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معماى کالهبردارى به نام  «مریم» در «بى تالک»درخشانى موها با استفاده از جوش شیرینانتقاد تند نیوشا ضیغمى از بازیگر خارج نشین بیکارى تبدیل به ابَرچالش شده است فروش ویژه در بازارهاى روز کوثر حوادثسالمتفرهنگ استان جهان نما

 20 فرآیند جدید هسته اى رونمایى مى شود
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  فوالدشهر به آسیا مى رسد     

علت ایست قلبى آیت ا... 
هاشمى نامشخص است نه خودکشى4

 کرده ام
نه اسلحه کشیده ام
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مهران غفوریان روز جمعه مهمان برنامه «من و شما» 
با اجراى آرش ظلى پور بود و با بیانى جدى به سئواالت 
پاسخ داد.غفوریان در این برنامه درباره کم کردن وزن 
خود در مقطعى از زمان گفــت: از آنجایی که مفصل 
ران من از بین رفته است، وزن زیاد براي درد پاهایم 
بد است و پزشــک می گوید باید 20 تا 30 کیلو وزنم 
را کاهش دهم اما این مقدار کاهش وزن کار آســانی 
نیســت. من یکبار به تصمیم خــودم جراحى زیبایى 

الغرى انجام دادم که بیشتر سایز من کم شد تا وزن.
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بخاطر «هانیه»بخاطر «هانیه»
اصفهان هم به موج کمک ها براى بازگرداندن سالمتى نوجوان فداکار کرمانشاهى پیوست اصفهان هم به موج کمک ها براى بازگرداندن سالمتى نوجوان فداکار کرمانشاهى پیوست 
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در مراسم افتتاح نمایشگاه دستاوردهاى هسته اى در اصفهان عنوان شد:

مجید مظفرى در «دورهمى» مهران مدیرى:

یک ماه بعد از
 ازدواج «نیکى»، زن مى گیرم!
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ز ب بی ی
یرم ازدواج «نیکى»، زن مى گیرم! ى زن ى ی ج و م!ز گی م زن ،« !ازدواج«نیک گ ک ا ا

به حریم هم وارد نشویم
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ناصر محمدخانى که در ماه گذشته حسابى  بخاطر ازدواج 
اخیرش مورد توجه واقع شده، صحبت هایى را در این مورد انجام 

داد. او البته درباره بازى  بادران و پرسپولیس هم صحبت کرد.

 پاسخ ناصر محمدخانى به جنجال هاى تازه پیرامون او:

ب
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هرجا پول 
بیشترى بود 
آنجا مى رفتم

بازیکن سابق سپاهان:

5

م لچ
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سپاهان با مــــنسپاهان با مــــن
مذاکره نکردمذاکره نکرد

محمد هاشمى:  

دادگاه پزشک تبریزى به زودى برگزار مى شود

رازى که مهران غفوریان 
در یک برنامه تلویزیونى فاش کرد

2

حمله به پاالیشگاه اصفهان اینگونه ناکام ماند
امیر سرتیپ دوم خلبان حسن افغان طلوعى از افسران فعال در دوران هشت ساله دفاع مقدس در سال 1375 با درجه 
سرتیپ دومى از نیروى هوایى بازنشسته شد، آنچه در صفحه2 مى خوانید خاطره اى ناگفته از زبان این افسر نیروى هوایى 

درباره یکى از حمالت هوایى عراق به اصفهان است.
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بــه گفتــه جهانگیــرى بیــکارى امــروز تبدیل به 
یــک ابَرچالش شــده اســت اینکــه گفته مى شــود 
در هــر یک از خانــواده ها ســه بیکار داریــم اینطور 
نیســت، بلکه تعداد بیکاران ســه میلیون نفر اســت 
که نــوع آنها البته متفــاوت از قبل اســت، بلکه امروز 
بیکاران ما داراى مدرك کارشناســى ارشــد و دکترا 

هستند.
به گزارش ایســنا، اســحاق جهانگیرى که دیروز در 
همایش اقتصاد ایران شرکت کرده بود، گفت: استنباط 
من این اســت که در سیاســتگذارى ضعــف اصلى را 
داشتیم. اسحاق جهانگیرى گفت: به عنوان مثال با تغییر 

دولت ها سیاست هاى ما عوض مى شود و رئیس جمهور 
جدید فکر کرده هرچه رئیس جمهور قبلى کرده همه را 
باید تغییر دهد و یا با تغییر یک وزیر و یا یک مدیر خیلى از 
سیاست ها تغییر یافته است. معاون اول رئیس جمهور با 
بیان اینکه موضوع آب دیگر یک موضوع ساده در حوزه 
وزارت نیرو و یا کشاورزى نیســت گفت: امروز وزارت 
کشور در مهمترین مسائل امنیتى خود موضوع آب را در 
دستور کار قرار داده است. وى افزود: امروز محیط زیست 
فقط یک موضوع فانتزى نیست بلکه یک واقعیت است 
که تاالب هاى کشور خشک شده و تبدیل به کانون هاى 

ریزگرد شده است.

حسن کامران، نماینده اصفهان در مجلس با بیان اینکه در 
جلسه کمیسیون صنایع و معادن 11 عضو هیئت تحقیق و 
تفحص از شرکت دخانیات انتخاب شدند، گفت: اینجانب 
و محمد جواد ابطحى، نماینده خمینى شــهر از طراحان 
این تحقیق و تفحص هستیم که طبق آیین نامه داخلى 
مجلس، عضو هیئت شدیم. همچنین 9 نماینده دیگر عضو 

این هیئت شدند.
عضو کمیسیون اجتماعى مجلس شوراى اسالمى افزود: 
با توجه به انتخاب اعضاى هیئت، ما منتظر صدور احکام 
اعضا براى تحقیق و تفحص از سوى على الریجانى رئیس 

مجلس هستیم تا کار آغاز شود.

کامران گفت:  بعد از صدور احکام، اولین جلســه هیئت 
برگزار و هیئت رئیسه تحقیق و تفحص انتخاب مى شوند 
و کار آغاز خواهد شد. وى افزود: نحوه تنظیم قراردادهاى 
خارجــى، خریــد تنباکو از خارج و ورشکســته شــدن 

تولیدکنندگان ایرانى محور این تحقیق و تفحص است.
بعد از مطرح شدن تحقیق و تفحص از شرکت دخانیات، 
کمیســیون صنایــع و معادن بــا این طــرح مخالفت 
کرد،گزارش رد این تقاضا در جلسه علنى روز چهارشنبه 
یکم آذرماه مجلس مطرح شــد اما برخــالف تصمیم 
کمیسیون مذکور، نمایندگان در صحن مجلس به انجام 

این تحقیق و تفحص رأى مثبت دادند.

