وقت باشــگاه در اعتراض به ُکندى 
روند تکمیل نقش جهان اعالم کرد که اگر این 
ورزشگاه تا ســال 92 تکمیل نشود بازى هاى 
سپاهان را به اســتان دیگرى منتقل مى کند تا 
این تیم ُپرطرفدار در ورزشــگاهى بزرگ تر از 

فوالدشهر پذیراى هوادارانش باشد.
ورزشگاه نقش جهان، اواسط سال 95 بازگشایى 
شــد و با وجود این تأخیر زیاد، تهدید علیرضا 
رحیمى مبنى بر انتقال دیدارهاى سپاهان به خارج 

از اصفهان هیچگاه عملى نشد.
با گذشت نزدیک به پنج سال و نیم از زمانى که 
مدیرعامل پیشین سپاهان آن تهدید را مطرح 
کرد اکنون همتایش در ذوب آهــن از احتمال 
مشابهى خبر داده است. عملیات جایگزینى چمن 
ورزشگاه فوالدشهر از یک طرف و ناتوانى باشگاه 
ذوب آهن در پرداخت هزینه برگزارى مسابقات 
در اســتادیوم نقش جهان از طرف دیگر باعث 
شده است تا این بار صحبت از انتقال دیدارهاى 
دیگر تیم اصفهانى به خارج از اســتان مطرح 
شود با این تفاوت که این بار انتقال بازى ها به 
بیرون از اصفهان صرفاً یک تهدید نیست بلکه 
احتمالى جدى اســت که با توجه به گفته هاى 
ســعید آذرى به نظر مى رسد به واقعیت خواهد 

پیوست.
 

نصف جهان ســامان قدوس رســمًا ایران را به عنوان 
تیم ملى خود معرفى کــرد. تصمیمى که بازتاب هاى 
متفاوتى داشــت و در ایران هم به سرعت اقدام او زیر 

ذره بین هاى مختلف مورد ارزیابى قرار گرفت.
از وقتى ســامان، تیم ملى ایران را بــراى بازى کردن 
انتخاب کرد نظرات متفاوتــى درباره انتخاب او مطرح 
شده است. عده اى با بدبینى معتقدند او به دلیل قطعى 
بودن حضور ایــران در جام جهانى روســیه و احتمال 
کِم رسیدن سوئد به این مســابقات، ایران را انتخاب 
کرده اســت. حتى کار به بررسى شانس صعود سوئد و 
بازى هاى باقیمانده این تیم در انتخابى جام جهانى هم 
کشیده و عده اى معتقدند که سامان حساب همه چیز 
را کرده و ایران را انتخاب کرده تا در جام جهانى روسیه 
حضور داشته باشد. عده اى اما خوشــبین تر هستند و 
انتخاب ایران را به حســاب عالقه و تعصب او به وطن 

گذاشته اند. اما واقعًا کدام نگاه درست تر است؟
در نگاه اول به نظر مى رسد حق با بدبین ها باشد. بازى 
در ترکیب ایران راحت تر از بازى در ترکیب سوئد است 
و جام جهانى هم در راه است و ایران یکى از نخستین 
تیم هایى اســت که به جام جهانى راه یافته است، پس 
انتخاب ایران انتخاب بهتر و آسان ترى خواهد بود. اما 
آیا واقعًا قدوس فقط و فقط جام جهانى روسیه را هدف 

گرفته است؟
واقعیت این اســت که فوتبال ایران برنامه بلندمدت 
مشــخصى ندارد. براى اولین بــار در تاریخ در دو جام 
جهانى متوالى حضور دارد و هیچ تضمینى وجود ندارد 
که در جام جهانى قطر هم حضور داشته باشد. فوتبال 
ایران سال هاســت با قدرت هاى برتــر جهان روبه رو 
نشده و بعید اســت در چند ســال آینده هم این اتفاق 

بیافتد. انتخاب این کشــور براى بازى واقعًا ریســک 
بزرگى اســت اما وضعیت فوتبال سوئد کامًال متفاوت 
است. بازى در تیم ملى ســوئد فرصت هاى بزرگ تر و 
بیشترى براى درخشــش و دیده شدن سامان قدوس 
در اختیار او مى گذاشت. سوئد در هر تورنمنت اروپایى 
مثل انتخابى جام جهانى و جام ملت هاى اروپا و حتى 
بازى هاى تدارکاتى بارها و بارها با قدرت هاى فوتبال 
جهان روبه رو شده و خواهد شد ولى این شانس براى 
او در ایران وجود ندارد. او قطعًا در تیم ملى سوئد بیشتر 
رشد مى کرد و بیشتر شــناخته مى شد. فراموش نکنیم 
که او هنوز 25 ســاله اســت و فرصت حضور در چند 
تورنمنت بزرگ جهانى و اروپایى دیگر را دارد. با در نظر 
گرفتن این شرایط به نظر مى رسد انتخاب سوئد براى 
او انتخاب بهتر و درســت تر و حتى فرصت طلبانه ترى 
بود اما او ایرانى را انتخاب کرد کــه حتى در برگزارى 
و قطعى کردن بازى تدارکاتى مقابل توگو با رنکینگ 
130 جهان، به مشــکل مى خورد! بنابراین شاید بهتر 
باشد که به انتخاب سامان خوشبینانه نگاه کنیم و از این 
که ایران را انتخاب کرده خوشحال باشیم و برایش در 

تیم ملى ایران آرزوى موفقیت کنیم.
 در کنار همه این تحلیل هایى که براى انتخاب سامان 
وجود دارد، برخى از سایت هاى نیز به انتقاد از فدراسیون 
فوتبال پرداختنــد و اعالم کردند که ایــن نهاد آنطور 
که باید و شاید از این تصمیم ســامان قدردانى نکرده 
است. به نوشــته ســایت هایى همچون خبر آنالین 
و  بانک ورزش، حرکت ســامان در فضاى مجازى و 
بین هواداران فوتبال ایران بازخورد مثبتى داشــت اما 
بازهم جاى خالى مســئولین و فدراســیون نشین ها 
به وضــوح در این قضیه دیده مى شد.مســئوالن رده 

باالى فدراســیون بدون توجه به حساسیت و اهمیت 
این انتخاب، هیچ تقدیرى از سامان به عمل نیاوردند و 
حتى پیام دلگرم کننده و حمایتى اى خطاب به او صادر 

نکردند.
  البته این رویه فدراسیون چندان هم ناآشنا نیست زیرا 
خداحافظى ملى پوشان با ســابقه هم معموًال با هیچ 
تقدیر و پیامى از جانب فدراسیون مواجه نمى شود و به 
نظر مى آید این کج سلیقگى ها در فدراسیون فوتبال 
امرى طبیعى است. به هر حال تا بدینجاى کار این مردم 
ایران و فوتبالدوستان کشورمان بوده اند به نحو شایسته 
در فضاى مجازى از تصمیم سامان قدردانى کرده اند. 
نصف جهان پیشنهاد مى دهد به بهانه معارفه رسمى 
ســامان در تیم ملى و با توجه به اینکه وى  قید حضور 
در تیم ملى بزرگساالن ســوئد را زده است در این ایام 
مراسمى در حاشیه اردوهاى تیم ملى براى قدردانى از 
وى برگزار شود تا غیر از پیام هاى مردمى، قدوس بداند 
تصمیمش از سوى نهاد رسمى فوتبال ایران مورد توجه 

قرار گرفته است.

