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یحیى جواب کارهایش را پس مى دهدآغاز بارش ها   از فردامهران رجبى: میزان خشونت «خانه پدرى» باالست40 میلیون ایرانى کاربر تلگرام هستند 8  اشتباه که سالمت چشم را به خطر مى اندازد ورزشاستانفرهنگ سالمت جهان نما

رشد اقتصادى بدون «پژوهش» میسر نیست 

اصفهان روى گسل نیست امـا...
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دغدغه اى به نام ساطور و      
چاقوى ضامن دار!

رابطه آلودگى هوا
 با سینوزیت هاى مزمن

ماذا فــاذا بزرگوار؟!

4

نگاهى به عملکرد امیر قلعه نویى در نقل و انتقاالت امسال و سال هاى گذشته نشان مى دهد وقتى برخى رسانه ها سرمربى
 ذوب آهن را به «بنجل خرى» متهم مى کنند خیلى هم بیراهه نمى گویند. در خبرها آمده بود که بختیار رحمانى از پیکان جدا 

شد و چند ساعت بعد به طور رسمى به ذوب آهن پیوست. او در حالى در اصفهان شاگرد امیر قلعه نویى شد که یک نیم فصل کامًال 
معمولى را در پیکان پشت سر گذاشت و فصل گذشته هم در استقالل و فوالد خوزستان یک ناکام تمام عیار بود. 5

پشت پرده قاچاق 
از راه  گمرك

2

مختومه شدن21درصد پرونده هاى طالق در اصفهان

چرا هاشمى نسب به سپاهان و ذوب آهن نرفت؟

رئیس فراکســیون مبارزه با مفاسد اقتصادى در 
نشست خبرى، آمار رسمى قاچاق کاال از مبادى 

گمرك کشور را تشریح کرد.
امیر خجســته با اشــاره به اینکه واردات قاچاق 
از مبادى رســمى به صــورت میانگین 70 تا 
90 درصد بــه صورت انحصــارى انجام 
مى شود، گفت: خودرو یکى از مواردى 
اســت که به طــور مــداوم و از راه هاى 

مختلف به صورت قاچاق وارد مى شود.
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پلمب قهوه خانه ها مى شکندپلمب قهوه خانه ها مى شکند
نتیجه دیدار نماینده اصفهان با دادستان کل کشور؛نتیجه دیدار نماینده اصفهان با دادستان کل کشور؛
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مدیرکل راه و شهرسازى: هر3ماه یک بار،150 پس لرزه در استان اتفاق م ى افـتد

کنایه هاى بازیگر «آذر» 
به نیکى کریمى:

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد: شرکت هاى پیمانکارى واجد صالحیت را جهت انجام خدمات جدول 
ذیل به استناد قانون برگزارى مناقصات و آئین نامه معامالت شناسایى و رتبه بندى نماید.

به منظور ارزیابى توان اجراى کار پیمانکاران متقاضى، از کلیه شرکت هاى ذیربط که ظرفیت آماده به کار در این زمینه 
دارند دعوت مى شود: 

اسناد فراخوان را از طریق سایت هاى زیر دریافت و تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه 1396/10/04 به آدرس: اصفهان 
چهارباغ عباسى- خیابان عباس آباد- ساختمان شماره 3 توزیع برق شهرستان اصفهان طبقه همکف- دبیرخانه تحویل 

یا ارسال نمایند. جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 32216102- 031 واحد مناقصات تماس حاصل فرمایید.
http://tender.tavanir.org.ir 1- سایت اینترنتى معامالت توانیر به آدرس

http://iets.mporg.ir 2- سایت اینترنتى پایگاه ملى مناقصات ایران به آدرس
http://eepdc.ir 3- سایت اینترنتى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به آدرس

در ضمن پس از جلسه ارزیابى کیفى و انجام بررسى هاى الزم به شرکت هایى که در ارزیابى کیفى برنده شوند جهت تهیه 
ضمانتنامه و ارائه پیشنهاد قیمت اطالع رسانى خواهد شد.

* مستندات ثبتى شرکت شامل اساسنامه، آگهى ثبت روزنامه، صاحبان امضاى مجاز، کد اقتصادى و...
* مستندات معرف توان مالى شرکت شامل ترازنامه و...

* مستندات معرف توان عملیاتى شرکت شامل چارت سازمانى، تعداد پرسنل مرتبط، میزان تحصیالت، سابقه کارى و...
* رزومه کارى شرکت و سوابق کارى مرتبط همراه با تأییدیه هاى الزم و داشتن تجربه کافى و مرتبط با موضوع فراخوان
* گواهینامه هاى اخذ شده اعم از گواهینامه صالحیت پیمانکارى وزارت کشور، گواهینامه تأیید صالحیت و گواهینامه 

صالحیت ایمنى وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعى
* سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد فراخوان مندرج مى باشد.

* به مدارك فاقد امضاء، مخدوش و پیشنهاداتى که بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد 
شد.

* شرکت کنندگان در فراخوان مى بایست دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکات با مراجعه به سایت شرکت و یا تماس 
با واحد مناقصه و مزایده، از آخرین اصالحات احتمالى اسناد مطلع گردند، در غیر این صورت مسئولیت عدم رعایت این 

بند به عهده مناق صه گران مى باشد.

فراخوان ارزیابى کیفى مناقصهردیف

شناسایى پیمانکار جهت واگذارى فعالیت هاى مرتبط با سرویس و تعمیرات روشنایى معابر در سطح شرکت1

تاریخ توزیع اسناد: 1396/09/22
مهلت تحویل اسناد به تدارکات: حداکثر تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 1396/10/04

روابط عمومى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان روابط عمومى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 

فراخوان عمومى دعوت به ارزیابى کیفى مناقصه گران
شماره: 9661014

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 

آگهى فراخوان عمومى
شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 

آگهى فراخوان عمومى
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متأسفم که متأسفم که 
دغدغهدغدغه

 یک انسان  یک انسان 
فقط بستن فقط بستن 
«کلوزآپ» است«کلوزآپ» است

قلعه نویى این استراتژى شکست خورده را کنار بگذارد 
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رئیس فر
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امیر خجس
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مختلف به

فساد با حرف فساد با حرف 
محو نمى شودمحو نمى شود
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ى دهد وقتى برخى رسانه ها سرمربى
ده بود که بختیار رحمانى از پیکان جدا 

میر قلعه نویىشد که یکنیمفصل کامًال 
 یک ناکام تمامعیار بود.

ن ر پسررررررررز ر ب ی ر ى

وقتى «مریم دو سر دهلیز» و «سکینه معرف» 
خودروهاى لوکس و لباس، قاچاق مى کنند
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وزیر کشــور در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سئوال 
که گفته مى شود داعش درحال انتقال به سایر کشورها 
از جمله افغانستان و پاکستان است آیا تمهیدات خاصى 
براى مرزها پیش بینى شده است؟اظهارداشت: در مسئله 
گروه هاى تروریســتى گروه هایى همچــون القاعده، 
طالبان و داعش از نظر امنیتــى داراى اهمیت فراوانى 
هســتند که تحرکات این گروه هــا را رصد و تحوالت 

داخلى آنها را پیگیرى مى کنیم.
عبدالرضا رحمانــى فضلى افزود: یقینًا شکســت این 
گروه هاى تروریســتى در عــراق و ســوریه موجب 
مى شود که آنها روش، شیوه و اقدامات جدیدى را انجام  

داده و دامنه فعالیت خود را به ســایر کشورها گسترش
دهند.

وى ادامه داد: همچنیــن به دنبال این هســتند که با 
عضوگیرى هایى در برخى مناطق جدید، این منطقه ها 
را مرکز فعالیت خود کنند لذا اکنون با توجه به همکارى 
وسیعى که بین ایران، سوریه، ترکیه و روسیه در منطقه 
ایجاد شده شــاهد اتحاد و هم پیمانى خوبى هستیم از 
طرفى دولت افغانستان و پاکستان مصمم هستند با این 
گروه هاى تروریســتى به صورت جدى برخورد شود و 
ایران با تسلطى که برروى این موضوع دارد همواره این 

تحرکات را تحت رصد خواهد داشت.

مؤســس تلگرام با افتتاح دفتر جدید خود در دبى اعالم 
کرد این پیام رسان محبوب موبایلى را نمى فروشد. 

خبرنــگار «بلومبــرگ» در طبقــه بیســت و ســوم 
آســمانخراش «مدیا ســیتى» و در مراســم افتتاحیه 
دفتر جدیــد از «دوروف» درباره پیشــنهاد واتس آپ 
و اســکایپ براى خرید تلگرام به طور غیر مســتقیم 
پرســید که وى با صراحت اعالم کرد تلگرام فروشــى

 نیست. 
وى ارزش فعلى تلگرام را بین ســه تا پنج میلیارد دالر 
اعالم کرد اما تأکید کرد حتــى اگر 20 میلیارد دالر هم 

پیشنهاد دهند، آن را نمى فروشم. 

وى دلیــل نقل مــکان کردن بــه دبــى را آزاد بودن 
کمپانى از پرداخــت مالیات اعالم کــرد، هرچند وى 
تالش کرده اســت تــا شــهروند کارائیب نیز شــود. 
دوروف افــزود برایــش بســیار جالــب اســت که

 مى بیند ایرانى ها چقدرعالقه مند به این پیام رســان 
هستند. 

به گفته بلومبرگ بیــش از 40 میلیــون کاربر از 180 
میلیون کاربر تلگرام، ایرانى هســتند و بیش از نیمى از 
ترافیک اینترنت در ایران به دلیل بسته بودن فیسبوك 
و توییتــر، در اختیار این شــبکه پیام رســان موبایلى

است.

تحرکات گروه هاى 
تروریستى رصد مى شود

40 میلیون ایرانى 
کاربر تلگرام هستند

ترافیک و داعش
  انتخاب| محسـن هاشـمى، رئیس شـوراى 
شـهر تهران  به مسـئله ترافیک تهـران اشـاره کرد و 
گفت: به نظرم مشکل اصلى شهر ترافیک است که در 
حال تبدیل شدن به یک مسـئله امنیتى است و گاهى 
به شـوخى مى گویم که ترافیک بـراى امنیت تهران از 
داعش نیـز خطرناك تر اسـت. ماندن در ایـن ترافیک 
کالفگى هاى زیادى را ایجاد مى کند. ما نمى توانیم این 
ترافیک را حل کنیم بنابراین باید به یک آلترناتیو توجه 

کنیم و آن هم مترو است.

آمریکا در برجام مى ماند
  آفتاب نیوز| همزمـان بـا پایـان مهلـت 
«دونالدترامپ» به کنگره آمریکا براى بررسـى برجام، 
«رکس تیلرسون»، وزیر خارجه این کشور در دیدارى 
غیر علنى بـا دیپلمات هـاى آمریکایى با اعـالم اینکه 
آمریکا فعًال در برجام مى ماند تأکید کرده است که برجام 
نواقصى دارد که باید رفع شـود. تیلرسـون مدعى شـد 
شـرکاى اروپایى آمریکا از اجراى کامل برجام حمایت 
کرده اند. در همین حال «سـارا سـندرز»، سـخنگوى 
کاخ سـفید گفـت کـه دولـت آمریکاهیچ درخواسـتى 
از کنگـره بـراى ارائـه طرحـى در زمینـه بازگردانـدن 

تحریم ها نداشته است.

اخراج آقاى مدیر کل 
در جلسه سـتاد بحران اسـتان کرمان    ایسنا|
که بعد از وقوع زلزله شـدید در این اسـتان برگزار شد، 
استاندار این اسـتان با انتقاد شدید از وضعیت ارتباطات 
گفت: تـا 25 دقیقه پـس از زلزله نتوانسـتم بـا منطقه 
زلزله زده ارتباط برقرار کنم. رزم حسـینى با بیان اینکه 
در زلزلـه 6/1ریشـترى روز جمعه نیـز آنتن دهى تلفن 
همراه دچار مشـکل شـده بود افـزود: هفته گذشـته از 
وزارت ارتباطـات تعـدادى آمدنـد و چرخى در اسـتان 
زدند ورفتند. اسـتاندار کرمان در این جلسه توضیحات 
الهامـى، مدیـرکل ارتباطات و فـن آورى اسـتاندارى 
کرمـان را که دلیـل قطعى خطـوط ارتبـاط را ترافیک 
شـدید ارتباطـى مى دانسـت قانع کننـده ندانسـت و 
وى را از جلسـه سـتاد مدیریت بحـران اسـتان اخراج 

کرد.

«همشهرى» احتکار کرده؟
محمدجواد حق شناس، عضو شوراى شهر    ایلنا|
تهران در پاسخ به این پرسش که آیا خرید و ذخیره سازى 
و شاید احتکار کاغذ توسـط روزنامه همشهرى آن هم 
با توجه به گران شـدن این کاال بررسـى شـده است یا 
خیر؟ گفت: خانم خانه دارى که براى سه ماه خود برنج 
خریدارى مى کند آیا احتکار برنج کرده است؟ حتى اگر 
هم تصمیم بـه خریدارى ایـن میزان کاغذ بـا توجه به 
گران شدن قیمت این کاال باشد باز نشان دهنده هوش 
مدیریتى است که نخواسـته مهترین کاالى مورد نیاز 

مؤسسه خود را بعداً گران تر خریدارى کند.

گرانى بنزین قطعى نیست
مشـاور وزیر    باشگاه خبرنگاران جوان |
نفت گفت:تا این لحظه خبـرى مبنى بر افزایش قیمت 
حامل هاى انرژى در دولت وجود ندارد. مؤید حسـینى 
صدر اظهار داشت: اینکه گفته مى شود بر اساس الیحه 
بودجه سـال 97 از محـل افزایش قیمـت حامل هاى 
انرژى درآمد 110 هزار میلیارد تومانى براى دولت ایجاد 

مى شود واقعیت ندارد.

ادعاى جدید فرانسوى ها 
«ژان ایـو لودریان»، وزیـر امور خارجه    ایسنا|
فرانسـه مدعى شـد: ایران تالش مى کند تا یک محور 
نظامى ایجاد کند و نفوذ سیاسى خود را در خاورمیانه، از 
تهران از طریق عراق، سوریه و لبنان تا دریاى مدیترانه 
گسـترش دهد. لودریان در ادامه ادعاهـاى خود گفت: 
ایران بهتر اسـت به جاى دنبال کردن جاه طلبى هایش 
براى توسعه حضور نظامى در منطقه، به همراه روسیه، 
با سـازمان ملل براى برقرارى صلـح در مناطق جنگى 

سوریه همکارى کند.

توئیتر

رئیس فراکســیون مبارزه با مفاسد اقتصادى در نشست 
خبرى، آمار رســمى قاچاق کاال از مبادى گمرك کشور 

را تشریح کرد.
امیر خجسته با اشــاره به اینکه واردات قاچاق از مبادى 
رســمى به صورت میانگین 70 تا 90 درصد به صورت 
انحصارى انجام مى شود، گفت: خودرو یکى از مواردى 
اســت که به طور مداوم و از راه هاى مختلف به صورت 
قاچاق وارد مى شــود.  پنج هزار و 362 خــودرو لوکس 
همچون پورشــه، ولوو، بنز، بى ام و، رنو، تویوتا، نیسان و 
هیوندا به صورت قاچاق از سال 95 تا مهر ماه سال جارى 
به صورت قاچاق وارد کشور شــده است و این تنها یک 
نمونه قاچاق از مبادى رسمى، مناطق آزاد و گمرك است.

خجسته با بیان اینکه 600 خودرو پورشه و بنز به نام یک 
خانم روستایى با اسم «مریم دو سر دهلیز» که حتى براى 
نان شبش محتاج است،  وارد کشور شده است، گفت: این 
خودروها از طریق دبى وارد گمرك بوشهر و بندرعباس 
شده و این اقدام به صورت سیســتمى از طریق گمرك 

صورت گرفته است.
نماینده مردم همدان ادامه داد:  این خانم حتى در جریان 
نبوده اســت و این اقدام از طریق همکارى شبکه اى در 
گمرکات و سیســتم حاکم به صورت اســتفاده از کارت 

بازرگانى صورت گرفت.
وى اظهار داشت: «سکینه معرف» نمونه دیگرى است 
که با نام وى چند هزار کانتینر لبــاس به صورت قاچاق 
از گمرکات کشور از طریق بوشــهر و سجافى اهواز وارد 

کشور شده است.
خجسته افزود: 550 هزار وسیله خانگى در یکى از انبارهاى 
کرج به وســیله نیروى انتظامى کشف مى شود که بعد از 
بررسى مشخص مى شود این وســایل پروانه گمرکى با 
نام قطعات لوازم خانگى دارند، عوارض گمرکى وسایل 
خانگى 76 درصد بوده اما عوارض قطعات لوازم خانگى 
10 درصد است و این قاچاق از طریق مسیر سبز گمرکى 

انجام شده است.
خجسته با بیان اینکه بزرگ ترین قاچاق مربوط به اسباب 

بازى، کاغذ دیوارى و ظروف شیشــه اى اســت، گفت: 
کریستال و ظروف شیشــه اى در پنج هزار کانتینر تحت 
عنوان شیشه خرد و درپوش شیشه اى از گمرك و از طریق 

مسیر سبز گمرکى وارد کشور شده اند.
نماینده مردم همدان تأکید کرد: برخى با چسباندن مارك 
چینى به کریستال هاى آلمانى و چک، عوارض کمترى را 
براى واردات آن پرداخت مى کنند که یکى از این کانتینرها 
در اراك شناسایى شد و با پیگیرى ها دیگر کانتینرها نیز 

کشف شد.
وى با تأکید بر اینکه قاچاق ظروف کریستال از طریق سه 

هزار اظهارنامه که مربوط به چهار نفر بوده انجام مى شود، 
گفت:  «س.ح» یکى از این افراد است که چندین ماه در 
زندان بود و آن وقت وزیر ما مى گویــد قاچاق از مبادى 

رسمى انجام نمى شود.
خجسته اظهار داشت: شرکت کیان تالش خاورمیانه طى 
چهار ماه در گمرك خرمشــهر دو هزار و 500 اظهارنامه 
و هزاران کانتینر اموال لوکس با تبانى ســازمان یافته با 
مدیران گمرك را به کشور وارد کردند، ترخیص هزارها 
کانتینر کریستال لوکس از گمرك بندرعباس تحت عنوان 
درپوش شیشه اى، ظروف دهن گشاد، شیشه فالسک و 

ضایعات شیشه اى با تبانى ســازمان یافته از مسیر سبز 
گمرك وارد کشور شده است.

رئیس فراکســیون مبارزه با مفاســد اقتصادى و ادارى 
مجلس با اشاره به اینکه 18 دســتگاه بیهوشى با تبانى 
ســازمان یافته بدون مجوز وزارت بهداشــت با دو هزار 
دالر از گمرك فرودگاه امام(ره) توســط سلطان قاچاق 
تجهیزات پزشکى ترخیص شــده است، افزود: عبور 70 
درصد اظهارنامه گمرك از مســیر سبز بدون هیچگونه 
کنترل و بهانه تسهیل واردات منجر به خروج میلیاردها 

دالر ارز از کشور شده است.

وقتى «مریم دو سر دهلیز» و «سکینه معرف» خودروهاى لوکس و لباس، قاچاق مى کنند

پشت پرده قاچاق از راه  گمرك

از همان زمانى که در کانال تلگرامى بسیج    تابناك |
دانشجویى دانشگاه شریف، فهرست پنج سئوال اصلى مورد 
نظر دانشجویان از محسنى اژه اى، معاون اول قوه قضائیه 
و مهمان دانشجویان این دانشگاه به مناسبت روز دانشجو 
منتشر شد، مى شد پیش بینى کرد که از این جلسه چه باقى 

خواهد ماند.
جلسه دانشجویان بسیجى با محســنى اژه اى را اینگونه 
مى توان خالصه کرد: در ابتدا دانشجویان انتقادات و اتهاماتى 

را مطرح کردند که 
تکرار آن حتى اگر 
با موانع شرعى و 
اخالقــى همراه 
نبود، چون وصف 
مجرمانه دارد کمتر 
رســانه اى جرأت 
انتشار آن را دارد. 
در ادامه سخنگوى 
قــوه قضائیه به 
اتهامات و انتقادات 
ن  یا نشــجو ا د
پاسخ هایى داد که 

ظاهراً دانشجویان تمایلى به شنیدن آن نداشتند. نکته اصلى 
ماجراى روز دوشنبه دانشگاه شریف همین است، دانشجویان 
حرف هایشان را مى زنند و تمایلى هم به شنیدن پاسخ طرف 

مقابل ندارند.
اصالح طلبان چون تکرار محتواى جلسه را بازى کردن در 
پازل رئیس جمهور پیشین مى دانند، دوست دارند موضوع 
هرچه زودتر فراموش شود. اصولگرایان نیز که به طور تاریخى 
از درك تحوالت فضاى سیاسى کشــور عقب مانده اند، با 

فراموش کردن الگوى همیشگى رسانه اى خود در اتهام زنى 
به دیگران مى گویند: «دانشــجوى انقالبى ما فارغ البال 

ادعاى ضدانقالب را چونان حقیقت ازلى فریاد مى کند».
ظاهراً همگى دســت در دست صدا و ســیما تالش دارند 
فراموش کنیم که در نتیجه رفتارهاى سیاســیون در چند 
دهه گذشته، دانشجویان به عنوان مثالى از جامعه، توانایى 
و البته میل خود براى شنیدن صداى بسیارى از مقامات را از 
دست داده اند. آنها مانند دیگر مردم ایران، تصمیم خودشان 
را درباره همه گوینده ها 
گرفته اند و طبق همان 
تصمیم رفتار مى کنند.

یکى از جامعه شناسان 
نزدیک به اصولگرایان 
گفتــه اســت کــه 
دانشجویان دانشگاه 
آزادى از  شــریف 

 پیش آمده سوء استفاده 
کرده و در صدد ت حقیر 
و تمسخر مهمان خود 
بوده اند. فهرســتى از 
پنج، ده و یا صد نفر از 
مقامات سیاسى تهیه کنید و فرض کنید در جمع دانشجویانى 
که منتقد و مخالف او هســتند حاضر شده است، براى چند 
نفر از آنها این احتمال مى رود که هدف تحقیر و تمســخر 

قرار نگیرد؟
بعد از معاون اول قــوه قضائیه، همان دانشــجویان، این 
بار معــاون اول قوه مجریــه را براى حضور در دانشــگاه 
دعــوت کرده انــد. مى شــود انتظار جلســه بهتــرى را

 داشت؟

واقعیت جلسه اژه اى با دانشجویان 

نمایندگان مجلس شوراى اسالمى براى رفع ایراد شوراى 
نگهبان بر یک طرح، چاقوى ضامن دار و ساطور را از فهرست 
ادوات درگیــرى فیزیکــى و ضرب و جرح حــذف کردند.

 تبصره اى که مورد ایراد شوراى نگهبان قرار گرفته بود، حمل 
ادواتى مانند قمه، شمشیر، چاقوى ضامن دار، ساطور، قداره یا 
پنجه بوکس به منظور درگیرى فیزیکى و ضرب و جرح را جرم 
محسوب مى کرد. شوراى نگهبان در ایراد خود اعالم کرده بود 
اطالق این تبصره نسبت به ابزارى که استعمال مشترك دارد 

مثل ساطور اشکال دارد و خالف موازین شرع شناخته شد.
نمایندگان زنجان نیز به دلیل اســتفاده مشــترك چاقوى 
ضامن دار در مصارف خانگى خواســتار حذف آن از لیست 
ادوات درگیرى فیزیکى بودند. سرانجام با تصویب نمایندگان، 
چاقوى ضامن دار و ساطور از فهرست ادوات درگیرى فیزیکى 

حذف شد.
این طرح چندین بار مورد ایراد شوراى نگهبان قرار گرفته بود 
که موجب انتقاد الریجانى و برخى نمایندگان مجلس شد. 
رئیس مجلس پس از اصالح این ماده اعالم کرد در صورتى 

که مجدداً مورد ایراد شــوراى نگهبان قرار گیرد به مجمع 
ارسال خواهد شد.

به فکر مردم باشید
اما ایراد شوراى نگهبان به قانون مجلس در مورد سالح هاى 
سرد، موجب شــد تا محبى نیا، نماینده مجلس با تذکرى 
خاص اعتراض خود را بیان کند. او افزود: االن مسئله ساطور 
دغدغه اصلی ما شده اســت. به روح امام قسم، االن ربوي 
بودن بانک ها اشکال شرعی دارد. االن فسادهاي اقتصادي 
اشکال شرعی دارد. به روح رسول ا... قس م االن مسئله اصلی 

ساطور نیست.
این نماینده اصولگراي مجلس در حالی که همراه با بغض، 
فریاد می زد، تصریح کرد: اینگونه براي شــوراي نگهبان 
و مجلس شــأنی باقی نمی ماند. از آیت ا... یزدي، آیت ا... 
جنتی و سایر فقها و حقوقدان هاي شوراي نگهبان خواهش

 می کنم  به روح امام به فکر مردم باشید. این مملکت از دست 
می رود. مردم از این مملکت ناراضی هستند. 

دغدغه اى به نام ساطور و چاقوى ضامن دار!

حساب کتاب روى جریمه 
دولت پیش بینى کرده اســت در ســال آینده 
درآمدى برابر با سه هزار میلیارد تومان از محل 
جرایم رانندگى به دست بیاورد. از طرفى آمارها 
نشــان مى دهد در حال حاضر نزدیک به 19 
میلیون خودرو و 12 میلیون موتورســیکلت در 
ایران وجود دارد که جمع آنها 31 میلیون وسیله 
نقلیه را تشــکیل مى دهد. بر این اساس پیش 
بینى شده است به طور متوسط راننده هر وسیله 
نقلیه در سال آینده نزدیک به صد هزار تومان 

جریمه تخلفات رانندگى پرداخت کند. 

از چینى ها جلو افتادیم!
با ثبت ســیرجان و مریوان به عنوان شهرهاى 
جهانى گلیم و کالش، جمهورى اسالمى ایران 
گوى سبقت از چین را در این خصوص ربود و 
در حال حاضر رتبه نخســت شهرهاى جهانى 

صنایع دستى متعلق به کشورمان است.

استقبال مردم از 
فرزندخواندگى

مدیرکل دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان 
بهزیستى کشــور گفت: در حال حاضر حدود 
هزار و500 نوزاد در 34 شــیرخوارگاه سازمان 
بهزیستى در سراسر کشور نگهدارى مى شوند. 
محمد نفریه اظهار داشت: استقبال خوب مردم 
از فرزندخواندگى باعث شــده اســت تا تعداد 
نوزادان حاضر در مراکز شیرخوارگاه هاى کشور 

تا حدودى کاهش پیدا کند.

 آشپزخانه هاى نفرین شده
سردار محمدمســعود زاهدیان، رئیس پلیس 
مبارزه با مواد مخدر ناجا با بیان اینکه مواد مخدر 
صرفًا از مرزها وارد نمى شود، گفت: امروز اگر 
افغانستان تولید مواد مخدر نداشته باشد یا همه 
مرزها را هم ببندیم، باز هــم نمى توان گفت 
جلوى تولید و توزیع مواد مخدر گرفته شــده 
است، زیرا امروزه بسیارى از مواد مخدر صنعتى 

در آشپزخانه هاى داخلى تولید مى شود.

ایرانى ها و رسانه ملى
سید مرتضى میرباقرى، معاون سیما در اجالس 
فناورى رســانه گفت: مرجعیت رسانه ملى به 
واســطه ضریب نفوذ 85 درصــدى در جامعه 
تثبیت شده اســت و آمارها حاکى از آن است 
که 85 درصد مردم ایران، حداقل ســه ساعت 
و 25 دقیقه در شــبانه روز با رسانه ملى تعامل 

دارند.

نگهدارى هواپیما 
در حیاط خانه!

بارها خبرها و ســوژه هاى عجیب و غریبى به 
گوشمان رســیده که این خبرها باعث حیرت 
و تعجب همگان شــده اســت. اما حاال با یک 
ســوژه دیگرى روبه رو شــده ایم کــه دور از 
تصور همه شماست و آن هم پارك هواپیماى 
آموزشى «ایران ایر» در حیاط خانه یک تهرانى 
اســت. البته اطالعات و جزئیاتى بیشتر از این 
موضوع،در مورد وجــود هواپیما در حیاط خانه 

در دسترس نیست.

زلزله، ایرانگردى مى کند
عیســى فرهادى، فرماندار تهران با اشــاره به 
وجود 303 هزار و 700 هکتار بافت فرسوده در 
تهران گفت: 1/5میلیون نفر جمعیت شهرستان 
تهران در بافت فرسوده سکونت دارد، زلزله  نیز 
ایرانگردى را شــروع کرده و همه جاى ایران 
زلزله داریم، باید براى پیشــگیرى از خسارات 
زلزله در تهران شوراى شهر پایتخت نوسازى 

بافت فرسوده را در برنامه خود بیاورد.

نماینده ایذه در مجلس جزئیات جلســه نمایندگان خوزستان 
با جهانگیرى، برخى وزرا و رئیس ســازمان محیط زیســت را 

تشریح کرد.
هدایت ا... خادمــى به نامه محرمانه کالنتــرى به جهانگیرى 
اشاره کرد و گفت: آقاى کالنترى در این نامه صحبت هاى غیر 
کارشناسى را مطرح کرده بود مبنى بر اینکه خوزستان کمبود آب 
نداشته و نیاز به آب ندارد لذا مى توان آب کارون را به استان ها و 
شهر هاى دیگر منتقل کرد. خادمى ادامه داد: تاکنون نوشتن چنین 

نامه اى آن هم از سوى یک مسئول محیط زیستى سابقه نداشته 
است. وى با اشاره به جلسه جنجالى روز دوشنبه 20 آذر شوراى 
ادارى استان با حضور جهانگیرى، اردکانیان و حجتى و نمایندگان 
خوزستان که خود او نیز حضور داشته است، خاطرنشان کرد: پس 
از ورود کالنترى به جلسه، نمایندگان خوزستان از وى سئوال 
کردند که شما براساس چه استداللى این نامه را نوشتید که وى 
گفت این نظر بنده است. نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس 
ادامه داد: نمایندگان عنوان کردند زمانى که شما به عنوان رئیس 

سازمان محیط زیست بدون هیچ استداللى نامه محرمانه اى را 
مى نویسید، فرض بر این است که هر چیزى مى گویید درست 
است و این اتفاق باید بیافتد که در نتیجه اگر این اقدام انجام شود 

چندین استان کشور نابود مى شوند.
نایب رئیس کمیسیون انرژى با بیان اینکه در این جلسه کالنترى 
با لبخند خطاب به نماینــدگان خوزســتان مى گفت که مگر 
من خانم ابتکار هســتم، من کالنترى هستم، گفت: در نهایت 

نمایندگان جلسه شوراى ادارى استان را ترك کردند.

روایت جدید
 از  درگیرى لفظى 
نمایندگان خوزستان 
با عیسى کالنترى
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جراحى نادرست
خانم بازیگر را با خطر مواجه کرد

با نزدیک شدن به مراحل پایانى تدوین «جن زیبا»، 
روابط عمومى این فیلم ســینمایى اعالم کرد ه پس 
از سى وششمین جشنواره فیلم فجر، دومین ساخته 
ســینمایى بایرام فضلى همزمان با اکران در ایران 
در کشور ترکیه نیز به روى پرده مى رود. پیش از این 
حواشى بسیارى براى این فیلم ســینمایى به دلیل 
استفاده از بازیگر ترکیه اى به وجود آمده بود و برنامه 
خبرى «20:30» و نایب رئیس کمیسیون فرهنگى 
مجلس موضع منفى نســبت به این فیلم سینمایى 

اتخاذ کرده بودند.
«جن زیبا» به تهیه کنندگى مهرداد فرید 
که اولین فیلم تولید مشترك سینماى 
ایران و سینماى ترکیه به حساب مى آید، 
به مرحله پایان تدوین رســید. در این 

فیلم که تمامى سکانس هاى آن در شهر 
اصفهان فیلمبردارى شده، فرهاد اصالنى و 

نورگل یشیلچاى نقش هاى اصلى را ایفا مى کنند.
«جن زیبا» که با ســرمایه گــذارى و بازیگران هر 
دو کشور ساخته شــده، قرار اســت پس از نمایش 
در جشــنواره فیلــم فجر، بــه صورت گســترده و 
همزمان در ســینماهاى ایران و ترکیه به روى پرده 

برود.
از دیگــر بازیگــران «جــن زیبــا» مى تــوان به 
محــرم زینــال  زاده، لیــال زارع، لیال موســوى، 
على جعفرى، میثــم پویان  فر و غزل فرید اشــاره

حمیدرضــا آذرنگ  بازیگر ســینما و  کرد.
تئاتر، فیلم «آذر» را به کارگردانى 

محمد حمزه اى و تهیه کنندگى نیکى 
کریمى در سینماهاى کشور روى پرده دارد. 
اما اتفاقات عجیب و غیرمنتظره اى در مورد 

این فیلم و اکران آن رخ داده است.
بازیگر فیلــم «آذر» درباره حضــورش در این 
فیلم گفت: خودم را عضوى از خانواده فیلم «آذر» 
نمى دانم. در این مدت به حدى اتفاقات ناخوشایند 
و چرك افتاده اســت، که خودم را متعلق به این فیلم 
نمى دانم. جالب است دوستان به گونه اى رفتار مى کنند 
که این فیلم فقط متعلق به یک نفر بوده است و انگار 
هیچکدام از ما در این فیلم حضور نداشته ایم. به عنوان 
بازیگر براى این فیلم زحمات زیادى کشیده ام و به هیچ 
عنوان کوتاهى از من سر نزده است، اما مثل اینکه براى 
دوستان خوشایند نیست که ما هم جزئى از این فیلم باشیم. 
عادت دارم تمام توانم را در هر پــروژه اى به کار ببرم، اما 
مى بینم در تبلیغات مجازى، شهرى یا هر جاى دیگرى 
اسمى از ما برده نمى شــود، به نوعى که انگار ما حضور 

نداشته ایم. معناى این رفتار را متوجه نمى شوم. مردم نمى دانند 
که من به عنوان نقش اصلى در این فیلم حضور داشته ام.