بیکارى 
تبدیل به اَبرچالش شده است

تحقیق و تفحص از دخانیات با 
هدایت نمایندگان اصفهان

 جمالت پشت ماشین ها
  انتخاب | حجت االسالم والمسلمین قرائتى در 
جلسه درس اخالق طالب خطاب به آنان اظهار داشت: 
همواره کاغذ و قلم به همراه داشته باشید و اگر جمالت 
زیبایى دیدید و یا شـنیدید، یادداشـت کنیـد، خنده هاى 
حالل خود و یا جمالت زیبا بر پشت ماشین ها را یادداشت 
و در مکان مناسـب بیان کنیـد. وى افـزود: بانوان طلبه 
نمى توانند حجت االسالم و المسلمین، آیت ا... و یا مرجع 
تقلید شوند، اما مى توانند مادر و معلم نمونه باشند و جایگاه 

مادرى و معلمى کمتر از آیت اللهى نیست.

ترامپ مانند گاو بى عقل است
  عصر ایران| حجت االسـالم و المسـلمین 
صدیقى، امام جمعه موقـت تهران در واکنـش به اقدام 
ترامپ در شناسایى بیت المقدس به عنوان پایتخت رژیم 
صهیونیستى گفت: «دونالد ترامپ»، شرور و بدون نقاب 
است و به دلیل اینکه داماد صهیونیسـتى دارد  و منافع و 
سیاست سرش نمى شود این سخنان را به زبان مى آورد. 
ترامپ مانند گاوى اسـت که شـاخ دارد و عقل ندارد و با 
بى عقلى هایش براى ملت و کشـورش و جهان بشریت 

مشکل مى آفریند.

 
دو تا جاسوس

  عصر ایران| آیت ا... سیداحمد علم الهدى، امام 
جمعه مشهد با اشاره به سفر وزیر خارجه انگلیس به ایران 
گفت: این مردك آمده دوتا جاسوس و وطن فروش را از 
دسـت شـما نجات دهد و به دنبال مأموریت جاسوسى 
خـودش ببرد و شـما مى خواهیـد بـا او دربـاره برجام به 
عنوان یک هم پیمان حرف بزنید. هنوز چیزى نشـده در 
حال آماده سازى فضا هستند تا سرسخت ترین دشمنان 
این نظام و انقالب، رئیس جمهور فرانسـه که یک روباه 
جیره خور آمریکایى  است به ایران بیاید و انگلیس براى 

حمایت از دوتا جاسوس به ایران بیاید...

پاسخ به کمپین
حسام الدین آشنا، مشاور رئیس جمهور،    تابناك |
در مطلبى کـه در توییتر نگاشـته از پویشـى یا کمپینى 
فرمایشى به نام پشـیمانى از روحانى نام برده است. این 
مطلب را بخوانید: «پویش پشیمانى با پشتیبانى کسانى 
شکل گرفت که باید در مورد کارهاى کرده و نکرده خود 
پاسخگو باشند. آنها ثروت و سعادت ملت را به تاراج دادند. 
چه سدهایى ساختند که پشتش آبى نیست، چه فرودگاه 
هایى ساختند و پروازى به آنجا نیست. به دست هر نماینده 
یک مجوز پاالیشـگاه و پتروشـیمى به اسم خصوصى 
سازى؛ پتروشیمى را به وزارت رفاه، پاالیشگاه را به وزارت 
دفاع، روغن کشى را به بنیاد شـهید، نیروگاه سازى را به 
آستان قدس، مخابرات را به سپاه و ستاد پیمانکارى را به 

قرارگاه خاتم االنبیا(ص).»

آمریکا َسر جنگ ندارد
وزیر دفاع آمریکا گفت کشورش قصد واکنش    آنا|
نظامى به ایران را ندارد و واکنش واشـنگتن از چارچوب 
دیپلماتیـک فراتر نمـى رود. اظهـارات «جیمز متیس» 
در ادامه نمایشـى انجام شـد که «نیکى هیلى» نماینده 
آمریکا در سازمان ملل متحد به راه انداخت و مدعى شد 
که اقدامات ایران در خاورمیانه اوضاع را بدتر مى کند و به 

افزایش تنش در منطقه منجر مى شود. 

بودجه هاى میلیاردى 
بعضى مراکز

  انتخاب | روزنامه «جمهورى اسـالمى» دیروز 
نوشت: در قم و تهران و بعضی شهرهاي دیگر مراکزي 
به بهانه کارهاي فرهنگی بودجه هایی از دولت می گیرند 
که به هیـچ وجه اسـتحقاق آن را ندارند. ایـن مراکز اگر 
نباشـند و هیچ کاري انجام ندهند، هیچ اتفاقی نخواهد 
افتاد. حتی می توانیم قاطعانه بگوییم وجود بعضی از این 
مراکز، مشکالتی ایجاد می کند و نبود آنها بهتر است. این 
بودجه هاي کالن ده ها و صدهـا میلیارد تومانی به جاي 
این مراکز اگر صرف فقرایی شـود که شـب ها با شـکم 
گرسـنه می خوابند، فرهنگ این کشـور اصالح خواهد 

شد.

توئیتر

مهمان این هفته برنامه «دستخط» آیت ا... سید احمد خاتمى از اعضاى جامعه 
مدرســین حوزه علمیه قم، امام جمعه موقت تهران و از اعضاى هیئت رئیسه 
مجلس خبرگان رهبرى بود. بخش هایى از اظهارات او را در این برنامه به نقل 

از تسنیم بخوانید.
■در رابطه با فضاى مجازى چند بار تا مرز ورود رفتم اما پا پس زدم. احساس 
کردم آن ضرورت بایســته را ندارد. کم کم به اینجا رسیدم که فضاى مجازى 
هم یک منبر گسترده است؛ به دیگر عبارت این فضا ابزار است. به اینجا رسیدم 
که استفاده از فضاى مجازى مى تواند یک ابزار مفیدى براى نشر پیام باشد؛ به 
عنوان نمونه چند روز پیش بعد از نماز صبــح یک متنى در رابطه با پیروزى بر 
داعش نوشتم. از ساعت 9و30دقیقه صبح این را در کانال تلگرام ما گذاشتند تا 
ساعت 10 شب بیش از 25 هزار نفر دیدند و مطلب را خواندند. در توئیتر قدرى 

تأمل داشتم؛ ورود کردم، اما فعال ورود نکردم.

■اینستاگرام تا حاال دو مرتبه ریپورت شده است؛ اینهم به دلیل تلفن هایى که 
برخى داشته اند. احســاس مى کنم برخى ها پالس فضاى مجازى هستند، با 
ادبیات هتاکانه حضور دارند. در این فضا دو بار چنین بساطى ایجاد شده است. 