پاس تودر کى روش 
به برانکو   

از جمع هفت بازیکنى که پرسپولیس در اردوى 
تیم ملى داشت سرمربى پرتغالى روى نام سه 
بازیکن قلم قرمز کشــید تا آنهــا به تمرینات

 تیم هاى خود بازگردند.
دور جدید تمرینات تیم ملى در حالى استارت 
خورد که در روزهاى نخست اردو هفت بازیکن 
از پرسپولیس در جمع حاضران دیده مى شدند 
که از این جمع «کارلوس کى روش» تصمیم 
گرفت روى نام سه نفر قلم قرمز کشیده و براى 
بازى دوستانه با توگو و روسیه از آنها بهره نبرد.

محمد انصارى، حسین ماهینى و کمال کامیابى 
نیا ســه پرسپولیســى بودند که کارلوس کى 
روش روى نام آنها قلم قرمز کشــید تا آنها به 
جاى همراهى تیم ملى با حضور در تمرینات 
پرسپولیس کمک حال «برانکو ایوانکوویچ» 
در راه بازگشــت به بازى هاى آسیایى در دور 
برگشــت نیمه نهایى لیگ قهرمانان مقابل 

الهالل باشند.
البته در این راه خط خوردن محمد انصارى که 
در دو بازى آخر تیم ملى یکى از نفرات اصلى 
ساختار تدافعى ایران بود کمى عجیب به نظر 
مى رسید؛ درست مثل دعوت دوباره از کمال 
کامیابى نیا و حسین ماهینى که کسى انتظار 
آن را نداشــت. به هر صورت مــى توان این 
اتفاق را خبر خوبى براى برانکو قلمداد کرد که

 مى تواند با کمترین ملى پوش و غایب ممکن، 
تیمش را براى بازى برگشــت با الهالل آماده 

کند.

 

سردار 
زیر رگبار 
انتقاد

نصف جهان  این یادداشت کوتاه همکارمان رضا برونى در 
تهران است که برایمان ارسال شده  و از صحبت هاى امیر 
قلعه نویى در پایان برخى کنفرانس ها انتقاد شده است. این 

یادداشت را با هم مى خوانیم: 
 اى کاش صداوسیماى مان  مصاحبه هاى بعد از بازى، مربیان 
لیگ هاى فوتبال خارجى را هم پخش مى کرد تا ببینیم آیا آنان 
هم علت عدم توقیفشان را شانس مى دانند یا نبود و کمبود 

مهارت بازیکنان و هدایت نادرست تیم. 
چند روز پیش سرمربى محترمى که کلى عنوان دارد و لقب 
دهان پرکنى چون ژنرال، پس از پایان دیدار ذوب آهن- سایپا 
در لیگ برتر کشــور، علت ناکامى تیمش را دو عامل مهم، 
یعنى بدشانسى و کم شانسى عنوان کرد و گفت: «بدشانسیم 
که توپ هایمان گل نمى شود و کم شانسیم که هر توپى روى 

دروازه مى آید گل مى شود.»  
در واقع اگر شانس اینقدر مهم اســت، بهتر نیست به جاى 
درآمدهاى میلیاردى و مربیگرى فوتبال و پرداختن به این 
بازى پرطرفدار به خرید و فــروش «لپ لپ» مى پرداختیم 

که دلخوش کنکى هــم در آن پیدا مى شــود. از طرفى اما 
یادمان نمى رود دیگر مصاحبه هاى ایشــان که در زمان برد 
مى فرمودند: با تغییرى که در تیم ایجاد کردیم موفق شدیم.  
در حالى که در زمان باخت، بسیار بهانه مى آورد از جمله این 
عبارت معروف که «روى بدشانسى، روى اتفاق، روى یک 

کاشته و روى...» گل خوردیم که دیگر کلیشه شده است.

عزیزان باید بدانید که مردم چشــم و گوش دارند، بازى ها 
را مى بیننــد، هر یــک خــود کارشناســند، مصاحبه ها را 
مى شــنوند و وقتى بازیکنى از دو قدمــى دروازه، توپ را به 
آسمان مى فرســتد و برعکس هنگامى که بازیکن دیگرى 
در دشــوارترین موقعیت، توپ را به درون دروازه، شــانس 
چه جایگاهى دارد.در واقع باید پرســید: این مهارت است یا 

شانس؟!
باور کنید هیچ دروازه بانى، شانسى گل نمى خورد و هیچ توپى 
هم شانسى وارد دروازه نمى شــود. در فوتبال 11 بازیکن در 
زمین هستند نه 13 نفر، نه بدشانسى و نه کم شانسى! تا نظر 

فوتبال شناسان چه باشد.
روزنامه نصف جهان چندى پیش در مطلبى که حضور مشاور 
رسانه اى در تیم ذوب آهن را به چالش کشیده بود این هشدار 
را داده بود که با توجه به برخى ادبیات امیر قلعه نویى کامًال 
مشخص است که او از مشاوران رســانه اى هیچ بهره اى

 نمى برد و این عنوان فقط  تبدیل شده به عقد قرارداد براى 
عده اى در طول هر فصل.

نصف جهان عدم دعوت مسعود شــجاعى به اردوى تیم ملى دو حالت بیشتر ندارد. یکى اینکه «کارلوس کى 
روش» برخالف اصولش تسلیم دستور مقامات باال و فدراسیون نشینان شده یا اینکه براى دعوت از شجاعى در 

آینده فکرى در سر دارد.
به گزارش نصف جهان، کارلوس کى روش  درحالى 27 بازیکن را به اردوى تیم ملى فوتبال ایران دعوت کرد که نام 
سامان قدوس و کاوه رضایى براى اولین بار در لیستش دیده مى شود و ماهینى، کامیابى نیا و انصارى هم با توجه به 
نتایج ضعیف این روزهاى پرسپولیس از تیم ملى خط خورده اند. اما نکته قابل توجه این لیست غیبت مجدد مسعود 
شجاعى است. بازیکن ایرانى شاغل در یونان که علیرغم بازى هاى خوبش در این لیگ دیگر توسط کى روش 
دعوت نمى شود، زیرا در مقابل نماینده رژیم صهیونیستى در جام یوفا بازى کرده و مانند احسان حاج صفى حاضر به 

بعد از عذرخواهى نشده است. مسعود همچنان غایب بزرگ تیم ملى است  تا براى دومین اردوى پیاپى 
اتفاق ماه گذشته و بازى برابر نماینده رژیم صهیونیستى از تیم ملى فاصله داشته باشد. 