او با اشاره غیر مســتقیم به نیکى کریمى دیگر بازیگر و تهیه 
کننده این فیلم ادامه داد: یک مجموعه ارتباطات هست که من 
از آنها خبر ندارم. هر جا که مى رویــم مى بینیم هیچ اثرى از ما 
وجود ندارد. براى خودم سئوال شده است که آیا ما هم در فیلم 
«آذر» حضور داشــته ایم؟ این خانم محترم چرا نمى رود براى 

خودش یک فیلم شخصى بسازد!
آذرنــگ درباره مشــکالت ایــن روزهــاى ســینما گفت: 
متأســفم که دغدغــه یک انســان فقط بســتن «کلوزآپ» 
است و به «توشــات» معتقد نیســت. پس چطور این میان، 
درام اتفــاق بیافتــد؟ همیــن اتفــاق در تبلیغات ایــن فیلم 

افتاده است.
بازیگر فیلم «آذر» درباره محمد حمزه اى گفت: محمد حمزه اى 

براى ساخت این فیلم خون دل 
خورده، این دایره به حدى محدود 
و بسته شــده بود که محمد حمزه اى قصد 
ترك فیلم را داشــت. او هم باید درباره این مسائل 
صحبت کند. بارها ســر صحنه به حمزه اى گفتــم که فیلم را 
رها نکن. این فیلم اول اســت و باید محکم به ساخت آن ادامه 
دهى. کارگردان، سرپرست و خالق یک اثر است. با نویسنده و 
کارگردان این فیلم برخوردهاى بدى شد، با من بازیگر هم به 

همین منوال. 
آذرنگ گفت: به خوبى به یاد دارم حمزه اى بخاطر فشارهایى 
که به او وارد مى کردند، به حال سکته افتاده بود. او خودش یکى 
از حذف شده هاى فیلم است. ما چگونه مى توانیم اعتبارمان را 

برگردانیم؟
او درباره آثار روانى رفتارهاى اشــتباه در سینما گفت: به دلیل 
اینکه چهار خط در قرارداد به نفع خودشــان نوشته اند ما هیچ 
کارى نمى توانیــم انجام دهیم. اکنون کارگــردان یک فیلم، 
حذف شده است. کجاى این قرارداد نوشته که یک کارگردان 
اگر حذف شــد مى تواند از حق خود دفاع کند؟ فقط مى توانم 

بگویم متأسفم. همین.

عبدا... علیخانى، تهیه کننده «خالتور» پرفروش ترین 
فیلم یک ماه گذشته سینما ایران درباره فیلم سوزى 
در سینماى ایران معتقد است برخى از تهیه کنندگان 
غیر حرفه اى به دلیل اینکه به مخاطب توجهى ندارند، 
بدون حســاب و کتاب فیلم هایى را تولید مى کند که 
موجب پس زدن مردم مى شــوند اما آنها بالفاصله 
پس از اینکه فیلم هایشــان فروش نمى کند از واژه 
فیلم سوزى استفاده مى کنند. او همچنین تأکید مى کند 
اگر فیلمى مخاطب پسند ساخته شود، سینمادار خودش 
به در خانه تهیه کننده مى رود و خواســتار نمایش آن 

مى شود.
علیخانــى همچنین نقــش تهیه کننــدگان را در 

تولید فیلم هــاى کم مخاطب جــدى مى داند: تهیه 
کننــدگان حرفه اى هم یــا بیکار شــدند و یا عمداً 
کار نمى کننــد و در نتیجه آن محلــى براى عرض 
اندام و فعالیت افرادى ایجاد شــده که معلوم نیست

 پول ها را به واســطه پولشــویى از کجا مى آورند و 
در اصل به هیچ چیز در تولیــد توجه نمى کنند. عدم 
توجه به مخاطب و مــردم در رأس این بى توجهى

 قرار دارد. 
این تهیه کننــده همچنین با تأکیــد اینکه افت 
مخاطب در سینما به دلیل عدم توجه به مخاطب 
است،گفت: به نظر من سینما در سال گذشته با در 
نظر گرفتن همه شرایط، از نظر تعداد مخاطب 
با مشکل مواجه بوده است؛ چون  به مخاطب 
به عنوان اصلى ترین رکــن توجه ویژه اى
 نمى شود. این نمونه فیلمسازان آثار مسئول 
پسند و خودپسند مى سازند که اصًال ربطى 
به فیلم مردم پســند نــدارد و نتیجه آن 
فروش و جــذب مخاطب 10 درصدى از 
حدود یکصد فیلمى اســت که در سال 

تولید مى شود.

«خانه پدرى»کیانوش عیارى از جمله آثار تعیین تکلیف 
شــده در کمیته بازبینى آثار توقیفى است که بنا شده در 

گروه هنروتجربه روى پرده برود.
مهران رجبــى که در «خانــه پــدرى» کاراکتر پدرى 
قســى القلب را ایفا کرده که قتل دخترش وجه تراژیک 
درام را شــکل مى دهد به تازگى دربــاره بى عالقگى 
کیانوش عیارى به اکران «خانه پدرى» در هنروتجربه 
ســخن گفت. رجبى با اشــاره به نارضایتــى عیارى از 
اکران محدود فیلمش بــه «فیلم پرس» گفت: کیانوش 
عیاري راضی نیســت فیلم در گروه هنر و تجربه اکران 

شود!
وى درباره نظر خودش پیرامــون «خانه پدرى» اظهار 

داشت: من معتقدم میزان خشونت فیلم «خانه پدري» 
باالست و می توانســت کمتر از این باشد و این موضوع 
را به کیانوش عیاري هم گفته ام اما در نهایت کارگردان 

است که باید براى فیلمش تصمیم بگیرد.
رجبی که در ســریال تازه عیارى با نــام «87متر» هم 
ایفاى نقش داشته درباره این ادعاى عیارى بعد از توقیف 
«کاناپه» به دلیل پوستیژبه ســر بودن بانوان در نماهاى 
داخلى که دیگر زنان را در نماهاى داخلى محجبه نشان 
نمى دهد و تأثیر این ادعا بــر نماهاى داخلى «87متر» 
گفت: به زودي تصویر برداري در لوکیشن هاي داخلی 
سریال «87متر» آغاز می شود و فکر می کنم عیاري این 

حرف را به شوخی گفته است!

نعیمه نظام دوست، بازیگر تلویزیون و سینما  درباره آخرین 
وضعیت جســمانى خود پس از عمل جراحى گفت:از نظر 
جسمى حالم خوب است. جراحى سختى داشتم اما با یک 

پزشک متخصص این عمل به خوبى انجام شد.
وى افزود: عمل جراحى ممکن اســت با ترس همراه باشد 
بنابراین من نیز کمى ترس داشتم ولى با وجود محمدرضا 
فرهمند که پزشک بسیار خوبى است شهامت پیدا کردم که 

تحت عمل جراحى قرار گیرم.
این بازیگر درباره مشکلى که چندى پیش با آن مواجه شده 
بود اظهار داشت: عمل اشــتباهى انجام دادم و براى حل 
مشکل اضافه وزن خود بدون اینکه مشورت کنم و صرفاً با 
توجه به تبلیغ و تعریف برخى دوستان، بالن معده گذاشتم تا 
حجم آن را کم کرده و الغر شوم اما به جاى کاهش وزن با 
افزایش وزن روبه رو شدم، وزن من به اندازه اى رسیده بود 
که بدنم در عملکرد اختالل داشت، فعالیت قلبم با مشکل 
همراه بود، پاهایم توان وزن بدنم را نداشــت، در راه رفتنم 
اختالل وجود داشت و درد شــدید در کمر داشتم. به چند 

پزشک مراجعه کردم و همه آنها تشخیص دادند که حتماً باید 
این عمل را انجام دهم.نظام دوست درباره دوره نقاهت خود 
تصریح کرد: دوره درمان بستگى به توان جسمى هر شخص 
دارد. برخى بعد از یک هفته سالمت خود را باز مى یابند و به 
کارهاى روزانه خود مى پردازند اما من بیشتر سعى کرده ام 
مراعات کنم و در حال حاضر مــى توانم به کارهاى عادى 

روزانه با وجود اینکه کمى برایم سخت است بپردازم.
وى به پیشنهاداتى که براى بازى دارد اشاره کرد و افزود: قبل 
از جراحى دو کار سینمایى و سه سریال به من پیشنهاد شد اما 
به دلیل جراحى این پروژه ها را نپذیرفتم. بعد از دوره نقاهت 
دوباره به دنبال ایفاى نقش هستم اما هنوز پیشنهادى نشده 
است و تنها اثرى که قرار است در آن بازى کنم سرى دوم 

مجموعه «محله گل و بلبل» است.
این بازیگر دربــاره جزئیات ســرى دوم مجموعه «محله 
گل و بلبل» و حضور خود در این اثــر توضیح داد: قطعاً در 
این مجموعه حضور دارم اما تــا امروز زمان ضبط آن هنوز 
مشخص نشده اســت اما مطمئنم این مجموعه اگر تا صد 

سال دیگر هم ساخته شود قطعاً با استقبال روبه رو مى شود.

بازیگر «شــب هاى برره» گفت: زمانــى مهران مدیرى 
سریال سازى مى کرد و من به عنوان عضو گروه همیشه در 
آثارش حضور داشتم ولى از وقتى مدیرى به دنبال ساخت 

«دورهمى» رفته تقریباً بیکار شده ام. 
ساعد هدایتى درخصوص آخرین فعالیت هاى خود در عرصه 
بازیگرى گفت: این روزها به هیچ کارى مشغول نیستم زیرا 
پیشنهادات بسیار کم شده و بازى به من نمى رسد. این روزها 
هرکس گروه خود را دارد و کســى را به داخل گروهش راه 

نمى دهد.
وى با نقد به وجود باندبازى در عرصه بازیگرى افزود: همه 
چیز در بازیگرى گروه بازى شده است. این گروه ها سفره اى 
پهن کرده اند، خودشــان مى برند، خودشــان مى دوزند و 
خودشان هم لذت و نتیجه آن را مى برند. در نتیجه کسى 

به من که داخل گروهشان نیستم کارى پیشنهاد نمى دهد.
وى در همین راستا ادامه داد: در حال حاضر اکثر کارگردانان 
به جاى تولید سریال به دنبال برنامه هاى تبلیغاتى و بیزینس 
رفته اند. کارهایى که معموًال دور از آثار تصویرى بوده و نوعى 

از کاسبى به حساب مى آید.
بازیگر فیلم «توکیو بدون توقف» بــا گالیه از روش هاى 
غیر معمول انتخاب بازیگر در سینما تصریح کرد: هم اکنون 
انتخاب بازیگر بر اساس فالوور زیاد در اینستاگرام است یعنى 
به هنر و توانایى کارى ندارند. اگر فالوور باال داشــته باشید 
همواره پیشنهادات زیادى به شما مى شود اما اگر فالوورتان 
کم باشد خانه نشین مى شوید. االن اکثر تهیه کنندگان سینما 

به دنبال گیشه هستند و کسى به هنر اهمیتى نمى دهد.

شبکه نسیم چند روزى اســت که لوگوى جدید خود را 
رونمایى کرده است. طراحى مجدد لوگوى این شبکه با 
تغییراتى همچون تغییرات فونت، تغییر در نحوه نمایش 
لوگو، حذف اضافات غیــر ضرورى و اســتفاده از فرم 

گرافیکى لبخند به جاى حرف «س» همراه بوده است.
از جمله تغییــرات مثبت لوگوى جدید اســتفاده از فرم 
دایره به عنوان فرم مکمل در کنار فــرم مربع بوده که 
حس نشاط بیشــترى را به لوگو افزوده است. فرم دایره 
را در بسته جدید گرافیکى شــبکه نسیم نیز مى توان به 

وضوح دید.

کنایه هاى بازیگر «آذر» به نیکى کریمى:

متأسفم که دغدغه یک انسان 
فقط بستن «کلوزآپ» است

و و

ه دارد. 
ر مورد 

ا د
نداشته ایم. معناى این رفتار را متوجه نمى شوم. مردم نمى دانند 

داشتهام. اینفیلمحضور در عنواننقشاصل منبه که

براى ساخت این فیلم خون دل 
خورده، این دایره به حدى محدود 
و بسته شــده بود که محمد حمزه اى قصد 
ترك فیلم را داشــت. او هم باید درباره این مسائل 
صحبت کند. بارها ســر صحنه به حمزه اى گفتــم که فیلم را 
رها نکن. این فیلم اول اســت و باید محکم به ساخت آن ادامه 

ند ن ا ت ا کاث خالق ت دا گ کا ده

هرداد فرید 
 سینماى 
بمى آید، 
د. در این 
شهر  آن در

اصالنى و  هاد
صلىرا ایفا مى کنند.

ـذارى و بازیگران هر 
ســت پس از نمایش 
هصورت گســترده و 
نو ترکیه به روى پرده 

 زیبــا» مى تــوان به 
 زارع، لیال موســوى، 
غزل فرید اشــاره ر و

بازیگر فیلــم «آذر» درباره حضــورشد
فیلم گفت: خودم را عضوى از خانواده فیلم«
نمى دانم. در این مدت به حدى اتفاقات ناخو
و چرك افتاده اســت، که خودم را متعلق به این
نمى دانم. جالب است دوستان به گونه اى رفتار مى
که این فیلم فقط متعلق به یک نفر بوده است و
هیچکدام از ما در این فیلم حضور نداشته ایم. بهع
بازیگر براى این فیلم زحمات زیادى کشیده ام و به
عنوان کوتاهى از من سر نزده است، اما مثل اینکه
اینفیلمب دوستان خوشایند نیست که ما هم جزئى از
عادت دارم تمام توانم را در هر پــروژه اى به کار ببر
مى بینم در تبلیغات مجازى، شهرى یا هر جاى دی

جــدى مى داند: تهیه
یکار شــدند و یا عمداً 
محلــى براى عرض 
ــده که معلوم نیست
ویى از کجا مى آورند و 
 توجه نمى کنند. عدم 
رأساین بى توجهى

 تأکیــد اینکه افت 
م توجه به مخاطب
رسال گذشته با در 
تعداد مخاطب  ر
ن  به مخاطب 
ىه اى وجه ویژ
 آثار مسئول 
صًال ربطى 
ن آن و نتیجه
ز ازز درصدى
که در سالللل

ه لوگوى جدید خود را 
د لوگوى این شبکه با 
تغییر در نحوه نمایش 
فرم اســتفاده از ى و
س» همراه بوده است.

جدید اســتفاده از فرم 
ر فــرم مربع بوده که 
فزوده است. فرم دایره 
نسیم نیز مى توان به  ه

متأس
فقط

حمیدرضــا آذرنگ  بازیگر ســینما
را به کارگردانى تئاتر، فیلم «آذر»

محمد حمزه اى و تهیه کنندگى نیکى 
کریمى در سینماهاى کشور روى پرده
اتفاقات عجیب و غیرمنتظره اى در اما

این فیلم و اکران آنرخ داده است.
شد ض ا »د «آذ ل ف گ از

مهران رجبى: 
میزان خشونت «خانه پدرى» باالست

هدایتى: «دورهمى» مهران مدیرى باعث شد
 بیکار شوم

لوگوى جدید شبکه نسیم رونمایى شد

عده اى فیلم کم فروش مى سازند 
و بعد از واژه فیلم سوزى استفاده مى کنند

تهیه کننده «خالتور»:

چه خبر از «جن زیبا»؟ 
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نصف جهــان   نگاهى بــه عملکرد امیر قلعــه نویى در 
نقل و انتقاالت امســال و ســال هاى گذشــته نشان 
مى دهد وقتى برخى رسانه ســرمربى ذوب آهن را به 
«بنجل خــرى» متهم مــى کنند خیلى هــم بیراهه

 نمى گویند. در خبرهــا آمده بود کــه بختیار رحمانى 
از پیکان جدا شــد و چند ســاعت بعد به طور رسمى به 
ذوب آهن پیوســت. او در حالى در اصفهان شاگرد امیر 
قلعه نویى شــد که یک نیم فصل کامــال معمولى را در 
پیکان پشت سر گذاشت و فصل گذشته هم در استقالل 
و فوالد خوزستان یک ناکام تمام عیار بود. با این کارنامه 
عجیب و روند نزولى شــدید، جذب او توسط ذوب  آهن 
کمى عجیب و غیرمنتظره به نظر مى رســد ولى مرور 
کارنامه امیر قلعه  نویى در نقــل و انتقاالت نیم  فصل در 
سال هاى گذشته نشــان مى دهد که پیوستن بختیار به 

ذوب آهن اصال هم عجیب نیست. البته بختیار هوز سن 
و سال چندانى ندارد و شاید بتواند به اوج برگردد اما مرور 
تجربه هاى قبلى ژنرال، این امیدها را کمرنگ  مى کند. 

در لیگ دوازدهم که البته با قهرمانى اســتقالل و امیر 
قلعه نویى همراه شــد، خریدهاى زمســتانى استقالل 
عبارت بودند از: عباس محمدرضایى، حسن اشجارى، 
فرزاد حاتمى، حجت چهارمحالى، ویســنته آرزه، ایمان 
موسوى و فرهاد مجیدى. از این جمع تنها فرهاد مجیدى 
و تا حدودى فرزاد حاتمى در حد و اندازه استقالل ظاهر 
شــدند و البته همه این بازیکنان به جز فرهاد مجیدى، 
بعد از یک نیم فصل ناامیدکننده در استقالل از این تیم 

جدا شدند.
در لیگ سیزدهم هم روال اســتقالل و قلعه نویى تغییر 
نکرد. در نقل و انتقاالت زمســتانى بوبکر کبه، مهرداد 

اوالدى، ایمان باصفا، مجید غالم نژاد، آنتونیو کاروالیو 
و ایمان مبعلى به اســتقالل پیوستند و هیچکدام از این 
بازیکنان نتوانستند کمکى به قلعه نویى کنند. استقالل در 
پایان این فصل در لیگ برتر پنجم شد و همه خریدهاى 
نیم فصل هم از این تیم جدا شدند.مشابه همین اتفاقات 
در لیگ چهاردهم هم افتاد. استقالل در نیم فصل مجید 
حســینى، میالد ســلیمان فالح، میالد کرمانى، وحید 
طالب لو، میالد نورى، رضا عنایتى و بهنام برزاى را جذب 
کرد. اما تقریبا هیچکدام از این بازیکنان به کار قلعه نویى 
نیامدند و اســتقالل در حالى که تا هفتــه پایانى لیگ 
شانس گرفتن سهمیه آسیا را داشت، در نهایت ششم شد.

البته این اتفاق با شدت کمترى در نقل و انتقاالت ابتداى 
فصل هم افتاده است. بازیکنانى مثل هنریک هلمکه، 
گوران الوره، رافائل ســیلوا، مهدى کریمیان، علیرضا 

نیکبخت، احمد جمشــیدیان و ... هم با ســر و صداى 
فراوان در ابتداى فصولى که قلعه نویى هدایت استقالل 
را بر عهده داشت به این تیم آمدند اما هیچکدام از آنها 
به درد اســتقالل نخوردند و بعضا مثل الوره و هلمکه 

دردسرهایى هم براى این تیم ایجاد کردند.
قلعه نویى امسال هم در ابتداى فصل اسماعیل شریفات 
را از فوالد خوزستان جذب کرد. شریفات فصل گذشته 
در فوالد عملکــردى ضعیف و دور از انتظار داشــت و 
جذب او توســط قلعه نویى انتقاداتى را به همراه داشت. 
شریفات امســال در ذوب آهن با وجود اینکه تقریبا در 
تمام بازى هاى این تیم بازیکن فیکس بوده اما انتظارات 
را برآورده نکرده است. ایمان موسوى هم بازیکنى بود 
که در اوایل فصل با تایید قلعه  نویى به ذوب آهن پیوست 
اما پس از مدت کوتاهى از ســوى مدیران باشگاه کنار 

گذاشته شد. با این حال قلعه نویى تغییرى در سیاست خود 
ایجاد نکرده و امروز بختیار رحمانى را که مدت هاست 
از روزهاى اوج خود فاصله دارد، براى تیمش جذب کرد. 
البته او خواهان سجاد شــهباززاده هم هست. بازیکنى 
که در یک فصل و نیم گذشته و در سه تیم آالنیااسپور 
ترکیه، نفت تهران و اســتقالل تهران فقط دو گل زده 
است! این در شرایطى اســت که تیم او امسال در آسیا 
هم حضور دارد و ذوب آهن با اســتفاده از همین آپشن، 
مى تواند بازیکنان آماده  تر و بهترى جذب کند. اما اصرار 
او به جذب بازیکنان تمام شده و خسته و بنجل همچنان 

ادامه دارد.
ادامه این سیاست از سوى امیر قلعه نویى مى تواند دوباره 
ســئواالتى را که مدت هاســت در ذهن عالقمندان به 
فوتبال وجود دارد مطرح کند. در تمام این ســال ها و با 

جذب چنین بازیکنانى، همواره اتهاماتى علیه قلعه  نویى 
و اطرافیانش مطــرح بود و البته او مثل همیشــه همه 
چیز را تکذیب مى کرد و اتهام زنندگان را به خدا واگذار 
مى کرد. قلعه  نویى این روزها هم همچنان در فصل نقل 
و انتقاالت به دنبال بازیکنانى است که از روزهاى اوج 
خود فاصله گرفته اند و به همین دلیل جذب آنها آسان تر 
و کم هزینه تر است. ضمن اینکه راحت تر با شرایط مالى 
باشگاه پیشنهاددهنده کنار مى آیند! البته قابل پیش بینى 
است که مطابق معمول چند سال گذشته، این خریدها 
هم کمکى به قلعه نویى و تیمــش نخواهند کرد و تنها 
کسانى که در این میان ســود مى برند، مدیربرنامه ها، 
دالل ها و بعضى از اطرافیان کادر فنى هستند. اى کاش 
ژنرال در این اســتراتژى شکســت خورده خود تجدید 

نظر مى کرد.

قلعه نویى این استراتژى شکست خورده را کنار بگذارد 

مــاذا فــاذا بزرگوار؟!

نصف جهان  مدیر عامل اسبق باشگاه استقالل در مصاحبه اى با یکى از خبرگزارى ها  باز هم
کرى خوانى هاى معروفش که در دهه هاى 70 و 80 انجام مى داد را به نمایش گذاشت.

على فتح ا...  زاده در گفتگو یى در واکنش به اظهارات امیر عابدینى، مدیرعامل 
پیشــین پرســپولیس مبنى بر اینکه مهدى هاشمى نســب را استقالل 
نگرفت، بلکه على پروین او را نخواســت، گفت: اگر ما نقشــى نداشتیم، 
چرا هاشمى نسب به سپاهان، ذوب آهن یا تیم هاى دیگر نرفت؟!  معموًال 

وقتى مربیان مى بازند، پس از بازى در کنفرانس خبرى بهانه مى گیرند 
و مى گویند داور به ســود مــا نگرفت، 

بازیکن حریف باید اخراج مى شــد و 
از این حرف ها. بنده خــدا عابدینى 

مهره باارزشى را از دست داد و حاال مى گوید 
پروین او را نخواســت! خدا پدر پروین را بیامرزد که 

هاشمى نسب را نخواست!
«موضوعاتى وجود دارد که با گذشت زمان حتماً در مورد آنها 
صحبت مى کنیم»، وى افزود: ما در برهه  اى از زمان خدمات 
زیادى به لحاظ اجتماعى در جامعه داشتیم و با مصاحبه هایى 
که مى کردیم، جنجال و هیجان زیادى به فوتبال مى دادیم. 
این کارها جوانان را تحریک مى کــرد تا ُکرى خوانى ها زیاد 
شــود. البته در این ُکرى خوانى ها از ادب خارج نمى شدیم. 
تندترین ُکرى خوانى ها را مى کردیــم، اما عارى از توهین 
و هجویات بود. این موضــوع را هم من و هــم عابدینى 
مى پســندیم. جامعه باید همین باشد، فوتبال باید هیجان 
داشته باشد. در دو سه سال اخیر با آمدن فضاى مجازى و 
فعالیت برخى از دوستان در رسانه هاى دیجیتالى، دیگر 
حرمت ها حفظ نمى شود. وقتى کسى مصاحبه مى کند، 
براى او کامنــت مى گذارند و بــه بزرگ هاى ورزش 
توهین مى کنند و حرف هاى زشــتى هــم مى زنند. 

به این فکر نمى کنند که این کار باعث تشــویش 
اذهان عمومى مى شود. این مسائل باعث شده که 

مدیران مصاحبه هاى شیک و پیک انجام دهند 
تا اسیر هجو نشوند. ورزش در دنیا بر اساس 

هیجان و ُکرى خوانى اســت. این نوع 
روش در جامعه اثرات خوبى نخواهد 

داشت. نباید جامعه ناراحت و اخمو 
داشته باشیم. بعدها هر چقدر 

جلوتر برویــم، بچه هاى 
نسل آینده اخمو خواهند 

بود و هر چقدر قرص آرامبخش بخورند، درست نمى شوند!
مدیرعامل پیشین باشگاه استقالل در پاسخ به این سؤال که در دوران مدیریتش حسرت عدم 
جذب چه بازیکنانى را مى خورد، گفت: خیلى دوست داشتم على کریمى و مهدى مهدوى کیا را 
جذب کنم که نشد. در قوانین آن زمان، براى قراردادهاى داخلى ارزشى قائل نمى شدند. وقتى 
حرف مى زدیم و قرارداد داخلى امضا مى شد، به یک باره مى دیدیم بازیکن تیمش را عوض کرده 
است. در مجموع من از عابدینى جلوترم و هر بازیکنى که اراده کردم، جذب شد. خدا کمک کرد 
و معاونان خوبى مانند امیرى ها، کامران منزوى، على نظرى جویبارى، امیر علوى و اسدى هم 
به من کمک کردند تا بازیکن بگیریم. اگر تاریخ نقل وانتقاالت را مرور کنیم، مى بینیم شــاه 
مهره نقل وانتقاالت هاشمى نسب بود که او را گرفتیم. اگر مى گویند پروین هاشمى نسب را 

نخواسته، بهتر بود کریمى را هم نمى خواست تا او هم االن استقاللى مى شد!
فتح ا... زاده در رابطه با اینکه بازیکنى بوده که با وجود پرسپولیسى بودن به استقال ل پیوسته 
است، تصریح کرد: به هرحال بازیکن جایزالخطاســت و اگر بازیکنى به اینجا مى آمد، 

استقاللى اش مى کردیم.
وى در خصوص اینکه عابدینى گفته او با 70 میلیــون تومان احمد مؤمن زاده را جذب 
کرده است، گفت: آقاى عابدینى هنوز مصاحبه هاى 20 ســال پیش را مى کند. او به 
تازگى از خارج از کشــور آمده و هنوز در حال و هواى دالر است! چطور ممکن است 
بازیکنى در سطح هاشمى نسب قراردادش 100 میلیون باشد و یک بازیکن دیگر 
را با 70 میلیون بگیریم؟ اگر این پول را داشتم، خود عابدینى را مى خریدم! من و 
عابدینى رفاقت دیرینه داریم و همان طور که گفتم این ُکرى خوانى ها براى این 
اســت که مردم لذت ببرند. امیدوارم مدیران فعلى ساکت نباشند و نگویند با این 
حرف ها حاشیه ایجاد مى شود. اگر مى خواهیم حاشــیه نداشته باشید، به وزارت 

علوم و دیگر ارگان ها بروید.
مدیرعامل پیشین استقالل در ادامه گفتگوى خود در رابطه با رفتار مدیران باشگاه 
استقالل با مجتبى جبارى خاطرنشان کرد: آنهایى که تصمیم گیرنده هستند، درباره 
جبارى اشتباه فاحشى کردند. کاوه رضایى به خاطر برخورد یکى از مدیران باشگاه 
رفت و برخورد همان مدیر باعث شد شایان مصلح را رد کنند و برود. نظر من این 

اســت که نباید جبارى را مى خریدند، اما او بازیکنى بوده که براى استقالل 
زحمت کشیده و این برخوردها درست نیست. باید کمى مرام داشته باشیم. 

بعضى ها باشگاهى فکر نمى کنند و رفتارهاى نادرست انجام مى دهند. 
به جاى جبــارى باید کاوه رضایى را نگه مى داشــتند، اما االن که 

جبارى را گرفته ایم، نباید این رفتار را با او داشته باشیم. او بازیکن 
کمى نیســت و االن هم مى تواند کمک کند. جبارى بازیکن 

90 دقیقه اى نیست، اما 30 دقیقه مى تواند تحول ایجاد کند 
که هم به سود خودش باشــد و هم باشگاه. باید رفتارى 
مى کردند که االن با عزت حضور داشــت و در نهایت 

خداحافظى مى کرد.

اتفاقات رخ داده در روزهاى گذشته باعث شد تا ستاره ایرانى شاغل در سوپرلیگ یونان به سوژه اصلى رسانه هاى ورزشى این کشور تبدیل شوند.
با نگاهى به صفحات روى جلد روزنامه هاى ورزشــى صبح دیروز آتن بیش از نیمى از این روزنامه ها تصاویر و گزارش هاى جالب توجهى از 
ستاره هاى ایرانى شاغل در فوتبال یونان منتشر و در خصوص آینده این بازیکنان دست به پیش بینى هاى جالبى زدند از جمله انتقال زمستانى 

دو بازیکن ایرانى پانیونیوس به باشگاه هاى محبوب و در عین حال مدعى قهرمانى این فصل از یونان.
روزنامه SporTime   روى جلد خود هم به مسعود شجاعى پرداخت هم به احسان حاج صفى و مدعى شد پانیونیوس خود را براى جدایى هر 
دو بازیکن ملى پوش ایرانى آماده کرده است. این روزنامه شجاعى را به باشگاه AEK صدرنشین حال حاضر سوپرلیگ لینک کرد و مدعى 

خیمنز ستاره 33 ساله ایرانى را براى پر کردن جاى خالى مانوئل پندا مصدوم در نیم فصل شد مانوئل 
دوم در نظر گرفته است.

همچنین در خصوص احسان حاج صفى هم این روزنامه دست به افشاگرى 
جالبى زد و برخالف بقیه رســانه ها که از پیشنهاد المپیاکوس براى 
ســتاره چپ پاى ایرانى خبر داده بودند مدعى شد باشگاه پائوك 
سالونیکا در تالش است به هر نحوى شده این بازیکن را براى 
تقویت جناح چپ خود به خدمت بگیرد که مذاکرات در این 
راه نیز آغاز شده و قرار است تا چند روز دیگر طرفین به جمع 

بندى برسند.
در عین حال روزنامه LiveSport هم با انتشار تصویرى 
از مسعود شجاعى روى جلد خود همچنان به ماجراهاى 
رقم خورده میان این بازیکن و ســران باشگاه پانیونیوس 
پرداخت و این روزنامه هم کاپیتان سابق تیم ملى ایران را 
یکى از سوژه هاى اصلى بازار زمستانى یونان نامید که تا یکى 
دو هفته دیگر حضور او در یکى از تیم هاى بزرگ این کشور از 

جمله AEK مى تواند سرو صداى زیادى به راه بیاندازد. 

چرا هاشمى نسب به سپاهان و ذوب آهن نرفت؟

یکى از سوژه هاى اصلى بازار زمستانى یونان نامید که تا یکى
دو هفته دیگر حضور او در یکى از تیم هاى بزرگ این کشور از

Kجمله AEK مى تواند سرو صداى زیادى به راه بیاندازد. 