دفعه سوم باز شده اما ما مدارا مى کنیم؛ فعًال کانال تلگرام ما بسیار فعال است.
در این چند دوره مجلس خبرگان، تالش و نشاط آیت ا... جنتى (رئیس مجلس 
خبرگان) با این سن و سال براى ما قابل تعجب است. در دوره هاى گذشته شش 
ماه یک بار جلسه داشتیم؛ االن آقاى جنتى ماهى یک بار جلسه برگزار مى کنند 
و اگر موضوعات ضرورى تر باشد، دو هفته یکبار جلسه برگزار مى شود. به شدت 

پیگیر هستند... و اگر تأخیر کنیم و به وقت در جلسه نباشیم توبیخ مى شویم.
■بحمدا... رهبر با نشاطى داریم. بدون مبالغه بیان مى کنم که سالمتى ایشان از 
بنده که دو دهه از ایشان کوچک تر هستم، به مراتب بهتر است؛ ورزش ایشان، 
کوهپیمایى ایشان سر جاى خود است. خیلى با نشــاط و سالمت و با انگیزه 
هستند. خدا گواه است هر زمانى که به ایشان نگاه مى کنم، به نشاط ایشان و 
به انگیزه فراوان ایشان مدام غبطه مى خورم. شاکر خداوند هستیم که خداوند 

نعمت رهبر اینچنینى را به ما عنایت کرده است.
■دوره سوم انتخابات مجلس خبرگان  بســیار براى ما سخت گذشت؛ شاید 
بگویم 500 صفحه فحاشى و هتاکى شــد. اهانت هایى که در فضاى مجازى 
شد و من شرم دارم بیان کنم. یک نمونه این بود که در فضاى مجازى منتشر 
کردند که خاتمى گفته است اگر زنى در حال شیر دادن به بچه موسیقى گوش 
دهد، بچه اش زنازاده مى شود. یک دروغ بى پدر و مادر اینچنینى بیان کردند که 
یک مسلمان این حرف را بیان نمى کند. این را در سطح وسیع منتشر کردند. به 
فضل خدا این دوره هم که اوج تخریب ها شکل گرفت، فاصله بنده با نفر بعدى 

30 هزار رأى شد.

 در چنبره عنکبوت ها
طاق هاى ارزشمند طاقبستان و مجالس حجارى 
آن مورد هجوم عنکبوت هاى کوچک قرار گرفته 
به نحوى که تارهاى این عنکبوت ها سراســر 
زوایاى نقش برجسته ها را در بر گرفته و با توجه به 
ترشحات قلیایى این جانوران به انضمام آلودگى 
محیطى همچــون چربى دود کبابــى ها و منو 
اکسید کربن تولید شــده و بیش از حد مجاز در 
منطقه به لحاظ  منازل مسکونى و تردد خودروها 
طاقبستان شدیداً تحت تأثیر عوامل تخریبى قرار 

گرفته است.

اختالف قیمت عجیب
بررســى قیمت آپارتمان در مناطــق 22 گانه 
پایتخت نشان مى دهد، فاصله ارزان ترین تا گران 
ترین آپارتمان حدود یک میلیارد تومان است. بر 
این اســاس یک واحد 75 مترى در قلعه مرغى 
واقع در جنوب تهران و دروس در شمال این شهر 
به ترتیب 150 میلیون تومان و یک میلیارد و 150 

میلیون تومان قیمت دارد.

تهدید 25 میلیون نفر
مهدى زارع، استاد پژوهشگاه بین المللى زلزله 
شناسى و مهندسى زلزله گفت: حدود 25 میلیون 
نفر از جمعیت ساکن در شــهرهاى پرجمعیت 
کشور در معرض خطر زلزله هستند، ساالنه حدود 
3 سانتیمتر کوتاه شــدگى در پوسته زمین اتفاق 
مى افتد و حدود 10 درصد از این میزان به دلیل 

زمین لرزه است.

خسارت زلزله به 
اماکن تاریخى 

معاون میراث فرهنگى کشــور گفــت: برآورد 
خســارت زلزله به بناهاى تاریخى کرمانشاه دو 
میلیارد تومان است. محمد حسن طالبیان گفت: 
معمارى ساسانى در این منطقه، معمارى خوبى 
است که بعضى از بناها بین 5 یا 7 درصد آسیب 

دیده بودند.

کشف گوشت 
خرس، گراز و االغ 

درپى اخبار رســیده به پلیس مبنــى بر فروش 
گوشت هاى ممنوعه در برخى واحد هاى صنفى 
جنوب تهران، مأموران پلیس امنیت موفق شدند 
450 کیلوگرم گوشت خرس، گراز وحشى، االغ 
و مرغ فاسد را کشــف کنند. بنا بر این گزارش، 
متهمان دستگیر و به مراجع قضائى معرفى شدند.

درگیرى با آب و برق
ســید محمد بطحایى، وزیر آموزش و پرورش با 
بیان اینکه آموزش و پــرورش از گرفتارى هاى 
مزمنى رنج مى برد، گفت: ما در آموزش و پرورش 
به جاى اینکه وقت خود را صرف کیفیت بخشى 
به برنامه ها و فعالیت هایمان کنیم درگیر پول آب 
و برق هستیم و باید راهکارى جدى براى برون 

رفت از این معضالت اندیشیده شود.

ادامه 
ماجراى زنان و ورزشگاه

طیبه سیاوشــى، نماینده مردم تهران با اشاره به 
دیدار اعضاى فراکسیون زنان با برخى از مراجع 
عظام در قم، از عدم مخالفت جدى مراجع در بحث 
اصالح سن ازدواج دختران خبر داد و با بیان اینکه 
توضیحاتى درباره حضور زنان در ورزشگاه ها به 
این آقایان داده شد، اظهار داشت: در واکنش به 
توضیحات ارائه شده، بعضى از آقایان فرمودند که 
براى حضور زنان در ورزشگاه ها مشکل شرعى 
وجود ندارد اما بعضى از بزرگان یز این مسئله را به 

هیچ عنوان قابل قبول نمى دانند.

آیت ا... خاتمى:

فضاى مجازى  یک منبر گسترده است

شماره دیروز روزنامه «آسمان آبى»، براى ما اصفهانى ها 
یادآور یک اتفاق غمبار بود.