کاپیتان تیم ملى که در هفته هاى اخیر سوپرلیگ یونان هم بازى هاى درخشانى 
را به نمایش گذاشته بود در انتظار انتشار فهرست کى روش بود اما در نهایت باز 
هم از لیست ملى جا ماند. گویا کى روش قرار است از سامان قدوس به جاى 
مسعود استفاده کند. حواشى پیش آمده درباره شجاعى و جایگاه و بازوبند 
ثابت او در تیم ملى باعث شده بود تا بعد از آخرین بازى هاى مرحله مقدماتى 
کى روش هم نسبت به دعوت نشدن مسعود واکنش نشان بدهد و بگوید که 

مسعود همچنان در فهرست کلى بازیکنان ملى پوش حضور دارد. 
اما در همان روزها مى دیدیم و جدیداً هم مى بینیم که 

اشکان دژآگه بدون حضور در تیمى باشگاهى به 
لیست کى روش راه پیدا کرده و غیبت شجاعى 

از لحاظ فنى چندان توجیه محکمى ندارد. 
گویا رفته رفته باید بپذیریم که کى روش 

به درخواست خروج مسعود از لیست 
تیم ملى جواب مثبت داده است و 
تا اطالع ثانوى خبرى از حضور 
کاپیتان شــجاعى در تیم ملى 
نخواهد بود. البته در کنار این 
تحلیل موضــوع دیگرى نیز 
وجود دارد ؛ طبق شنیده هاى 
خبرنگار نصــف جهان از 
برخى مرتبطین با تیم ملى، 
کى روش مترصد فرصتى 
مناســب براى دعوت از 
شجاعى است که این 
دعوت کمترین هیاهو 
را به دنبال داشته باشد.

کى روش در پایان بازى 
با سوریه از نبود یک رهبر در 

تیمش گالیه کرده بود و خیلى ها 
مى گویند منظور مستقیم او مسعود 
شجاعى  بوده است. باید منتظر بود 
و دید که آیا کى روش تسلیم شده تا 
فکر خوبى براى دعوت بى هیاهو و 

جنجال از مســعود در اردوهاى 
آتى تیم ملى دارد.

همچنان یک عده مربى هستند که فصل به فصل تیم عوض مى کنند و جایى در 
چرخه مربیان لیگ برترى دارند. نیمکت هاى این فصل لیگ برتر نزدیک به تمام 
فصل قبل تغییرات داشت. سال قبل یحیى گل محمدى اولین مربى بود که از کار 
برکنار شد. یحیى در هفته هفتم جایش را به کمکش داد و مجتبى حسینى هدایت 
ذوب آهن را به عهده گرفت. تغییر بعدى در هفته دهم بود. در سیاه جامگان سه 
تغییر داشــتیم. فرهاد کاظمى، خداداد عزیزى و در نهایت هم اکبر میثاقیان در 
این تیم وظیفه سرمربیگرى را به عهده داشتند. آبادانى ها هم نادر دست نشان 
را اخراج کردند تا فصل را با فیروز کریمى به پایان برسانند. عبدا... ویسى هم 
آخرین سرمربى اخراجى لیگ بود که جایش را به «زالتکو کرانچار» داد. اما در 
این فصل تا همینجا هم چهار تغییر داشــتیم. درخشان و کریمى یک بار جاى 
همدیگر را در نفت تهران گرفتند. علیرضا منصوریان از استقالل کنار رفت و این 
تیم دنبال مربى جدیدى است که کنار «مک درموت» قرار دهد. فیروز کریمى هم با 
گسترش فوالد به لیگ برتر برگشت و جاى «لوکا بوناچیچ» را گرفت. در این فصل 
عمر مربیان در تیم ها کوتاه تر شده است. ولى همچنان چرخه مربیان ثابت است.

 

بد شانسى و کم شانسى هاى ژنرال!  هر 2 هفته یک تغییر!

پیشنهاد نصف جهان

از سامان تجلیل کنید

شنیده هاى نصف جهان حاکى است او دوباره دعوت مى شود

تسلیم شدى ی ا فکرى در سر دارى؟

از وقتى سامان،
 تیم ملى ایران را براى بازى 

کردن انتخاب کرد نظرات 
متفاوتى درباره انتخاب او 

مطرح شده است
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رئیس بازرسى فرماندهى انتظامى تهران بزرگ از رد رشوه 11 میلیون و 500 هزار 
تومانى از سوى مأموران انتظامى تهران خبر داد.

سرهنگ سید جعفر حسینى گفت: مأموران پایگاه پنجم پلیس مبارزه با مواد مخدر، در 
پى اطالع از فروش مواد مخدر از سوى یکى از خرده فروشان مواد مخدر در بزرگراه 

آزادگان در تهران، دستگیرى متهم را در دستور کار قرار دادند.
وى افزود: با اقدامات صورت گرفته متهم دستگیر و در بازرسى از خودروى وى، 27 

گرم مواد مخدر کشف شد.
این مقام انتظامى، بیان داشت: متهم براى ر هایى از قانون هنگام دستگیرى پیشنهاد 
رشوه به مأموران داده و از سوى یکى از بستگان نزدیک وى، مبلغ 11 میلیون و 500 
هزار تومان در نایلون قهوه اى رنگ تحویل مأموران پایگاه پنجم پلیس مبارزه با مواد 
مخدر پایتخت شد. سرهنگ حسینى با اشــاره به هماهنگى مأ موران پایگاه پنجم با 
سلسله مراتب فرماندهى، عنوان داشــت: وجه مذکور صورتجلسه و به همراه مواد 

مکشوفه، متهمان براى سیر مراحل قانونى در اختیار مقام قضائى قرار گرفتند.  

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت هاى پزشــکى دانشگاه علوم پزشکى استان 
کرمان گفت: سقوط باند بلندگو در شهر راین این اســتان مرگ نوجوان 13 ساله را 

رقم زد.
سید محمد صابرى اظهار داشت: بالفاصله بعد از اطالع از این حادثه در بخش راین 

یک کد آمبوالنس به محل حادثه اعزام شد.
وى با بیان اینکه حادثه ساعت 7 و 41 دقیقه صبح روز عاشورا در خیابان ولیعصر (عج) 
شهر راین اتفاق افتاده است، اظهار داشت: متأســفانه به دلیل شدت جراحات وارده 
به سر این پسر بچه بعد از گذشــتن حدود 20 دقیقه از بروز حادثه، این فرد جان خود 

را از دست داد.
در دو روز تاســوعا و عاشــورا 20 نفــر در آییــن عــزادارى کرمــان، پنــج نفر 
در ســیرجان، دو نفر در بم، شــش  نفر در جیرفت و هشــت نفر در رفســنجان به 
دالیل مختلف مصدوم شــده و توســط آمبوالنس به اورژانس بیمارســتان اعزام 

شده اند.