آرسنال مراقب قدوس باشد

ن هشدار داد در بازى با اوسترشوندس مراقب 
سى به توپچى هاى لند

شریه مطرح انگلی
ن

هاجم ایرانى حریف باشند. 
م

وتبال اوسترشوندس 
ى به بررسى تیم ف

  نشریه «اکسپرس» انگلیس در گزارش

گ اروپا پرداخته 
شانزدهم نهایى لی

سنال در مرحله یک 
سوئد، رقیب آر

رده که به دنبال 
ناشــناخته یاد ک

 به عنوان تیمى 
است و از این تیم

روپایى توپچى هاى لندن است.
ایان دادن به رویاى ا

پ در بخشى 

آرسنال باید مراقب سامان قدوس 
از این گزارش آمده است،  و الحاجى گرو، 

ـد که مى توانند 
ل اوسترشــوندس باشـ

اجمان تیم فوتبا
مه تهدیــدى بــراى 

زنان اوسترشوندس در 
ین دو بهترین گل

ا به شمار بروند. ا
توپچى ه

گ اروپا هستند.
اخلى سوئد و رقابت هاى این فصل لی

لیگ د

ر فرم و شکل خوب بودن سبب شد تا قدوس در سال 
در ادامه این گزارش آمده است؛ د

ان آینده در جام 
 احتماًال او تابست

سوئد و ایران دعوت شــود و
2017 به تیم هاى ملى 

حضور خواهد داشت. 
جهانى 2018 

حاج صفى در پائوك سالونیکا؟
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نصف جهان  مدیر عاملاسبق باشگاه استقالل در مصاحبه اى با یکى از خبرگزارى ها  باز هم
80 انجام مى داد را به نمایش گذاشت. 0 و 0کرى خوانى هاى معروفش که در دهه هاى70

على فتح ا...  زاده در گفتگو یى در واکنش به اظهارات امیر عابدینى، مدیرعامل 
پیشــین پرســپولیس مبنى بر اینکه مهدى هاشمى نســب را استقالل 
نگرفت، بلکه على پروین او را نخواســت، گفت: اگر ما نقشــى نداشتیم، 
هاشمى نسب به سپاهان، ذوب آهن یا تیم هاى دیگر نرفت؟!  معموًال چرا
وقتى مربیان مى بازند، پس از بازى در کنفرانس خبرى بهانه مى گیرند 

و مى گویند داور به ســود مــا نگرفت، 
بازیکن حریف باید اخراج مى شــد و 
از این حرف ها. بنده خــدا عابدینى 

مهره باارزشى را از دست داد و حاال مى گوید 
پروین او را نخواســت! خدا پدر پروین را بیامرزد که 

هاشمى نسب را نخواست!
«موضوعاتى وجود دارد که با گذشت زمان حتماً در مورد آنها 
صحبت مى کنیم»، وىافزود: ما در برهه  اى از زمان خدمات 
زیادى به لحاظ اجتماعى در جامعه داشتیم و با مصاحبه هایى 
هیجان زیادى به فوتبال مى دادیم. جنجال و که مى کردیم،

این کارها جوانان را تحریک مى کــرد تا ُکرى خوانى ها زیاد 
شــود. البته در این ُکرى خوانى ها از ادب خارج نمى شدیم. 
تندترین ُکرى خوانى ها را مى کردیــم، اما عارى از توهین 
هجویات بود. این موضــوع را هم من و هــم عابدینى  و
مى پســندیم. جامعه باید همین باشد، فوتبال باید هیجان 
داشته باشد. در دو سه سال اخیر با آمدن فضاى مجازى و 
فعالیت برخى از دوستان در رسانه هاى دیجیتالى، دیگر 
حرمت ها حفظ نمى شود. وقتى کسى مصاحبه مى کند، 
براى او کامنــت مى گذارند و بــه بزرگ هاى ورزش 
توهین مى کنند و حرف هاى زشــتى هــم مى زنند. 

این فکر نمى کنند که این کار باعث تشــویش  به
اذهان عمومى مى شود. این مسائل باعث شده که

مدیرانمصاحبه هاى شیک و پیک انجام دهند 
تا اسیرهجونشوند. ورزشدر دنیا بر اساس

هیجان و ُکرى خوانى اســت. این نوع 
روش در جامعه اثرات خوبى نخواهد 

داشت. نباید جامعه ناراحت و اخمو 
داشته باشیم. بعدها هر چقدر 

جلوتر برویــم، بچه هاى 
نسل آینده اخمو خواهند 

بود و هر چقدر قرص آرامبخش بخورند، درست نمى شوند!
مدیرعامل پیشین باشگاه استقالل در پاسخ به این سؤال که در دوران مدیریتش حس

جذب چه بازیکنانى را مى خورد، گفت: خیلى دوست داشتم على کریمى و مهدى مهدوى کیا را 
جذب کنم که نشد. در قوانین آن زمان، براى قراردادهاى داخلى ارزشى قائل نمى شدند. وقتى 
حرف مى زدیم و قرارداد داخلى امضا مى شد، به یک باره مى دیدیم بازیکن تیمش را عوض کرده 
جذب شد. خدا کمک کرد است. در مجموع من از عابدینى جلوترمو هر بازیکنى که اراده کردم،

و معاونان خوبى مانند امیرى ها، کامران منزوى، على نظرى جویبارى، امیر علوى و اسدى هم 
به من کمک کردند تا بازیکن بگیریم. اگر تاریخ نقل وانتقاالت را مرور کنیم، مى بینیم شــاه 
مهره نقل وانتقاالت هاشمى نسب بود که او را گرفتیم. اگر مى گویند پروین هاشمى نسب را 

نخواسته، بهتر بود کریمى را هم نمى خواست تا او هم االن استقاللى مى شد!
فتح ا... زاده در رابطه با اینکه بازیکنى بوده که با وجود پرسپولیسى بودن به استقال ل پیوسته 
است، تصریح کرد: به هرحال بازیکن جایزالخطاســت و اگر بازیکنى به اینجا مى آمد، 

استقاللى اش مى کردیم.
0وى در خصوص اینکه عابدینى گفته او با 70 میلیــون تومان احمد مؤمن زاده را جذب 
کرده است، گفت: آقاىعابدینىهنوز مصاحبه هاى20 ســال پیش را مى کند. او به

هواى دال کشــور آمده و هنوز در حال و خارج از تازگى از
بازیکنى در سطح هاشمى نسب قراردادش100 میلیون
را با 70 میلیون بگیریم؟ اگر این پول را داشتم، خود عا
عابدینى رفاقت دیرینه داریم و همان طور که گفتم این
اســت که مردم لذت ببرند. امیدوارم مدیران فعلى سا
حرف ها حاشیه ایجاد مى شود. اگر مى خواهیم حاشــ

علوم و دیگر ارگان ها بروید.
مدیرعامل پیشین استقالل در ادامه گفتگوى خود در راب
استقالل با مجتبى جبارى خاطرنشان کرد: آنهایى که تص
برخ فاحشى کردند. کاوه رضایىبه خاطر جبارى اشتباه
ر رفتو برخورد همان مدیر باعث شد شایان مصلح را
اســت که نباید جبارى را مى خریدند، اما او بازیکنى
زحمت کشیده و این برخوردها درست نیست. باید کم
بعضى ها باشگاهى فکر نمى کنند و رفتارهاى نادرس
نگه مى داشــ به جاى جبــارى باید کاوه رضایى را
نباید این رفتار را با او داشته باش جبارى را گرفته ایم،
کمى نیســت و االن هم مى تواند کمک کند. جبا
0 دقیقه اى نیست، اما 30 دقیقه مى تواند تحول 90
که هم به سود خودش باشــد و هم باشگاه. باید
ن مى کردند که االن با عزت حضور داشــت و در

خداحافظى مى کرد.

حسرت عدم 

آرسنال
ت طرح انگلیسى به

نشریه م

هاجم ایرانى حریف باش
م

  نشریه «اکسپرس

سوئد، رقیب آ
است و از ای
پایان داد در بخشى 
از این گز الحاجى گرو، و
مهاجمان تهدیــدى بــراى 

توپچى ها بهش
اخلى سوئد و رقابت هاى این فصل

لیگ د

در ادامه این گزارش آمده است؛ در فرم

ى سوئد و ایراند
2017 به تیم هاى مل

حضور خواهد داشت. 
8جهانى 2018 

الر است! چطور ممکناست 
ن باشد و یک بازیکن دیگر 
عابدینى را مى خریدم! من و 
ن ُکرى خوانى ها براى این 
اکت نباشند و نگویند با این 
ـیه نداشته باشید، به وزارت 

بطه با رفتار مدیران باشگاه 
صمیم گیرنده هستند، درباره 
خورد یکى از مدیران باشگاه 
کنند و برود. نظر مناین  رد

ىبوده که براى استقالل 
مى مرام داشته باشیم. 

ست انجام مى دهند. 
ــتند، اما االن که
شیم. او بازیکن
بارى بازیکن 

 ایجاد کند 
 رفتارى 
 نهایت 
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مهدى مهدوى کیا:

فساد با حرف محو نمى شود

رضا عنایتى از شنیدن خبر جدایى رضا شربتى بازیکن کلیدى تیمش شــوکه شده و واکنش تندى به این 
موضوع داشته است .

در شرایطى که مشکى پوشان به شدت با مشــکل کمبود بازیکن روبرو اســت، با تصمیم یحیى گل 
محمدى، رضا شــربتى مدافع چپ پاى این تیم ســرباز شــد تا فوتبالش را در نیــم فصل دوم در 

تراکتورسازى دنبال کند.
رضا عنایتى که به شدت از شیوه جذب بازیکن توسط یحیى گل محمدى ناراحت است در این 
باره به خبرنگاران گفت: واقعا جاى تاســف دارد که مربى که دم از اخالق و معرفت مى زند، 
زیر پاى بازیکن جوان ما نشست و او را هوایى کرد. آقاى گل محمدى کارى که با بازیکن ما 

کردى دور از اخالق و معرفت بود.
او ادامه داد: رضا شربتى دانشجو بود و معافیت تحصیلى داشت ولى این آقا آنقدر زیر پاى او 
نشست تا او خودش را سرباز کرد تا به تراکتورسازى برود. این کارها بسیار زشت است و من 

واقعا متاسف هستم که ما در فوتبال با چنین رفتارهایى طرف هستیم.
سرمربى مشکى پوشان انتقادهایش از باشگاه تراکتورسازى را به این شکل ادامه مى دهد: 
باید در این فوتبال را بست که این آقایان دم از اخالق و معرفت مى زنند. این اوج بى معرفتى 

است که با این روش بخواهید یک تیم را تقویت کنید. براى این آقا متاسفم که از هر روشى 
براى جذب بازیکن استفاده مى کند.

وى افزود: ما در این شرایط بازیکن زیادى نداریم و با این حال زیر پاى بازیکن ما نشستند و او را هوایى کردند. 
این کارها دور از مرام و معرفت است و این آقایان حتى اخالق ورزشى هم نداشتند و با ناجوانمردى بازیکن ما 
را هوایى کردند.او در مورد سیاســت جذب بازیکن از سوى تراکتورسازى گفت: فقط ما 
نیستیم بلکه آنها زیر پاى بازیکنان باشگاه هاى دیگر هم نشسته اند و با روش هاى 
ناجوانمردانه سعى مى کنند بازیکنان جوان را هوایى کنند. مطمئن باشید 

نمــى رســد و یحیى گل بار کج به مقصد 
محمدى نتیجه کارهاى

 ناجوانمردانــه اش را 
مى بیند.

در فوتبال یــاد گرفته ام عنایتى در پایــان گفت: 
نتیجه را به هر قیمتى بدست نیاورم و این اصولى است که 

همیشــه آن را رعایت کرده ام. جدایى شربتى ضربه 
بدى به ما زد ولى ناامید نیستیم و سعى مى کنیم 

بهترین نتیجه را در لیگ برتر کسب کنیم.

نصف جهان این روزها که سپاهانى ها به شدت به گلر نیاز دارند هیچ باشگاهى تاکنون حاضر 
به همکارى با آنها و یک معاوضه برد- برد با آنها نشده است.

 اخیرامدیرعامل باشگاه پارس جنوبى جم اعالم کرده درخواستى از سوى 
سپاهان براى محسن فروزان نیامده است و البته آنها حاضر نیستند 

تا این گلر خود را از دست بدهند.
  طى دو  ســه روز گذشــته اخبارى درباره پیفشنهاد 
مسئوالن باشگاه سپاهان به محسن فروزان دروازه 
بان پارس جنوبى جم منتشــر شــد. در این باره 
گفته مى شود سپاهانى ها عالوه بر محمد رضا 
اخبارى، محسن فروزان را نیز مد نظر قرار دادند 
تا یکى از این دو دروازه بان مطرح را به خدمت 
بگیرند. با این وجود مسئوالن پارس جنوبى 
از سپاهانى شدن فروزان ابراز بى اطالعى 
مى کنند. بهرام رضاییان ، مدیرعامل پارس 
جنوبى درباره پیشــنهاد سپاهان به محسن 
فروزان  گفت:   ما هیچ درخواســتى از سوى 
مسئوالن باشگاه سپاهان در این باره دریافت 

نکردیم.
وى افزود: فروزان با ما قرارداد دارد و دروازه بان خوب 
ماست. قطعا به حضور این بازیکن در آینده نیاز داریم و 

او در پارس جنوبى به کارش ادامه مى دهد. 

یحیى جواب 
کارهایش را پس مى دهد

وى افزود: فروزان با ما قرارداد دارد و دروازه بان خوب 
ماست. قطعا به حضور این بازیکن در آینده نیاز داریم و 

او در پارس جنوبى به کارش ادامه مى دهد. 

پاسخ منفى حقیقى   

ویه مقصد جدید 
ر را ندارد و در ژان

ن قصد بازگشــت به لیگ برت
ژیونر فوتبال ایرا

دروازه بان ل

خود را مشخص خواهد کرد.

رزیــل و جام ملت هاى 
 در جام جهانى ب

ت قبلى ایــران
ــه در دو تورنمن

علیرضا حقیقى ک

فته، بعد از موفقیت فنى و فردى به همراه 
آسیا شــماره یک «کارلوس کى روش» لقب گر

ر حضور در تیم 
ن تر اکنون در فک

م به دســته پایی
 به سقوط این تی

ونا سوئد با توجه
اسکیلست

ى در قاره اروپاست.
دیگر

سخ منفى داده تا 
ه شده، به آنها پا

گ برتر ایران مواج
شــنهاداتى از لی

در نیم فصل با پی
او که 

ت اروپا در ژانویه 
انى نقل و انتقاال

د. پنجره زمســت
 در اروپا دنبال کن

ن فوتبال خود را
همچنا

از کرده اند، وارد 
 تیمى که مذاکرات با او را آغ

د شد و بر این اساس او به زودى با سه
آغاز خواه

ذاکره خواهد شد.
م

فروزان بى فروزان!

نصف جهــان عبدالرحمن، بازیکن تیم العین امارات به طور 
رســمى تمایل خود را براى انتقال به الهالل عربســتان 
اعالم کــرد. به گــزارش ســایت عاجل عربســتان،
 عمر عبدالرحمن در واکنش به خبر تصمیم باشــگاه 
الهالل عربستان به جذب او گفت:مى خواهم در پنجره 
آینده نقل وانتقاالتى به تیم الهالل عربستان منتقل 
شــوم اما تصمیم اول و آخر را شیخ هزاع، 
(مقام باشگاه العین) 
مى گیرد. اگر او 

بپذیرد و اجازه دهد زمستان به الهالل مى روم.
عبدالرحمــن که متولد عربســتان اســت و پاســپورت 
اماراتــى هــم دارد، گفــت:  هیــچ اطالعاتــى درباره 
مذاکره 2 باشــگاه الهالل و العین نــدارم. در حال حاضر 
در اردوى تیــم ملى امارات هســتم. هر چنــد وارد دوره 
شــش ماه انتقال به تیم دیگــرى حتى بــدون موافقت 
باشــگاه العین شــدم اما به هیچ تیمى نمى روم تا باشگاه

 نپذیرد. 
رامون دیاز، ســرمربى آرژانتینى تیم الهالل عربســتان با 

توجه به مصدومیت نواف العابــد و دورى طوالنى مدتش  
از ســران این باشــگاه عربســتانى خواســت تا بازیکن 
جایگزین را پیدا کننــد. الهالل نیز بــراى پرکردن جاى 
خالى العابد دست روى عبدالرحمن، ســتاره العین امارات 
گذاشــته اســت. تیم الهالل عربســتان در گروه B لیگ 
قهرمانان آســیا بــا تیم هاى اســتقالل تهــران و الریان 
قطر قرار دارد. تیــم چهارم نیز در مرحلــه پلى آف از میان 
تیم هاى العیــن امارات و الملکیه بحریــن انتخاب خواهد

 شد.

با اجازه 
شیخ هزاع
بله!

نصف جهان        امیر قلعه نوئى به دنبال خرید محمد ابراهیمى، 
بازیکن مازاد تیم یحیى گل محمدى است.

ذوبى ها پس از رفتن 3 بازیکن جوانشان به تراکتور حاال 
به دنبال خرید یکى از مهره هاى کارآمد قرمزها هســتند 
تا به این شــکل مشــکالت خود را مرتفع کنند. محمد 
ابراهیمى  به دنبال بهترین پیشنهاد ممکن است و به نظر 
مى رسد، حضور در اصفهان و ســبزپوش شدن، یکى از 

بهترین انتخاب هاى ممکن براى این  هافبک شــیرازى 
است.

ذوب آهن تا اینجــاى کار مهدى پور، اســماعیلى فر و 
پهلوان را از دســت داده و با توجه بــه ضعف در برخى 
پست ها، به دنبال حضور پررنگ در نقل و انتقاالت است 
و محمد ابراهیمى را به عنــوان اولین خرید در نظر گرفته

 است.

ابراهیمى کــه دو دوره در تراکتور زیر نظــر قلعه نوئى 
بوده، حاال مى تواند ســومین دوره را نیــز تجربه کند و 
براى دومین فصل پیاپى، با این ســرمربى پر افتخار کار 

کند.
پیش تر شنیده مى شد ذوبى ها، سینا عشورى دیگر شاگرد 
قلعه نویى در فصول گذشته  را هم میخواهند و باید دید، او 

هم به تیم سابق بازخواهد گشت یا خیر؟!

مسابقات کشتى جام 
باشگاه هاى جهان از امروز با 

حضور 10 تیم مطرح جهان در 
اصفهان آغاز مى شود.

در این مسابقات تیم هاى کشتى 
دینامو ارمنستان، منتخب 
گرجستان، پائوك یونان، 

بوداپست سى اس مجارستان، 
اسکاپ ( اسپورت کالب 

فیزیکال آکادمى) قرقیزستان، 
المپیک هاپ رومانى، مسکو 

روسیه، تاجیک ایر تاجیکستان، 
بیوك شهیر ترکیه، سامسون 

اوکراین حضور دارند. همچنین 
سه تیم سینا صنعت ایذه، بیمه 
رازى اصفهان و شهداى مدافع 

حرم قم از ایران در این 
مسابقات شرکت 

مى کنند.

آغاز مسابقات 
کشتى جام 

باشگاه هاى جهان 
از امروز 

ابراهیمى سبز مى شود؟

نصف جهــانعبدالرحمن، بازیکن تیم العین امارات
تمایل خود را براى انتقال به الهالل عر رســمى
اعالم کــرد. به گــزارش ســایت عاجل عرب
ب  عمر عبدالرحمن در واکنش به خبر تصمیم
الهالل عربستان به جذب او گفت:مى خواهم
آینده نقل وانتقاالتى به تیم الهالل عربستا
شــوم اما تصمیم اول و آخر را شی
(مقام باشگ
مى گیر

مهدى مهدوى کیــا بازیکن ســابق تیم ملى 
فوتبال ایران مى گوید در حال حاضر که تیم ملى 
خواستار اجرایى شــدن برنامه هاى آماده سازى 
خود اســت زمان تعامــل با باشگاه هاســت. 
او دربــاره ى وضعیت این روزهــاى تیم ملى و 
همینطور قرعه کشــى جــام جهانــى و البته 
صحبت هایى که «کارلوس کى روش» پیرامون 
برنامه هاى آماده سازى تیم ملى مطرح کرده بود 
ایده هاى مختلفى دارد و بر این باور است که در 
حال حاضر که اختالفى ایجاد نشده، بهتر است 
باشگاه ها با تیم ملى جلسه اى برگزار کرده تا به 

یک تعامل مناسب برسند.
 ابتدا دربــاره حضور ایران در 
گروه B جام جهانى و هم گروه 
شــدن با مراکش، اسپانیا و 

پرتغال صحبت کنید.
واقعیت این اســت که ما در گروه بسیار سختى 
قرار گرفته ایم. پرتغال یکى از تیم هاى قدرتمند 
اروپاست و اسپانیا هم که همه بازیکنانش طراز 
اول هســتند. البته مراکش هم تیم قدرتمندى 
اســت و تیم ملى براى رویارویى با این تیم ها 
کار سختى پیش رو دارند اما قاعدتا بازى کردن 

با تیم هاى بزرگ تجربیات زیــادى به فوتبال 
ایران مى دهد.

خیلى هــا بر ایــن باورند اگر 
در گــروه ســاده ترى قرار 
مى گرفتیــم شــانس صعود 
داشــتیم اما حاال که اسپانیا 
و پرتغال در گروه ما هســتند 
شاید شــانس صعود نداشته 
باشــیم. چقدر این موضوع را 

قبول دارید؟
باید نگاه واقع گرایانه اى داشته باشیم و توقع مان 
باال نباشد. اســپانیا تیم بسیار قدرتمندى است. 
پرتغال هم همین طور و قاعدتا بازى کردن برابر 
این تیم ها کار ساده اى نیست. اما در فوتبال هیچ 
چیز قابل پیش بینى نیست و نمى توانیم از پیش 

بازنده وارد زمین شویم.
 با توجه بــه برنامه کى روش 
براى در اختیار داشتن بیشتر 
بازیکنــان ملى پــوش فکر 
مى کنید چه تعامالتى باید بین 
فدراسیون و باشگاه ها صورت 

بگیرد؟
االن تیم ملى در اولویت است چرا که جام جهانى 
بزرگ ترین رویداد ورزشى است اما باید بپذیریم 
باشگاه ها هم براى بازیکن خود هزینه مى کنند 
و مى خواهند در موقع نیاز از آنها استفاده کنند. 
بنابراین در این شــرایط بهترین راه یک تعامل 
واقعى میان باشــگاه ها و تیم ملى اســت که با 

کمک فدراسیون فوتبال باید محقق شود.
پرســپولیس هم این روزها 
شرایط بسیار خوبى را در لیگ 
ســپرى مى کند. وضعیت این 
تیم را چطور ارزیابى مى کنید؟

واقعًا شرایط این تیم خوب اســت و تیم بسیار 
خوبى را مى بینیم. باید از کادر فنى، بازیکنان و 
مدیریت باشگاه بابت ایجاد چنین تیم و شرایطى 

تشکر و قدردانى کنیم.
 گفته شــده قرار اســت به 
عضویــت هیئــت مدیــره 
پرسپولیس درآیید. آیا با شما 
براى عضویت در هیئت مدیره 

صحبت شده است؟

تا به امروز که هیچ صحبتى با من نشــده خودم 
هم قصد نــدارم به فوتبال ایــران برگردم چرا 
که با باشــگاه هامبورگ قرارداد دارم و باید در 

آلمان بمانم.
مدتــى اســت صحبت هاى 
زیــادى پیرامون فســاد در 
فوتبال مى شود. على کریمى 
هم در این باره مسائل زیادى 
را مطرح کرد. نظر شما درباره 
صحبت هایى که على کریمى 

مطرح کرده چیست؟
سال هاست که درباره فساد در فوتبال صحبت 
مى کنیم و هیچ وقت اتفاقى رخ نداده است. اگر 
قرار است با این موارد مبارزه شود باید گام هاى 
مؤثرى برداشــته شــود. با صحبت کارى حل 

نمى شود.
اگــر بخواهیــد در یک کالم 
بگویید که ایران شانس صعود 
در گروهش را دارد یا خیر، چه 

پاسخى مى دهید؟
واقعًا کار سختى است اما اگر تالشمان را انجام 

دهیم مى توانیم به صعود امیدوار باشیم.

کن کلیدى تیمش شــوکه شده و واکنش تندى به این 

ل کمبود بازیکن روبرو اســت، با تصمیم یحیى گل
ــرباز شــد تا فوتبالش را در نیــم فصل دوم در 

طیحیى گل محمدى ناراحت است در این
ه مربى که دم از اخالق و معرفت مى زند، 
 آقاى گل محمدى کارى که با بازیکن ما 

یلى داشت ولى این آقا آنقدر زیر پاى او 
 برود. این کارها بسیار زشت است و من 

یى طرف هستیم.
ورسازى را به این شکل ادامه مى دهد: 
ىق و معرفت مىزنند. این اوج بى معرفتى  ر وجبى ین ىز ر قو
نید. براى این آقا متاسفم که از هر روشىى

را هوایى کردند.  ا این حال زیر پاى بازیکن ما نشستند و اوو
تى اخالق ورزشى هم نداشتند و با ناجواننمردى بازیکن ما 
اســت جذب بازیکن از سوى تراکتورساسازىگفت: فقط ما 
ى بازیکنان باشگاه هاى دیگر هم نشستهه اند و با روش هاى 
 سعى مى کنند بازیکنان جوان را هوایىک کنند. مطمئن باشید 

به مقصد  رســد و یحیى گلکج نمــى
نتیجه کارهاى محممدى
 نااجوانمردانــه اش را

ممى بیند.
ددر فوتبال یــاد گرفته ام عنایتى در پایــان گفت: 

این اصولى است که  نتیجه را به هر قیمتى بدست نیاوررم و
همیشــه آن را رعایت کردده ام. جدایى شربتى ضربه 
بدى به ما زد ولى نااممید نیستیم و سعى مى کنیم 

بهترین نتیجه را درر لیگ برتر کسب کنیم.

نصف جهان این روزهاک
به همکارى
پس مى دهد اخی

پاسخ م
ران قصد بازگشـ

ن لژیونر فوتبال ای
دروازه با

خود را مشخص خواهد کرد.

ــه در دو تورنمنت قبلى ایـ
علیرضا حقیقى ک

آسیا شــماره یک «کارلوس کى روش» لقب

وط این تیم به د
ئد با توجه به سق

اسکیلستونا سو

ى در قاره اروپاست.
دیگر

ن د که او

فروزان بى
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88 اشتباه که سالمت چشم را به خطر مى اندازد اشتباه که سالمت چشم را به خطر مى اندازد
آیا تا به حال به سالمت چشمان خود فکر کرده اید؟ آیا مراقبت الزم را از 
چشمان خود انجام مى دهید؟ در ادامه قصد داریم هشت مورد از اشتباهاتى 

که شما در مورد چشمان خود انجام مى دهید را بیان کنیم.

شب را با لنز مى خوابید
برخى از لنزهایى که براى چشــم به کار مى روند را مى توان در شب مورد 
استفاده قرار داد، اما بیشتر متخصصان بر این باورند که استفاده از چنین 
لنزهایى نیز در شب مى تواند بسیار خطرناك باشد. در حقیقت، مطالعات 
نشان مى دهد که استفاده از لنز در خواب مى تواند زخم قرنیه را 10 تا15 
برابر بیشــتر کند. شما نمى توانید سایر لنزهاى تماســى را نیز در شب به 
چشم داشــته باشــید. زمانى که با لنز مى خوابید، اکســیژن قرنیه کمتر
 مى شــود. همین امر موجب مى شــود عفونت در چشــم ایجاد شود و 
باکترى هاى مضر در آن رشــد کند. یک چرت 20 دقیقه اى با لنز تماسى 
مشکل ساز نخواهد بود، اما اگر مى خواهید از سالمت چشمان خود مراقبت 
کنید، بهتر است آنها را خارج کرده و سپس بخوابید. اگر بعد از بیدار شدن از 
خواب متوجه شدید که لنزهاى تماسى در چشمتان قرار دارد، بالفاصله آنها 
را درنیاورید. اگر چشمان شما خشک شده باشد، ممکن است الیه باالیى 
قرنیه به همراه لنز برداشته شود. در عوض بهتر است 20 تا 30 دقیقه منتظر 
بمانید و چشم خود را با اشک مصنوعى مرطوب کنید. در نهایت مى توانید 

لنز را از چشمان خود خارج کنید.

چشمان خود را مدام مالش مى دهید
چه از لنز استفاده کرده باشید یا نه، زمانى که چشمان خود را مدام مالش 
مى دهید، دچار مشکل خواهید شد. برخى اوقات چشم شما دچار خارش 
مى شود و مجبور به مالیدن آن با دست هستید اما بهتر است چشم خود را 
کامًال ببندید و تنها بخش خارجى چشم را با دست لمس کنید. مالش دادن 
بیش از حد چشم با دست مى تواند باعث پاره شدن رگ هاى خونى شود و 
چشم را ملتهب کند. اگر به دنبال دلیل دیگرى هستید، باید بدانید که چشم 
توسط غشاى مخاطى محافظت مى شود. این بافت مرطوب مى تواند به 

راحتى آلودگى ها و میکروب هاى موجود را به خود جذب کند. به همین دلیل 
بهترین مکان براى رشد باکترى ها محسوب مى شود. زمانى که با کسى 
دست مى دهید یا اشیاى موجود در اطراف را لمس مى کنید و سپس دست 
خود را به چشمانتان مى زنید، میکروب هاى موجود به ناحیه چشم منتقل 

مى شود و امکان عفونت آن بیشتر مى شود.

ساالنه از معاینات چشم پزشکى استفاده نمى کنید
بیشــتر افراد هیچ توجهى به معاینات چشم پزشــکى ندارنــد. تغییرات 
بینایى ممکن اســت مهمترین دلیل براى مراجعه به چشم پزشک باشد 
اما باید بدانید که مراجعه ســاالنه به چشم پزشک سالمت چشمان شما 
را تضمین مى کند. باید سالمت کلى چشمانتان مورد بررسى قرار گیرد. 
همانطور که مى دانید پشت چشم هیچ گیرنده دردى وجود ندارد. بنابراین 
اگر یکى از رگ هاى خونى پاره شده باشــد یا تومورى وجود داشته باشد، 
تا زمانى که بینایى تحــت تأثیر قرار نگرفته اســت، متوجه این موضوع 

نخواهید شد.

تمام روز را از وسایل الکترونیکى استفاده مى کنید
صفحه نمایش هاى الکتریکى همچون مواردى که در رایانه ها، تبلت ها 
و گوشى هاى هوشمند یافت مى شــود، نور آبى از خود ساطع مى کنند که 
به گفته چشم پزشکان براى چشمان شما مضر است. زمانى که ساعت ها 
به این صفحات نمایش خیره مى شوید، دچار سردرد و چشم درد خواهید 
شد. به این فکر کنید که زمانى که تمام روز را بدون توقف به این صفحات 
نمایش نگاه مى کنید چه بالیى سر چشمتان مى آید. در عوض مى توانید از 
قانون 20-20 تبعیت کنید. به ازاى هر 20 دقیقه اى که به صفحه نمایش 
نگاه مى کنید، یک استراحت 20 ثانیه اى به چشمان خود بدهید و به یک 

مسافت دور خیره شوید. 

خط چشم را در فاصله بین مژه ها و چشم اعمال مى کنید
همانطور که مى دانید به فاصله بین مژه ها و چشم waterline گفته مى شود. 

اگر چه بیشتر افراد مشــهور تالش مى کنند خط چشم را در ناحیه داخلى 
چشم اعمال کنند، اما یک شیوه نادرست محسوب مى شود و باید از انجام 
این کار خوددارى شود. زمانى که خط چشــم را در قسمت داخلى چشم 
اعمال مى کنید، با اشک چشم ترکیب مى شود. اگر لنز مى  گذارید، با اعمال 
کردن خط چشم در قســمت داخلى، مواد آرایشى با لنز مخلوط مى شود. 
همین امر موجب مى شود اکسیژن چشم کمتر شود. حتى اگر از لنز استفاده 
نمى کنید نیز باز هم باید از انجام این کار خوددارى کنید زیرا ذرات آرایشى 
مى توانند میکروب هاى مختلف را وارد چشم کنند که همین امر موجب 
عفونت مى شود. خط چشم مایع بسیار خطرناك تر است زیرا باعث انتقال 
باکترى ها به چشم مى شود. مدادهاى نرم امن تر هستند اما باز هم توصیه 

مى شود خط چشم در ناحیه بیرونى چشم اعمال شود.