9 سال پیش در چنین روزهایى بود که تصویر ارحام صدر 
هنرمند محبوب و مردمى این خطه، آذین بخش در و دیوار 
شهر و البته دست همشهریانش شــده بود. این بار اما نه 
پاى نمایش جدیدى در میان بود و نــه قرار بود هنرمند 
درجه اول شهر در برنامه اى شرکت کند. 24 آذر 1387 
شکرپاره اصفهان درگذشت و مردمى را که سال ها پاى 
تئاترهایش خندیده بودند، گریان کرد تا تصاویرش بعد از 

سال ها دوباره دست این و آن دیده شود.
دیروز روزنامه «آسمان آبى» به مناسبت نهمین سالگرد 
درگذشــت رضا ارحام صدر، عالوه بر اینکه تقریبًا تمام 
باالى صفحه اول خود را بــه این هنرمند اختصاص داده 
بود، یک پرونده ســه صفحه اى هم به همین مناسبت 
منتشر کرد تا اداى دینى کرده باشد به ساحت استاد خنده. 
در این پرونده از جمله با حسین پاکدل همشهرى ارحام 
صدر هم گفتگو شده بود که این مطلع حوزه هنر تئاتر از 
جمله به موضوعاتى درباره ارحام صدر اشاره کرده که شاید 

تا کنون کمتر به آن پرداخته شده باشد:
■ ارحام صدر فردى ســازنده بود و بسیارى از کارهایى 
که در اصفهان انجام شد به دست او رقم خورد که از آن 
جمله مى توان به ساخت هتل شاه عباس در قبل از انقالب 

اشاره کرد.
■ براى ساخت فیلمى به خانه او رفتم و دیدم سال هاست 
به پاى نوه اش مانده است، نوه ارحام صدر مریض بود، اما 
او ســال ها از او نگهدارى کرد و پاى خانواده و دخترش 

ایستاد.
■ قبل از انقالب هر توریســتى که به اصفهان مى رفت 

حتمًا سعى مى کرد تئاترى از او را ببیند.

■ آن زمان در اصفهان ســینماهاى زیادى وجود داشت 
و مردم هم از فیلم ها اســتقبال مى کردنــد تا جایى که 
هنوز هم آن دوره از ســینما از حیث استقبال مخاطبان 
جایگاه ویژه اى دارد، اما در همــان دوران نیز تئاتر ارحام 
صدر همواره مخاطبان بى شــمارى داشت و حتى گاهى 
از برخى فیلم هاى پرمخاطب نیز بیشــتر مورد استقبال 
قرار مى گرفت و براى کارهایــش باید از قبل بلیت رزرو 
مى کردى. خب چنین نکته اى براى تئاتر در آن دوره و آن 

هم در شهرستان خیلى بى نظیر است.
■ او با شــیرین زبان ى اش آنچه الزم بود را ولو اینکه تلخ 
باشد با شیرینى بیان مى کرد. به نظر من ارحام صدر یک 
سیاِه سفید بود، او مانند ســیاه تئاتر ایرانى بود که با رنگ 

سفید بازى مى کرد.
■ تمام این دوران ممنوع الفعالیــت و بعد حضورش در 
فیلم على حاتمــى یا امکان بودنش در تئاتــر بعد از این 
مدت او را به نقطه اى رســانده بود که ترجیحش بر کار 
نکردن بود. هرچنــد هرگز جمله اى درباره این مســئله 
از او نشــنیدم، اما فکر مى کنم چنین فکرى را در ســر 
داشت. متأسفانه بهترین دورانى که مى توانست کار کند،

 نتوانست. 
■ او همانند تخت جمشــید بود، مثل عالى قاپو یا سى و 
سه پل. یک بناى تاریخى در همانجایى که هست جذاب 
است و اگر به جاى دیگرى منتقلش کنید معنایى ندارد. 
شما همین مسئله را در نظر بگیرید که اگر او مى خواست 
در سریالى بزرگ حضور پیدا کند که یا در آن بازیگر باشد 
یا ســازنده اثر، در چنین شــرایطى یا باید از تهران این 
امکانات را به آنجا مى برد یا مهاجرت مى کرد، اما او هرگز 
نخواست چنین کند و خواســت اصفهان را پایتخت هنر 

کند.

وقتى یک روزنامه تهرانى براى هنرمند اصفهانى سنگ تمام مى گذارد 

« ارحام صدر» وسط «آسمان آبى»

حمله به پاالیشگاه اصفهان 
اینگونه ناکام ماند

امیر سرتیپ دوم خلبان حسن افغان طلوعى از افسران فعال در دوران هشت 
ساله دفاع مقدس در سال 1375 با درجه ســرتیپ دومى از نیروى هوایى 
بازنشسته شــد آنچه مى خوانید خاطره اى ناگفته از زبان این افسر نیروى 

هوایى درباره یکى از حمالت هوایى عراق به اصفهان است:
در منطقه هوایى اصفهان شنیدم هواپیماهاى دشمن پاالیشگاه هاى تبریز 
و شیراز را بمباران کرده اند، یقین پیدا کردم که به زودى پاالیشگاه اصفهان 
هم هدف قرار خواهد گرفت. حدود یک هفته چگونگى این حمله و نحوه 
مقابله با آن را تحلیل مى کردم و در نهایت به ممکن ترین احتمال دست یافتم 
و نقشه حمله آنان را ترسیم کردم. فقط چند روز بعد، رادار همدان وضعیت 
قرمز اعالم کرد.سریع به پست فرماندهى رفتم. ده دقیقه بعد رادار همدان 
وضعیت را سفید اعالم کرد. من کنترل را به دست گرفتم، نه تنها وضعیت را 
تغییر ندادم، بلکه از مسئول پدافند هوایى خواستم به نفرات پدافند پاالیشگاه 
اطالع دهد درآمادگى 100درصد بمانند و تمام توپ ها را به سمت فضاى 
شاهین شهر نشانه گیرى کنند. دقایقى کوتاه گذشت و خبر رسید هواپیماهاى 
عراق از همان سمت ظاهر شدند. پدافند که آمادگى کامل داشت،  توانست 
قبل از رسیدنشان به پاالیشگاه یک فروند را سرنگون و به یک فروند دیگر 
صدمه وارد کند به طورى که شنیدیم هواپیماى صدمه دیده هنگام نشستن 
در پایگاه خودش دچار سانحه شده است. خلبان هواپیماى ساقط شده که 
ایجکت(خروج اضطرارى خلبان از هواپیما) کرده بود، به اسارت نیروهاى 
خودى درآمد و من به ســرعت راهى پاالیشگاه شدم. تا زمانى که از مرکز، 
هواپیمایى براى بردن خلبان بفرستند، از او خواستم در خصوص حمله مرا 
توجیه کند. گفت: «براى این حمله حدود 20 تا 30 بار روى محلى مشابه در 
کشور خودمان تمرین کرده بودیم. هیچ انتظار ند اشتیم مورد اصابت پدافند 

قرار بگیریم!»