در پى بى احتیاطى راننده یک سرویس مدرســه، مأمور پلیس راهنمایى و رانندگى 
رشت در محل مأموریت خود به شدت مصدوم شد.

رئیس پلیس راهنمایى و رانندگى گیالن گفت: بى احتیاطى راننده یک ســرویس 
مدرسه در محدوده تقاطع بلوار دیلمان–اصفهان در شهر رشت موجب شد تا مأمور 
پلیسى که در محل مأموریت خود به سر مى برد، دچار سانحه شده و به شدت آسیب 

ببیند.
سرهنگ محمدرضا محمدى  خاطرنشــان کرد: مأمور پلیس اکنون در بیمارستان 

بسترى شده و تحت درمان قرار دارد. 
رئیس پلیس راهنمایى و رانندگى گیالن در خصــوص وضعیت دانش آموزان این 
سرویس مدرسه تصریح کرد: خوشبختانه به دانش آموزانى که در این سرویس مدرسه 

حضور داشته اند آسیبى نرسیده است.

رئیــس پلیــس راه اســتان همــدان گفــت: بر 
اثــر برخــورد یک دســتگاه خــودروى ســوارى 
تیبا بــا پراید عصــر عاشــورا در گردنه اســدآباد 
ســه عضو یک خانــواده جان خــود را از دســت

 دادند.
سرهنگ رضا عزیزى با بیان اینکه خودروى سوارى 
تیبا با سرعت غیرمجاز در سراشیبى گردنه اسدآباد در 
حال تردد بود که با رسیدن به پیچ به علت ناتوانى در 
کنترل وسیله نقلیه اقدام به استفاده از سیستم ترمز
 مى کند بیان کرد: اســتفاده از سیستم ترمز موجب 
چرخش این وسیله نقلیه به دور خود و ورود به مسیر 

عبورى خودروهاى خط مقابل مى شود.
رئیس پلیس راه استان همدان افزود: خودروى سوارى 
پراید که از سمت همدان به کرمانشاه در حال تردد بود 
با خودروى تیبا برخورد کرده و یکى از سرنشینان پراید 

جان خود را در این سانحه از دست مى دهد . 
ســرهنگ عزیــزى افــزود: دو تن از سرنشــینان 
پرایــد بــه شــدت زخمــى شــدند که پــس از 
انتقال بــه مرکــز درمانى جــان خود را از دســت

 دادند.

سى و یکم تیر گذشته چند زن و مرد که مدعى بودند از چنگ 
اعضاى یک باند گریخته اند، هراســان خود را به مأموران 

انتظامى رساندند و پرده از ماجرایى وحشتناك برداشتند.
به گزارش روز نو ، این افراد که تنها آشنایى و رابطه دوستى با 
یکدیگر داشتند در اظهارات خود ادعا کردند: «ما قصد داشتیم 
براى یکى از همراهانمان «جشن تولد» برگزار کنیم تا آن 
زن 35 ساله غافلگیر شود. به همین دلیل به همراه چند نفر 
از آشنایان و دختر 15 ساله آن زن برنامه ریزى کردیم تا این 
«پارتى تولد» را در منطقه تفریحى شاندیز برگزار کنیم. این 
گونه بود که شش زن و دو مرد به راه افتادیم اما خودرو 206 
براى عزیمت به شاندیز کافى نبود به همین خاطر از یکى 
دیگر از دوستانمان خواستیم به همراه ما در این جشن شرکت 
کند. او هم قبول کرد و چند نفر از ما داخل پراید نشستیم و 
حرکت کردیم اما در مسیر حرکت با یکى از دوستانمان که 
سوار بر موتورسیکلت بود روبه رو شدیم وماجراى جشن تولد 

را برایش بازگو کردیم. 
«س» با شنیدن این حرف ها گفت: «ما خانه اى ویالیى در 
جلگه باالى روستایى در منطقه «ده غیبى» داریم که کنار تپه 
واقع شده است و منظره اى زیبا دارد. مى توانید از آن مکان 
براى برگزارى جشن استفاده کنید.» ما هم قبول کردیم و به 
همراه او به سمت روستاى مذکور به راه  افتادیم ولى بعد از 
طى مسافتى هوا تاریک شد و بعضى از زنانى که همراهمان 
بودند از رفتن به «خانه باغ جلگه اى» منصرف شدند، وقتى 
موضوع را با «س» درمیان گذاشتیم او اصرار مى کرد که آنجا 
همه امکانات فراهم است و در واقع از بازگشت ما جلوگیرى 
مى کرد.در همین حال بود که ناگهان حدود ده نفر که سوار بر 
یک دستگاه پراید و چند موتورسیکلت بودند با قمه و چوب 
و چماق اطرافمان را محاصره کردند و با تهدید به مرگ از ما 

خواستند به سوى «خانه باغ جلگه اى» حرکت کنیم. 
یکى از آنها که «م. غ» نام داشت براى عملى کردن تهدید 
خود، با ته دسته کارد ضربه اى به سر «آ» زد. در حالى که دیگر 
چاره اى نداشتیم به همراه آنها به سوى «خانه باغ جلگه اى» 
به راه افتادیم. هوا کامًال تاریک شده بود که  ما را به آن خانه 
وحشتناك بردند. یکى از آنها به زن 35 ساله اى که همراه ما 
بود، گفت: «تو باید قربانى دیگران شوى! اگر به خواسته هاى 
ما تن بدهى با زنان و دختران دیگر کارى نداریم!» دو نفر از 
آن شیاطین، زن 35 ساله را به پشت خانه بردند و راننده پراید 
را نیز نزد خودشان نگه داشتند. ما هم از این فرصت استفاده 

کردیم و در تاریکى شب از آنجا گریختیم. 
در پى اظهارات شاکیان، مأموران انتظامى بالفاصله مراتب 
را به قاضى سیدجواد حسینى، معاون دادستان مشهد اطالع 
دادند و بدین ترتیب با صدور دستورهاى ویژه اى از سوى مقام 
قضائى، مأموران انتظامى شبانه وارد عملیات شدند. آنان وقتى 
«خانه باغ جلگه اى» را به محاصره درآوردند که تعدادى از 
متهمان با استفاده از تاریکى شب و فضاى باز دشت از محل 

گریخته بودند. 
در ایــن میان راننــده پراید به همــراه مرد 45 ســاله اى 
که مدعى بــود فقط براى دوســتانش مشــروب به این 
مکان آورده اســت درحالــى داخل باغ بــه دام افتادند که 
مشخص شــد  الســتیک هاى پراید او را پنچر کرده اند 
تا نتوانــد از محل بگریزد. زن 35 ســاله نیــز که از چنگ 
آنها رها شــده بود، از ماجرایى هولناك پرده برداشــت و 
از تجاوز به عنف گروهــى چهار نفره از متهمان ســخن 