با آرایش مى خوابید
زمانى که با آرایش به رختخواب مى روید، امکان آلوده شدن چشم وجود 
دارد. وجود ریمل در چشم ممکن است باعث تحریک پوست شود. اگر با 
آرایش مى خوابید و سپس با دستان خود چشم را مى مالید، امکان چسبیدن 
این مواد به قرنیه و ایجاد التهاب وجود دارد. به همین دلیل بهتر اســت 

آرایش خود را هنگام خواب پاك کنید.

از قطره هاى چشمى تاریخ گذشته استفاده مى کنید
هیچ چیزى بدتر از به کار بردن قطره هاى چشمى تاریخ گذشته نخواهد 
بود. این محلول ها داراى مواد پاك کننده هستند که باکترى هاى موجود 
در لنز را از بین مى برند. بنابراین اگر مى خواهید از خاصیت این محلول ها 
اســتفاده کنید، باید به تاریخ مصرف آنها توجه کنید. همین موضوع در 
مورد خود لنزها نیز وجود دارد. این لنزها معموًال در یک محلول استریل 
قرار مى گیرند که در اثر گذشــت زمان خاصیت خود را از دست مى دهند. 
اشک مصنوعى و قطره هاى چشمى نیز داراى تاریخ مصرف و تاریخ انقضا 
هســتند. زمانى که مى خواهید از این مواد استفاده کنید به تاریخ روى آن 

دقت کنید. 

زخم دهــان عارضه دردناکى اســت که شــرایط 
ناخوشایندى را براى فرد ایجاد مى کند، اما با استفاده 
از روش هاى خانگى و طب سنتى مى توان سریع تر از 

شر آن خالص شد.
تقریباً همه ما هر از گاهى به این عارضه دچار شده ایم. 
این زخم ها اغلب داخل لب، در فضاى داخل دهان، 
روى لثه یا کام دهان ظاهر مى شــوند. اگرچه این 
زخم ها مضر نیستند، اما گاهى بى نهایت دردناك و 
رنج آور مى شوند تا جایى که حتى اشتهاى فرد را به 

کلى از بین مى برند.
عوامل مختلفى از جمله یبوست، نوسانات هورمونى 
و افزایش اســیدیته در بروز زخم دهان نقش دارند. 
گاهى نیز این عارضه از کمبود آهن و ویتامین هاى

 B و C ناشى مى شود.
البته در موارد محدودتر ممکن است این عارضه نشانه 
یک مشــکل یا بیمارى جدى تر باشد اما در غیر این 
صورت خوشبختانه به سادگى و با استفاده از چند ماده 

مفید مى توان زخم هاى دهان را درمان کرد.
گزینه هایــى که در ادامه به آنها اشــاره مى شــود 
مى توانند هر چه سریع تر شــما را از رنج و درد این 

زخم ها رهایى دهند:

■ عسل به دلیل خواص آنتى باکتریال تأثیر مهمى 
در بهبود زخم دهان دارد.

■ روغن نارگیل نیز داراى خواص ضد التهابى است 
و در نتیجه التهاب و تورم زخم را کاهش مى دهد.

■ سرکه سیب ترکیبى قوى براى درمان زخم دهان 
است. کافى است فقط یک قاشق غذاخورى از آن را 
در نیم فنجان آب حل کرده و چند دقیقه دهان خود را 

با محلول فوق شستشو دهید. 
■ محلول آب نمک نیز انتخابــى پرطرفدار و مفید 

براى درمان زخم هاى دهان است.
■ خمیردندان به دلیل دارا بودن خواص ضدمیکروبى 
به نابودى عفونت  عامل بــروز زخم کمک مى کند. 
همچنین خاصیت خنک کنندگى دارد که از سوختگى 
و تشــدید ناراحتى ناشــى از زخم دهان جلوگیرى 

مى کند.
■ آب پرتقال در صورتى بــراى درمان زخم دهان 
 Cمفید اســت که عامل بروز زخم، کمبود ویتامین

باشد.
■ ســیر یکى از پرکاربردترین درمان هاى خانگى 
اســت که بــراى درمان زخــم دهان نیــز توصیه 

مى شود. 

یک متخصص جراحــى گوش، گلــو و بینى گفت: 
انحــراف تیغه بینــى و ابتال به آلرژى هــاى بینى و 
ســینوس، دو عامل مهم در ابتال به سینوزیت هاى 
مزمن اســت و مبتالیان به این عارضه باید بیش از 
افراد عادى، از مواجهه مجارى تنفسى با هواى آلوده، 

محافظت کنند.
خشایار احمدى با اشــاره به اینکه ذرات معلق در هوا 
منشأ ابتال به سینوزیت هاى مزمن است، گفت: زمانى 
که میزان ذرات مسموم کننده همچون سرب و نیترات 
موجود در هوا به باالتر از میزان اســتاندارد افزایش 

مى یابد، خطر ابتال به این عارضه نیز بیشتر مى شود.
وى اضافه کرد: ورود مواد مســموم کننده و آلوده از 
مجارى تنفســى فوقانى به ویژه از مجارى تنفسى 
بینى و سینوس ها، باعث ایجاد سینوزیت هاى مزمن 

مى شود. 
احمدى با بیان اینکه در سیســتم تنفســى فوقانى، 

دو مکانیزم دفاعى وجــود دارد، گفــت: مژك ها و 
الیه میکرونى که بــر روى آنها قــرار دارند، از ورود 
میکــروب هــا و آلودگى هــوا به بــدن جلوگیرى 
مى کننــد. زمانى که ایــن مژك ها به مــرور زمان 
کارآیى خود را از دست مى دهند، مایع مخاطى روى 
مژك ها بر اثر آلودگى هوا خشک مى شود. این عارضه 
منشأ شــروع التهابات و عفونت هاى تنفسى شده، با 
ایجاد یک سیکل معیوب، شخص را مستعد ابتال به 

سینوزیت هاى مزمن مى کند.
احمدى تصریح کرد: گروه هاى پرخطر مانند کودکان 
و سالمندان در زمان استراحت در منزل و هنگام خواب 
از دستگاه هاى تصفیه کننده هوا استفاده کنند زیرا این 
دستگاه ها باید داراى  «HEPA» باشد و این فیلترها 
کمک مى کند تا ذرات معلق موجود در هوا گرفته شده 
و از نایژك ها و کیســه هاى هوایى ریه ها محافظت 

مى کند. 

7 توصیه مفید براى درمان زخم دهان

رابطه آلودگى هوا، با سینوزیت هاى مزمن

متخصصان تغذیه به مصرف زیاد ســبزیجات 
توصیه مى کنند. با این حال، بعضى ســبزیجات 
هســتند که به دلیل تأثیرات شان مثل افزایش 
وزن، ایجــاد نفخ یا التهاب، بهتر اســت با دقت 
بیشترى مصرف شوند. ســبزیجات زیر از جمله 

این موارد هستند:

سبزیجات نشاسته اى
کســانى که مى خواهند وزن کم کنند مى توانند 
این گروه از سبزیجات را به کلى از رژیم غذایى 
خود حذف کنند. تحقیقات نشــان داده، افرادى 
که ســبزیجات نشاسته اى بیشــترى مصرف 
مى کنند، اضافه وزن دارند درحالى که کســانى 
که مصرف این ســبزیجات را محدود کرده اند، 
کاهش وزن داشته اند. ســبزیجات نشاسته اى 
شامل سیب زمینى، ذرت، نخودفرنگى و کدوتنبل 
است. هرچند سیب زمینى سرشــار از ویتامین و 
فیبر است، اما بهتر اســت تعادل در مصرف آن 

رعایت شود.

سبزیجات چلیپایى
ســبزیجاتى مانند کلــم، کلم بروکلــى و کلم 
پیچ هرچند غنى از فیبر هســتند و کالرى کم و 
موادمغذى زیادى دارند، اما نفخ ایجاد مى کنند. 
از آنجا که انســان ها آنزیمى ندارند که رافینوز 
(قند پیچیده موجود در ســبزیجات چلیپایى) را 
تجزیه کند، وقتى این سبزیجات به قسمت هاى 
پایین تر روده مى رسد، توسط باکترى ها تخمیر 

مى شود و گازهاى متان، دى اکسیدکربن و 
هیدروژن تولیدمــى کند که به نفخ 

منجرمى شود.

سبزیجات شبرو
این دســته از سبزیجات 
کــه بادمجــان، فلفــل 
دلمه اى، گوجه فرنگى و 

سیب زمینى در آن قرار مى گیرند، یک آلکالوئید 
شناخته شده به نام ســوالنین تولید مى کنند که 
سمى اســت. برخى کارشناســان معتقدند  این 
سبزیجات التهاب ایجاد مى کنند و باید مصرف 
آنها را محــدود کرد. این التهــاب، در بلندمدت 
به دردمفاصل، مشــکالت گوارشى، مشکالت 
خــواب، پیــرى زودرس و بیمارى هاى مزمن 

منجرمى شود. 

این سبزى ها  را کمتر مصرف کنید

سیر، مزاجى گرم و خشک دارد و به گفته متخصصان طب سنتى 
براى درمان سردى مزاج جنسى، ریزش مو، بیمارى هاى قلبى و 

فشارخون مفید است.
سیر از معدود خوراکى هایى اســت که حرارت آن شبیه حرارت 
غریزى بدن بوده و مفرح نیز است. این گیاه، رقیق  کننده خون، 
ادرارآور و عرق آورنده است و خوردن آن با مراعات زمان و مزاج 

فرد و در حد اعتدال حافظ صحت بدن است.
بدین معنا که اگر فردى داراى مزاج گرم است و در محیطى گرم 
زندگى مى کند یا شغل وى به  گونه اى است که در معرض هواى 
گرم است مثل رانندگان تاکسى یا نانواها، بهتر است سیر کمترى 

مصرف کنند.
ســیر داروى خوبى براى مبتالیــان به دیابــت و چربى خون 
باالست و قدرت ســم زدایى و ضدعفونى کنندگى قوى دارد و 
تقویت کننده سیســتم ایمنى بدن اســت و از بروز پروستات در 
مردان و گرفتگى عضالت جلوگیرى مى کند، اما مصرف سیر به 
فردى که داراى مزاج سرد است و در محیطى سرد زندگى مى کند 

یا فعالیت فیزیکى کمى دارد و داراى اضافه وزن است و از سردى 
همیشه گله دارد، توصیه مى شود. ضمن اینکه مصرف سیر به افراد 
میانسال بیش از نوجوانان توصیه مى شود و این عزیزان بهتر است 

روزى یک حبه سیر مصرف کنند.
سیر، از تصلب شــرایین و گرفتگى عروق خونى نیز جلوگیرى
 مى کند و نوسانات قلبى حاصل از سردى بدن را التیام مى بخشد.

سیر داروى خوبى براى مبتالیان به دیابت و چربى خون باالست 
و قدرت سم زدایى و ضدعفونى کنندگى قوى دارد و تقویت کننده 
سیستم ایمنى بدن است و از بروز مشکالت پروستات در مردان و 

گرفتگى عضالت جلوگیرى مى کند.
سیر به دلیل داشتن میزان باالیى پتاسیم، تنظیم کننده فشارخون 
است. مبتالیان به پرفشارى خون اگر مى خواهند تنها با خوردن 
سیر فشارخونشان را کنترل کنند نیز باید بدانند که این گیاه تنها 
یک داروى کمک کننده و مکمل درمانى است و در نتیجه براى 
کنترل مؤثر بیمارى پرفشــارى خون باید تحت نظر متخصص 

در کنار استفاده مرتب و منظم داروهاى شیمیایى مصرف شود.

خواص معجزه آساى سیر

پیرو آگهى مناقصه شماره 15280 مورخ 1396/7/27 شهردارى آران و بیدگل در نظر دارد 
به استناد مصوبه شوراى اسالمى شهر به شماره 1500 مورخ 7/15 /96 در خصوص انتخاب 
پیمانکار جهت انجام عملیات پیاده روسازى سطح شهر در محدوده ناحیه دو با اعتبارى بالغ 
بر 2/000/000/000 ریال و با شرایط خاص موجود در دفتر فنى شهردارى و از طریق مناقصه 
عمومى به بخش خصوصى اقدام نماید. لذا از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت به عمل 
مى آید جهت اطالع از شرایط، اخذ مدارك و شرکت در مناقصه ظرف مدت ده روز از تاریخ 

انتشار نوبت دوم این آگهى به شهردارى آران و بیدگل مراجعه نمایند. 
الزم به ذکر است هزینه درج آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد و کمیسیون در رد یا 

قبول پیشنهادات مختار مى باشد. 

آگهى مناقصه (مرحله دوم)آگهى مناقصه (مرحله دوم) نوبت اول

را یى) یپ تچ بزیج ر
نسبزیجاتبه قسمت هاى
تتباکتررررى ها تخمیر  د، توسط 

تان، دى اکسیدکربن و 
ى کند که به نفخ 

شبرو
یجات
فــل 
وى و گ

و ى جر

رضا رمضانى شهردار آران و بیدگلرضا رمضانى شهردار آران و بیدگل
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داماد جوان به هواخواهــى نامزدش با 
ضربات چاقو دســت به قتل دایى او زد 

و گریخت.
ســاعت 22و30 دقیقه ســه شنبه شب 
مأموران کالنترى 160 خزانه در جریان 
درگیرى مرگبــارى در پارکینگ یک 

ســاختمان قرار گرفتنــد و خیلى 
زود تیمــى از مأمــوران براى 

تحقیقــات ابتدایــى در 
محل حاضر شدند.

با  مأموران 

حضور در پارکینگ ســاختمان با جسد مرد 
37 ساله اى که هدف ضربات چاقو قرار 
گرفته بود روبه رو شدند و همین کافى 
بود تا ماجراى این جنایت خونین به 
بازپرس شــعبه ششم دادسراى 
امور جنایى تهران مخابره 

شود.

ترتیــب  بدیــن 
تیمــى از مأمــوران اداره 

10 پلیــس آگاهى تهــران براى 
رازگشــایى از درگیرى مرگبار دست به 

کار شده و در تجســس هاى ابتدایى پى بردند 
که عامل ایــن جنایت داماد خانــواده خواهر این مرد

 است.
تحقیقات پلیسى نشان از آن داشت که قربانى جنایت 

قبل از به قتل رسیدن با دختر 18 ساله خواهرش دچار 
درگیرى لفظى شده بودند که در ادامه دختر جوان در 
تماس با نامزدش از ماجراى درگیرى با دایى اش خبر 

مى دهد.
جوان 22 ساله به نام «هادى» وقتى متوجه درگیرى 
لفظى همســر با دایى اش مى شــود وارد ساختمان 
شــده و به هواخواهى از نامــزدش دو ضربه چاقو به 
دایى نامزدش مى زند و پــس از اینکه وى غرق خون 
روى زمین مى افتد دخترجــوان و نامزدش پا به فرار 

مى گذارند.
کارآگاهان در ادامه تحقیقات پــى بردند که هادى و 
نامزدش پس از این درگیرى مرگبار از صحنه جنایت 
گریخته و فرارى شــده اند و دایى جوان نیز پس از 
انتقال به بیمارستان کاشانى تسلیم مرگ شده 

است. 
بنا به این گزارش، ردیابى هاى مأموران پلیس آگاهى 

تهران براى دستگیرى عامل این جنایت ادامه دارد. 

زن جوان که با همدستى مرد غریبه همسرش را کشته و 
جسدش را سوزانده بود، شناسایى و دستگیر شد.

 معــاون اجتماعى فرماندهى انتظامى اســتان مرکزى 
خبر داد: خانمى که با همدستى فردى دیگر، در مهرماه 
امسال همسرش را در شهرستان الیگودرز به قتل رسانده 
و جســدش را در بیابان هاى اطراف شهرســتان خمین 
سوزانده و رها کرده بودند، در مراحل تحقیقات تخصصى 
کارآگاهان پلیس آگاهى شهرســتان خمین شناسایى و 
هر دو نفر  با اخذ نیابت قضائى در شهرســتان الیگودرز 

دستگیر شدند. 
سرهنگ خلجى ادامه داد:گم شــدن مقتول در مهرماه 
از سوى بســتگان این فرد به پلیس اعالم شده بود که 

با اقدامات تخصصى پلیس، جســد سوخته او شناسایى
 شد.

رئیس کالنترى 125 یوســف آباد از دستگیرى سارق 
حرفه اى لوازم داخلى خودرو در خیابان جهان آرا خبر داد.

سرهنگ احمد ناصرى اظهار داشت: با شکایت تعدادى 
از شهروندان در خصوص سرقت هاى متعدد در محدوده 
خیابان جهان آرا و محله هاى اطراف آن، پرونده اى در 
کالنترى تشکیل و تیم هاى تجســس کالنترى پس 

از بررســى ها و تحقیقات انجام شده موفق به شناسایى 
مخفیگاه یکى از متهمان در این خصوص شــدند. وى 
افــزود: نتیجه تحقیقــات در اختیار مقــام قضائى قرار 
گرفت که متعاقبًا دســتور بازداشــت متهم و بازرسى 
از مخفیگاهش صادر شــد و تیم هــاى عملیاتى براى 

دستگیرى وى وارد عمل شدند.
این مقام انتظامى عنوان داشت: طى عملیاتى ضربتى این 
متهم، هنگامى که در زیرزمین خانه اش در حال استعمال 
مواد مخدر بود، دستگیر و به همراه اموال کشف شده از 

محل به کالنترى منتقل شد.
ســرهنگ ناصرى، تصریح کــرد: اموال مکشــوفه از 
مخفیگاه متهم شــامل، ضبط، بانــد، تجهیزات یدکى 

خودرو و... بود که ضمیمه پرونده متهم شد.
وى اظهار داشت: با تکمیل شدن پرونده، متهم به پایگاه 
سوم پلیس آگاهى تهران بزرگ منتقل شد و تحقیقات 
براى شناسایى مالباختگان از سوى مأموران این کالنترى 

همچنان ادامه دارد. 

جسد قطعه قطعه شده پسر جوان مفقود شده بعد از 70 
روز در روستاى ســوگلى تپه میاندوآب توسط مأموران 

آتش نشانى پیدا شد.

جسد پسرجوانى که توســط پدرش به قتل رسیده روز 
سه شــنبه توســط مأموران آتش نشــانى در روستاى 
ســوگلى تپه میانــدوآب اســتان آذربایجــان غربى

 پیدا شد.
پدر مقتول به این قتل اعتراف کرده و گفته است که جسد 
فرزندش را بعد از به قتل رســاندن، قطعه قطعه کرده و 
در داخل چاهى با عمقى بیش از 15 متر انداخته بود که 
با اطالع پلیس آگاهى به 125 سازمان آتش نشانى و با 
نظارت نیروى انتظامى جسد وى توسط مأموران آتش 
نشــانى از داخل چاه بیرون کشیده شده و تحویل پلیس 

آگاهى شد.
تحقیقات براى علل این قتل در حال انجام مى باشد.

معاون امداد و نجات هالل احمر لرستان گفت: اگر در 
روزهاى آینده برف ببارد عملیات جستجوى تنها مفقود 

حادثه اشترانکوه تا مرداد ماه متوقف مى شود.
 محمد محمدى اظهار داشت: ششمین روز جستجوى 
یافتن مفقودان حادثه ریزش بهمن در اشترانکوه روز 
چهار شنبه با حضور تیم هاى امدادى آغاز شد. پس از 
کشف هشت جسد در روزهاى گذشته، تالش ها براى 
یافتن جسد «على حسینى» آخرین کوهنورد جانباخته 
این حادثه ادامه دارد. وى با بیــان اینکه روزانه 50 تا 
60 کوهنورد و امدادگر کوهستان منطقه بهمن زده را 
جستجو مى کنند، گفت: تمام تالش خود را مى کنیم 
که بتوانیم پیکر آخرین مفقود شده حادثه را پیدا کنیم. 
معاون امــدادو نجات هالل احمــر در مورد خطرات 
موجود براى امدادگــران و کوهنوردان گفت: احتمال 
ریزش بهمن در دهلیز چپ قله وجــود دارد اما با قرار 
دادن دیده بــان، امنیت تیم هاى جســتجو را تأمین 

کردیم. 
محمدى افزود: در صورت بارش اولین برف در منطقه 
عملیات جســتجو متوقف و به مردادماه ســال آینده 
موکول مى شود. اما تالش داریم قبل از ریزش برف 
پیکر على حســینى را پیدا کنیم. وى در مورد چرایى 
توقف عملیات جســتجو گفت: با بــارش اولین برف 

احتمال ریزش بهمن در منطقه وجود دارد. با بارش برف 
جدید و انباشت برف، امکان یافتن جسد وجود ندارد.

چهارشــنبه 15 آذرماه گروهى 14نفره از کوهنوردان 
استان خراسان رضوى راهى قله کل جنون اشترانکوه 
استان لرستان مى شوند و در مسیر برگشت دچار حادثه 
بهمن شــده و 9 نفر از کوهنوردان زیر بهمن مدفون 

مى شوند.
تا بعد از ظهر دیروز جسد هشت نفر از کوهنوردان مفقود 
شده توســط گروه هاى امداد و نجات و کوهنوردان 
حاضر در منطقه شناســایى شده اســت و سید على 
حســینى، تنها مفقودى حادثه سقوط بهمن است که 

سرنوشت او به ششمین روز جستجو گره خورد.

رئیس پلیس پایتخت از دســتگیرى 4 نفــر از اراذل و 
اوباش تهرانى که در فضاى مجازى اقدام به فحاشى و 

رجزخوانى علیه یکدیگر کرده بودند خبر داد.
 سردار  حسین رحیمى گفت: در پى انتشار فحاشى توسط 
تعدادى از اراذل و اوباش علیه یکدیگــر و ایجاد رعب 
و وحشــت در فضاى مجازى با هماهنگى مقام قضائى 
مراتب در دستور کار پلیس پایتخت قرار گرفت. وى افزود: 
طى اقدامات فنى و اطالعاتى انجام شده، یکى از عامالن 
اصلى این موضوع به هویت معلوم در محدوده نظام آباد 

شناسایى و دستگیر شد.
ســردار رحیمى عنوان داشــت: با اقدامات اطالعاتى 
صورت گرفته سه نفر دیگر از عامالن اصلى این ماجرا به 
هویت هاى مشخص در موقعیت هاى شهر رى و فرودگاه 

امام خمینى (ره) شناسایى و دستگیر شدند.

رئیس پلیس پایتخت با تأکید بر برخورد مقتدرانه پلیس 
پایتخت با هرگونه ایجاد بى نظمى و قانون شکنى، اظهار 
داشــت: پلیس با رصد و پایش دقیق و مســتمر فضاى 
حقیقى و مجازى با برهم زنندگان امنیت و آرامش مردم 
برخورد مى کند و اجازه نخواهد داد کسى امنیت و آرامش 

عمومى و روانى مردم را خدشه دار کند.

رئیس کالنترى 107فلسطین تهران از دستگیرى سه 
نفر زورگیر و قاپ زن سابقه دار در قالب باند زورگیران 
و کشف پنج دستگاه گوشى گرانقیمت، سیمکارت و دو 

قبضه چاقو در محدوده خیابان حافظ خبر داد.
سرهنگ دوم غالمرضا یوسف وند، در این باره اظهار 
داشت: در پى وقوع چند مورد سرقت در خیابان حافظ 
عوامل گشت نامحســوس کالنترى اقدامات پلیسى 
خود را براى شناســایى ســارقان آغاز کردند که حین 
گشتزنى به چهار نفر برخورد کردند که به صورت سوار 
بر موتورسیکلت داخل خیابان در حین زورگیرى از یک 
شهروند بودند و با مشاهده مأموران اقدام به فرار کردند 
که بعد از تعقیب و گریز سه نفر از آنها دستگیر شدند و در 
بازرسى بدنى تعداد پنج دستگاه گوشى گرانقیمت کشف 
شــد. وى افزود: در بازجویى اولیه مجرمین به سرقت 
هفت عدد گوشــى دیگر اعتراف و همچنین تعدادى 
از مالباختگان هنگام مراجعه به کالنترى مجرمین را 

شناسایى کردند.
رئیس کالنترى 107 فلسطین بیان داشت: این متهمان 

مقدارى مواد مخدر با ترازو جهت وزن کردن مواد مخدر 
و دو قبضه سالح سرد به همراه داشتند.

مدیرکل اداره  آمریــکاى وزارت امور خارجه، آخرین 
پیگیرى هاى ایران در مورد علت و ابعاد کشته شدن 
«بیژن قیصر» شهروند ایرانى– آمریکایى که توسط 
پلیس آمریکا مورد هدف قرار گرفته است را تشریح 

کرد.
محمد کشاورز زاده با بیان اینکه جمهورى اسالمى 
ایران مراتب اعتراض خــود را در این زمینه از طریق 
سفارت ســوئیس در تهران به دولت آمریکا در قالب 
یک یادداشت رسمى اعالم کرده است و دفتر حفاظت 
منافع ایران در آمریکا نیز پیگیر این موضوع اســت، 
اظهار داشت: تاکنون نتیجه پیگیرى ها در مورد این 
موضوع از سوى دولت آمریکا به ما اعالم نشده است.

طبق اخبار منتشر شده در برخى از رسانه ها، خودروى 
بیژن قیصر جوان 25 ساله ایرانى و آمریکایى و اهل 
شهر «مک لین» در شــمال ویرجینیا، عصر روز  17 
نوامبر 2017 (26آبان ماه) در نزدیکى بزرگراه جورج 
واشنگتن در شهر الکساندریا در ایالت ویرجینیا  مورد  

حمله پلیس آمریکا قرار گرفت. او پس از گذشت ده 
روز از حادثه شلیک گلوله پلیس به خودروى وى که 
به مجروح شــدنش از ناحیه سر منجر شده بود، جان 

خود را از دست داد.
 در همان زمان خانــواده وى با انتشــار بیانیه اى در 
روزنامه «واشنگتن پست» اعالم کردند: «بیژن هدف 
سه گلوله پلیس از ناحیه سر قرار گرفته بود و هنگام 

وقوع این حادثه مسلح نبوده است.»
همچنین دو شاهد ماجرا به واشنگتن پست گفتند که 
پلیس پس از نزدیک شدن به خودروى این قربانى از 
فاصله بسیار نزدیک شــروع به شلیک گلوله  به وى 
کرد. مقامات آمریکا تاکنون توضیحى درباره این اقدام 

افسران پلیس آمریکا نداده اند.
 خانواده وى با تأکید بر اینکه قربانى در خودروى خود 
هیچ ســالحى حمل نمى کرده است، گفتند که دلیل 
قتل پسرشان باید مشخص شود. هرچند هیچ دلیل 
قانع کننده اى نمى تواند این اقدام افســران پلیس را 

توجیه کند.
به نوشته این روزنامه آمریکایى، پلیس ویرجینیا پس 
از وقوع این حادثه تحقیقاتى را درباره آن آغاز کرد اما 
پس از مدتى  پرونده را به اف بــى آى (پلیس فدرال 
آمریکا) سپرد. اف بى آى نیز در گزارشى  مرگ بیژن 

قیصر را تأیید کرد.
تعداد افســرانى که در این حادثه دخیل بودند، دلیل 
شلیک گلوله آنها و جزئیات دیگر آن هنوز مشخص 
نشده است. همچنین مشخص نیســت که آیا یک 
یا دو افسر به سمت قربانى شــلیک کرده اند و اینکه 
دادستانى آمریکا این شــلیک گلوله را قانونى اعالم 

خواهد کرد یا نه.
خانواده قربانى همچنین در بیانیه خود یادآور شده اند 
که وى اولین نســل از اتباع ایرانى متولد شــده در 
آمریکاست که هیچ سابقه جرم نداشته و شهروندى 
آرام تلقى مى شــده که تهدیــدى علیه هیچکس 

نبوده است.

پیکر آخرین کوهنورد گمشده تا مرداد زیر برف مى ماند؟

داماد جوان به هواخواهــى نامزدش با 
ضربات چاقو دســت به قتل دایى او زد

و گریخت.
2ســاعت 22و30 دقیقه ســه شنبه شب 
مأموران کالنترى 160 خزانه در جریان 
مرگبــارى در پارکینگ یک  درگیرى

ســاختمان قرار گرفتنــد و خیلى 
زود تیمــى از مأمــوران براى 

تحقیقــات ابتدایــى در 
محل حاضر شدند.

با  مأموران 

حضور در پارکینگ ســاختمان با جسد مرد 
37 ساله اى که هدف ضربات چاقو قرار 
رو شدند و همین کافى گرفته بود روبه

بود تا ماجراى این جنایت خونین به 
بازپرس شــعبه ششم دادسراى 
امور جنایى تهران مخابره

شود.

ترتیــب بدیــن
تیمــى از مأمــوران اداره 

10 پلیــس آگاهى تهــران براى 
از درگیرى مرگبار دست به  رازگشــایى

کار شده و در تجســس هاى ابتدایى پى بردند 
که عامل ایــن جنایت داماد خانــواده خواهر این مرد

 است.
تحقیقات پلیسى نشان از آن داشت که قربانى جنایت 

از به قتل قبل
درگیرى لفظى
تماس با نامزد

مىدهد.
2جوان 22 سال
لفظىهمســ
شــده و به ه
دایى نامزدش
روىزمین مى

مى گذارند.
کارآگاهان در
نامزدش پس
ف گریخته و
ب انتقال
است. 
به این گزار بنا
تهران براى د

3زورگیر سابقه دار در دام پلیس

دستگیرى سارق در حال استعمال مواد مخدر

اراذل فضاى مجازى در چنگال قانون

سالخى شدن پسر توسط پدر

زن جوان جسد همسرش را سوزاند

رئیس پلیــس راه راهور ناجا علــت واژگونى 
اتوبوس راهیان نور حامل دانش آموزان دختر 
شهرستان نظرآباد استان البرز را انحراف به چپ 

وانت تویوتا اعالم کرد.
ســردار محمدحســین حمیدى گفــت: برابر 
اطالعات تکمیلى حوالى ساعت 17و10دقیقه 
سه شنبه در کیلومتر 8 محور سوسنگرد - بستان 
در استان خوزستان یک دستگاه وانت تویوتا به 
علت انحراف به چپ با یک دستگاه اتوبوس بنز 
حامل دانش آموزان دختر دبیرســتانى برخورد 
کرد. وى افزود: در این حادثه متأســفانه چهار 
تن کشته و هشــت تن دیگر مجروح شدند که 

مجروحان به مراکز درمانى منتقل شدند. 

انحراف به چپ وانت 
تویوتا، علت تصادف 
اتوبوس دانش آموزى

عــروس و دامـاد پس از قتل دایىفـــــــــرار 

پیگیرى علت قتل «بیژن قیصر» در آمریکا

رئیس کالنترى 122 دربند تهران از دستگیرى 
سارقین منزل به عنف پس از درگیرى سارقان 

با صاحبخانه در محله زعفرانیه خبر داد.
ســرهنگ محمد باقر قــدم زاده در این باره 
اظهار داشت: سه شنبه شــب دو سارق منزل 
پس از اطمینان از خالــى بودن منزل در محله 
زعفرانیه از درب پارکینگ وارد منزل شــده و 
زمانى کــه با صاحبخانه روبه رو شــده ضمن 
إیجاد رعب و وحشت و قمه کشى اقدام به فرار

 مى کنند.
وى افزود: با تماس شهروند با 110 بالفاصله 
مأموران که در همان نزدیکى در حال گشتزنى 
بودند کمتر از یک دقیقــه در موقعیت حاضر 
و ســارقان که با خــودرو پــژو 405 در حال 
فــرار بودند را تعقیــب مى کننــد و موفق به 
دستگیرى و کشف یک عدد قمه بزرگ از آنان

 مى شوند.
سرهنگ قدم زاده گفت: با توجه به رویارویى 
ســارقان با صاحبخانه اموالى به سرقت نرفته 
بود و آسیبى هم به ســاکنین وارد نشده بود. 
وى تصریح کرد: با انتقال متهمان به کالنترى 
و انجام بازجویــى هاى فنى انتســاب بزه به 
آنان محرز و متهمین جهــت ادامه تحقیقات 
تحویل پایگاه یکم پلیس آگاهى شــمیرانات

 شدند.

جزئیات درگیرى 
دزدان خشن با صاحبخانه 
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بدانید که تقدیر الهى چون قطرات باران از آسمان به سوى انسان فرود 
مى آید و بهره هر کسى، کم یا زیاد به او مى رسد. پس اگر یکى از شما 
براى برادر خود، برترى در مال و همسر و نیروى بدنى مشاهده کند، 
مبادا فریب خورد و حسادت کند، زیرا مســلمان به مسابقه دهنده اى 
مى ماند که دوست دارد در همان آغاز مسابقه پیروز شود تا سودى به 

موال على (ع)دست آورد و ضررى متوجه او نشود.