در آســتانه اولین ســالروز درگذشــت آیت ا.. هاشــمى 
رفسنجانى، محمد هاشــمى برادر وى در گفتگوى خود با 
روزنامه «شــهروند»، نکات جالبى را به خصوص درباره 
درگذشت رئیس فقید مجمع تشــخیص مصلحت نظام 

مطرح کرده است که در ادامه مى خوانید:
■علت مرگ آیت ا...هاشمى را در بیمارستان ایست قلبى 
اعالم کردند، ولى علت ایست قلبى را کسى اعالم نکرد. 
هنوز هم کسى اعالم نکرده که علت ایست قلبى چه بوده. 
جواب پزشــکى یا علمى از این قضیه نگرفتیم که ببینیم 
علت ایست قلبى چه بوده اســت، چون کالبدشکافى هم 
انجام نشد، بنابراین براى ما علت ایست قلبى نامشخص 
است. اگر کالبدشــکافى مى شــد و علت خاصى داشت، 
مشخص مى شــد اما ما راهى براى پیگیرى نداشتیم که 

بتوانیم کالبدشکافى را انجام دهیم.
■در انتخابــات 92 در چند روز نخســت که اعالم شــد 
آقاى هاشــمى نامزد شــده اند، گزارشــى دادند که تا به 

حال 30 میلیون رأى دارد و حتى در ذیــل آن گفته بودند 
رئیس جمهورى 30 میلیونى قابل کنترل نیست!  

■نمى دانم وصیتنامه چه شد چون یک برگ پیدا شد که 
مربوط به زمانى بود که ایشان رفته بود آنژیوگرافى. اما باقى 
را ما دیگر ندیدیم. اســناد و مدارك احتماًال بعد از ارتحال 
ایشان بعضًا جابه جا شده باشد و ما اطالعى نداریم. در خانه 
که ندیدیم. در دفتر کار هم ما در جاهایى که مى شد، نگاه 
کردیم؛ نبود، اما اگر در جاى دیگر بوده، بعداً پیدا مى شود. 
من هیچ وقت وصیتنامه اى از ایشــان در زمان حیاتشان 
ندیدم که بگویم ایشان وصیتنامه اى نوشتند اما توقع براى 
شخصیتى مثل ایشان این است که وصیتنامه داشته باشند 
که این هم یک سئوالى است که من پاسخى برایش ندارم.  

«کایرا نایتلى»، ســتاره هالیــوود، گردنبند 
جواهرنشــان دو میلیون دالرى ثریا، همسر 
دوم شاه سابق ایران را بر گردن خود آویخت. 
به گزارش افکار نیوز، این گردنبند زیبا در دهه 
30 شمسى زمانى که پهلوى دوم جوان بود به 
سفارش او براى همسر دومش ثریا اسفندیارى 
توسط برند «فشن بولگارى» طراحى و ساخته 
شد. بعد از فوت ثریا در آبان ماه 1380  اموال او 
به حراج گذاشته شد و این گردنبند گرانقیمت 
و درخشنده بعد از چند ســال به دست کایرا 
نایتلى، ستاره انگلیسى مى رســد و او آن را 
در مراسم جوایز اسکار بر گردن خود آویزان 

مى کند.

گردنبند« ثریا» 
چگونه به هالیوود رسید 

محمد هاشمى:  
علت ایست قلبى آیت ا... هاشمى نامشخص است
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نیوشــا ضیغمى، بازیگر ســینما و 
تلویزیون کشورمان در گفتگویى 
در خصوص صــدف طاهریان 
گفت: من ایشان را اصًال بازیگر 
نمى دانم. به نظرم اسمشــان 
را اصًال نیاورید؛ چرا که اصًال 
بازیگر نیستند. واقعًا نمى دانم 
ایشــان چه زمانــى بازیگر 
بوده اند! فقط تصاویرى از او 
را در اثرى دیــدم که نقش 
مهمى هم در آن نداشــت. 
من ایشان را نمى شناختم 

تا اینکه از ایران رفتند.
او تصریــح کــرد: 
چرا مــا یک آدم 
الکى را بزرگ 
مى کنیم. خود 
ما این آدم هاى 
بى مغز را بزرگ 
مى کنیــم. زمانى که 
این آدم را نمى شناسم چرا باید 
درباره اش صحبت کنم. من این 
افــراد را قاطى آدم هاى ســینما 
نمى  دانم. آدم هــاى الکى را نباید 

بزرگ کرد.
صــدف طاهریان چند ســال قبل 
مهاجرت کرد و به شبکه هاى بیگانه 
پیوســت. این اتفاق بــا واکنش تند 
بســیارى از هنرمندان روبه رو شد و 
خیلى از آنها او را به عنوان یک بازیگر 

به رسمیت نشناختند.

دوست بودن با «جورج کلونى» به اندازه کافى مى تواند 
خوش آیند باشد؛ به خصوص حاال که فاش شده او به 
هر کدام از دوستان صمیمى اش یک میلیون دالر براى 

سپاسگزارى به دلیل کمک هایشان داده است.
«رانده گیربر» که سال هاست از دوستان نزدیک جورج 
کلونى است گفته که جورج این پول را در سال 2013 به 
عنوان یک هدیه غافلگیر کننده به دوستانش داده است.

رانده که درزمینه  تجارت سرگرمى و تفریح، فعال است 
در این مصاحبه مى گوید: یک گروه هستیم که اسمش 
را «پسرها» گذاشــتیم. یک بار جورج به من و گروه 
گفت روز 27 سپتامبر 2013 را به یاد داشته باشید، براى 
شام بیایید خانه ما. او تعریف مى کند که وقتى به خانه 
جورج رفته اند، روى میز جلوى صندلى هر کدام یک 
کیف گذاشته شده بود. جورج به ما گفت گوش کنید، 
مى خواهم همه بدانید که چقدر براى من ارزش دارید 
و چقدر در زندگى من مهم بودید. من به لس آنجلس 
آمدم، روى مبل خانه شــما خوابیدم. در زندگى خیلى 
خوشبخت بودم که شما را داشــتم و بدون شما قطعًا 
نمى توانستم امروز به اینجا برسم. رانده مى گوید: وقتى 
کیف ها را باز کردیم هر کدام حاوى یک میلیون دالر 
پول نقد به شکل اسکناس هاى 20 دالرى بود. به هر 
کدام از ما 14 نفر یک میلیون دالر داد. به تک تک ما. 

همه ما شوکه شده بودیم.
رانده ادامه مى دهد: جورج به ما گفت: مى دانم که همه ما 
دوران سختى را پشت سر گذاشتیم، بعضى از شما هنوز 
هم شرایط سختى دارید. اما نباید نگران آینده بچه هاى 
تان و پرداخت وام خانه هاى تان باشید. به گفته رانده، 
جورج کلونى به آنها گفته که عالوه بر این پول، مالیات 

یکسال آنها را هم پرداخت کرده است.
رانده توضیح مى دهد: یکى از ما پسرها در یک بار در 
فرودگاه تگزاس کار مى کرد، با درآمدش باید خانواده اش 
را اداره مى کرد و هر روز با دوچرخه ســر کار مى رفت. 
منظور اینکه ما اینجور آدم هایــى بودیم که از جورج 
حمایت کردیم و حاال جورج جبران کرده است. رانده 
مى گوید قصد داشته که این هدیه را رد کند اما جورج 

قبول نکرد.
بر اساس فهرست افراد ثروتمند مجله «ساندى تایمز» 
میزان ثروت جورج کلونى و همسرش «امل» در سال 
2015 حدود 164 میلیون و 500 هزار دالر بوده است. 
احتماًال میزان ثروت آنها تا امروز بسیار بیشتر شده است.