گفت.
این زن 35 ساله در اظهاراتى تکان دهنده اضافه کرد: «وقتى 
دو نفر از شیاطین مرا به پشت آن خانه بردند و حدود 45 دقیقه 
مرا آزار دادند، دیگر همراهانــم از محل گریختند اما وقتى 
دوباره به داخل اتاق بازگشــتیم دو نفر دیگر از آنان به طرز 
بى شرمانه اى به آزار من پرداختند. وقتى به مرد 45 ساله که 
"و. ص" نام داشت و براى آن افراد شیطان صفت مشروب 
تهیه کرده بود، گفتم نگذارد بیشتر از این مرا آزار بدهند، با 
وقاحت گفت: "تا حاال که تحمل کــرده اى باز هم تحمل

 کن!"» 
در پى اظهارات ایــن زن جوان که مدعى بود همســرش 
پس از شنیدن ماجرا دو بار دســت به خودکشى زده است، 
مأموران عملیات ویژه در اقدامــى هماهنگ و غافلگیرانه 
موفق شدند طى چند روز گذشــته، برخى از عامالن اصلى 
پرونده آدم ربایى و تجاوز به عنف را دستگیر کنند. این افراد  
در مواجهه حضورى با زن 35 ســاله، شناسایى و با صدور 
قرار قانونى از ســوى قاضى دشــتبان روانه زندان شدند تا 
تحقیقات بیشترى درباره زوایاى تاریک این پرونده صورت 
گیرد.در همین حال قاضى شعبه 409 مجتمع قضائى شهید 
بهشتى مشهد با تأیید دســتگیرى تعدادى از متهمان این 
پرونده گفت: «هنوز عملیات پلیســى با صدور دستورات 
ویــژه قضائى براى دســتگیرى دیگر افراد فــرارى ادامه

 دارد.» 

درگیرى دو پســر عمو در «ایوان» یک جنایت خانوادگى 
را رقم زد.

ساعت 18و30دقیقه یک شنبه 9 شهریور ماه امسال در یکى 
از روستاهاى شهرستان ایوان یک درگیرى مرگبار بین دو 
پســر عمو به مأموران پلیس مخابره شد و خیلى زود تیمى 

از مأموران براى بررسى هاى بیشتر در محل حاضر شدند.
مأموران با حضور در محل با جسد پسر جوانى روبه رو شدند 
که مشخص شد که وى از سوى پسر عموى 21 ساله اش 

هدف ضربه چاقو قرار گرفته است.
رئیس پلیس اســتان ایالم با اعالم این خبر گفت: مأموران 

پس از تحقیقات ابتدایى پى بردند که این درگیرى مرگبار 
خانوادگى بوده و خیلى زود عامل جنایت دستگیر شد.

سردار نورعلى یارى اظهار داشت: در این پرونده دو پسر عمو 
ابتدا به علت اختالفاتى که با هم داشتند درگیرى لفظى پیدا 

کردند و در ادامه این جنایت رقم خورده است.
وى در ادامــه افــزود: متأســفانه امروز آســتانه تحمل 
برخى افراد در اســتان بســیار پایین اســت به طورى که 
درگیرى این دو  نفر که رابطه آشــنایى نیز با هم داشــتند 
از یک مشــاجره لفظى شــروع و به این حادثه ناگوار ختم

 شده است.

3 دوست در نقشه اى کثیف جوان مهابادى را با ساطور 
ناکار کردند و یک روز بعد او را زنده زنده سوزاندند.

هنوز مردم در شــوك حادثه تلخ قتــل «آتنا» دختر 
بچه خردسال پارس آبادى بودند که خبر قتل جوانى 
حدوداً 19 ســاله در مهاباد توجهات را به سمت خود 
جلب کرد. صادق برمکى جوان 19 ساله مهابادى که 
چند روز قبل خبر قتل او مردم مهاباد را در شوك فرو

 برد.
«صادق» و قاتــالن که دوســتان صمیمى چندین 
ساله بودند شب حادثه باهم قرار داشــته و به بیرون 
شهر رفتند. اینکه در این میان چه اتفاقى رخ مى دهد 
هنوز مشخص نیست ولى بنا به دالیل نامعلومى با هم 
درگیر مى شوند. در این لحظه یکى از سه نفر دستگیر 
شده با ساطور ضربه اى به سر مقتول زده و او را زخمى 
مى کند سپس هر سه نفر به بدترین شکل ممکن با او 
درگیر شــده و ضربات متعدد ساطور و چاقو به مقتول 
وارد کرده و او را در کنار جاده رها مى کنند و به شــهر 

بر مى گردند.
فرداى آن روز دوباره بر سر جســد حاضر شدند و در 
حالى که هنوز زنــده بوده و نفس هــاى آخر خود را 
مى کشید با ریختن بنزین جسد نیمه زنده او را به آتش 
مى کشند. اوج شقاوت و سنگدلى قاتالن در این حادثه 
زمانى مشخص مى شــود که از این اقدام خود فیلم 
گرفته و اقدام به گرفتن ســلفى با جسد در حال آتش

 مى کنند.
فرداى آن روز چوپانى در مسیر روزانه خود با جسمى 
سوخته برخورد مى کند. زمانى که نزدیک تر مى شود 
متوجه مى شود جسد یک انسان است که به صورت 
کامل سوخته اســت. بنابراین بالفاصله پلیس را در 
جریان حادثه گذاشــته و در این زمینه پرونده اى در 
پلیس آگاهى مهاباد باز مى شود. از طرف دیگر زمانى 
که خانواده مقتول از عدم بازگشــت او به خانه نگران 
و سراسیمه هســتند به پلیس مراجعه کرده و موضوع 

را مطرح مى کنند. پلیس آگاهى مهاباد نیز در اقدامى 
سریع و جسورانه با پیگیرى ســرنخ هاى موجود در 
کمتر از 24 ساعت قاتالن را دستگیر و تحویل دستگاه 

قضائى مى دهد.

گفته مى شود؛ پس از دســتگیرى قاتالن، با بازیابى 
فلش ممورى هــاى همــراه قاتالن کــه از حادثه 
فیلمبردارى کرده بودند فیلــم کامل و تصاویر حادثه  

به دست مى آید.