طى مراسمى از  دانش آموزان و دانشجویان ممتاز امور برق شهرستان نطنز  تجلیل 
به عمل مى آید.

مدیر امور برق شهرســتان نطنز با اعالم این خبر گفت: در این جشــن باشکوه
 خانواده هاي این دانش آموزان و دانشجویان ممتاز نیز حضور خواهند داشت.

مهندس ناظري از مهندس عالقمندان مدیر عامل شرکت توزیع برق استان اصفهان 
و کلیه دست اندرکاران برگزاري این جشــن تقدیر و تشکر و سپاسگزاري نمود و 
همچنین  از والدین دانش آموزان که با کوشش و تالش خود حامى فرزندانشان در 

دوران تحصیل بوده و زمینه رشد و موفقیت آنها را فراهم کرده اند نیز تشکر کرد.
وى با تأکید بر اینکه این تالش ها به نوعى سرمایه گذارى در مسیر موفقیت فرزندان 
مى باشد، برگزارى این مراسم را در تشویق دانش آموزان براى کسب موفقیت هاى 
تحصیلى مؤثر دانســته و در پایان براى دانش آموزان و خانواده هاى آنان آرزوى 

توفیق کرد.
مدیر امور برق شهرستان نطنز  در بخش دیگرى از سخنان خود با اشاره به عملکرد 

8 ماهه امور برق این شهرســتان گفت:  اعتباري بالغ بر   29   میلیارد ریال در امور 
برق شهرستان نطنز جذب شده که صرف اجراى طرح ها و پروژه هاى مختلف شده 

است. 
 مهندس ناظري، اهم این طرح ها را توســعه و احداث   3/3  کیلومتر شبکه فشار 
متوســط و نصب تعداد 25 مجموعه کات اوت و کلید قطع کننده از راه دور جهت 
ایجاد قدرت مانور بین فیدرها با صرف هزینه اي بالغ بر  2775میلیون ریال، بهینه 
سازي شبکه هاي شهري و روســتایی با صرف هزینه اي بالغ بر 15250میلیون 
ریال، رفع خطر از تأسیسات شــبکه هاي برق و رفع حریم با بودجه بالغ بر 1000 
میلیون ریال، احداث شبکه روشنایی با صرف هزینه اي بالغ بر  4000 میلیون ریال، 
احداث یک مجموعه ترانس جهت رفع ضعف ولت مشــترکین بــا هزینه اي بالغ 
بر   250    میلیون ریال، بهینه تعمیرات شــبکه فشار متوسط و فشار ضعیف جهت 
جلوگیري از خاموشی هاي ناخواسته به روش خط گرم و سرد با صرف هزینه اي بالغ 
بر2000   میلیون ریال، ارائه 95درصد خدمات غیر حضوري (فروش و خدمات پس 

از فروش)  از طریق سامانه 37121 بدون مراجعه به امور برق شهرستان، کاهش 
میزان  8،525  کیلووات  پیک بار امسال با فرهنگ ســازي و مشارکت مشترکین 
برق صنعتی و کشاورزي توسط مدیریت مصرف امور برق شهرستان نطنز، بهینه 
سازي تعداد  221  دستگاه چراغ الکپشــتی و تعدیل چراغ هاي 250 و 125 وات 
به 150 وات و LED   با صــرف هزینه اي بالغ بر   980   میلیــون ریال ، تعویض 
کنتور هاي فرسوده و کابل هاي دوتیکه مشــترکین و تعویض کنتورهاي دیماندي 
مشــترکین صنعتی به فهام با صرف هزینــه اي بالغ بر2470 میلیــون ریال، راه 
اندازي نیروگاه DG  در شهرك صنعتی شــجاع آباد به میزان 2000 کیلووات از 
طریق بخش خصوصی و انعقاد قرارداد 20 ساله و راه اندازي   32   کیلووات تولید 
برق انرژي خورشیدي از طریق سرمایه گذاري بخش خصوصی و همچنین انعقاد 
قرارداد 130 کیلووات انرژي برق خورشــیدي در حال اجرا  و برگزاري همایش با 
صنایع و اصناف جهت فرهنگ ســازي در بخش مدیریت مصــرف و ایمنی اعالم

 کرد. 

عملکرد هشت ماهه نخست سال عملکرد هشت ماهه نخست سال 9696  
امور برق شهرستان نطنزامور برق شهرستان نطنز

ریحانه حق شناس
اول راهنمائی

زهرا حیدرى
 پنجم ابتدایی

زهرا عسگرى کچو سنگى
سوم دبیرستان

هانیه یوسفى
 پنجم ابتدایی

فاطمه سادات حسینى
اول دبیرستان

زهرا ناظرى
دوم راهنمائی

نجمه کشمیرى
اول دبیرستان

فاطمه عالفیان بادى
سوم ابتدایی

نازنین فاطمه مندعلى
دوم ابتدایی

فاطمه یاسرى
اول راهنمائی

فاطمه پیروى
چهارم ابتدایی

مائده سلیمانى
سوم ابتدایی

ابو الفضل حیدرى
اول راهنمائی

محمد حسن حق شناس
اول دبیرستان

امیر ارسالن معین
سوم راهنمائی

امیر حسین مند على
اول ابتدایی

محمد حسین شریف
اول دبیرستان

امیر على عسگرى کچو سنگى
چهارم ابتدایی

محمدرضا نایب
اول دبیرستان

مهدى رجبى بادى
سوم ابتدایی

معصومه بامیرى
سوم ابتدایی ماهان مزده زاده

دوم ابتدایی

اسامى دانش آموزان ممتاز   
شرکت توزیع  برق استان اصفهان

فرزندان پرسنل امور برق شهرستان نطنز

زینب رجبى بادى
اول دبیرستان

کیمیا شریف
 پنجم ابتدایی
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کاهش 25درصدى مصرف کک 
در ذوب آهن

صنعتگران شرکت ذوب آهن اصفهان با به کارگیرى 
فناورى تزریـق پودر زغال در فرآینـد تولید، موفق به 
کاهش 25درصدى مصرف کک و گاز طبیعى شدند.

معـاون بهـره بـردارى شـرکت سـهامى ذوب آهن 
اصفهان گفت:با بهره گیرى از این سـامانه پیشرفته، 
میزان مصرف کک از 380کیلوگرم به ازاى تولید هر 

تن چدن خام، به 120کیلوگرم کاهش یافته است.
اردشـیر افضلـى افزود:کاهـش هزینه هـاى تولید و 
مصـرف کمتـر گاز طبیعـی و کک، از جملـه مزایاى 
اجراى این طرح نوین است.وى مهمترین هدف این 
شرکت را، کاهش وابستگی به زغال سنگ دانست و 
گفت: ذوب آهن در صدد اسـت این فناورى را در هر 
سه کوره بلند خود با ظرفیت تولید ساالنه سه میلیون 

و 600هزار تن فوالد خام پیاده سازى کند.
معـاون بهـره بـردارى شـرکت سـهامى ذوب آهن 
اصفهان افـزود: با پایـان مراحل تعمیر ایـن کوره در 
ابتـداى سـال آینده، ایـن فناورى در سـه کـوره بلند 

کارخانه راه اندازي شود.

 نمایشگاه عکس «پدران 
سوئدى» در خانه صفوى

نمایشگاه عکس «پدران سـوئدى» در خانه صفوى 
برگزار مى شود.ازسـوى خانه صفـوى و با همکارى 
سفارت سـوئد در تهران، نمایشـگاهى از آثار عکس 
«یوهان بِومـان» با عنوان «پدران سـوئدى» برگزار 
مى شـود.یوهان بِومان متولد 1982 سـوئد است و از 
عکاسان برجسـته سوئد به شـمار مى رود. او تاکنون 
جوایز گوناگونى را از آن خود کرده اسـت که از جمله 
مى توان به جایزه جهانى عکس هـاى خبرى، جایزه 
جهانـى عکس سـال، جایـزه انجمن ملى عکاسـان 

خبرى و جایزه عکاسى یونیسف اشاره کرد.
نمایشگاه عکس «پدران سـوئدى» 24 آذرماه(فردا) 
ساعت 17 با حضور و سخنرانى سـفیر سوئد در خانه 
صفوى افتتاح مى شـود. عالقه مندان براى بازدید از 
این نمایشگاه مى توانند تا 6 دى ماه، صبح ها ساعت 
10 تـا 13 و بعدازظهرهـا سـاعت 17 تا 22 بـه خانه 
صفوى، واقـع در خیابـان خاقانى، حدفاصـل خیابان 
خواجه پطـروس و خیابان وحید، جنب کوچه شـماره 

31 مراجعه کنند.

تشکیل شرکت هاى تعاونى 
براى کارآفرینى در چادگان

فرماندار چادگان با تأکید بر ضرورت اشـتغال و تولید 
در این شهرسـتان گفت: در چادگان با بررسـى طرح 
توانمندسـازى بانوان با محتواى سـاماندهى اشتغال 
زنان و خانواده از جمله تشکیل شرکت هاى تعاونى و 
آموزش ویژه براى کارآفرینى تخصصى پرداخته شده 
است. مهدى اسدپور اظهارداشـت: شناسایى مسائل 
و مشـکالت زنـان در حوزه هاى مختلـف اجتماعى، 
فرهنگـى و اقتصـادى و همچنین تـالش براى حل 
مشکالت بانوان، از جمله مهمترین وظایف کارگروه 

امور بانوان شهرستان چادگان است.
وى افزود: دولت در سـال جـارى ظرفیـت خوبى در 
خصوص تسهیالت مشـاغل خانگى فراهم کرده اما 
یکى از مشکالت در شهرسـتان چادگان، عدم جذب 

این گونه موارد است.

فرسودگى، دلیل ترکیدگى 
لوله آب در خیابان میر 

معاون بهره بـردارى شـرکت آب و فاضالب اسـتان 
اصفهان گفت: به دلیل فرسودگى و قدمت شبکه آب 
و فاضـالب، ترکیدگى لوله آب خیابـان میر اصفهان 

رخ داده است.
حسن غالمى افزود: با توجه به اینکه خیابان میر یکى 
از قدیمى ترین خیابان هاى اصفهان است، این حادثه 
در این خیابـان رخ داده؛ البتـه از مدتى قبـل در حال 

تعویض شبکه این بخش از شهر هستیم.
وى با بیـان اینکه قطر لوله 400 میلیمتر بوده اسـت، 
گفـت: این لولـه جزئـى از شـبکه اصله شـبکه آب و 
فاضالب شـهر اصفهان اسـت که در حـال حاضر در 

حال تعمیر آن هستیم.

خبر

مدیر حوادث و فوریت  هاى پزشکى استان اصفهان گفت: 
طرح امداد زمستانى فوریت  هاى پزشکى استان اصفهان 

آغاز به کار کرد و به مدت سه ماه ادامه دارد.
غفور راستین اظهار داشت: طرح امداد زمستانى اورژانس 
پیش  بیمارستانى استان اصفهان همزمان با سراسر کشور، 
شروع به کار کرد و تا بیستم اسفند امسال ادامه دارد.وى 
افزود: فوریت  هاى پزشکى استان اصفهان با تواِن 137 
پایگاه شامل 68 پایگاه شهرى، 68 پایگاه جاده اى و یک 
پایگاه هوایى، دو دستگاه خودروى اتوبوس آمبوالنس، 
15 اتاق فرمان، یک واحد فرماندهى عملیات و درحدود 
850 نیروى انســانى فوریت  هاى پزشــکى به صورت 

مستقیم در این طرح حاضر شده است.
مدیر حوادث و فوریت  هاى پزشــکى اســتان اصفهان 
تصریح کرد: همچنین با معاونت درمان و 56 بیمارستان 
خصوصــى، دولتــى و خیریــه  اى اســتان اصفهان، 
هماهنگى  هــاى الزم براى پذیرش ســریع بیماران و 
مصدومان در این طرح انجام شده است.راستین با اشاره 
به تجهیز آمبوالنس  ها و پایگاه  هاى اورژانس به امکانات 
زمستانى گفت: هماهنگى  هاى الزم صورت گرفته تا در 
صورت لزوم مانند مواقع برف و بوران، پایگاه هاى فوریت  
هاى پزشکى به عنوان مکانى براى اسکان اضطرارى در 

راه ماندگان و مصدومان استفاده شود.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره) اســتان اصفهان 
گفت: با 170 میلیارد تومان تســهیالت بانکى، بیش از 
هزار فرصت شغلى براى مددجویان کمیته امداد استان 

اصفهان ایجاد مى شود.
حمیدرضا شــیران اظهار داشت: ســالیانه 10درصد از 
مددجویان تحت پوشش این نهاد حمایتى با اشتغالزایى 
خارج مى شوند که سال گذشته ده هزار نفر آنها خودکفا 
شدند.وى افزود: کمیته امداد استان اصفهان 20درصد 
بیشــتر از تعهد اشتغالى که ســالیانه براى آن مشخص

مى شود، فرصت شــغلى ایجاد مى کند و با تخصیص 
اعتبارات و همــکارى بانک هاى عامــل در پرداخت 

تسهیالت افزایش اشتغال، تولید و خودکفایى مددجویان، 
پیش بینى مى شود که این موضوع منجر به حفظ کرامت 

انسانى و کاهش هزینه هاى دولت مى شود.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره) استان اصفهان با 
اشاره به اینکه امســال اعتبارات اشغالزایى کمیته امداد 
این استان در مقایسه با ســال قبل رشد 100درصدى 
داشــته، بیان داشــت: بیــش از 170 میلیــارد تومان

 تسهیالت بانکى براى اشتغالزایى مددجویان این نهاد 
تخصیص یافته که با این اعتبــار، بیش از هزار فرصت 
شغلى براى مددجویان کمیته امداد استان اصفهان ایجاد 

مى شود.

ایجاد1000 فرصت شغلى 
براى مددجویان کمیته امداد

آغاز طرح امداد زمستانى 
اورژانس استان

فرودگاه شهید بهشتى اصفهان به عنوان اولین فرودگاه 
کشــور به آمبوالنس داراى تجهیزات مقابله با حمالت 

بیوتروریسم مجهز شد.
مدیرروابط عمومى فرودگاه بین المللى شــهید بهشتى 
 CBRNE اصفهان گفت: این آمبوالنس به تجهیزات
(تهدیدات شــیمیایى، میکروبى، پرتوزاینده، هسته اى 
و زیســتى) براى مقابله با حمالت بیوتروریسم مجهز 

شده است.
رضا معمار، هزینه تجهیز این آمبوالنس را 600 میلیون 
تومان اعالم کــرد و افزود: وجود تکنولوژى پیشــرفته 

تجهیزات داخلى و سیستم گرمایشى و سرمایشى خودکار 
براى تنظیم دماى اتاق کابین عقب، براى رفاه حال بیمار 

از ویژگى هاى این آمبوالنس است.
وى سیســتم هشــدار با امکانات خاص، پایدارى باال و 
جانمایى یکنواخت تجهیزات کابین عقب براى کاهش 
مصرف، ضدعفونى بودن، گارانتى کابین عقب با باالترین 
استانداردهاى بهداشــتى، مقاومت باال و طراحى خاص 
دیواره هاى این آمبوالنس براى کاهش خطر واژگونى 
در شــرایط تصادف را از ویژگى هاى ایمنى این خودرو 

برشمرد.

مدیرکل راه و شهرســازى اســتان اصفهان گفت: 10 
درصد از بافت فرسوده کشور در اســتان اصفهان قرار 
دارد و هر سه ماه یک بار بین 110 تا 150 پس لرزه در این 

استان اتفاق مى افتد.
حجت ا...غالمى با اشاره به وضعیت  کشور در مواجهه با 
بالیاى طبیعى گفــت: در جهان 43 نوع بالیاى طبیعى 
و انسانى شناخته شده که 35 نوع از آنها، ایران را تهدید 
مى کند. وى ادامه داد: حرکــت صفحه هاى تکتاتیکى 
یکى دیگر از عوامل تخریب اســت، بــه ویژه صفحه 
عربستان که فشار زیادى را به صفحه ایران وارد مى کند.

غالمى ادامــه داد: باید توجه کرد کل کشــور ایران به 

دالیل ذکر شده در معرض خطر است.
مدیرکل راه و شهرسازى استان اصفهان، بافت فرسوده 
را دیگر علــت عمده تخریــب شــهرها در مواجهه با 
بالیاى طبیعى دانست و گفت: حاشیه شهرها و بناهاى 
تاریخى بخش عمده اى از بافت فرســوده را تشــکیل 

مى دهند. 
وى بیان داشت: در کشور 140 هزار هکتار بافت فرسوده 
وجــود دارد و 19 میلیون نفر در این مســاحت زندگى 

مى کنند که باید براى آن فکرى کرد.
غالمى با بیان اینکه 10 درصد از مساحت ذکر شده در 
استان اصفهان قرار دارد، تصریح کرد: 14 هزار هکتار از 

بافت شهرى استان اصفهان را بافت فرسوده دربرگرفته، 
از این بین 53 شــهرى که دچار بافت فرسوده بودند، با 
مطالعات صورت گرفته توانستند مصوبه کمیسیون ماده 
5 را گرفته و در رابطه با بقیه شهرها نیز مطالعه در حال

انجام است.
مدیرکل راه و شهرسازى استان اصفهان با اشاره به آمار 
زلزله نگارى در استان اصفهان خاطرنشان کرد: استان 
اصفهان کمترین موقعیت در زلزله را داشــته اما با این 
حال آمارها نشــان مى دهد هر سه ماه یک بار بین 110 
تا 150 پس لرزه در استان به وقوع مى پیوندد که رقمى 

قابل مالحظه است.

مدیر موزه موسیقى اصفهان گفت: در موزه موسیقى اصفهان 400 ساز محلى، ملى و بین المللى وجود دارد و 
برخى از سازهاى بین المللى را گردشگران خارجى به این موزه اهدا کرده اند.

شهریار شکرانى اظهار داشت: در موزه موسیقى اصفهان 400 ساز محلى، ملى و بین المللى وجود دارد و برخى 
از سازهاى بین المللى را گردشگران خارجى به این موزه اهدا کرده اند.

وى افزود: این موزه از دو سال پیش احداث شــده و دو قسمت دارد که سازهاى ملى ایران و سازهاى محلى 
دیگر نقاط کشور در آن قرار گرفته است. 

مدیر موزه موســیقى اصفهان با بیان اینکه از این موزه، گردشگران خارجى نســبت مردم  بیشتر استقبال 
کرده اند، تصریح کرد: در این میان، اغلب برخى از برنامه ها مانند همکارى بــا آموزش و پرورش در اردوها 
و دانشــگاه ها و آموزشــگاه هاى مختلف بازدید داشته اند و بیشــتر بازدیدها توســط گردشگران خارجى 

است.
وى با بیان اینکه عدم اســتقبال مــردم از این موزه به فرهنگ مــوزه برمى گردد و هنــوز این موضوع در 
بین مردم جاى خود را پیدا نکرده، تصریح کرد: در ســال نخســت، موزه در نقشــه شــهردارى و میراث 
فرهنگى قرار گرفــت ولى در نوروز اســتقبال آنگونه کــه انتظارداشــتیم رقم نخورد. شــکرانى با بیان 
اینکه در نــوروز بازدید کننــده ایرانى از این مــوزه، روزانه کمتر از صــد نفر بوده خاطرنشــان کرد: موزه 
موســیقى براى گردشــگران خارجى جالب اســت. در واقع آنها بــاور نمى کردند ایران تا ایــن حد تنوع
ســاز و موســیقى دارد و مى گویند در ایران از اماکــن قدیمى بازدیــد کرده اند و با فرهنــگ قدیم ایران

آشنا شده اند.
مدیر موزه موسیقى اصفهان تصریح کرد: پس از آن جذابیت موزه براى آنها این بود که گردشگران خارجى با 
موسیقى و فرهنگ زنده آن آشنا شده اند، با توجه به اینکه براى آنها موسیقى زنده نیز اجرا مى کنیم براى آنها 

جذابیت خاصى دارد.  
شکرانى افزود: هزینه براى ایجاد این موزه اولیه حدود 1/5میلیارد تومان بود و هر چه گذشت، هرینه اضافه ترى 

براى تکمیل انجام شده و این موزه با عالقه به فرهنگ و هنر بنا شده است.

هر3ماه یک بار،150 پس لرزه
 در استان اتفاق مى افتد

همایش تقاضامحور و تجارى سازى فناورى زیربناى 
تولیــد و اشــتغال به همت دانشــگاه علوم پزشــکى 
اصفهان در مرکــز همایش هاى علمى این دانشــگاه
به مناســبت هفته پژوهــش (18 تــا 22 آذر) برگزار

شد. 
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهــان در ابتداى 
این همایــش گفــت: امروز انجــام پژوهــش رو به 
گسترش و رشد بوده و  امید اســت بتوانیم شاهد بلوغ 

آن باشیم. 
دکتر طاهره چنگیز اظهار داشت: امروز دیدگاه ها نسبت 
به پژوهش روز به روز از مقوله لوکس و تفّننى به سوى 
جدى شدن و حیاتى شدن پیش مى رود و امید است به 
این باور برسیم که بدون توجه به پژوهش، ادامه حیات 

اقتصادى و رشد اقتصادى میسر نیست. 
وى با تأکید بر اینکه ما در دانشگاه باید با نیروهاى جوان 
تمرین پژوهش داشته باشیم گفت: باید به دوره پژوهش 
به عنوان آموزش نگریســته شود و ما در پژوهش سهم 

داشته باشیم. 
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهــان ادامه داد: 

علیرغم اینکه فعالیت هاى جزیره اى در پژوهش انجام 
مى شود، ما در دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با کمک 
همه کارکنــان و اعضاى هیئت علمــى، فعالیت هاى 
خوبى را در حال انجام داریم که درخشان است اما این 
فعالیت ها در حد یک دانشــگاه تیپ یک کشور نیست 
بنابراین از همه همکاران و اســاتید مى خواهیم در این

راســتا تفکر و همفکرى کنند تا وضعیــت مطلوب تر 
شود. 

چنگیز گفــت: به موازات جدى تر کــردن فعالیت هاى 
تحقیقاتى باید رعایت اخالق در تحقیقات و انتشــارات 
مدنظر باشد و مراقبت صورت گیرد که بدون آن، آسیب 

خواهد بود. 
***

رئیس بنیاد نخبگان استان اصفهان نیز در این همایش 
گفت: جمعیت جهان رو به پیرشــدن است و سالمندى 
مهمترین پدیده مردم شــناختى شــروع قرن بیست و 
یکم است و براســاس تعریفى که افراد باالى 60 سال 
را ســالمند محســوب مى کند، در حال حاضر جمعیت 
ســالمندان جهان بیــش از 700 میلیون نفر اســت و 
پیش بینى مى شود در ســال 2020 بیش از یک میلیارد 

نفر و در سال 2050 حدود دو بیلیون نفر از جمعیت جهان 
را سالمندان تشکیل دهند. 

دکتر شقایق حق جوى جوانمرد اظهار داشت: براساس 
اعالم مرکز آمــار ایــران، اکنون حــدود 9/2 درصد 
از جمعیت 80 میلیونى ایران ســالمند هســتند یعنى 
جمعیت حدود هشــت میلیون نفــر و متخصصان علم 
جمعیت شناســى پیش بینى مى کنند تا ســال 2020 
میالدى یعنى سه سال دیگر ســالمندان به 10 درصد 
جمعیت ایران و تا سال 2050- زمانى که 33 ساله هاى 
امروز پیر مى شــوند- بــه 30 درصد جمعیــت ایران 
مى رسند یعنى از هر سه ایرانى یک نفر سالمند خواهد 

بود. 
وى خاطرنشان کرد: پدیده ســالمندى از یک سو یک 
موفقیت براى کشورهاســت زیرا هرچه مراقبت هاى 
بهداشــتى درمانى در کشــورها موفق تر بوده باشد با 
پدیده سالمندى بیشتر مواجه مى شــوند اما به چالشى 
بزرگ تبدیل خواهد شــد اگر برنامه ریــزى براى آن 
نشود. رشد ســریع نرخ ســالمندى در جامعه پیامدها 
و نیازهاى متعــددى بر سیســتم خدمات ســالمت 
کشــور تحمیل خواهد کــرد، بنابراین اگر قرار اســت 

سالمندى یک رویداد مثبت باشــد، زندگى طوالنى تر 
باید همــراه با ســالمت و کیفیــت بــاالى زندگى

 باشد. 
حق جوى جوانمرد افزود: دولت سالمندى را مورد توجه 
قرار داده، اما اقدامات جدى در مواجهه با سالمندى هنوز 
در کشور آغاز نشده اســت. این درحالى است که امروز 
دیگر کشــورها که با چالش سالمندى مواجه هستند به 

این امر توجه خاص دارند. 
وى با بیان اینکه ســالمند نیازمند احتــرام و همدلى، 
نه تکنولــوژى اســت گفــت: امــا فناورى هایى که

در سالمت سالمندان مؤثر باشند مى توانند به کارگیرى 
شود. 

رئیس بنیاد نخبگان استان اصفهان اظهار داشت: درصد 
رشد جمعیت سالمند در استان اصفهان از متوسط معدل 
کشورى باالتر اســت. این درحالى است که 43 درصد 
سالمندان درآمد مستقل ندارند و 25/5 درصد سالمندان 
زن و 11/8 درصد ســالمندان مرد براى خروج از منزل، 

نیاز به کمک دارند. 
حق جوى جوانمرد گفــت: در آینده نزدیک یک رویداد 
کارآفرینى هم نت در اصفهان براى سالمندان راه اندازى 

خواهد شد. 
وى خاطرنشــان کرد: همواره گفته مى شود سالمندان 
ورزش کنند اما یک ورزشــگاه ویژه براى آنان نیست 
و امید اســت شــاهد جهش در حوزه توانبخشى براى 
ســالمندان باشــیم و وظیفه دانشــگاه نیــز تربیت
 نیروهاى متخصــص بــراى مراقبت از ســالمندان

 است. 
 ***

دبیر کمیته اخــالق در پژوهش هاى زیست پزشــکى 
دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهــان هم با اشــاره به 
ساختارهاى اخالقى در دانشگاه گفت: شوراى اخالق در 
پژوهش هاى زیست پزشکى داراى چهار کمیته اخالق 
در آموزش، اخالق در پژوهش،  اخالق در ســالمت و 

اخالق ادارى است. 
دکتــر محمد هــادى اظهــار داشــت : ایــن کمیته

 باید بیــش از پیش فعال شــده و همه دانشــجویان 
و اساتید از بدو ورود به دانشــگاه با این ساختارها آشنا 

شوند. 
وى ادامه داد: تصمیمات در کمیته اخالق پزشــکى در 

باالترین سطح دانشگاه اتخاذ مى شود.

رشد اقتصادى بدون «پژوهش» میسر نیست 
ساسان اکبرزاده

400 ساز در موزه موسیقى اصفهان وجود دارد

تجهیز فرودگاه اصفهان به فناورى هاى جدید پزشکى

مدیر مرکز زمین شناسى اســتان اصفهان گفت: در منطقه مرکزى که شامل اســتان هاى اصفهان، یزد و 
بخش هاى شمالى کرمان مى شود، گســلى وجود ندارد؛ اما این به معنى این نیست که هیچگاه در اصفهان 

زلزله نخواهد آمد.
محمد اسالمى اظهارداشت: گسل هاى ایران از شمال غرب  با رشته کوه زاگرس ادامه پیدا کرده و تا جنوب 
غرب ادامه پیدا مى کند. وى ادامه داد: گسل دیگرى نیز در نوار شمالى کشور داریم که به دلیل فشار صفحات 

جنوبى به سمت سیبرى براى زلزله مستعد است.
مدیر مرکز زمین شناسى استان اصفهان تصریح کرد: در منطقه مرکزى که شامل استان هاى اصفهان، یزد 
و بخش هاى شمالى کرمان مى شود، گسلى وجود ندارد اما این به معنى این نیست که هیچگاه در اصفهان 

زلزله نخواهد آمد.
اســالمى خاطــر نشــان کــرد: در اســتان اصفهــان 6 تــا 7 ریشــتر زلزله هــاى معــدود بــوده، 
اما کمتر از 5 ریشــتر زیــاد رخ داده و راه فرارى از زمیــن لرزه نداریــم و تنها راه ما مثل ژاپــن، اقدامات

پیشگیرانه است.

 اصفهان روى گسل نیست اما ...
این به معنى این نیست که هیچگاه در اصفهان زلزله نخواهد آمد

رئیس دانشگاه علوم پزشکى اصفهان: 
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نماینده مردم شهرستان نطنز و قمصر در مجلس شوراى 
اسالمى گفت: همچنان کیفیت آب نطنز پایین است و 
مشکالتى در این زمینه وجود دارد و سختى آب باال و طعم 
آب دچار مشکالتى است که امیدوارم بتوانیم کیفیت آب 

را بهبود بخشیم.
مرتضى صفارى نطنزى اظهارداشت: بزرگ ترین چالش 
شهرستان نطنز  در سال هاى گذشته، قطعى آب شرب بود 
و باعث نارضایتى مردم نطنز شده بود اما امروز قطعى آب 
نداریم. وى افزود: همچنان کیفیت آب نطنز پایین است 

و مشکالتى در این زمینه وجود دارد. 
صفارى با اشاره به معضل بزرگ فاضالب مسکن مهر 

نطنز نیز گفت: وجود پســاب فاضالب مسکن مهر در 
معابر و ایجاد مشکالت بهداشتى براى این منطقه، بسیار 
معضل و مشکل بزرگى بود که توانســتیم با همکارى 
نهادهاى مرتبط، این مشکل را با راه اندازى پکیج تصفیه 
فاضالب در مسکن مهر حل کنیم. وى بیان داشت: در 
بادرود و قمصر و جوشقان نیز مشکل فاضالب وجود دارد 
و همچنین در روستاى تاریخى ابیانه نیز سازمان میراث 
فرهنگى تالش زیادى داشــته و با توجه به معمارى و 
شرایط خاص این روستاى تاریخى که همه ساله صدها 
هزار گردشگر داخلى و خارجى را به این روستا مى کشاند، 

حل مشکالت مربوط به فاضالب آن اولویت دارد.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهردارى اصفهان 
گفت: ضایعات نان تبدیل به کود آلى مى شود و به مصرف 

کشاورزى و تولیدات ارگانیک مى رسد.
امیر حســین کمیلى اظهارداشــت: روزانه 70 تن مواد 
بازیافتى از درب منازل ســطح شــهر، ایســتگاه هاى 
ثابت بازیافت و اماکن تجــارى مثل بانک ها، هتل ها و 
رستوران ها از معابر شهر جمع آورى مى شود که 5 درصد 
از کل پسماند خشک جمع آورى شده در شهر اصفهان 

مربوط به ضایعات نان است.
وى افزود: نگهدارى ضایعات نان کار آسانى نیست، به 
خصوص اگر نان رطوبت داشــته باشد و در نایلون هاى 

دربسته نگهدارى شود، دچار کپک زدگى مى شود.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهردارى اصفهان 
ادامه داد: کپک زدگى نان، هم در منزل اتفاق مى افتد و 
هم در هنگام جمع آورى و قرارگرفتن در چرخه، بنابراین 
احتمال انتقال کپک ها به نان هایــى که کپک ندارند، 

وجود دارد.
وى با اشاره به اینکه ضایعات سالم نان براى خوراك دام 
استفاده مى شود و بقیه مصارف آن مناسب نیست، تصریح 
کرد: اگر نان کپک زده خوراك دام شود، سمى درون آن 
است که به شیر و گوشــت دام و سپس به انسان منتقل

 مى شود که بسیار خطرناك است.

طعم آب نطنز 
مشکل ساز شده است

ضایعات نان به کود آلى 
تبدیل مى شود

برگزارى جشنواره 
فیلم کوتاه خّیرین سالمت 

مدیرعامل مجمع خّیرین ســالمت استان اصفهان 
گفت: نخستین جشنواره فیلم کوتاه خیرین سالمت 
اســتان اصفهان 26 تا 28 اردیبهشت ماه 1397 در 

استان اصفهان برگزار خواهد شد.
حسین رضازاده اظهار داشــت: معرفى و حمایت از 
فیلمسازان کشــور، بازتاب و توسعه کارهاى صورت 
گرفته توسط خیرین در عرصه وقف و سالمت جهت 
ارائه الگوى مناســب و انعکاس فعالیت ها با نگاهى 
هنرمندانه توسط فیلمســازان در حوزه سالمت، از 

اهداف برگزارى این جشنواره است.
وى عنــوان کــرد: جشــنواره در بخــش اصلــى 
در ســه حــوزه مســتند، داســتانى و فیلمنامــه 
و در بخــش مردمى فیلم هایى اســت که بــا توجه به 
موضوعات عنوان شــده در فراخوان، توســط مردم با 
موبایل و دوربین هاى خانگــى در قالب 180 ثانیه ارائه 

مى شود.