تصویربردارى ســریال «زندگى از نو» به 
کارگردانى على محمد قاســمى با حضور 
مینا جعفرزاده، کمند امیرسلیمانى و على 
انصاریان در استان گیالن آغاز شد. بخشى 
از لوکیشن اصلى این سریال دکورسازى 
شــده و بخش دیگرى از همان خانه هاى 

قدیمى استفاده شده است. 
خیام وقار کاشــانى، ژیال آل رشــاد، مینا 
جعفر زاده، حدیث نیکرو، على انصاریان، 
کمند امیرســلیمانى،  اکبر معززى، حسن 
رستمانى، مجید پتکى، حمید رضا سنگین، 
از بازیگران اصلى این سریال هستند و قرار 
است بازیگران جدیدى نیز به فراخور قصه 

در این سریال حضور پیدا کنند.
این سریال داستانى درباره محیط زیست، 
مسئله توریست، زندگى در جنگل و ... دارد 
و در کل مجموعه داستان ایجاب مى کند 
تا قصه در شمال کشــور و در یک کمپ 

روایت شود.
بازیگران محلى و بومى در این ســریال 
لهجه دارند و مابقى بازیگران لهجه ندارند، 
اما ایــن احتمال وجود دارد تــا بازیگران 
مهمان نیز لهجه داشته باشند. همچنین 
تصویربردارى تا روزهاى پایانى در شمال 

کشور ادامه دارد. 
«زندگى از نو» براى گروه فیلم و سریال 

شبکه 5 سیما تولید مى شود.

  

مهران غفوریان روز جمعه مهمان برنامه «من و شما» با اجراى آرش ظلى پور بود و با بیانى 
جدى به سئواالت پاسخ داد.

غفوریان در این برنامه درباره کم کردن وزن خود در مقطعى از زمان گفت: از آنجایی که مفصل 
ران من از بین رفته است ، وزن زیاد براي درد پاهایم بد است و پزشک می گوید باید 20 تا 30 
کیلو وزنم را کاهش دهم اما این مقدار کاهش وزن کار آسانی نیست . من یکبار به تصمیم خودم 
جراحى زیبایى الغرى انجام دادم که بیشتر سایز من کم شــد تا وزن. اما در کل من زیاد غذا 

نمی خورم.
آرش ظلى پور با اشاره به ترك سیگار از او پرسید گویا سالمتى ات این اواخر خیلى مسئله مهمى 
شده است که غفوریان در پاسخ گفت: کامل ترك نکردم اما سیگار کشیدن را خیلى کم کردم. 

هرچند که فکر مى کنم کسى نمى دانست که سیگار مى کشم و االن همه فهمیدند.

غفوریان در پاسخ به این سؤال مجرى برنامه که چرا این قدر حاشیه و شایعه دور وبر او است 
تا جایى که گفته مى شد که وي از کمپ ترك اعتیاد نیز فرار کرده است گفت : وقتی که یک 
هنرمند مدت زمانی کم کار باشد حواشی دور و برش زیاد می شود . من مدتى کم کار بودم و 
مسائل درشت را تکذیب می کردم. اصوًال فرد بی حاشیه اى هستم چون کارهایى نمی کنم که 
از نظر مردم عجیب و غریب باشد؛ اما در مقطعى حواشى پیرامون ما زیاد شده بود . مثًال مجله 
اي بود که نوشت : خودکشى مهران غفوریان. یا مثًال یکبار که سفر زیارتی به مشهد داشتم 
دچار مسمومیت غذایی شدم وقتی که بیدار شدم دیدم چند نفري عکس گرفته اند و رفته اند 
. وقتی پرســیدم اینها که بودند گفتند اینها خبرنگار بودند در حالی که خدا گواه است که من 

مسموم شده بودم . 
ظلى پور به خبرى که گفته مى شد غفوریان با اسلحه تقلبى مردم را ترسانده و چندسال قبل 
به این بهانه بازداشت شده هم اشاره کرد و غفوریان با خنده گفت: هیچ وقت از کسانى که این 
شایعات کثیف را درست کردند نمى گذرم و آنها را نمى بخشم چون آنها مادر و خانواده من را 

آزار دادند.
غفوریان که فیلم «خالتور» را روى پرده دارد در پاسخ به این سئوال که چقدر به خاطر پول در 
این فیلم بازى کرده و آیا از نقش آفرینى در آن راضى است گفت: فیلم «خالتور» دارد می فروشد 

فیلم غیر اخالقى که نیست.
ظلى پور پرسید براى بازى در فیلم «خالتور»، «شیر و عســل»، «آس و پاس» و فیلم هاى 
مشابه چیزى به نام فیلمنامه وجود داشته که غفوریان در این باره بیان کرد: «خالتور» فیلمنامه 
داشت اما بعضی چیزها را تهیه کننده می گوید که مثًال مخاطب رقص هندى را می پسندد و 
از من مى خواهند. من این اواخر در حوزه کارم بسیار سخت گیر شده ام. صد برابر از «خالتور» 
فیلمنامه هاي بهتري بود و اگر امروز پیشــنهاد این فیلم را به من بدهند دیگر بازي نمیکنم 
چون یکبار بــازي اش کرده ام. مــن از این فیلم دفــاع نمی کنم اما بــراي فیلمی که هم 

پنج میلیــارد فروخته اســت و اکنون اکران اســت نمیزنم. فیلم 
با مسلســل به ســالن اینطور نبــوده که مــردم را 

دوست داشــته اند و ســینما ببرند، خودشــان 
دیده اند.

سومین قسمت از سرى جدید «دورهمى»، با حضور مجید مظفرى و 
دخترش نیکى مظفرى به روى آنتن شبکه نسیم رفت.