 مهاباد درشوك جنایت 3 ساطور زن قاتل

 جوان 19 ساله را 
زنده زنده در آتش سوزاندند

قاتل 2 زن و یک کودك تجریشى در لیست اعدام 

قاتل دو زن و یک کودك در تجریش تهران در لیست 
اعدام قرار گرفت. با پیگیرى هاى خانواده قربانیان از قوه 
قضائیه، این مرد قرار اســت در ماه صفر به دار مجازات 

آویخته شود.
اسفند ماه سال 93 دو خانه در گالبدره دچار آتش سوزى 
شد که بعد از اطفاى حریق مأموران آتش نشانى با جسد 
دو زن و یک پسر روبه رو شدند که قبل از آتش سوزى 

به قتل رسیده بودند.
ســاعتى بعد از حضور آتش نشــانى مرد جوانى به نام 
«مهدى» 28 ســاله به محل جنایت آمد و قصد برهم 
زدن صحنه جنایت داشــت که بازپرس ویژه قتل به او 

مشکوك شد و دستور دستگیرى اش را داد.
با انتقال متهم به اداره آگاهى، مهدى به قتل زن جوان به 
همراه پسر بچه اش و مادرشوهر او اعتراف کرد و انگیزه 

جنایت خونین خود را سرقت عنوان کرد.
متهم در تشــریح جنایت گفت: «به خانه دوستم رفتم 
هنگامى که با زن دوســتم روبه رو شدم من را به داخل 

دعوت کرد تا منتظر آمدن دوســتم شــوم. نمى دانم 
چطور فکر ســرقت به ذهنم رســید و همسر دوستم را 
با ســیم خفه کردم و طالهاى وى را به ســرقت بردم. 
زمانى که قصد خارج شدن از خانه را داشتم مادر دوستم 
که واحد روبه رویى بود من را شــناخت و مجبور شدم 
براى اینکه شناســایى نشــوم او را با 18 ضربه چاقو از 
پاى در بیاورم و طالهاى زن میانســال هم به سرقت

 ببرم.»
وى در ادامه گفت: «نمى دانم آن روز چه مرگم بود در 
حال خارج شــدن از مهلکه بودم که پسر بچه دوستم از 
مدرسه تعطیل شد و به خانه آمد که با چاقو شاهرگ او 
را زدم و بچه دوستم را هم به قتل رســاندم، بعد از این 
ماجرا شیر گاز را بریدم و منتظر منفجر شدن خانه شدم، 
وقتى که خانه منفجر شــد از آنجا فرار کردم. ساعاتى 
بعد به براى اینکه بدانم چه خبر شــده بــه قتلگاه رفتم 
و مى خواســتم بدانم آیا از خودم سرنخى به جا گذاشتم 
که مأموران مــن را به عنوان متهم اصلــى این پرونده 

دســتگیر کردند و در بازجویى ها به جرم خود اعتراف
 کردم.»

همسر داغ دیده که سه سال است منتظر اعدام این جانى 
اســت، به همراه خانواده اش براى دادخواهى به مقابل 
قوه قضائیه رفتــه بودند، گفت: «چند مــاه پیش قاتل 
همسر، مادر و پسرم به قصاص و پرداخت دیه محکوم 
شد، با اینکه پرونده به شوراى احکام رفت و تمام مراحل 
قضائى خود را طى کرد نمى دانم چرا قاتل خانوداه ام را 
اعدام نمى کنند، در این مدت به هر درى که فکرش را 
مى کنید زدم من فقط مى خواهم بدانم چرا اعدام چنین 
قاتلى این همه زمان مى برد اما قاتل "آتنا" و امسال آن 

سریع به جزاى خود مى رسند.» 
در ادامه خانواده و آشنایان مقتول براى روند پرونده شان 
به معاونت قوه قضائیه مراجعه کردند و بعد به دادستانى 
رفتند که مقام هاى مســئول اعالم کردند که این قاتل 
در لیســت اعدام قرار دارد و در ماه صفــر به مجازات 

خواهد رسید.

جان باختن
 3 عضو

 یک خانواده در تصادف

خودکشى 
مادر و کودك در قزوین  

تجاوز دسته جمعى به یک زن در یک باغ

درگیرى پسرعموها به جنایت ختم شد

پلیس، رشوه 11 میلیون تومانى را رد کرد

مرگ نوجوان 13 ساله در اثر سقوط باند بلندگو 

راننده سرویس مدرسه، پلیس را زیر گرفت

تالش مادر و کودك براى خودکشى در کانال آب 
قزوین ناکام ماند.

این مادر به همراه دختر شش ساله اش دیروز صبح 
قصد داشــت با پریدن در کانــال آب در بلوار امام 
خمینى(ره) ( نوروزیان ) قزوین به زندگى خود پایان 
دهد که با اطالع مردم و دخالت پلیس و آتش نشانى 
از این کارمنصرف شــد. این مادر و دختر به نیروى 
انتظامى و اورژانس اجتماعى تحویل داده شدند. از 
ابتداى امسال تا کنون 19 نفر با سقوط در کانال هاى 
آبیارى دشت قزوین، رودخانه ها و سد هاى استان 

غرق شده اند.



فناورىفناورى 15153051 سال چهاردهمسه شنبه  11 مهر ماه   1396

سامسونگ یک حســگر دوربین جدید ساخته که باعث 
مى شود دوربین گلکسى S9 شگفت انگیزتر شود، اما آیا 
ویژگى جدید براى برترى بر آیفون X کافى خواهد بود؟

نبرد فعلى در صنعت گوشى هاى هوشمند بین سامسونگ 
نوت 8 و آیفون X اســت، اما یک گــزارش مى گوید 
سامسونگ در حال کار بر روى گلکسى S9 است تا آن 
را به عنوان پرچمدار جدید و با قابلیت رقابت بیشــتر با 

پرچمدار اپل معرفى کند.
دوربین هاى گوشى هاى هوشمند گلکسى سامسونگ 
مدتهاست یکى از نقاط قوت در زمینه فروش آن هستند و 

این روند احتماًال با گلکسى S9 تغییر نخواهد کرد.
سامســونگ یک حســگر دوربین جدید را ساخته که 
مى تواند فیلم هــا را تا 1000 فریــم در ثانیه ضبط کند، 
در حالى که آیفون X  قابلیت ضبــط فیلم با 240 فریم 

بر ثانیه را دارد.
این حسگر براى تولید انبوه در ماه نوامبر برنامه ریزى شده 
اســت که آن را براى عرضه همراه گلکسى S9 در ماه 

مارس یا آوریل 2018 آماده خواهد کرد.
قابلیت ضبط با 1000 فریم در ثانیه به این معنى اســت 
که دوربین گلکسى S9 قادر به گرفتن ویدئوهاى بسیار 
دقیق و با جزئیات است و راه هاى جدیدى را براى کاربران 
براى تنظیم و ادیت فیلم هایشــان فراهم مى کند. این 
 S9 حسگر همچنین اجازه مى دهد که دوربین گلکسى
ویدئوهاى حرکت آهسته (slow motion) را تا 40 

برابر بهتر تصویربردارى کند.
حسگر جدید دوربین، با این حال براى اولین بار در گلکسى

S9 تعبیه نمى شود، بلکه محصول شرکت رقیب، یعنى 
سونى و در مدل «Xperia XZ1» نیز وجود دارد. این 
گوشى هوشمند داراى یکى از بهترین دوربین هاى موجود 