« ناهید دایى جواد» 
به خاك سپرده شد

مراسم خاکسـپارى ناهید دایى جواد، بانوى موسیقى 
اصفهان، صبح دیروز با حضور جمع کثیرى از اصحاب 

هنر و فرهنگ نصف جهان برگزار شد.
دیروز جسم بانوى موسیقى اصفهان در میان جمعى 
از هنرمندان داغدار، به خاك سپرده شد و چه خوب که 

صدا را نمى شود به خاك سپرد.

خبر

مفاد آرا
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 شماره 7007 مورخ 1396/07/25 مالکیت خانم زینب ثنائى  شناسنامه شماره 3935 کد ملى 1092122885 
صادره نجف آباد  فرزند عبدالکریم در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 176 مترمربع، قسمتى از پالك شماره 876 

واقع در قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان-متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
2. رأى شماره 7034 مورخ 1396/07/25 مالکیت خانم مریم سلطان پور قاسمیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 
164 کدملى 1090720742 صادره نجف آباد فرزند محمد در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 418/25 مترمربع، 

قسمتى از پالك شماره 89 واقع در قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان- متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
3. رأى شماره 7091 مورخ 1396/07/27  آقاى محمد رهائى به شناسنامه شماره 1489 کدملى 0451091159 
صادره شمیران فرزند حیدر در ششدانگ یکباب مغازه و فوقانى مسکونى به مساحت 65/49 مترمربع، قسمتى از 

پالك شماره 771 واقع در قطعه 3 بخش 11 اصفهان- متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
4. رأى شــماره 7175 مورخ 1396/08/01 مالکیت آقاى محمد حجتى نجف آبادى به شناسنامه شماره 31072 
کدملى 1090308809 صادره نجف آباد فرزند حسنعلى در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 97/99 مترمربع، 

قسمتى از پالك شماره 390 واقع در قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان- متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
5. رأى شــماره 7128 مورخ 1396/07/30 آقاى ســعادت غیور نجف آبادى به شناســنامه شماره 871 کدملى 
1091600880صادره نجف آباد فرزند نعمت اله  در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 105/53 مترمربع، قسمتى 
از پالك 656 واقع در قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان- متقاضى طبق قولنامه عادى باواســطه ازمالک رســمى 

خریدارى نموده است 
6. رأى شماره 7094 مورخ 1396/07/27 مالکیت آقاى اکبر یوسفى به شناسنامه شماره 2 کدملى 5499503168 
صادره تیران فرزند ابراهیم در سه دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 200/55مترمربع، قسمتى از 
پالك شماره 379 واقع در قطعه 7 بخش11 ثبت اصفهان- متقاضى طبق قولنامه عادى ازمالک رسمى خریدارى 

نموده است 
7. رأى شماره 7096 مورخ 1396/07/27 خانم عفت یوسفى به شناســنامه شماره 826 کدملى 1091470782 
صادره نجف آباد فرزند محمد در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 200/55 مترمربع، قسمتى از 
پالك شماره 379 واقع در قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان- متقاضى طبق قولنامه عادى ازمالک رسمى خریدارى 

نموده است 
8. رأى شماره 7191 مورخ 1396/08/02 مالکیت خانم شهناز صالحى نجف آبادى به شناسنامه شماره 1283 کدملى 
1128902184صادره فریدونشهر فرزند حسینعلى در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 238/70 مترمربع، قسمتى از 

پالك 985/1 واقع در قطعه3 بخش 11 ثبت اصفهان-متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
9. رأى شــماره 7353 مورخ 1396/08/09 آقاى على داد القاصى بابااحمدى به شناســنامه شماره 13 کد ملى 
1129840451 صادره فریدونشهر فرزند شکراله در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 136 مترمربع، قسمتى از 
پالك شماره 87 اصلى واقع در یزدانشهر بخش 12 ثبت اصفهان-انتقال ملک ازمالک رسمى ورثه غالمحسین 

معینى به صورت عادى ومع الواسطه مى باشد 
10. رأى شــماره 7199 مورخه 1396/08/02 خانم ملکه لســانى نجف آبادى به شناسنامه شماره 511 کد ملى 
1090999984 صادره از نجف آباد فرزند اسداهللا در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت149/20 
متر مربع ، قسمتى از  پالك 1000 واقع در قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد              
11. رأى شماره 7197 مورخه 1396/08/02 آقاى  حسین صحراگرد نجف آبادى به شناسنامه شماره 295 کد ملى 
1090911688 صادره از نجف آباد فرزند غالمرضا در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 149/20 
متر مربع ، قسمتى از  پالك 1000 واقع در قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد                           
12. رأى شــماره 7193 مورخه 1396/08/02 آقاى احمد خلیلى نجف آبادى به شناســنامه شماره 867 کد ملى 
1090944799 صادره از نجف آباد فرزند قربانعلى در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 228/10 متر مربع ، قسمتى 

از  پالك 780 واقع در قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان -  متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد               
13. رأى شــماره 7195 مورخه 1396/08/02 خانم زهرا صادقى نجف آبادى به شناســنامه شماره 43 کد ملى 
1091034370 صادره نجف آباد فرزند احمد در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 32/25 متر مربع ، قسمتى از  

پالك 780 واقع در قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان -   متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد              
14. رأى شماره 7167 مورخه 1396/07/30 آقاى مهدى روحانى نجف آبادى به شناسنامه شماره 28569 کد ملى 
1090283733 صادره نجف آباد فرزند محمد در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 134/40 متر مربع ، قسمتى از  

پالك 158 واقع در قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
15. رأى شماره 6387 مورخه 1396/06/30 آقاى عبدالکریم نساج به شناسنامه شماره 734 کد ملى 1090929498 
صادره نجف آباد فرزند حسن در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 94/01 متر مربع ، قسمتى از  

پالك 378 واقع در قطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان -  متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد. 
16. رأى شــماره 6389 مورخه 1396/06/30 خانم طیبه جاللى نجف آبادى به شناســنامه شماره 223 کد ملى 
1091457591 صادره نجف آباد فرزند محمد مهدى درسه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 94/01 
متر مربع ، قسمتى از  پالك 378 واقع در قطعه5  بخش 11 ثبت اصفهان -   متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
17. رأى شماره 6331 مورخه 1396/06/28 آقاى حامد ابراهیمى نجف آبادى به شناسنامه شماره 10987 کد ملى 
1092194452 صادره نجف آباد فرزند علیرضا درسه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 128/98 متر 
مربع ، که قسمت واقع شده بر روى پالك شماره408/1 به مساحت 123/22 مترمربع و قسمت واقع شده بر روى 
پالك شماره 409 به مســاحت 5/76 مترمربع ، واقع در قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان –متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد. 
18. رأى شــماره 6413 مورخه 1396/07/01 خانم مژگان موحدى به شناسنامه شماره 1080153292 کد ملى 
1080153292 صادره نجف آباد فرزند محمود درسه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 128/98 متر 
مربع ، که قسمت واقع شده بر روى پالك شماره408/1 به مساحت 123/22 مترمربع و قسمت واقع شده بر روى 
پالك شماره 409 به مســاحت 5/76 مترمربع ، واقع در قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان –متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد.  
19. رأى شماره 6306 مورخه 1396/06/27 آقاى نصراله حیدرپور نجف آبادى به شناسنامه شماره 609 کد ملى 
1090972024 صادره نجف آباد فرزند اسداهللا درسه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 300/30متر 
مربع ، قسمتى از  پالك 454/8 واقع در قطعه6  بخش 11 ثبت اصفهان -   متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.

20. رأى شــماره 6307 مورخه 1396/06/27 خانم محترم مهدیه نجف آبادى به شناسنامه شماره 887 کد ملى 

1091033455 صادره نجف آباد فرزند کاظم درسه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 300/30متر 
مربع ، قسمتى از  پالك 454/8 واقع در قطعه6  بخش 11 ثبت اصفهان -   متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.

21. رأى شماره 7165 مورخه 1396/07/30  خانم طاهره عابدینى نجف آبادى به شناسنامه شماره 1375 کد ملى 
1090949871صادره نجف آباد فرزند ابراهیم در ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 144/12متر مربع ، قسمتى از  

پالك 1199 واقع در قطعه10 بخش 11 ثبت اصفهان -   متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
22. رأى شماره 7205 مورخه 1396/08/3 آقاى محمدعلى عاشقى به شناسنامه شماره 41 کد ملى 5759712462 
صادره چادگان فرزند عبداله در ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 232 متر مربع ، قسمتى از  پالك شماره 26 واقع 

در قطعه 4  بخش 11 ثبت اصفهان -   متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
23. رأى شماره 5781 مورخه 1396/06/12 خانم ســکینه ذکریا نجف آبادى به شناسنامه شماره 646 کد ملى 
1091070245 صادره نجف آباد فرزند صادق درســه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 209/71 
مترمربع ، قسمتى از  پالك 474 واقع در قطعه10  بخش 11 ثبت اصفهان -   متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.

24. رأى شماره 5779 مورخه 1396/06/12 آقاى محمدعلى منتظرى نجف آبادى به شناسنامه شماره 531 کد ملى 
1091000182صادره نجف آباد فرزند حسینعلى درسه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 209/71 
مترمربع ، قسمتى از  پالك 474 واقع در قطعه10  بخش 11 ثبت اصفهان -   متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.

25. رأى شــماره 7132 مورخــه 1396/07/30 آقاى قربانعلى قائدى بارده به شناســنامه شــماره 13 کد ملى 
4622837307 صادره شهرکرد فرزند خان بابا در ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 219/70 مترمربع ، قسمتى از  

پالك 228/17 واقع در قطعه5  بخش 11 ثبت اصفهان -   متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
26. رأى شــماره 7159 مورخــه 1396/07/30 آقاى محمدعلى عظیمى به شناســنامه شــماره 14 کد ملى 
4622816911 صادره شهرکرد فرزند عبدالحسین در ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 105/57 مترمربع ، قسمتى 

از  پالك 5/140 واقع در قطعه4  بخش 11 ثبت اصفهان -   متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
27. رأى شماره 5864 مورخه 1396/6/14 آقاى احمدرضا قربانى به شناسنامه شماره 3 کدملى 1110945981 
صادره فالورجان فرزند على میرزا در سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت119/95 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 111 واقع درقطعه 6بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
28. رأى شــماره 5863 مورخــه 1396/6/14 خانم اقدس قربانى قلعه میرى به شناســنامه شــماره 9کدملى 
1110979606 صادره فالورجان فرزند عباسعلى در سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت119/95 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 111 واقع درقطعه 6بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى 

باشد.
29. رأى شماره 5772 مورخه 1396/6/12 آقاى عبدالرســول کاظمیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 2106 
کدملى 1282769057 صادره اصفهان فرزند على درششدانگ یکباب خانه به مساحت 154/92 مترمربع قسمتى 
ازپالك شــماره 15/9 واقع درقطعه 9 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى طبق قولنامه عادى ازمالک رســمى 

خریدارى نموده است 
30. رأى شــماره 7070مورخــه 1396/7/27 خانــم فرخنــده خاونــد به شناســنامه شــماره 100 کدملى 
1129420140صادره فریدونشهر فرزند موسى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 329/15 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 6 اصلى واقع دربخش 12ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
31. رأى شماره 5770 مورخه 1396/6/12 آقاى محمدعلى صالحى به شناسنامه شماره 588 کدملى 5759587528 
صادره فریدن فرزند گنجعلى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 150 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87 اصلى 
واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان –انتقال ملک ازمالک رسمى ورثه غالمحسین معینى بصورت عادى ومع 

الواسطه مى باشد 
32. رأى شماره 7163 مورخه 1396/7/30 آقاى روح اله آقابابائیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 1957 کدملى 
1091254540 صادره نجف آباد فرزند محمد مهدى درشششــدانگ یکباب خانه به مساحت 134/60 مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 330 واقع درقطعه 7 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
33. رأى شــماره 6392 مورخه 1396/6/30 خانم فرزانه حیدریان نجف آبادى به شناسنامه شماره 596 کدملى 
1091192553صادره نجف آباد فرزند محمود درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 148/07 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 522/1 واقع درقطعه 3 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
34. رأى شــماره 6995 مورخه 1396/7/25 خانم شــیماعظمتى به شناسنامه شــماره 1080323406 کدملى 
1080323406 صادره نجف آباد فرزند داود درسه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 106/53 مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 367واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
1396/7 خانــم بهــاره عظمتــى  بــه شناســنامه شــماره  35.رأى شــماره 6997 مورخــه 25/
1080258175 کدملى 1080258175 صادره نجف آباد فرزند داود درسه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 106/53 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 367واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد.
36. رأى شــماره 7021مورخــه 1396/7/25 خانــم معصومــه میرزائى به شناســنامه شــماره 82 کدملى 
1092020144صادره نجــف آباد فرزنــد محمد ابراهیم درششــدانگ یکبــاب خانه به مســاحت 139/61 
مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 367واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد.
37. رأى شــماره 7013مورخه 1396/7/25 آقاى امین لطفى جالل آبادى  به شناسنامه شماره 1080412859 
کدملى 1080412859 صادره نجف آباد فرزند محمد درســه دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
112/48 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 130واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد.
38. رأى شــماره 7015 مورخه 1396/7/25 آقاى محمد لطفى جالل ابادى  به شناســنامه شماره 388 کدملى 
1091521204 صادره نجف آباد فرزند قربانعلى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 112/48 
مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 130واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
39. رأى شماره 6993 مورخه 1396/7/25 خانم فهیمه مصدق جالل  آبادى به شناسنامه شماره 1080126317 
کدملى 1080126317صادره نجف آباد فرزند رضا درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 107/89 
مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 130 واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
40. رأى شماره 6991 مورخه 1396/7/25 آقاى حسین لطفى جالل آبادى به شناسنامه شماره 14478 کدملى 
1092229167صادره نجف آباد فرزند محمد درسه دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 107/89 
مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 130 واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
41. رأى شــماره 7002 مورخه 1396/7/25 آقاى على لطفى جالل آبادى به شناسنامه شماره 1080472452 
کدملى 1080472452 صادره نجف آباد فرزند محمد درســه دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 

112/48 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 130 واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 
مشاعى مى باشد

42. رأى شــماره 7004 مورخه 1396/7/25 آقاى محمد لطفى جالل آبادى به شناســنامه شماره 388 کدملى 
1091521204 صادره نجف آباد فرزند قربانعلى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 112/48 
مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 130 واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
43. رأى شــماره 7017 مورخه 1396/7/25 آقاى حمید لطفى جالل آبادى به شناسنامه شماره 1080097538 
کدملى 1080097538 صادره نجف آباد فرزند محمد درســه دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
105/58 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 130 واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
44. رأى شــماره 7019 مورخه 1396/7/25 آقاى محمد لطفى جالل آبادى به شناســنامه شماره 388 کدملى 
1091521204 صادره نجف آباد فرزند قربانعلى  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 105/58 
مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 130 واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
45. رأى شــماره 7109مورخــه 1396/7/29آقــاى محمــد ایمانیــان به شناســنامه شــماره 265 کدملى 
1091152934صادره نجف آباد فرزند رحمت اله درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 149/25 
مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 832 واقع درقطعه 3 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
46. رأى شــماره 7113مورخه 1396/7/29خانم مهین صالحى نجف آبادى به شناسنامه شماره 30439 کدملى 
1090302460صادره نجف آباد فرزند باقر درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 149/25 مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 832 واقع درقطعه 3 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
47. رأى شــماره 7161مورخه 1396/7/30 آقاى عباس منتظرى نجف آبادى به شناسنامه شماره 811 کدملى 
1091101337 صادره نجف آباد فرزند غالمعلى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 170/61 مترمربع قسمتى 
ازپالك شــماره 965/2 واقع درقطعه 7 بخش 11ثبت اصفهان –متقاضى طبق قولنامه عادى ازمالک رســمى 

خریدارى نموده است 
48. رأى شماره 6987 مورخه 1396/7/25 آقاى علیرضایوسفى به شناسنامه شماره 8944کدملى0054410304 
صادره تهران فرزند اسمعلى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 296/22 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 878 ( که 
درراستاى استاندارد سازى به پالك 878/21 تبدیل شده است ) واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد 
رأى اصالحى شماره 5699مورخه 1396/6/11 پیرو راى شماره 4273مورخه 1396/4/27 خانم صدیقه 49. کاظمى 
نجف آبادى به شناسنامه شماره 580 کدملى 1091049823صادره نجف آباد فرزند رجبعلى درششدانگ یکباب 
مغازه به مساحت 64 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 497/4 به مساحت 60/50 مترمربع وقسمتى ازپالك 497/5 

به مساحت 3/50 مترمربع واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
50. رأى شــماره 7102 مورخه 1396/7/29 خانم منیژه حقیقى نجف آبادى به شناسنامه شماره 1194 کدملى 
1090948069 صادره نجف آباد فرزند عباسعلى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 102/90 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 6 اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان –متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
51. رأى شــماره 5776 مورخه 1396/6/12 آقاى مهدى جهانیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 745 کدملى 
1091174369 صادره نجف آباد فرزند یداهللا درسه دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 393/94 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1058 واقع درقطعه 3 بخش 11ثبت اصفهان –متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد 
52. رأى شــماره 5775 مورخه 1396/6/12 خانم زهرا فراتى هلشــى  به شناســنامه شــماره 2035 کدملى 
1754335101 صادره اهواز فرزند جعفردرسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 393/94 مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 1058 واقع درقطعه 3 بخش 11ثبت اصفهان –متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
53. رأى شماره 5768 مورخه 1396/6/12 آقاى مصطفى موسوى نجف آبادى به شناسنامه شماره 106 کدملى 
1091487464 صادره نجف آباد فرزند محمود درسه دانگ مشــاع ازششدانگ یکباب مغازه به مساحت 26/85 
مترمربع قســمتى ازپالك شــماره1051/1 واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
54. رأى شــماره 7038 مورخــه 1396/7/25 آقــاى محمــود یحیــى دارانى به شناســنامه شــماره 842 
کدملى1091144176صادره نجف آباد فرزند نوروزعلى درســه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 
199/30 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 421 واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
55. رأى شماره 7036 مورخه 1396/7/25 خانم نرگس ســلیمانى نژاد نجف آبادى  به شناسنامه شماره 1847 
کدملى1170716571صادره لنجان فرزند رضا درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 199/30 
مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 421 واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
56. رأى شماره 6380 مورخه 1396/6/30 خانم فاطمه سرمدى به شناسنامه شماره 0 کدملى 1080296557 صادره 
نجف آباد فرزند اکبر درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 152/30 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 
741 واقع درقطعه 6 بخش 11ثبت اصفهان –متقاضى طبق قولنامه عادى سهم خود راازمالک خریدارى نموده است 
57.  رأى شماره 6382 مورخه 1396/6/30 آقاى محسن ابراهیم نجف آبادى  به شناسنامه شماره 7038 کدملى 
1092154973 صادره نجف آباد فرزند محمدرضا  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 152/30 
مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 741 واقع درقطعه 6 بخش 11ثبت اصفهان –متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد  
58. رأى شماره 5793 مورخه 1396/6/13 آقاى محمدرضا باقرى نجف آبادى به شناسنامه شماره 139 کدملى 
1091449661 صادره نجف آباد فرزند حسین درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 112/55 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 1115/1واقع درقطعه 7 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد  
59. رأى شــماره 4980مورخه 1396/5/21آقاى حســن جان رضائى شاد به شناسنامه شــماره 1149 کدملى 
5558756764 صادره فارســان فرزند باباجان درششدانگ یک باب خانه به مســاحت91/44 مترمربع قسمتى 
ازپالك شماره 87اصلى واقع دربخش 12ثبت اصفهان –انتقال ملک ازمالک رسمى غالمحسین معینى باواسطه 

وبه صورت عادى مى باشد 
60. رأى شــماره 7407 مورخــه 1396/8/11 آقــاى حســین دارابى به شناســنامه شــماره 2153 کدملى 
1091372209صادره نجف آباد فرزند رحمت درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 109/81 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 618 واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد  
61. رأى شماره 7136 مورخه 1396/7/30 آقاى امیرحسین صالحى به شناسنامه شماره 1081090308 کدملى 

1081090308صادره نجف آباد فرزند مجید بوالیت پدرش مجید صالحى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 
114/78 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 946واقع درقطعه 3 بخش 11ثبت اصفهان –متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
62. رأى شماره 7138 مورخه 1396/7/30 آقاى ابراهیم چینى ساز به شناسنامه شماره 2037 کدملى 1817138677 
صادره آبادان فرزند محمد تقى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 260 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 901 واقع 

درقطعه 9 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
63. رأى شماره 7146 مورخه 1396/7/30 آقاى ابوالقاســم عبدالعظیمى نجف آبادى به شناسنامه شماره 277 
کدملى 1090825730 صادره نجف آباد فرزند غالمحسین درششدانگ یکباب مغازه به مساحت 35/96 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 579 واقع درقطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان-متقاضى طبق قولنامه عادى از مالک رسمى 

خریدارى نموده است 
64. رأى شــماره 6715 مورخه 1396/7/17 خانم نخواســته عیدى وندى به شناســنامه شــماره 216 کدملى 
5559328731صادره کوهرنگ فرزند رســتم درششدانگ یکباب خانه به مســاحت 175/90 مترمربع قسمتى 
ازپالك شماره 87 اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان –انتقال ملک ازمالک رسمى غالمحسین معینى باواسطه 

وبه صورت عادى مى باشد 
65. رأى شــماره 7376 مورخه 1396/8/9 آقاى حمیدرضا فاضل نجف آبادى به شناسنامه شماره 3773 کدملى 
1092122265 صادره نجف آباد فرزند محمد على درششدانگ یکباب خانه به مساحت 164/90 مترمربع قسمت 
که واقع شده برروى پالك شماره 957/1 به مساحت 15/89 مترمربع وقسمت واقع شده برروى پالك شماره 957 

به مساحت 149/01 مترمربع واقع درقطعه 7 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
66. رأى شماره 7372 مورخه 1396/8/9 آقاى اکبررحیمى به شناسنامه شماره 35 کدملى 1091719934صادره 
نجف آباد فرزند على درششدانگ یکباب خانه به مساحت 149/67مترمربع قسمتى ازپالك شماره 389 واقع درقطعه 

10 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
67. رأى شــماره 6261مورخــه 1396/6/26 آقاى ناصرحیدرى زفره ء به شناســنامه شــماره 25200کدملى 
1090249926 صادره نجف آباد فرزند على درششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 217/43 مترمربع قسمتى 
ازپالك شــماره 885/1 واقع درقطعه 4 بخش 11ثبت اصفهان –متقاضى طبق قولنامه عادى باواسطه ازمالک 

رسمى خریدارى نموده است 
68. رأى شــماره 7639 مورخه 1396/8/17 آقاى فرشاد بهارلوئى یانچشمه به شناســنامه شماره 436کدملى 
5759909381 صادره چادگان فرزندحشمت اله درششدانگ یکباب خانه به مساحت 148/90 مترمربع قسمتى 
ازپالك شماره 87 اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان –انتقال ملک ازمالک رسمى ورثه غالمحسین 

معینى بصورت عادى ومع الواسطه مى باشد 
69. رأى اصالحى شــماره 7581 مورخه1396/8/16پیرو رأى شــماره 7024مورخه 1396/7/25 آقاى مهدى 
خزائیلى به شناســنامه شــماره 354 کدملى 1091318409 صادره نجف آباد فرزند قربانعلى درسه دانگ مشاع 
ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 115/64 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 946 واقع درقطعه 3 بخش 11ثبت 

اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
70. رأى اصالحى شــماره7580مورخه 1396/8/16 پیرورأى شــماره  7027مورخه 1396/7/25 خانم نرگس 
حاجى قربانى به شناسنامه شماره 1094 کدملى 1092095489 صادره نجف آباد فرزند مرتضى  درسه دانگ مشاع 
ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 115/64 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 946 واقع درقطعه 3 بخش 11ثبت 

اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
71. رأى شماره 7316مورخه 1396/8/6 آقاى صادق عباسى به شناسنامه شماره 1409 کدملى 4071542926 
صادره خرم آباد فرزند دارعلى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 153/72 مترمربع قسمتى از پالك شماره 467 

واقع درقطعه 6 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
72. رأى شــماره 7365 مورخه 1396/8/9 خانم وجیهه حیدریان نجف آبادى به شناسنامه شماره 914 کدملى 
1091142890 صــادره نجف آباد فرزند هاشــم درچهاردانگ مشــاع ازششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 
182/60مترمربع قســمتى از پالك 749/18 واقع درقطعه 3 بخش 11ثبت اصفهان –متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد 
73. رأى شــماره 7363 مورخــه 1396/8/9 آقاى محمد کاظمى نجف آبادى به شناســنامه شــماره 25673 
کدملى 1090254660 صادره نجف آباد فرزند عباســعلى  دردودانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 
182/60مترمربع قســمتى از پالك 749/18 واقع درقطعه 3 بخش 11ثبت اصفهان –متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد
74. رأى شماره 6296 مورخه 1396/6/26 خانم توران بهاءلوهوره به شناسنامه شماره 4605 کدملى 1817881884 
صادره آبادان فرزند محمد حسین درسه دانگ مشاع از یکباب خانه به مساحت 157/13 مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 668 واقع درقطعه 6 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
75.  رأى شماره 6298 مورخه 1396/6/26 خانم زهراصبوریان  به شناسنامه شماره 144 کدملى 1091774285 
صادره نجف آباد فرزند خسرو درسه دانگ مشاع از یکباب خانه به مساحت 157/13 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 

668 واقع درقطعه 6 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
76. رأى شماره 7154مورخه 1396/7/30 آقاى حســنعلى پوالد چنگ نجف آبادى به شناسنامه شماره 23754 
کدملى 1090235461 صادره نجف آباد فرزند قربانعلى درششدانگ یکباب خانه  نیمه ساز به مساحت  167/05 
مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 581 واقع درقطعه 7 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد 
77. رأى شماره 7152 مورخه1396/7/30  خانم زهره امیدى به شناسنامه شماره 237 کدملى1091007853 صادره 
نجف آباد فرزند غالمحسین درششدانگ یکباب خانه نیمه سازبه مساحت 260/02 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 

470/3 واقع درقطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان –متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
78. رأى شــماره 7392 مورخه 1396/8/10 آقاى مجتبى حاجى على عسگرى به شناسنامه شماره 638 کدملى 
1091142130 صادره نجف آباد فرزند ابراهیم درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 379/67 مترمربع قسمتى 

ازپالك شمار ه 114 واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
79. رأى شــماره 6292 مورخه 1396/6/26 خانم زهرا کامرانیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 194 کدملى 
صادره نجف آباد فرزند رجبعلى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 153/47   1091576221
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 619 واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى 

باشد
80. رأى شماره 6290 مورخه 1396/6/26 آقاى سعید معینى به شناسنامه شماره 20 کدملى 1091167095 

صادره نجف آباد فرزند حسینعلى  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 153/47 مترمربع قسمتى 
ازپالك شــماره 619 واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد. تاریخ 
انتشارنوبت اول :1396/9/8 تاریخ انتشــارنوبت دوم :1396/9/23 م الف: 6862 حسین زمانى- رئیس اداره ثبت 

اسناد وامالك نجف آباد /9/252    

حسن کامران، نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى 
اسالمى در نشســتی  با حجت االســالم والمسلمین 
منتظري، دادستان کل کشور، موضوع تعطیلی قهوه خانه 
داران داراي مجوز اصفهانی را مطرح کرد و بیان داشت: 
قانون باید براي همه اعضاى اتحادیه  قهوه خانه داران 
سراسرکشور به طور یکسان اجرا شود و این بی عدالتی 

است که این صنف  اصفهانی مورد تبعیض قرار گیرند.
در توافقی که وى با دادستان  کل کشور داشت، مقرر شد 
ظرف یک ماه آینده تمام قهــوه خانه هاي داراي مجوز 
در اصفهان بازگشــایی شوند و شــروع به کار کنند، در 
غیر این صورت دادســتان کل باید دستور تعطیلی تمام

 قهوه خانه ها در سراسر کشور را صادر کند. 
حجت االسالم والمسلمین منتظري ابراز امیدواري کرد با 
پیگیري هاي مستمر صورت گرفته توسط نماینده مردم 
اصفهان در مجلس شوراى اسالمى، مشکل این افراد به 

زودي رفع شود.

قهوه خانه نه، چایخانه آرى 
پیش از این قهــوه خانه داران اصفهــان در اعتراض به 
پلمب مغازه هایشان به دلیل ارائه قلیان، مقابل ساختمان 
مجلس شوراى اسالمى و همچنین استاندارى اصفهان  
تجمعاتى را برگزار کرده بودند تا صداى اعتراض خود را 
به گوش مسئوالن تراز اول کشور برسانند. مطابق قانون 
مصوب سال 85 عرضه قلیان در چایخانه هاقانونى است 

و قهوه خانه ها و سفره خانه ها حق ارائه قلیان ندارند.
به طور کلى مجوزهاى اجازه عرضه و مصرف قلیان در 

قهوه خانه ها، قدیمى اســت ضمن اینکه بعد از تصویب 
قانون جامع کنترل دخانیات، تمام این مجوزها لغو شده 
و اکنون عرصه و مصرف قلیان در قهوه خانه ها ممنوع 
است. البته هشت سال پیش تالش شد تا قهوه خانه ها 

را از قانون مستثنى کنند ولى چنین چیزى اتفاق نیافتاد.

در همین باره رئیس مرکز ســالمت محیط و کار وزارت 
بهداشت نیز در باره اینکه آیا عرضه قلیان در قهوه خانه ها 
مجاز است یا نه معتقد است: فقط چایخانه ها مجوز عرضه 
قلیان را دارند و هیچکدام از قهوه خانه ها نمى توانند قلیان 

عرضه کنند.

دکتر خســرو صادق نیت در ادامه گفت: با اینکه قانون 
اساسى اجازه تأســیس قهوه خانه را داده است، اما طبق 
همان قانون اساسى اماکن عمومى اجازه عرضه دخانیات 
را ندارند و عرضه مواد دخانى از جمله قلیان در این اماکن 

ممنوع است.

اجراى قانون در سایه اعتراض
با اعالم ممنوعیــت و خبر جمــع آوري قلیــان ها از 
قهوه خانه ها در پاییز 85، کار به اعتراض گسترده قهوه 
خانه داران سراسر کشور رسید تا جایی که با دستور رئیس 
جمهور وقت، جمع آوري قلیان ها متوقف شد. این قانون 
اما در ســال هاى بعد اجرا شــد به طورى که در استان 
اصفهان تمام قهوه خانه هایى کــه در آنها عرضه قلیان 

انجام مى شد پلمب شدند.
در همین حــال جمــع آورى قلیان از چایخانــه ها نیز 
اعتراض چایخانــه داران را به همــراه آورد. این اقدام 
ظاهراً به دلیل اعتراض معاونت بهداشتى دانشگاه علوم 
پزشکى به مراجع قضائى انجام شده است. چایخانه داران 
مى گویند آنها مجوز ارائه قلیان را دارنــد اما باز هم در 
معرض خطر پلمب قرار گرفته انــد. البته مراجع قانونى
 معتقدنــد تنهــا واحدهایــى پلمــب مى شــوند که
 مجوز فعالیت دریافت نکرده باشــند. ســال گذشــته 
فرماندار وقت اصفهان با اشــاره به بررســى وضعیت
239 چایخانــه در شهرســتان اصفهــان اظهــار

کرده بود کــه از این تعداد فقط 79 واحــد داراى پروانه 
کسب هستند.

نتیجه دیدار نماینده اصفهان با دادستان  کل کشور؛

پلمب قهوه خــانه ها مى شکند
نظارت بر تجهیزات 

زمستانه اتوبوس هاى 
برون شهرى

مدیرعامل سازمان پایانه هاى مسافربرى 
شهردارى اصفهان گفت: سالمت اتوبوس 
و همچنین تجهیز اتوبوس ها به وسایل 
گرم کننده، تجهیزات زمستانى و زنجیر 
چرخ از ســوى مدیران فنى مســتقر در 
شرکت هاى مسافربرى بررسى مى شود.