مهران مدیرى، کارگــردان و مجرى برنامــه «دورهمى»، پس از 
صحبت هاى خود در این برنامه به گفتگو با مجید مظفرى و دخترش 
نیکى مظفرى پرداخت. مجید و نیکى مظفرى در ادامه برنامه بر صحنه 
«دورهمى» حضور یافتند و از سال هاى زندگى با یکدیگر و همچنین 

سینماى ایران گفتند.
نیکى مظفرى در پاسخ به مدیرى که چرا پدرش همیشه خوش تیپ 
است و جوان مانده گفت: یکى از دالیلى که پدرم تا این سن خوش تیپ 
و جوان است (با خنده) وجود من است که هم مادر و هم دختر خوبى 

براى بابا بودم و این مى تواند راز خوب ماندن بابا باشد.
مجید مظفرى با اشــاره بــه کارنامه حرفه اى خود در تئاتر، ســینما 
و تلویزیون گفت: ســعى کردم خودم را براى هر نقشــى در سینما، 
تلویزیون و تئاتر آماده کنم و هر کارى که قبــول مى کنم را با دل و 

جان انجام بدهم.
در ادامه این گفتگو نیکى مظفرى با بیان اینکه 30ســالش اســت، 
درخصوص انتخاب حرفه بازیگرى و حضورش در این عرصه بیان کرد: 
از ابتدا عالقه خاصى به رشته هاى پزشکى داشتم و تصمیم گرفتم علوم 
تجربى بخوانم، اما در کنکور هاى آزمایشى که شرکت کردم معمارى 

خواندم. بعد از دو سال شاگرد مرحوم حمید سمندریان شدم و در دفترى 
که داشتیم به تأکید خود استاد، تمام فضاى پشت دوربین را یادگرفتم 
و باالخره کار خودم را در هنر از بازیگرى تئاتر شروع کردم و در حال 

حاضر دانشجوى طراحى لباس هستم.
مجید مظفرى به فوت همسرش اشاره کرد و در پاسخ به سئوال مدیرى 
که چرا تا امروز ازدواج نکرده است، گفت: یکى از دالیلى که تا امروز 
ازدواج نکردم همان صمیمیت و دوستى است که بین نیکى با مادرش 
بود. نیکى در زمانى که دوستى محکمى با مادرش داشت، او را از دست 

داد و من فکر کردم که بعد فوت همسرم بیشتر در کنار نیکى باشم.
نیکى مظفرى گفت: این حق طبیعى پدر است که ازدواج کند. با اینکه 
تنها کسى که در زندگى دارم پدرم اســت، اما براى من ازدواج پدر به 

مراتب راحت تر از ازدواج خودم است.
مجید مظفرى افــزود: مــن در هر صــورت پدر نیکى هســتم و 
حساســیت هایى دارم و اگر خانمى بخواهد وارد زندگى من شــود، 
مطمئنًا هیچ وقت دخترم را رها نمى کنم، همسرم را بچسبم. اما  قول 

مى دهم هر زمانى که نیکى ازدواج کند، یک ماه بعد من زن بگیرم!
وى در ادامه با بیان اینکه دیگر فیلم هــاى دهه هاى 60 و 70 تکرار 
نشــدنى هســتند، عنوان کرد: فیلم هاى دهه 60 و 70 دیگر تکرار 
نمى شوند، چراکه ما تهیه کننده نداریم و سرمایه گذار داریم و سلیقه 

و تنوعى در فیلم ها مشاهده نمى کنیم. هر چهار سال یک بار که وزیر 
عوض مى شود، سلیقه ها هم عوض مى شود که این وضعیت خوبى 

نیست. من به سینماى امروز کشورمان نمره 4 و 5 مى دهم.
مجید مظفرى اظهار داشت: کمى به سینماى ما بى مهرى شده است. 
فیلم هاى ما آن طرف دنیا تبلیغ مى شود، اما اینجا تبلیغ زیادى ندارد. 
سینماى ما زمانى موفق است که ما فیلم براى فستیوال هاى جهانى 
بسازیم و تمام هم و غم خودمان را بر این بنا کنیم که اکران خارجى 
داشته باشــیم. وى در ادامه با بیان اینکه بازنشسته وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمى است، درباره شغل این روز هاى خود گفت: کافى شاپى 
دایر کردم که احساس مى کنم باید 20 سال پیش به فکر ساخت آن 

مى بودم تا آینده ام را مى ساختم.
نیکى مظفرى در ادامه با اشــاره به صحبت هاى پدرش در خصوص 
سینماى ایران گفت: من نظرم با پدرم متفاوت است و جزو نسل جدید 
بازیگرى هستم و تالش  بچه ها را مى بینم. این انکار کردنى نیست که 
نسل هنرى مجید مظفرى تکرار نمى شود، اما االن احساس مى کنم 
سینماى ایران جزو سینما هاى برتر جهان است و هر فیلم ایرانى در 
جشنواره هاى جهانى هم حضور دارد. دیدگاه من با پدر فرق دارد، اما 

صحبت هایش را تکذیب نمى کنم.
مجید مظفرى در خصوص وضعیت اقتصادى جامعه بیان کرد: مسائل 

اقتصادى 
خیلــى 

نگیــر  یبا گر
مردم ماســت و 
این درد آور است 
که کسى نتواند از 
پس مخارج زندگى 
برآید. ما مردم بسیار 
خوبى داریم که باید 

بیش از این  به آنها بها داده شود. آدم 
لیست افرادى را مى بیند که میلیارد، میلیارد 

از بانک ها وام مى گیرند. دولت باید کارى کند 
که مردم مشکالت کمترى داشته باشند.

مجید مظفرى در پایان حکم هنرمند ملى خود را به 
موزه «دورهمى» اهدا کــرد و دخترش نیکى مظفرى 

عکسى از پشت صحنه فیلم «کشتى آنجلیکا» را به موزه 
بخشید.

مجید مظفرى در «دورهمى» مهران مدیرى: 

یک ماه بعد از 
ازدواج «نیکى»

زن
 مى گیرم!

س نیوشــا ضیغمى، بازیگر
تلویزیون کشورمان در
در خصوص صــدف
گفت: من ایشان را اص
نمى دانم. به نظرم اس
را اصًال نیاورید؛ چر
بازیگر نیستند. واقعا
ایشــان چه زمانــ
بوده اند! فقط تصاو
را در اثرى دیــدم
ن مهمى هم در آن

ایشان را نمى من
ایرا تا اینکه از
او تصریــ
چرا مــ
الکى
ممى ک
ما این
بىمغز
ز مى کنیــم.
این آدم را نمى شناسم
درباره اش صحبت کنم
افــراد را قاطى آدم هاى
نمى  دانم. آدم هــاى الک

بزرگکرد.
صصــدف طاهریان چند س
ممهاجرت کرد و به شبکه ه
پیپیوســت. این اتفاق بــا و
بسبســیارى از هنرمندان روب

خخخیلى از آنها او را به عنوان یک
ببهه رسمیت نشناختند.

0 میلیون و 500 هزار دالر بوده است.  4 حدود 164 2015
احتماًال میزان ثروت آنها تا امروزبسیار بیشترشده است.