در بازار شناخته مى شود.
سنسور طراحى شــده توسط سامســونگ داراى یک 
طراحى سه الیه با پردازش منطقى و حافظه روى تراشه 
اســت. با توجه به حافظه اى که در تراشــه ساخته شده 
است، حســگر قادر خواهد بود قبل از اینکه فیلم توسط 
برنامه دوربین گلکسى S9 ذخیره شود، آن را با سرعت 
باال به صورت درجا ذخیره کند. این بدان معناســت که 
ضبط ویدئوى حرکت آهســته به تنها چند ثانیه محدود 

مى شود.
حسگر دوربین جدید سامســونگ، بازار گلکسى S9 را 
به خوبى تأمین خواهد کرد، اما با ضبط ویدئوى حرکت 
آهسته، این ویژگى ممکن اســت به تنهایى و به اندازه 

کافى براى ایستادن در برابر آیفون X  کافى نباشد.
احتماًال دوربین ارتقا یافته تنها ویژگــى جدید در مورد 
گلکســى S9 نخواهد بود، هرچند که قبًال گزارش شده 
است که اندازه و کیفیت صفحه نمایش همانند گلکسى 

S8 خواهد بود.
براى آن دسته از طرفداران سامســونگ که نمى توانند 
چند ماه صبر کنند تا یک گوشى هوشمند جدید خریدارى 

کنند، گلکسى نوت 8 در دسترس است.
براى کســانى هم که در مورد آزار دهنــده بودن دکمه 
Bixby نگران بودند، سامسونگ خوشبختانه روشى را 
براى غیرفعال کردن آن در اختیار کاربران گذاشته است.

بد نیست بدانید که ساخت یک تصویر سه بعدى 
از روى یک عکس دو بعدى کار بسیار مشکلى 
است زیرا یک عکس دو بعدى عمًال نمى تواند 
احساســات نمایان روى چهــره را از زوایاى 

مختلف به درستى نشان دهد. 
اما حاال یــک تیــم تحقیقاتى در دانشــگاه

 University of Nottingham موفق 
شــدند ابزارى تولید کنند که قادر است تنها با 
یک عکس دو بعدى، مدلى سه بعدى از صورت 

فرد خلق کند.
هوش مصنوعى، فناورى اصلى مورد استفاده 
در این برنامه است که پیرامون ساختار صورت 
انســان آموزش دیده و مى تواند آن را تحلیل 
کند. این تیم تحقیقاتى انگلیسى با ارائه چندین 
عکس پرتره صورت انسان به همراه مدل هاى 
سه بعدى آنها به سیستم این ابزار، موفق شدند 
نحوه تبدیل یک عکس دو بعدى به سه بعدى را 

به آن آموزش دهند.
قابلیت تبدیــل عکس هاى دو بعدى به ســه 
بعدى مى تواند در بسیارى از برنامه ها در دنیاى 
دیجیتال کاربرد داشــته باشــد، از آواتارهاى

ســه بعدى گرفته تــا بازى هــاى ویدئویى، 
برنامه هــاى مخصــوص واقعیت افــزوده یا 
شبکه هاى اجتماعى واقعیت مجازى. همچنین 
اگر فناورى هوش مصنوعى روزى بتواند عکس 
اشــیا (و نه فقط صورت) را از حالت دو بعدى 
به ســه بعدى تبدیل کند، خلق هر نوع محیط 
مجازى نیز آســان تر مى شود و به عبارت دیگر 
مى توان گفت مرحله جدیدى در این حیطه از 

فناورى آغاز خواهد شد.

پالس شرکت اپل، اعالم کرد که دوربین به کاررفته در نسخه  بزرگ تر پرچمدار جدید کوپرتینونشین ها (آیفون 8 پالس)، 
بهترین نمونه  در دنیاى گوشى هاى هوشمند محسوب مى شود که این وبسایت تاکنون در البراتوار تخصصى خود مورد 
 DxOMark بررسى قرار داده است. آیفون 8 پالس با کسب امتیاز 94، رکورد جدیدى را در تست هاى موبایل وبسایت
به نام خود ثبت کرد. ناگفته نماند که آیفون 8، برادر کوچک تر این گوشــى نیز عملکرد موفقى در این تست ها داشته 
و امتیاز کلى 92 را کسب کرده است. آیفون 8 پالس با این نتیجه از گوشى هاى گوگل پیکسل، اچ تى سى یو 11 (هر دو 

با امتیاز 90)، آیفون 7 (با امتیاز 85) و آیفون 8 پالس (با امتیاز 88) نیز پیشى گرفت.
طبق اعالم وبسایت DxOMark، گوشى هاى آیفون 8 و آیفون 8 پالس، عملکرد بهترى در زمینه  ثبت صحنه هاى 
اچ دى آر دارند. مقایسه انجام  شده نشان از آن دارد که آیفون 8 و آیفون 8 پالس جزئیات و اکسپوژر کلى بهترى را نسبت 

به آیفون 7 پالس ارائه مى دهد؛ اما عملکرد آن در این زمینه با گوشى گوگل پیکسل برابرى مى کند.
متخصصان وبسایت DxOMark معتقدند که اکســپوژرهاى دوربین آیفون 8 پالس در محیط هایى با نور کم، در 
 (Underexposure) حالت کلى دقیق  هستند؛ اما در شرایطى با نور بسیار کم، گاهى اوقات شاهد اکسپوژر ضعیف
هستیم. طبق ادعاى DxOMark، آیفون 8 پالس در زمینه ثبت افکت بوکه که در آن سوژه در پیش زمینه شارپ 
شده و پس زمینه محو یا بلور مى شــود، بهترین عملکرد در بین تمام گوشــى هایى دارد که این وبسایت تاکنون مورد 

آزمایش قرار داده است.
براساس گزارش وبسایت DxOMark، آیفون 8 پالس از طریق جلوگیرى کامل از به وجود آمدن سایه  رنگ قابل 

رؤیت، در قیاس با آیفون 8، عملکرد تقریباً بهترى را در زمینه  ثبت رنگ ها دارد.
DxOMark، آیفون 8 پالس را انتخابى بى نظیر براى نیازهاى هر عکاسى مى داند که از گوشى هوشمند براى ثبت 

تصاویر استفاده مى کند. در گزارش این وبسایت چنین آمده است:
آیفون 8 پالس از کیفیت خارق العاده  تصاویر، قابلیت بزرگنمایى براى کسانى که تمایل به نزدیک شدن به سوژه  خود 
دارند و قابلیت بى نظیر حالت پرتره براى ثبت افکت هاى هنرى بهره مى برد. این گوشى تقریباً در تمامى زمینه  ها، 
در صدر لیست امتیازدهى ما قرار مى گیرد. نرم افزار پیشــرفته این گوشى، امکان به جا گذاشتن عملکردى 

استثنایى در ثبت صحنه هاى اچ دى آر و شناسایى چهره را به آن مى دهد.
وبسایت DxOMark مدعى است که تاکنون کیفیت تصاویر و ویدئوهاى مربوط به بیش از ده هزار 
دوربین، لنز و گوشى هوشمند را مورد ارزیابى قرار داده و نتایج آزمون هاى آن عموماً  مورد احترام است. 
این شرکت همچنین محصوالتى مانند دوربین DxO ONE را به فروش مى رساند که توانایى اتصال 

به آیفون از طریق پورت الیتنینگ را دارد.