محمدرضــا آقاباباگلیــان گفــت: کلیه 
خدمات رفاهى مناسب براى مسافران در 
پایانه هاى شــهر اصفهان مهیا شــده

است.
وى با اشاره به آغاز ســفرهاى زمستانى 
گفت: در این راستا ســالمت اتوبوس و 
همچنین تجهیز اتوبوس ها به وســایل
گرم کننده و لوازم زمســتانى از ســوى 

سازمان پایانه ها نظارت مى شود.
مدیرعامل سازمان پایانه  هاى مسافربرى 
شــهردارى اصفهان به امکانات رفاهى 
پایانه هاى مســافربرى شــهر اشــاره 
و خاطرنشــان کرد: با آغاز فصل سرما، 
سیستم گرمایشــى در پایانه هاى شهر 

فعال شده است.
آقاباباگلیان عنوان کرد: پایانه هاى کاوه و 
صفه نیز به منظور استراحت مسافرانى که

 در نیمه شــب به اصفهان مى رسند و یا 
قصد مسافرت دارند، به سالن هاى مسافر 

شبانه مجهز هستند. 
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راهیابى تیم دانشجویى تیران به 
مسابقات طراحى و ساخت هواپیما

تیم دانشـجویى دانشـگاه آزاد اسـالمى واحد تیران به 
مرحله نهایى چهارمین دوره مسابقات طراحى و ساخت 
هواپیماى بـدون سرنشـین راه یافت.تیم دانشـجویى 
«صاعقه» دانشگاه آزاد اسـالمى واحد تیران به مرحله 
نهایـى چهارمیـن دوره مسـابقات طراحـى و سـاخت 
هواپیماى بـدون سرنشـین راه یافـت.در ایـن دوره از 
مسابقات، 30 تیم حضور داشتند که در پایان، هشت تیم 
به مرحله نهایى راه یافتند.کامران امینى، رئیس دانشگاه 
آزاد اسالمى واحد تیران، حمایت از تیم هاى تحقیقاتى 
براى شرکت در مسابقات علمى را، یکى از اولویت هاى 

پژوهشى این واحد دانشگاهى دانست.

تکمیل شبکه فاضالب برزن هاى 
فرهنگ و ایثار فوالدشهر

حمیدرضا شیروانى، مدیر عامل شرکت عمران شهر 
جدید فوالدشــهر با اشــاره به روند تکمیل عملیات 
پروژه عظیم شــبکه فاضالب برزن هاى فرهنگ و 
ایثار فوالدشهر گفت: این پروژه در نوع خود کار بزرگ 
و ســنگینى بود که قطعات پایانى آن توسط شرکت 
عمران در عمق 12 متــرى زمین به طول دو کیلومتر 
با عبور از زیر جاده کمربندى فوالدشــهر - نجف آباد 
با هزینــه اى بالغ بر چهار میلیارد تومان انجام شــده 
و شــبکه آن با تکمیل دو حوضچه باقیمانده توسط 
آبفاى فوالدشــهر طى ماه هاى آتى عملیاتى و قابل

 بهره بردارى خواهد شد.

خبر

 شــهردار اصفهــان گفــت: طــرح کارآفرینــى 
اجتماعــى، خالقیــت هــا را شــکوفا مى کنــد و از 
طریق اندیشه سیســتمى، به آموخته هاى افراد عمق 

مى بخشد.
قــدرت ا... نوروزى اظهارداشــت: اصفهــان بهترین، 
تاریخى ترین و باستانى ترین شهر ایران است که بخش 
عظیمــى از تاریــخ کشــور در این شــهر ورق خورده 

است.
وى گفــت: برخى کارآفرینــى را یک عمــل انتفاعى

مى دانند و از این طریق تنها به دنبال منفعت هســتند، 
برخى دیگر نیز آن را یک عمل غیر انتفاعى تلقى کرده و از 

آن منفعت کسب مى کنند، اما توان ادامه راه را ندارند، اما 
کارآفرینى اجتماعى راه میانبرى بین این دو مسیر است
 که مــن نــام توانمندســازى افــراد را بــر روى آن

 مى گذارم.
وى بــا تأکید بر اینکــه اگر دانشــجویان مهارت هاى 
اجتماعى را نیاموزنــد، پس از فــارغ التحصیلى ناتوان 
خواهند بود، افزود: در همین راستا این افراد باید در دوران 
دانشجویى توانمند شده و در صدد باشند تا کارآفرینى و 

مهارت هاى اجتماعى را بیاموزند.
نوروزى تصریــح کرد: طــرح کارآفرینــى اجتماعى، 

خالقیت ها را شکوفا مى کند.

مدیر امور ســینمایى حوزه هنرى اصفهان گفت: فیلم 
سینمایى کودکانه «شــکالتى» ساخته سهیل موفق از 
فیلم هاى برگزیده جشنواره بین المللى فیلم هاى کودکان 
و نوجوان، روز جمعه(فــردا) با حضور بازیگران این فیلم 

اکران مى شود.
مصطفى حســینى با اشــاره به اکران مردمــى فیلم 
«شکالتى» اظهار داشــت: این اکران مردمى با حضور 
ناصر هاشمى،على مســعودى و محمدرضا شیرخانلو و 
ســایر عوامل روز جمعه 24 آذرماه(فردا) در سانس هاى 
18و15دقیقــه و 15و20دقیقه در پردیس ســینمایى 
چهارباغ برگزار مى شود.وى با اشاره به دیگر برنامه هاى 

اکران پردیــس ســینمایى چهارباغ بیان داشــت:  در 
سالن نقش جهان فیلم «آینه بغل»، در سالن چهلستون 
«آذر» و «صفر تا سکو» اکران مى شود.حسینى اضافه 
کرد: در سالن  چهارسوق، فیلم کمدى اجتماعى «ثبت با 
سند برابر است» در شش سانس و در سالن شیخ بهایى 

نیز فیلم «اشنوگل» و «شکالتى» اکران مى شود.
وى گفــت: در ســینما فلســطین نیز فیلــم کمدى 
«خالتــور»، «قاتــل اهلــى» و «آینــه بغــل»  و در 
سالن شماره یک ســینما ســپاهان فیلم «آینه بغل» 
و در سالن شماره 2 فیلم « ثبت با ســند برابر است» در 

حال اکران است.

فردا؛اکران«شکالتى» با حضور 
 عوامل در پردیس چهارباغ 

طرح کارآفرینى اجتماعى  
خالقیت ها را شکوفا مى کند

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى و 
اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

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

از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
ردیف 1- برابر راى شماره 139660302023001002 مورخ 1396/08/30 شهردارى اصفهان به شماره شناسه 
ملى 14000277232 بر ششدانگ یک باب ساختمان به اســتثناء بهاء ثمنیه اعیانى به مساحت 394/02 مترمربع 
مفروزى از پالك شماره 5336- اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت مشاعى اولیه محرز گردیده 
است. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/09/08 تاریخ انتشار نوبت دوم: 9/23 /1396. م الف:27959 صفائى رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /9/240
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى و 

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

از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
ردیف 1- برابر راى شــماره 139660302023000981 مورخ 1396/08/30 خانم عزت هزاردستان بیدآبادى به 
شماره شناسنامه 1030 کدملى 1285278453 صادره از اصفهان فرزند حسن نسبت به 12 سهم مشاع از 72 سهم 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 44/25 مترمربع مفروزى از پالك شماره 809- اصلى واقع در بخش 2 ثبت 

اصفهان که سهم  االرثشان از سکینه بیگم هزاردستان مى باشد. 
ردیف 2- برابر راى شــماره 139660302023000982 مورخ 1396/08/30 خانم زهرا هزاردســتان به شماره 
شناسنامه 1826 کدملى 1285549899 صادره از اصفهان فرزند رضا نسبت به 12 سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ 
یک باب ساختمان به استثناء بهاء ثمنیه اعیانى به مساحت 44/25 مترمربع مفروزى از پالك شماره 809- اصلى واقع 

در بخش 2 ثبت اصفهان که سهم االرثشان از خانم سکینه بیگم هزاردستان مى باشد. 
ردیف 3- برابر راى شــماره 139660302023000984 مورخ 1396/08/30 خانم عفت حسن لنبانى به شماره 
شناسنامه 32832 کدملى 1280754036 صادره از اصفهان فرزند حسین نســبت به 12 سهم مشاع از 72 سهم 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 44/25 مترمربع مفروزى از پالك شماره 809 – اصلى واقع در بخش 2 ثبت 

اصفهان که سهم االرثشان از خانم سکینه بیگم هزاردستان مى باشد. 
ردیف 4- برابر راى شــماره 139660302023000985 مورخ 1396/08/30 خانم بهجت هزاردستان به شماره 
شناسنامه 26763 کدملى 1280268123 صادره از اصفهان فرزند رضا نسبت به 12 سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ 
یک باب ساختمان به استثناء بهاء ثمنیه اعیانى به مساحت 44/25 مترمربع مفروزى از پالك شماره 809- اصلى واقع 

در بخش 2 ثبت اصفهان که سهم االرثشان از خانم سکینه بیگم هزاردستان مى باشد. 
ردیف 5- برابر راى شــماره 139660302023000986 مورخ 1396/08/30 آقاى حســن هزاردستان به شماره 
شناســنامه 26762 کدملى 1280268131 صادره از اصفهان فرزند رضا نســبت به 24 ســهم مشاع از 72 سهم 
ششدانگ یک باب ســاختمان به استثناء بهاء ثمنیه اعیانى به مســاحت 44/25 مترمربع مفروزى از پالك شماره 
809- اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که سهم االرثشان از خانم سکینه بیگم هزاردستان مى باشد. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار 
نوبت اول: 1396/09/08 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/2/23 . م الف: 27830 صفائى رئیس منطقه ثبت اسناد و 

امالك مرکزى اصفهان /9/236
ابالغ وقت رسیدگى

 خواهان اقاى على نادرى فرزندعلى محمدبا وکالت اقاى کاوه قبادى دادخواستى به طرفیت خوانده اقاى رضارفیعى 
فرزندمحمد به خاســته خلع ید و مطالبه اجرت المثل تقدیم دادگاه عمومى حقوقى  شهرســتان فالورجان نموده 
که جهت رسیدگى به شعبه 4دادگاه عمومى حقوقى دادگسترى شهرســتان فالورجان واقع درفالورجان خیابان 
مالصدرا - ساختمان دادگسترى - طبقه اول اتاق 125ارجاع و به کالسه 960439ثبت گردیده که وقت رسیدگى 
ان96/10/26ساعت 11صبح تعیین شده است ب علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون ایین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه  مراتب یک نوبت  در یکى از 
جراید کثیر االانتشار اگهى میشود تا خوانده  پس ازنشر اگهى و اطالع از مفاد ان به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانى 
کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمایم دریافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردند. م الف: 

895  دفتر شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان فالورجان /9/509 
 ابالغ

شماره: 256/96 مرجع رسیدگى: شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان خواهان: على مومنى قلعه قاسمى 
فرزند محمدعلى به نشانى قلعه قاسم جنب مسجد سجاد پ 53 خوانده: 1- سید بیژن رحمانیان دورکى فرزند رضاقلى 
2- محمدامین صالحى پور فرزند بندر هر دو به نشانى مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه چک گردشکار: با عنایت 
به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى محترم شورا ضمن ختم رسیدگى با استعانت از خداوند متعال به شرح 
آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص دادخواست آقاى على مؤمنى قلعه قاسمى فرزند 
محمدعلى به طرفیت 1- سید بیژن رحمانیان دورکى فرزند رضاقلى 2- محمدامین صالحى پور فرزند بندر مبنى 
بر مطالبه مبلغ نود میلیون ریال وجه یک فقره چک شماره 133091 عهده بانک صادرات با احتساب کلیه خسارات 
وارده قانونى و خسارت تاخیر تادیه، شــورا با عنایت به محتویات پرونده و تصویر مصدق چک مذکور و گواهینامه 
عدم پرداخت صادره از سوى بانک محال علیه که خوانده ردیف اول به عنوان صادر کننده چک را امضا نموده است و 
خوانده ردیف دوم به عنوان ضامن ظهر چک را امضا نموده است و با توجه به اینکه خواندگان در جلسه رسیدگى شورا 
حضور نیافته و الیحه اى مبنى بر پرداخت دین نیز از جانب ایشان واصل نگردیده است، خواسته خواهان را محرز 
دانسته، لذا مستنداً به مواد 198 و 502 و 519 قانون آیین دادرسى تشکیل دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى 
و ماده واحد استفسار به تبصره الحاقى به ماده 2 قانون اصالح موادى از قانون صدور چک و مواد 310 و 313 و 403 
و 404 قانون تجارت حکم به محکومیت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ نود میلیون ریال بابت اصل خواسته و 
پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک (95/03/15) لغایت زمان وصول محکوم به و پرداخت مبلغ یک 
میلیون و سیصد و بیست و پنج هزار ریال بابت خسارت دادرسى در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره 
غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه از شورا و سپس ظرف مدت بیست روز قابل 

تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى حقوقى شهرستان لنجان مى باشد. م الف: 1241 یوسفى قاضى شعبه چهارم 
حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان /9/510

اخطار اجرایى
شماره: 553/96  به موجب راى شــماره 596 تاریخ 96/7/6 حوزه 2 شوراى حل اختالف شهرستان زرین شهر که 
قطعیت یافته است محکوم علیه یحیى طهماسبى فرزند على رضا به نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبلغ 200/000/000 ریال بابت چک شماره 1563/449941/26 اصل خواسته و پرداخت 40/000 ریال بابت هزینه 
دادرسى و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از سررسید چک 94/9/20 لغایت زمان اجراى حکم و پرداخت نیم عشر هزینه 
در حق صندوق دولت. مشخصات محکوم له: على مؤمنى قلعه قاسمى فرزند محمدعلى به نشانى زرین شهر قلعه 
قاسمى، پشت مسجد سجاد پ 53. ماده 34 قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم 
علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى 
کند که اجراى حکم و استیفاى محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 

1242 شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /9/511
فقدان سند مالکیت

 شــماره: 1396/12/443970 رســول ســروش فرزند غالمحســین بــه موجب درخواســت وارده بشــماره 
961218641465560 مورخ 96/06/20 و به باستناد یک برگ استشــهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما 
گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت دو و یک-دوم دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى 19 فرعى از 30 اصلى 
واقع در قطعه 11 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحه 263 دفتــر 553 امالك ذیل ثبت 127857 بنام 
سمیه مصدق جالل آبادى فرزند محمود ثبت و سند بشماره سریال 672801 صادر و تسلیم گردیده و بموجب سند 
انتقال قطعى 3657 مورخ 90/04/05 دفترخانه 351 نجف آباد به نامبرده انتقال قطعى گردیده و معامله دیگرى هم 
انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت سهل انگارى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى 
سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که 
هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد 
از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله 
تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا 
درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 96/09/23،  

م الف: 7001 حسین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/9/512
 فقدان سند مالکیت 

شــماره: 1396/12/443970 عالمه ســلیمان پور نجف آبادى فرزند مجید بموجب درخواســت وارده بشــماره 
961218641465560 مورخ 96/06/20 و به باستناد یک برگ استشــهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما 
گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت سه و یک-دوم دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى 19 فرعى از 30 اصلى 
واقع در قطعه 11 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحه 353 دفتر 344 امالك ذیل ثبت 84908 بنام خانم 
مریم قورئیان نجف آبادى فرزند محمد ثبت و سند بشماره سریال 823112 صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند 
انتقال قطعى 3657 مورخ 90/04/05 دفترخانه 351 نجف آباد به نامبرده انتقال قطعى گردیده و معامله دیگرى هم 
انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت سهل انگارى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى 
سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که 
هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد 
از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله 
تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا 
درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 96/09/23،  

م الف: 7000 حسین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/9/514
ابالغ وقت رسیدگى

 شماره ابالغ نامه 9610103653405722 شماره پرونده 9509983653401311 شماره بایگانى شعبه 951331 
خواهان سکینه غریب شى فرزند مراددادخواستى به طرفیت خوانده رضاطورانى فرزندعزت اله به خواسته صدورحکم 
طالق به لحاظ عسروحرج تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان فالورجان نموده که جهت رسیدگى به شعبه اول 
دادگاه خانواده شهرستان فالورجان واقع درفالورجان-خیابان مالصدرا-ساختمان دادگسترى-طبقه اول-اتاق229 
ارجاع و ب کالسه951331ثبت گردیده که وقت رسیدگى 96/11/25ساعت 12تعیین شده است به علت مجهول 
المکان بودن خوانده ودرخوست خواهان وبه تجویز ماده 73 قانون ایین دادرسى دادگاهاى عمومى انقالب درامور 
مدنى ودستور دادگاه مراتب  یک نوبت دریکى از جراید کثیراالانتشاراگهى میشود تاخوانده پس ازنشرآگهى واطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانى کامل نسخه ثانى دادخواست وضمایم را نیز دریافت وبراى روز مقرر 

جهت رسیدگى حاظرگردد . م الف:  893 دفتر شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان فالورجان/9/516 
فقدان سند مالکیت

شماره: 1396217020230169045 محسن هاشــم زاده اصفهانى فرزند احمد و خانم شهرزاد راست قلم فرزند 
امیر با تسلیم یک برگ استشــهاد محلى که هویت و امضا شهود رسما گواهى شــده مدعى شده که سند مالکیت 
تمامت ششــدانگ یک پالك شــماره 2643/112 واقع در بخش یک اصفهان مورد ثبت شــماره الکترونیکى 
139520302023002040- 139520302023002038 که طى ســند انتقال به او انتقال قطعى یافته و به علت 
جابه جایى درخواست صدور سند المثنى را نموده اســت لذا طبق تبصره یک اصالحى ایین نامه قانون ثبت مراتب 
اگهى میشود که هر کس مدعى انجام معامله غیر از انچه در این اگهى ذکر شده به ان یا وجود سند مالکیت مزبور نزد 
خود باشد از تاریخ انتشار این اگهى تا ده روز به این اداره مراجعه ى اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
تسلیم نماید تا مراتب صورتجلسه و اصل سند مسترد گردد اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض 
اصل سند ارائه نشود المثنى صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. مالکین محسن هاشم زاده اصفهانى فرزند احمد و 
خانم شهرزاد راست قلم فرزند امیر. م الف: 29469 صفایى رییس اداره ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان  /9/572

حصروراثت
بهمن داودى داراى شناسنامه شماره 1189 به شرح دادخواست به کالسه 1018/96 از این دادگاه درخواست گواهى 
حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فرنگ حسینى منجزى بشناسنامه 3 در تاریخ 94/10/10 اقامتگاه 
دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1-روح انگیز داودى ش ش 237، 
2-مهرانگیز داودى ش ش 980، 3-نسرین داودى ش ش 7375، 4-حسن داودى ش ش 2260، 5-ایرج داودى 
ش ش 491، 6-شــورانگیز داودى ش ش 1330، 7-مریم داودى ش ش 627، 8-حسین داودى ش ش 1181، 
9-فاطمه داودى ش ش 69، 10-بهمن داودى ش ش 1189، (فرزندان متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه 
دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد 

شد. م الف:7016 رئیس شعبه 10 شوراى حل اختالف نجف آباد/9/574
ابالغ

 راى شورا- بتاریخ 96/09/07 در وقت فوق العاده جلسه شــوراى حل اختالف گلدشت بتصدى امضاءکننده ذیل 
تشکیل و پرونده کالسه 671/96 تحت نظراست. شورا با بررسى محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و با استعانت 
ازخداوند متعال به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید: راى شورا درخصوص دادخواست احمدحمداوى پور 
فرزند لفته بطرفیت خواندگان عزیزاله پارســایى فرزند على بابا و على رجبى فرزند قاسم بخواسته الزام خواندگان 
به حضور در یکى از دفاتر اسنادرسمى کشور و انتقال سند یکدستگاه خودرو ســوارى پراید به رنگ سفید بشماره 
انتظامى 63 ایران 113هـ 93 مدل 1375 مقوم به پنجاه میلیون ریال باتوجه به محتویات پرونده شــامل فتوکپى 
مصدق قولنامه عادى مورخ 92/03/07 که به امضاء خوانده ردیف دوم و خواهان و شهود آنان رسیده است. همچنین 
استعالم بعمل آمده از پلیس راهور ناجا به مالکیت خودرو فوق الذکر را به نام خوانده ردیف اول اعالم نموده است و 
نظربه اینکه خواندگان باوصف ابالغ ازطریق نشرآگهى درجلسه رسیدگى شورا حاضر نشده و دفاع بعمل نیاورده و 
الیحه اى نیز ارسال نداشته اند، لذا شورا دعوى خواهان را وارد دانسته و مستنداً به مواد 198 قانون آیین دادرسى و 
220 قانون مدنى خوانده ردیف اول را محکوم به حضور دریکى از دفاتر اسنادرسمى کشور و انتقال سند خودرو فوق 
الذکر به نام خواهان صادر و اعالم میدارد و درخصوص خوانده ردیف دوم بعلت عدم توجه دعوى به وى مستنداً به 
بند4 ماده 84 قانون آیین دادرسى قرار رد دعوى صادر مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهى دراین شورا و سپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهى مى باشد. م الف: 7011 قاضى 

شوراى حل اختالف گلدشت/9/575
 حصروراثت 

محمدنبى غفارى داراى شناسنامه شماره 209 به شرح دادخواست به کالســه 1012/96 از این دادگاه درخواست 
گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ایمان غفارى بشناسنامه 85 در تاریخ 96/05/18 اقامتگاه 
دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1-محمدنبى غفارى ش ش 209، 
(پدر متوفى)، 2-اعظم صمدى ش ش 15165، (مادر متوفى) 3-آمنه اسالمى ش ش 1304، (همسر متوفى) متوفى 
به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى 
نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واالگواهى صادرخواهد شد. م الف: 7010 رئیس شعبه 10 شوراى حل اختالف نجف آباد/9/576
 ابالغ وقت دادرسى

 خواهان مرتضى اکوچکیان دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه مبلغ 14/000/000 ریال به طرفیت خوانده 
سیدنعمت اله ترابى موسوى به شوراى حل اختالف شعبه 2 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به 
شماره 902/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/11/07 ساعت 9 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول 
المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین 
دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد 
که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام 
نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و 

تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. م الف : 7009 شعبه دوم شوراى حل اختالف نجف آباد/9/577
ابالغ اجرائیه

 شــماره پرونــده: 139604002133000039/1 شــماره بایگانى پرونــده: 9600067 شــماره آگهى ابالغیه: 
139603802133000043 بدین وسیله به آقاى سیدمجتبى حسینى قهریزجانى فرزند سیداحمد مقیم: نجف آباد 
خیابان سعدى سه راه نمازى پالك 5 کدپستى 8513739841 . که برابر گواهى مأمور مربوطه به علت نقص و عدم 
شناسایى آدرس ابالغ اجرائیه به شما امکانپذیر نگردیده ابالغ مى گردد که بانک قوامین شعبه نجف آباد به استناد سند 
رهنى شماره 45040 مورخ 94/11/11 تنظیمى در دفتر اسناد رسمى شماره 179 نجف آباد جهت وصول مبلغ یک 
میلیارد و سى و نه میلیون و نهصد و پنجاه و چهار هزار و هفتصد و پنجاه و سه ریال بابت اصل طلب، سود و خسارت 
تاخیردر پرداخت تا تاریخ 96/05/04 و از آن تاریخ به بعد روزانه مبلغ پنجاه و سه هزار و یکصد و پانزده ریال درخواست 
صدور اجرائیه علیه شما را نموده است که اجرائیه صادر و به کالسه 9600067 در واحد اجراى اسناد رسمى نجف آباد 
مطرح است لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد اسنادرسمى الزم االجرا مراتب فقط یک نوبت در روزنامه جهت 
اطالع شما درج و منتشر تا نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام نمائید و از تاریخ درج و انتشار در روزنامه که تاریخ ابالغ 
محسوب مى گردد به مدت ده روز فرصت دارید نسبت به پرداخت بدهى خود به بستانکار اقدام نمائید درغیر اینصورت 
ضمن تعلق حقوق دولتى عملیات اجرایى علیه شما جریان خواهد یافت و غیراز آگهى مزایده آگهى دیگرى منتشر 

نخواهد شد. م الف: 7006 فاتحى مسئول واحد اجراى اسنادرسمى نجف آباد/9/578
 حصروراثت 

حمیدفروغى داراى شناسنامه شماره 2601 به شرح دادخواست به کالسه 1014/96 از این دادگاه درخواست گواهى 
حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان خورشیدفروغى بشناسنامه 879 در تاریخ 96/08/24 اقامتگاه 
دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1-حمیدفروغى ش ش 2601، (پسر 
متوفى)  2-جواهر زواران حســینى ش ش 17022، (مادر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا 
وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. م 

الف :7032 رئیس شعبه 10 شوراى حل اختالف نجف آباد/9/579
 اخطار اجرایى

 شماره 191/96 به موجب راى شماره 96/440 تاریخ 96/06/29 حوزه ششم شوراى حل اختالف شهرستان نجف 
آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه محسن بهرامى به نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
سیزده میلیون و پانصدهزارریال بابت اصل خواسته و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و دویست و شصت و سه هزار 
و هفتصد و پنجاه هزار ریال بابت هزینه هاى دادرســى و ابطال تمبر و خسارت تاخیردرتادیه از مورخ 94/09/10 
لغایت اجراى کامل دادنامه در حق محکوم له احمدقلى پورقاسمیان فرزند قنبر با وکالت محسن بهارلویى به نشانى: 
نجف آباد خ رجایى مرکزى کاشى فروشى زرین، آدرس وکیل: نجف آباد خ امام غربى نرسیده به پارکینگ میرداماد 
کوى انتشارى و پرداخت مبلغ ششصدوهفتادوپنج هزارریال بابت نیم عشر دولتى درحق صندوق دادگسترى. ماده 
34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 7031 شعبه 6 حقوقى 

شوراى حل اختالف نجف آباد/9/580
 اخطار اجرایى

شماره 192/96 به موجب راى شماره 96/445 تاریخ 96/06/29 حوزه ششم شوراى حل اختالف شهرستان نجف 
آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه مریم شفیعى به نشــانى ویالشهر-خ منتظرى شرقى (مجهول المکان) 
محکوم است به پرداخت مبلغ هشــت میلیون ریال بابت اصل خواسته و یکصد و هشــتاد هزار ریال بابت هزینه 
هاى دادرسى و ابطال تمبر و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق محکوم له احمدقلى پورقاسمیان فرزند قنبر با 
وکالت محسن بهارلویى به نشانى: نجف آباد خ رجایى مرکزى کاشى فروشى زرین و خسارت تاخیردرتادیه از مورخ 

94/07/25 لغایت اجراى کامل دادنامه و پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال بابت نیم عشــر دولتى درحق صندوق 
دادگســترى. ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف :7030 

شعبه 6 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/9/581
 حصروراثت 

مهدى عادل نیاء نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 229 به شرح دادخواست به کالسه 1022/96 از این دادگاه 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان طاهره علیان نجف آبادى بشناسنامه 16171 
در تاریخ 96/06/10 اقامتگاه دائمى خود را بــدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 
1-اسداله عادل نیاء نجف آبادى ش ش 898، 2-محمدعلى عادل نیا ش ش 539، 3-مهدى عادل نیا نجف آبادى 
ش ش 229، 4-زهره عادل نیاء نجف آبادى ش ش 123، 5-ناصر عادل نیاء نجف آبادى ش ش 781 (فرزندان 
متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. م الف : 7029 رئیس شعبه 10 شوراى حل اختالف نجف آباد/9/582

ابالغ اجرائیه
شــماره پرونده: 139604002133000079/1 شــماره بایگانى پرونــده: 9600142 شــماره آگهى ابالغیه: 
139603802133000044 بدین وسیله به آقاى اســداله شــایگان فرزند مصطفى مقیم: نجف آباد صالح آباد 
خیابان شــریعتى جنب کارواش کدپســتى 8513849771 که برابــر گواهى مأمور مربوط آدرس تعیین شــده 
ناقص و شــناخته نگردیده ابالغ مى گردد که بانک اقتصاد نوین شعبه نجف آباد به اســتناد قراردادبانکى شماره 
1371/110/2060007/10مــورخ 95/10/04 تنظیمى درهمان بانک براى وصول مبلغ پانصد و هشــتاد و دو 
میلیون و چهارصد و نود و پنج هزار و پانصد و نود و هفت ریال بابت اصل طلب، سود و جریمه دیرکرد در پرداخت تا 
تاریخ 96/07/15 و از آن تاریخ به بعد روزانه مبلغ سیصد و پنجاه و هشت هزار و دویست و هفتاد و پنج ریال جریمه 
دریرکرد در پرداخت تا روز تسویه حساب و حق الوکاله درخواست صدور اجرائیه علیه شما را نموده است که اجرائیه 
به کالسه 9600142 در این واحد صادر و مطرح اســت لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد اسنادرسمى الزم 
االجراء مراتب فقط یک نوبت در این روزنامه جهت اطالع شما درج و منتشر تا نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام 
نمائید و از تاریخ درج و انتشار در روزنامه مزبورکه تاریخ ابالغ محســوب مى گردد ظرف مدت ده روز باید نسبت 
به پرداخت بدهى خود به بســتانکار اقدام نمائید درغیر اینصورت عملیات اجرایى علیه شــما جریان خواهد یافت 
و غیراز آگهى مزایده آگهى دیگرى منتشر نخواهد شــد. م الف: 7028  فاتحى مسئول واحد اجراى اسنادرسمى 

نجف آباد/9/583
 مزایده

 شماره نامه: 9610113730600952 شماره پرونده: 9409983753300840 در پرونده کالسه 960541 اجرایى 
و به موجب دادنامه 0 صادره از شعبه اول عمومى کرون محکوم علیه اجرایى آقاى اسفندیار میرزایى محکوم است 
به پرداخت 0ریال بابت محکوم به و هزینه هاى دادرسى و غیره در حقى محکوم له و مبلغ 0 ریال نیمر عشر دولتى 
در حق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى شهرستان کرون اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمى 
دادگسترى منتخب آقاى حسین صفرى و غیره به شرح ذیل ارزیابى گردیده است. 1-سرامیک شقایق قهوه اى 
به ابعاد 30*60 به متراژ 250 متر مربع به قیمت 28/250/000 ریال 2- سرامیک پادینا کرم رنگ به ابعاد 25 *40 
به متراژ 210 متر مربع به مبلغ 25/620/000 ریال 3- ســرامیک چترا دیجیتال 30*45 به متراژ 145 متر مربع 
به مبلغ 26/825/000 ریال 4- سرامیک آربیت آبى 25 *40 به متراژ 107 متر مربع و مبلغ 13/696/000 ریال 
5- سرامیک کالسیک دیجیتال 30*45 به متراژ 185 متر مربع و قیمت 34/780/000 ریال 6- سرامیک مهران 
طالیى دیجیتال 30*45 و متراژ 210 متر مربع و قیمت 38/850/000 ریال 7- سرامیک نیما مشکى 25 *40 به 
متراژ 180 مترمربع و قیمت 24/840/000 ریال 8-سرامیک آجرنما قرمز باستان 33*60 و متراژ 200 متر مربع و 
مبلغ 29/600/000 ریال و جمع کل 222/461/000 ریال، که با توجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت 
به نظریه کارشناسى، اموال توقیف شــده از طریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد و در تاریخ 96/10/17 ساعت 
10 صبح و در محل اجراى نجف آباد احکام به فروش میرسد، برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى 
باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى المجلس به حساب 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف 
مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى ان اقدام ننماید مبلغ سپرده باکســر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده 
مجددا تکرار مى گردد. ضمنا خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از مال / اموال / ملک مورد نظر بازدید 

بعمل آورد. م الف: 7025 مدیراجراى احکام حقوقى شعبه دوم دادگسترى نجف آباد/9/584
  اخطار اجرایى

 شــماره 455/96 به موجب راى شــماره 575 تاریخ 96/07/01 حوزه هفتم شــوراى حل اختالف شهرستان 
نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه حیدر رحمتى به نشــانى گلدشــت محکوم اســت به پرداخت 
مبلغ هجده میلیــون و نهصدوهشــتادوپنج هزار و هشــتصد ریال بابت اصل خواســته و مبلغ هفتصدوســى 
هزارریال بابت هزینه دادرســى و خســارت تاخیردرتادیه از مورخ تقدیم دادخواســت 96/05/16 لغایت اجراى 
دادنامه و پرداخت نیم عشــر حق االجرا. محکوم له: محمودفاضــل فرزند ابراهیم به نشــانى: نجف آباد خ 17 
شــهریورغربى نبش خ باهنر مصالح ســاختمانى عدالت پالك 442. ماده 34قانون اجــراى احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقــع اجرا بگذارد یا 
ترتیبى براى پرداخت محکوم بــه بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میســر 
باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را 
به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 7020 شعبه 7 حقوقى شوراى حل اختالف 

نجف آباد/9/585
اخطار اجرایى

شــماره: 960191 به موجب رأى شماره 1090- 960 تاریخ 96/5/22 حوزه 9 شــوراى حل اختالف شهرستان 
اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه ایمان سلمان پور نشانى: مجهول المکان محکوم است به: پرداخت 
مبلغ پنجاه و هفت میلیون ریال (57/000/000 ریال) بابت اصل خواســته و مبلغ 1/685/000 ریال بابت هزینه 
دادرسى و هزینه نشر آگهى طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک هاى موصوف همگى 
به تاریخ (96/2/17) تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان رحمت اله غدیرى کفرانى به نشــانى اصفهان خیابان 
جى خیابان ابر اطشاران میالد 14 پالك 122 به انضمام نیم عشــر دولتى. ماده 34 قانون اجراى احکام: همینکه 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى 
براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى 
که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 28623 شعبه 9  شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره دو) /9/473

رئیس کل دادگسترى استان اصفهان گفت: بیش از 21 
درصد پرونده هاى طالق ارجاعى به مراکز مشــاوره در 

استان با صلح و سازش مختومه مى شود.
احمد خســروى وفا افزود: طالق یکى از واقعیت هاى 

تلخ جامعه اســت و باید همه تالش کنیم که این آسیب 
کاهش پیدا کند.