تاکنون چند مرتبه در زمان نوشتن یک ایمیل، پاسخگویى به یک پرسش یا اظهارنظر 
درباره موضوعى شکاك شده اید که آیا از واژه درستى استفاده کرده اید یا خیر؟ بدون 
شــک به کارگیرى واژگان بى ارتباط در یک جمله (انگلیســى) تنها به این موضوع 
داللت دارند که شما در آن زبان ضعیف هستید، اما براى این مشکل یک راه حل کامالً  

ایده آل وجود دارد.
افزونه WriteFull به شما کمک مى کند از مناسب ترین واژگان در جمالت خود 
استفاده کنید. این افزونه رایگان مرورگر کروم که نسخه هاى ویندوزى، لینوکسى و 
 Google مک آن در دسترس قرار دارد از طریق به کارگیرى بانک هاى اطالعاتى
Books، Google News و Google Web به شما کمک مى کند بهترین 
لغات را پیدا کنید. زمانى که این افزونه را نصب کردید، کافى است متنى را انتخاب کرده 
و کلیدهاى Ctrl+Shift+Space را فشار داده یا از نوار ابزار افزونه استفاده کنید. در 

ادامه افزونه موردنظر به شما اعالم مى دارد عبارتى که نوشته اید تاکنون 
چند مرتبه در بانک هاى اطالعاتى یاد شده به کار گرفته شده 

است. در ادامه مترادف هایى را براى هر یک از لغات منحصر 
به فرد پیشنهاد مى دهد. این کار به شما اجازه مى دهد دو 
جمله را با یکدیگر مقایسه کرده و در ادامه جمله اى که 

فکر مى کنید مناسب تر است را انتخاب کنید. 

آیا گلکسى S9 مى تواند آیفون X را شکست دهد؟

ProjectCamera\Android camera Paid عنوان یک دوربین نوآورانه براى سیســتم عامل اندروید مى باشــد که توســط 
assusdan با قیمت 0,99 دالر در مارکت بزرگ گوگل پلى منتشر شده اســت. مجموعه قابلیت هاى به کار رفته در این دوربین هوشمند به 

کاربران اجازه مى دهد تا بدون داشتن هیچ گونه امکانات خاصى تصاویرى با کیفیت و فوق العاده را از اطراف خود به ثبت برسانند. محیط بسیار ساده 
این اپلیکیشن باعث شده است که بسیارى از افراد بدون نیاز به دانش خاصى در زمینه عکاسى به ثبت تصویر پرداخته و لحظات شاد خود را با دیگران 

به اشتراك بگذارند.
 از مجموعــه امکانات این دوربین که مى تــوان از آن در اندروید 5,0 و باالتر اســتفاده نمود حالت اچ دى آر مى باشــد ؛ این حالت باعث مى شــود که 

تصاویر بســیار جذاب و حرفه اى تر به نظر رســیده و بیننده فکر کند که یک عکاس زبده آن را به ثبت رسانده اســت. در صورت نیاز صداى شاتر دوربین 
را خاموش کرده و با راهنمایى هــاى الزم دوربین را در جهت صحیح براى نور گیــرى کافى قرار دهید! از تنظیم نور صفحه گرفتــه تا تعادل رنگى همه چیز 
به عهده شــما بوده و مى توانید هر چیزى را به دلخواه و نیازتان تغییر دهید! اگر به نبال یک برنامه دوربین عالى و متفاوت براى دســتگاه اندرویدى تان هستید

 ProjectCamera\Android camera را از دست ندهید.
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کیفیت نگارش خود را 
از طریق این افزونه کروم

 بهبود بخشید

افزونه استفاده کنید. در  یا از نوار ابزار ر
اعالم مى دارد عبارتى که نوشته اید تاکنون  زو موردنظر بهشما

مرتبه در بانک هاى اطالعاتى یاد شده به کار گرفته شده 
 در ادامه مترادف هایى را براى هر یک از لغات منحصر 

 پیشنهاد مى دهد. این کار به شما اجازه مى دهد دو 
با یکدیگر مقایسه کرده و در ادامه جمله اى که 

کنید مناسب تر است را انتخاب کنید. 

سه بعدى سازى 
صورت با یک عکس

وبسایت DxOMark با بررسى عملکرد
 دوربین آیفون 8 و آیفون 8 پالس

kوبسایت DxOMark با بررسى عملکرد
آ آ

همزمان با آغاز ماه محرم الحرام 
و ایام سوگوارى اباعبدا... الحسین (ع)، 
سرویس و اپلیکیشن «زائر» رونمایى شد.

این سامانه با هدف گسترش آگاهى و بهبود 
کیفیت ســفر به عتبات عالیات براى زوار 
بارگاه متبرك امام حســین (ع) ارائه شده 

است.
نمایش اطالعات کاربردى پیش از ســفر، 
حین سفر و بعد از سفر از مزایاى دیگر «زائر»  

است. 
همچنیــن ارائه اطالعات مــکان محور در 
خصوص مواکــب، عمودها، حمــل و نقل، 
خدمات عمومى، بهداشت و درمان، فرهنگ و 
آموزش و موارد مورد نیاز دیگر، از ویژگى هاى 

این خدمت است.
براى اســتفاده از این خدمات، زائران باید 
عدد 2 را به سرشــماره پیامکى 400042 

ارسال کنند.
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منبع: ایرنا

منبع: مهر

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

منبع: ایسنا

منبع: میزان 

منبع: مهر

منبع: ایرنا

بازنمایى واقعه کربال و خیمه سوزان در شیراز 

مراسم 
شام غریبان 

در تهران 

ذوالجناح خوانى 
روز عاشورا در 
روستاى پاریمه، 

منطقه چالو 
از توابع 

شهرستان آمل  

ن عاشوراى حسینى در میدان شهید تهرانى مقدم 
تجمع عظیم عزادارا

سنت گل مالى روز عاشورا در لرستان 

گردشگران خارجى در 
عزادارى عاشوراى حسینى در اصفهان

 مراسم شام غریبان 
در حرم مطهر 
امام رضا(ع)

تودیع و معارفه 
استاندار تهران 

زان
: می

بع
من