وى اظهارداشــت: بر همین اســاس و در راستاى ماده 
33 آیین نامه اجرایــى قانون حمایت خانواده و شــیوه 

نامه اجرایى اداره مراکز مشــاوره اى معاونت اجتماعى 
و پیشــگیرى از وقوع جرم دادگســترى قــوه قضائیه، 
شــورایى مرکب از مســئوالن قضائى، کارشناسانى از 
اداره کل بهزیستى و شوراى نظام روانشناسى در مراکز

 استان ها تشکیل شد.
رئیس کل دادگسترى استان اصفهان افزود: در این شورا 
راهکارهاى عملى و مؤثر در کاهــش آمار طالق مورد 

بحث و بررسى کارشناسانه قرار مى گیرد.
وى بررســى ریشــه اى و میدانى پرونده هاى طالق 
و یافتن مهمتریــن علــل و عوامل بــروز آن و انجام 
فعالیت هاى پیشگیرانه متناسب با آن را در دستور کار این 
شورا عنوان کرد و گفت: با راه اندازى این شورا و اقدامات 
انجام شده،از سال گذشــته تاکنون شاهد رشد و تقویت 

واحدهاى مشاوره در اصفهان هستیم.
خســروى وفا یادآورشد: دفاتر مشــاوره خانواده باید به 
گونه اى مدیریت و نظارت شوند که قضات با تمام وجود 
بپذیرند که عملکرد این دفاتر، در ارائه مشاوره سازنده و 

مثبت بوده است.
***

رئیس کل دادگســترى اســتان اصفهان همچنین به 
بــه کارگیرى افــراد متخصــص، متعهد و بــا تجربه 
در دفاتر مشــاوره تأکید کــرد و گفت: فرهنگســازى 
عمومى در انجام آموزش هاى پیــش از ازدواج و اینکه 
خانواده ها ایــن مهم را بــه عنوان یک پیــش نیاز و 
ضرورت در تشکیل خانواده و زندگى مشترك بپذیرند، 
از مهمترین راهکارهاى پیشــگیرى از طالق محسوب 

مى شود. 
وى ادامه داد:سال گذشته چهار هزار و 80 زوج متقاضى 
طالق توافقى در استان به 24 مرکز مشاوره طرف قرارداد 
ارجاع داده شــدند که از این تعداد، حــدود 840 زوج به 
سازش رســیدند که این امر باعث کاهش 20 درصدى 
ورود پرونده هاى طالق به دادگسترى استان شده است.

رئیــس اداره پیش بینى اداره کل هواشناســى 
استان اصفهان گفت: در مناطق مرکزى از جمله 
کالنشهر اصفهان، تا روز پنج شنبه(امروز) شرایط 

براى انباشت آالینده هاى جوى مهیاست.
حسن خدابخش با اشــاره به بررسى نقشه هاى 
هواشناسى استان اصفهان تا فردا اظهار داشت: 
بررسى این نقشــه ها بیانگر استقرار جوى پایدار 

طى روز پنج شنبه بر روى استان است.
وى با بیان اینکه در این بازه زمانى آســمان در 
اکثر نقاط استان به صورت صاف تا کمى ابرى و 
وزش باد مالیم پیش بینى مى شود، اضافه کرد: در 
مناطق مرکزى از جمله کالنشهر اصفهان تاروز 
پنج شنبه شرایط براى انباشت آالینده هاى جوى 

مهیاست.
رئیس اداره پیش بینى هواشناسى استان اصفهان 
تصریح کرد: تا روز شــنبه با ورود امواج ناپایدار 
به صورت افزایش ابر و بارش بــرف و باران در 
مناطق جنوبى و تا حدودى غربى اســتان و در 
روز جمعه و شــنبه با تقویت سامانه، بارش هاى 
پراکنده به مناطق مرکزى و شــرقى استان نیز 

کشیده مى شود.

مختومه شدن21درصد پرونده هاى طالق در اصفهان آغاز بارش ها   از فردا
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مدیرعامل ســازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهان گفت: توســعه هدفمند باغ ها و بوستان ها بر 
اساس الگوى باغ ایرانى، باغ ها و بوستان هاى موضوعى 

در دستور کار است.
فــروغ مرتضایى نژاد اظهارداشــت: توســعه هدفمند

 باغ ها و بوســتان هاى شــهر اصفهان نیازمند فراهم 
کردن زیرســاخت هاى اصلى یعنى منابع آب است.وى 
افزود: بر این اساس، با تأمین منابع آب، توسعه هدفمند 
باغ ها و بوستان ها بر اساس الگوى باغ ایرانى، باغ ها و

 بوستان هاى موضوعى در دستور کار قرار گرفته است.
مدیرعامل ســازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 

اصفهان ادامه داد: باغ «کتاب» و باغ «ورزش و تفریح» 
از باغ هاى موضوعى هســتند کــه در اصفهان احداث 
مى شوند تا شــهروندان در تمام روز بتوانند ساعاتى را 
هدفمند در بوســتان ها ســپرى کنند.وى خاطرنشان 
کرد: باغات موضوعى با کلکسیون هاى مختلف شکل
 مى گیرند که از نظر آموزشى نیز از اهمیت برخوردار هستند.

مرتضایى نژاد در خصوص احــداث باغ کتاب نیز گفت: 
براســاس برنامه ریزى هاى انجام شــده، باغ کتاب تا 
تابستان سال آینده در اختیار شــهروندان قرار مى گیرد 
تا جوانان و نوجوانان در اوقات فراغت تابســتان از این 

باغ بهره ببرند.

مدیرکل امور مالیاتى استان اصفهان با اشاره به وظایف 
محوله ادارات امور مالیاتى در بخش وصول درآمد، جهت 
دولت و شهردارى ها وهمچنین ارائه خدمات به مؤدیان، 
به نقش ادارات امورمالیاتى در تحقق درآمدهاى پایدار 
براى وجود 107 شــهردارى و 790 دهیارى و همچنین 
بخش عشایر در سطح استان بر اساس نرم افزار طراحى 
شده و براساس شــاخص جمعیت گفت: در حال حاضر 
با بحث رصد تراکنش هاى بانکى، به ســمت و ســوى 
شفافیت اقتصادى پیش مى رویم که وصول درآمدهاى 
مالیاتى مــى تواند بــه افزایش درآمد شــهردارى ها و

دهیارى ها کمک شایانى کند. 

امیرى اظهار داشــت: اصل بر پذیرفتن دفاتر و مدارك 
تولیدکننــده ها و حذف رســیدگى هاى علــى الرأس 
اســت؛ مگر اینکه خالف اســناد ومــدارك تنظیمى، 
مدارکى به دســت آید. وى بااشــاره بــه درآمد مالیات 
برارزش افزوده بیان داشــت: این درآمد بر اساس قانون، 
به صــورت 5 درصد ســهم دولــت، یــک درصد بخش 
سالمت و 3 درصد ســهم شــهردارى ها و دهیارى ها در 
مقاطع مشــخص زمانى واریز مى شــود. مدیــرکل امور 
مالیاتى استان اصفهان ســه منبع اصلى اخذ مالیات براى 
شــهردارى ها را، مبــادى ورودى و گمــرکات، عوارض 
آالیندگى شرکت هاى بزرگ و عوارض عمومى عنوان کرد.

باغ ها و بوستان هاى شهر 
توسعه مى یابند 

به سوى شفافیت اقتصادى 
پیش مى رویم

پایان مسابقات قرآن کریم 
نیروى زمینى ارتش

سى و هفتمین دوره مسـابقات سراسرى قرآن کریم 
نیروى زمینى ارتش جمهورى اسالمى ایران با معرفى 

برترین ها در اصفهان پایان یافت.
آیـت ا... مهـدوى، نماینده مـردم اصفهـان در مجلس 
خبرگان رهبرى در این آیین گفت: افتخار بزرگى اسـت 
که ارتش مأنوس با قرآن باشد.امام جمعه موقت اصفهان، 
انس با قرآن و علم قرآنى را مقدمه عمل به قرآن دانست 
و افزود: اگر این انس با شوق همراه باشد، افضل عبادت 
است.معاون فرهنگى و روابط عمومى عقیدتى- سیاسى 
نزاجا هم با اشـاره بـه اینکه 250نفـر از کارکنـان پایور 
و وظیفـه در این مسـابقات شـرکت کردنـد، افزود:این 
مسـابقات در رشـته هاى حفـظ پنـج، ده، 15و20 جزء 
و حفـظ کل، قرائت و اذان برگزار شـد.حجت االسـالم  
والمسـلمین عباس حاج عبدالحسـینى افزود: در برنامه 
ششـم توسـعه، 50 مؤسسـه قرآنى با حمایـت ارتش  و 

رویکرد حفظ قرآن کریم  راه اندازى مى شود.
درپایـان ایـن مراسـم از 45منتخـب و برگزیده سـى و 
هفتمیـن دوره مسـابقات سراسـرى قرآن کریـم نزاجا 

قدردانى شد.

معاف از مالیات بودن
67درصدمؤدیان در فریدن 

مدیـر اداره امـور مالیاتى شهرسـتان فریـدن گفت: 
67درصد مؤدیان در فریدن معاف از مالیات هستند.

مؤمنى تعداد واحدهاى شغلى داراى پرونده در منطقه 
فریدن را شـش هزار و 180 مورد اعالم کرد و اظهار 
داشـت: از این تعداد، چهار هـزار و 146 پرونده یعنى 
67 درصد مؤدیان  از پرداخت مالیات معاف هسـتند.

وى عنوان کرد: تعداد پرونده هایى که مالیات آنها در 
سـال 94 در شهرسـتان هاى چهارگانه باالتر از یک 
میلیون تومان بوده است، 288 مورد است و این یعنى 
95/5درصـد مؤدیان ما مالیاتى کمتـر از یک میلیون 

تومان در سال 94 پرداخت کرده اند.
مؤمنـى بـا بیـان اینکـه سـهم منطقـه فریـدن از 
درآمد هاى مالیاتى اسـتان کمتر از نیم درصد اسـت، 
افـزود: بر ایـن اسـاس، مالیـات در ایجاد رونـد افول 

اقتصادى این منطقه هیچگونه نقشى نداشته است.

درخشش هنرمند اصفهانى در 
دو ساالنه جهانى آبرنگ

هنرمند نقاشـى آبرنـگ اصفهان، با خلق یـک پرتره در 
دومین دوساالنه جهانى آبرنگ هند درخشید.

در دومین دوسـاالنه جهانى نقاشـى آبرنگ هند، اثرى 
از«شهرام سینایى» هنرمند اصفهانى، به عنوان یکى از 
آثار برگزیده معرفى شد.اثر دیگرى از «شهرام سینایى» 
نیز که پرتره اى از یک مرد قشـقائى است و با استفاده از 
تکنیک آبرنگ خلق شده، در دوساالنه آبرنگ بنگالدش 
با عنوان «امواج رنگ ها» پذیرش شد و به مرحله نمایش 

اثر در 5 تا 8 مارس 2018 میالدى راه یافت.

تأکید بر توسعه 
روابط تجارى اصفهان وفنالند
اصفهان با فنالند روابط اقتصادى خود را توسعه مى دهد.

سفیر جمهورى فنالند در ایران در دیدار با رئیس خانه صنعت 
و معدن ایران گفت: ایران جزو نخستین کشورهایى بود که 
با این کشور ارتباط برقرار کرد و امیدواریم روابط دو کشور 

بیش از گذشته دنبال شود.
«کیـو نوروانتو» اقتصاد فنالنـد را صـادرات محور عنوان 
کرد و گفت: آماده برقرارى ارتباط بین فنالند و اصفهان در 

بخش هاى مختلف اقتصادى هستیم.
رئیس خانه صنعت و معدن ایران نیز در این نشست با بیان 
اینکه اتاق هاى بازرگانى سفیران صلح و دوستى بین دولت 
و ملت ها هستند، گفت: تبادل هیئت هاى تجارى و حضور 
در نمایشگاه هاى تخصصى مى تواند روابط اقتصادى دو 
کشور ایران و فنالند را وارد مرحله جدیدى کند.عبدالوهاب 
سهل آبادى افزود: سـفارت فنالند مى تواند زمینه ارتباط 
بین اتاق بازرگانى اصفهان و اتاق بازرگانى فنالند را برقرار 
کند.وى با اشـاره بـه تدویـن 180 طرح سـرمایه گذارى 
اتاق بازرگانى اصفهان گفت: سـرمایه گـذاران فنالندى 
مى توانند در بخش هاى مختلف گردشگري، کشاورزي و 

صنعتی ایران و اصفهان سرمایه گذارى کنند.

خبر

 اخطار اجرایى
 شماره 454/96 به موجب راى شماره 574 تاریخ 96/07/01 حوزه هفتم شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه مرتضى زعفرانى به نشانى گلدشت 
محکوم است به پرداخت مبلغ پنجاه و هشت میلیون و سیصدوچهل و چهار هزار و دویست 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ دویســت و چهل هزار ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت 
تاخیردرتادیه از مورخ تقدیم دادخواست 96/05/16 لغایت اجراى دادنامه و پرداخت نیم عشر 
حق االجرا. محکوم له: محمودفاضل فرزند ابراهیم به نشانى: نجف آباد خ 17 شهریورغربى 
نبش خ باهنر مصالح ساختمانى عدالت پالك 442. ماده 34قانون اجراى احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، 

صریحًا اعالم نماید. م الف :7019 شعبه 7 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/9/586
 اخطار اجرایى

شماره 592/96 به موجب راى شماره 696 تاریخ 96/08/06 حوزه هفتم شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه ها امیر-اسماعیل-شکراله همگى 
زمانى به نشانى مجهول المکان متضامنًا محکوم اند به پرداخت مبلغ هجده میلیون تومان 
بابت اصل خواسته و مبلغ دویست و بیست و پنج هزار تومان بابت هزینه دادرسى و خسارت 

تاخیردرتادیه از مورخ سررسیدچک 96/06/12 لغایت اجراى حکم طبق شاخص قیمتها و 
پرداخت نیم عشر حق االجرا. محکوم له: محمودفاضل فرزند ابراهیم به نشانى: نجف آباد خ 
17 شهریورغربى نبش خ باهنر مصالح ساختمانى عدالت پالك 442. ماده 34قانون اجراى 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند 
که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 7018 شعبه 7 حقوقى شوراى حل اختالف 

نجف آباد/9/587
ابالغ وقت دادرسى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به آقاى حمید رضا بیژن خواهان آقاى محمد رضا عبدلى 
سنجرى دادخواستى با موضوع مطالبه به طرفیت شما به شوراى حل اختالف شاهین شهر 
تقدیم نموده که به کالسه 611/96 ش10ح ثبت و براى روز شنبه مورخ 96/10/23 ساعت 
9:30 دقیقه صبح تعیین وقت گردیده اســت با توجه به مجهول المــکان بودن خوانده به 
درخواست خواهان و به دستور شورا به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب یک 
نوبت آگهى در یکى از روزنامه هاى کثیر االنتشار درج و به شما ابالغ میگردد جهت دریافت 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه دهم حقوقى مراجعه و در تاریخ مذکور جهت 
رسیدگى در این شورا حاضر شــوید در غیر اینصورت وفق مقررات اقدام خواهد شد .م الف 

2196 مسئول شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر /9/588 
ابالغ وقت رسیدگى 

آگهى ابالغ وقت رســیدگى و دادخواســت و ضمائم به آقاى مرتضى طهماســبى فرزند 
عبدالکریم خواهان خانم ســارا طهماســبى دادخواســتى با طرفیت خوانده آقاى مرتضى 
طهماسبى به خواســته ازدواج مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده کالسه 
9609983759301553 شعبه یک دادگاه خانواده شهرستان شاهین شهر (سه حقوقى سابق) 
ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1396/10/25 ســاعت 10 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیر االنتشار آگهى میگردد تا خوانده ظرف یک ماه 
پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر 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: 2205 بتول بیگى مدیر دفتر دادگاه حقوقى شــعبه 1 دادگاه خانواده شهرستان شاهین 

شهر ( 3حقوقى سابق )/9/589 
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره: 395/96 ش 2ح-96/9/19  نظــر به اینکــه خواهان آقاى هومان شــریف پور 
دادخواستى مبنى بر الزام به انتقال س ند به طرفیت خواندگان 1- بابک فریدون پور 2- سیده 
فریبا دشتى در این مرجع به شماره کالسه 395/96 ش2ح مطرح نموده اند و وقت رسیدگى 
نامبرده براى حضور طرفین تاریخ 96/10/24 ساعت 18 بعدازظهر در نظر گرفته شده است 

علیهذا با توجه به اینکه خوانده مجهول المکان مى باشد وفق ماده 73 آیین دادرسى مدنى 
تاریخ فوق االشعار یک نوبت در روزنامه منتشر تا چنانچه خوانده مطلع گردید جهت دریافت 
دادخواســت و ضمائم ثانى آن به این واحد مراجعه نماید. م الف: 2246 شعبه دوم حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک) /9/590
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610103759307096 شماره پرونده: 9609983759301068 شماره 
بایگانى شعبه: 961282 خواهان ســکینه ندافیان فرزند غالمعلى دادخواستى به طرفیت 
خواندگان مژگان – مژده – غالمرضا– علیرضا همگى احمدى شــیخ شبانى به خواسته 
اجرت المثل به درخواست خواهان تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان شاهین شهر نموده 
که جهت رسیدگى به شــعبه اول دادگاه خانواده شهرستان شاهین شــهر واقع در استان 
اصفهان شاهین شــهر ارجاع و به کالســه 961282 ثبت گردیده است که وقت رسیدگى 
آن مورخ 1396/10/24 و ساعت 9 صبح تعیین شــده است به علت مجهول المکان بودن 
خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى 
انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتى یک نوبت در یکى از  جراید کثیراالنتشار آگهى 
مى شود تا خوانده / متهم پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشــانى کامل خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگى حاضر گردد. م الف: 2076 شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان شاهین شهر 

(3 حقوقى سابق) /9/591

معاون منابع انسانى و برنامه ریزى شرکت آب و فاضالب 
اســتان اصفهان با تأکید بر اینکه بیــش از 98 درصد 
تجهیزات آب و فاضالب در کشــور ســاخته مى شود، 
گفت: براى بازســازى شــبکه فاضالب اصفهان 46 
میلیون یورو فاینانس در نظر گرفته شــده که 85 درصد
آن را طرف چینى و 15 درصد آن طــرف ایرانى تأمین 

مالى کرده است.
مجتبــى قبادیان تأکیــد کرد: نــه تنها مشــکلى در 
زمینه تولید تأسیســات آب و فاضــالب داخلى نداریم 
امــروز صادرکننده ایــن محصوالت به کشــورهایى 
مختلفــى چون عــراق، ســوریه و... هســتیم. وى با 
بیــان اینکه تجهیــزات شــبکه فرســوده فاضالب 
اصفهان را براســاس تکنولــوژى آلمانى بازســازى 
مــى کنیــم، تصریح کــرد: بــه دلیل ســطح باالى

آب هــاى زیرزمینى در گذشــته، اصفهان بــه عنوان 
نخستین استان کشــور شــبکه فاضالب خود را اجرا 

کرد.
وى با بیان اینکه بیش از 50 سال از عمر شبکه فاضالب 
شــهر اصفهان مى گذرد، اظهارداشت: با توجه به پایان 
یافتن دوره این طرح و فرســوده بودن شبکه فاضالب 
اصفهان، نیاز به تکنولوژى هاى جدید داشتیم تا بتوانیم 
عالوه بر حذف روش هاى سنتى، براى ایجاد لوله گذارى 

اقدام کنیم.
معاون منابع انسانى و برنامه ریزى شرکت آب و فاضالب 
اســتان اصفهان ادامه داد: با توجه به اینکه تکنولوژى 
نوسازى شــبکه فاضالب در داخل کشور نبود، ما سعى 
کردیم از کشــورهاى صاحب این تکنولوژى همچون 

آلمان بهره گیریم.
***

سبحانى با اشاره به اینکه در این راستا مناقصات بین المللى 
برگزار کردیم، گفت: در این مناقصه ها شرکت هاى ایرانى 
و آلمانى انتخاب شدند اما به دلیل شرایط تحریمى کشور، 

قرار شد از فاینانس چین استفاده کنیم.

قبادیان افــزود: در حال حاضــر عالوه بر اســتفاده از 
فاینانس چین، از تکنولوژى هاى شرکت هاى آلمانى نیز 
بهره مــى بریــم و در حال حاضر بازســازى شــبکه 
فاضــالب اصفهــان بــا تکنولــوژى آلمــان انجام 

مى شود.
وى در خصوص میزان فاینانس در نظر گرفته شده براى 
بازسازى شبکه فاضالب اصفهان، گفت: در این راستا 46 
میلیون یورو فاینانس در نظر گرفته شده که 85 درصد آن 

را طرف چینى تأمین مالى کرده و 15 درصد آن را شرکت 
آب و فاضالب تأمین کرده است.

معــاون منابــع انســانى و برنامه ریزى شــرکت آب 
و فاضالب اســتان اصفهــان افــزود: در این راســتا 
قرار اســت در یک دوره سه ساله قســمت اول پروژه

 نوســازى شــبکه فاضــالب اصفهــان اجرا شــود 
و در دوره پنج ســاله نسبت به بازگشت ســرمایه اقدام 

خواهیم کرد.

***
معاون منابع انسانى و برنامه ریزى شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان با تأکید بر اینکه ما از ایجاد فضاى رقابتى 
در بین تولیدکنندگان محصوالت صنعت آب و فاضالب 
اســتقبال مى کنیم، افزود: ما نســبت بــه ایجاد بانک 
اطالعاتى تولیدکنندگان و تأمیــن کنندگان تجهیزات 
اقدام و براساس ارزیابى کیفى محصوالت مورد نیاز خود 

را انتخاب مى کنیم.

کاهش پرت شــبکه هاى آب استان به 
17درصد

معــاون منابــع انســانى و برنامه ریزى شــرکت آب 
و فاضالب اســتان اصفهان تأکید کرد: ما براســاس 
تدوین برنامه جامع آب اســتان قرار شد تمام واحدهاى
حساس خود از جمله بیمارستان ها، هتل ها و... را ملزم 
به تهیه مخزن استراتژیک آب کنیم و  شرکت هایى که 
در این زمینه فعال بودند، توانستند به بازار مناسبى براى 

تولیدات خود دست یابند. 
وى با تأکید بر اینکه تمام این اقدامات سبب شده با وجود 
تنش هاى آبى موجــود بتوانیم به نوعــى مصرف آب را 
مدیریت کنیم، بیان داشــت: با توجه به اینکه ما رودخانه 
زاینده رود را در بسیارى از ماه هاى سال نداریم و چاه هاى 
فلمن به عنوان یکى از منابــع تأمین آب به طور طبیعى از 
دسترس خارج مى شود، اما با نسبت به مدیریت مصرف آب 

استان اقدام کرده ایم.
قبادیان تصریح کرد: در حال حاضر پرت شبکه هاى آب 
استان از 30 درصد اکنون به کمتر از 17 درصد کاهش 

یافته است.
***

معاون منابــع انســانى و برنامه ریزى شــرکت آب و 
فاضالب اســتان اصفهان با بیان اینکه چاه هاى فلمن 
متأثر از رودخانه زاینده رود و با جارى شــدن رودخانه 
ســفره هاى زیرزمینى آب تغذیه مى شــود، گفت: در 
شــرایط فعلى که رودخانه خشک اســت، تغذیه این 
چاه ها با چالش مواجه است اما با توجه به اینکه در فصل 
سرد پاییز و زمستان هســتیم، مصرف آب کاهش پیدا

 مى کند.
وى با تأکید بر اینکه در حال حاضر تأمین آب اصفهان 
تنها از طریق تصفیه خانه باباشیخعلى انجام مى شود، 
گفت: ما در حال حاضر کمبودى براى تأمین آب شرب 
اصفهان نداریم اما نیازمند صرفه جویى در تمام فصول 

سال هستیم.

مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه اصفهــان گفت: تولید 
محصوالت این مجموعه در پنج ســال گذشته 30 درصد 

رشد داشته است.
بهرام ســبحانى افزود: روند افزایش تولید در این مجتمع 
صنعتى از سال 70 تاکنون همچنان صعودى بوده است. 

وى رشد تولید محصوالت فوالد مبارکه در 
سال جارى نسبت به سال گذشته را 14 درصد 

اعالم کرد. 
سبحانى گفت: ظرفیت تولید مجموعه فوالد 
مبارکه در حال حاضر ده میلیون و 300 هزار 
ُتن است که با راه اندازى فوالدسپید دشت و 
توسعه فوالد هرمزگان، به بیش از 13 میلیون 

تن خواهد رسید. 
وى با بیان اینکــه ظرفیت تولید محصوالت 
مجموعه فوالد مبارکه تا سال 1404 به 25 
میلیون ُتن مى رســد، افزود: برنامه جامع و 
مشخصى براى افزایش تولید و رسیدن از رقم 

13 میلیون ُتن به 25 میلیون ُتن وجود دارد. 
***

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه گفت: توزیع محصوالت 
این مجتمع براى پاســخ به نیاز داخلى در هشــت ماهه 
ســال جارى 32 درصد بیش از توزیع ســال 95 بود. وى 
اظهارداشت: 84 درصد از محصوالت این شرکت در هشت 

ماهه ســال جارى به داخل کشور و 16 درصد به صادرات 
اختصاص پیدا کرد. سبحانى اضافه کرد: درحدود دوهزار 

و 800 شرکت باالدستى با فوالد مبارکه همکارى دارند. 
سبحانى گفت: در مجتمع فوالد مبارکه 14 هزار و 250 نفر، 
در فوالد صبا هزار و 300 نفر و در فوالدهرمزگان هزار و 

673 نفر اشتغال مستقیم وجود دارد. 
***

ســبحانى بااشــاره به اینکه 44 درصد از تولیدات فوالد 
مبارکه در هشت ماه امسال به خاور دور صادر شد، افزود: 
38 درصد از محصوالت فوالد مبارکه در هشت ماهه سال 

جارى به خاورمیانه، 15 درصد به کشــورهاى اروپایى و 
3درصد هم به آفریقا صادر شد. وى با بیان اینکه هر سال 
تعداد زیادى پروژه در فوالد مبارکه افتتاح مى شود، گفت: 
به طور میانگین هر سه ماه یکبار، یک پروژه در این مجتمع 

افتتاح مى شود. 
سبحانى با بیان اینکه در چهار سال گذشته 
درحدود شــش هزار میلیارد تومان در این 
مجموعه سرمایه گذارى شده است، گفت: 
بیشترین میزان سرمایه گذارى به ترتیب در 
فوالد سنگان، توسعه فوالد سبا، خرید سهام 
شرکت سرمایه گذارى ورق خودرو و شرکت 
فوالد سنگ سرمایه گذارى شده است. وى 
افزود: فوالد مبارکه براى سرمایه گذارى در 
این پروژه ها از تسهیالت داخلى و خارجى 
اســتفاده نکــرده و تنها از طریــق منافع و

 صرفه جویى داخلى، این سرمایه گذارى ها 
را انجام داده است. 

سبحانى با اشاره به اینکه بیش از دو هزار و 
250 میلیارد تومان از محل بومى سازى قطعات و تجهیزات 
در فوالد مبارکه صرفه جویى شده است، گفت: روند رو به 
رشد بومى ســازى تجهیزات و قطعات در این مجتمع در 
چهار سال گذشته درحدود 53 درصد رشد پیدا کرده و بومى 
سازى تجهیزات در این مدت 114 درصد رشد یافته است. 

رشد 30درصدى تولید محصوالت در  فوالد مبارکه 
در دنیاى امروز ما، ارتباط مردم با علم معمارى بیش از پیش 
نمایان اســت. مردم بیشــترین وقت خود را در بناهایى که 
توســط معماران طراحى شــده، مى گذرانند و در این میان 
مهمترین مؤلفه اى که یک معمار باید به آن توجه داشــته 
باشد آن است که فرد احساس آرامش و راحتى در این بناها 
داشته باشد. معمار باید این احساس آرامش را در همه افراد به 
وجود آورد حتى افرادى که به دلیل معلولیت هاى جسمى یا 

کهولت سن، از حضور در جامعه امتناع مى کنند. 
اما علم بیونیــک و طراحى مصنوع، تنها بــه این امر منجر

نمى شود، بلکه بیونیک به انرژى هاى محیطى و سرمایه هاى 
ملى هم فکر مى کند و بیشــتر طراحى ها را بر پایه توسعه 
پایدار و طراحى سبز انجام مى دهد تا بتواند این انرژى هاى 
محیطى را به نسل هاى بعد هم منتقل کند. پس الزم است به 
طراحى مصنوع که توسعه پایدار و احساس امنیت و آرامش را 
براى همه اقشار جامعه در نظر مى گیرد، به گونه دیگرى نگاه 
کنیم و آن را بهتر بشناسیم که براى این شناخت الزم است 
ابتدا به توصیف مصنوعات (بیونیک) و چیستى آن بپردازیم. 
با در نظر گرفتن شــهروندان به عنوان نقطه کانونى جهت 
حفاظت از محیط زیســت، نقطه تمرکز باید بر روى توسعه 
پایدار باشــد. با این حال هرچند تحقیقات طراحى پایدار و 
طراحى سبز افزایش یافته است، اما افرادى که این تحقیقات 
را انجام مى دهند، هنوز جنبه هاى مادى، ســاختار و فرم را 

مورد بررسى قرار مى دهند و استفاده از بیونیک در معمارى 
یا طراحى به عنوان یک ایده معاصر در نظر گرفته مى شود.

بیونیک به روش هاى مختلف در توســعه امور انســانى به 
نمایش گذاشته شــده اســت و در نتیجه، توسعه بیونیک 
مى تواند به همزیســتى با طبیعت منجر شود. در این میان 
اما فرض را بر آن قرار مــى دهیم که بیونیک در زمینه هاى 
مختلف وجود داشته و اســاس علم معمارى مى باشد و در 
اصل مى توان گفت پایه و اســاس توســعه انسانى است. 
اگر بخواهیم خود کلمه و علــم بیونیک را تعریف کنیم باید 
بگوییم: اصطالح بیونیک را مى توان به دهه 1950 نسبت 
داد. یک آمریکایى به نام Jack E.Steel در سال 1985 
آن را ابداع کرد و در سال 1960 با برگزارى سمینار بیونیک 
که براى اولین بار در آمریکا برگزار شد، استفاده از آن گسترش 
یافت. در این سمینار بیونیک به عنوان یک موضوع رسمى و 
غیر رسمى براى پایه ریزى مشخص شد. بیونیک در آن زمان 
با اشاره به انتقال فناورى به زندگى، همچنین به عنوان علم 
تقلید حیاتى یا مهندسى خالقیت شناخته شده است. بعد از آن 
این اصطالح اغلب براى طراحى بیونیک که رابطه هماهنگ 
بین انسان و طبیعت و طراحى صنعتى دارد و همچنین یک 
مسیر عمده سیستماتیک براى مطالعه و بهبود روش زندگى 
استفاده مى شده است. بیونیک همچنین مى تواند به عنوان 
مطالعه حکمت از طبیعت و علم تقلید از مهارت هاى خاص 

موجودات در نظر گرفته شود. 

معاون شرکت آب و فاضالب استان اصفهان:

کمبودى براى تأمین آب شرب نداریم 
فاینانس 46 میلیون یورویى براى نوسازى شبکه فاضالب اختصاص یافت

علم بیونیک یا طراحى مصنــوع
زهراالسادات اعتضادى