م ب م ج ن ج
در ادامه این گفتگو نیکى مظفرى با
درخصوص انتخاب حرفه بازیگرى و
از ابتدا عالقه خاصى به رشته هاى پزش
تجربى بخوانم، اما در کنکور هاى آز

انتقاد تند
 نیوشا ضیغمى 

از بازیگر 
خارج نشین 

پنج میلیــارد فروخته اســت ویزنم. فیلم
با مسلســل به ســالندم را 
دوست داشــته اند وان

ابراهیم حاتمى کیا در مطلبى که کانال شخصى او در تلگرام منتشر کرده است توضیحاتى درباره کودکى مطرح کرده است. 
حاتمى کیا نوشته است: «آن  موقع ها سینما رفتن برایم تابو بود. فقط یک منفذ ورود به سینما داشتم و آن هم پسرعمویم 
بود. او به سینما مى رفت، وقتى فیلمى را مى دید که به نظر خودش براى سن من مجاز مى آمد، دفعه بعد من را هم با خودش 
مى برد. یک بار اتفاق بدى افتاد. سینماها فیلم "مسابقه مرگبار" را گذاشته بودند... پسرعمویم حواسش نبود، نگو که این 
فیلم یک صحنه اى داشت که همه داخل یکجایى برهنه بودند. وقتى این صحنه شروع شد، پسرعمویم رسماً چشم هاى 
من را محکم گرفت که تکان نخورم. بیشتر مى ترسید که من در خانه بگویم که چنین اتفاقى افتاده. با این اوصاف اگر 
جمع بزنیم من قبل از انقالب کل فیلم هاى سینمایى که دیدم شاید به ده دوازده تا برسد ولى عشق سینما رفتن را با 

خودم داشتم. اما هیچ وقت فکر نمى کردم قرار است روزى خودم هم وارد این سینما بشوم.»

روایت حاتمى کیا از 
دیدن فیلم در قبل از انقالب 

على انصاریان نه خودکشى کرده ام، نه اسلحه کشیده ام
بازیگر سریال جدید 

شبکه 5 شد

وقتى «جرج کلونى» به هر کدام از 
دوستانش یک میلیون دالر پول داد

خاطره یک شب

فیلم هاى 
دهه هاى 60 و 70 

دیگر تکرار نمى شوند، 
چراکه ما تهیه کننده 

نداریم و سرمایه گذار 
داریم و سلیقه و تنوعى 

در فیلم ها مشاهده 
نمى کنیم

د

رازى که مهران غفوریان در یک برنامه تلویزیونى فاش کرد
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دروازه بان تیم فوتبال اســتقالل خوزســتان از ماندش در این تیم تا پایان 
فصل خبر داد. 

وحید شیخ ویســى در گفتگویــى درباره بحث جدایى اش از اســتقالل 
خوزستان اظهار داشت: با صحبت هایى که در جلسات دو سه روز گذشته 
مطرح شد در تیم استقالل خوزستان ماندنى شدم و تصمیم گرفتم که 
بمانم و کمک کنم تا شــرایط تیم مان رو به بهبودى برود. تا آخر فصل 

قرارداد دارم و بعد از پایان رقابت ها براى فصل آینده تصمیم خواهم گرفت.
وى در واکنش به شایعه مذاکره اش با باشگاه سپاهان براى انتقال به این تیم افزود: باشگاه سپاهان 

هیچ گونه مذاکره اى با من نداشته است.
دروازه بان تیم استقالل خوزســتان درباره درصد دریافتى بازیکنان از این باشگاه تصریح کرد: در 
این سه هفته اى که موســوى به عنوان مالک باشــگاه و کارخانه گروه ملى معرفى شده است، ما 
مقدارى دریافتى داشتیم اما خدا را شــکر همین که تیم صاحب پیدا کرد، باعث خوشحالى ماست. 
ان شاءا... در ادامه نتایج خوبى مى گیریم تا مالک باشگاه را هم که نگاه خوبى به ورزش دارد، دلگرم 

کنیم.
شیخ ویســى درباره اســتعفاى ویسى از ســرمربیگرى اســتقالل خوزســتان خاطرنشان کرد: 
خدا را شــکر ویســى  در تیم ماندنى شــد با جدایى او از تیم وضعیتمان خوب نمى شد. امیدواریم 
در نیم فصــل دوم امتیازات کافــى را بگیریم. عــالوه بر لیــگ در جام حذفى هــم یک بازى 
حساس با تراکتورسازى داریم و به دنبال این هستیم که از این بازى شروع کنیم و گام  هاى مان را 

محکم برداریم.

سرمربى تیم کشتى فرنگى بیمه رازى اصفهان گفت: امیدوارم سال آینده کشتى گیران جهانى و المپیکى 
نیز در جام باشگاه هاى جهان حضور داشته باشند تا این رقابت ها خأل کیفى جام جهانى را هم پوشش دهد.
حسن رنگرز پس از کسب عنوان قهرمانى مسابقات کشــتى فرنگى جام باشگاه هاى جهان در گفتگو 
با ایمنا، اظهار داشت: به مدیریت باشگاه بیمه رازى، کادر فنى و کشتى گیران این تیم که انصافًا در این 
مسابقات دالورانه جنگیدند، تبریک مى گویم.  خوشحالیم که این جام در اصفهان ماند وى ادامه داد: ما 

در چهار مسابقه چهار باخت داشتیم و سایر کشتى ها را با نتایج قاطع بردیم. 
رنگرز تصریح کرد: به تیم سینا صنعت ایذه هم تبریک مى گویم چون کشتى گیران این تیم جوان انصافًا 
خیلى خوب جنگیدند و دالورانه مبارزه کردند. ســرمربى تیم کشتى فرنگى بیمه رازى اصفهان گفت: 
از کسب عنوان قهرمانى خوشــحالم و به همه عوامل تیم، خدا قوت مى گویم. همچنین از مردم که به 

ورزشگاه آمدند و از نزدیک مسابقات را تماشا کردند نیز سپاسگزارم. 
رنگرز افزود: امیدوارم در سال هاى آینده در مسابقات جام باشــگاه هاى جهان از نظر کّمیت و کیفیت 
شاهد حضور چهره هاى مؤثر و قهرمانان جهان و المپیک باشیم. وى گفت: قطعًا مسابقات باشگاه هاى 
جهان اتفاق خیلى خوبى بوده است و سال هاى آینده بهتر نیز خواهد شــد و حتى مى تواند خأل کیفى

جام جهانى را پوشش دهد.

طبق اعالم باشگاه ذوب آهن تیم اصفهانى مشکلى براى پذیرایى از آیزاول هند در پلى آف لیگ 
قهرمانان نخواهد داشت زیرا تا قبل از آن مسابقه عملیات تعویض چمن ورزشگاه فوالدشهر 

به پایان خواهد رسید.
 پس از آنکه نفت تهران از لیگ قهرمانان آســیا حذف شــد و سهمیه مســتقیم این تیم به 
تراکتورسازى رسید و جواز شرکت در پلى آف هم نصیب ذوب آهن شد به این دلیل نگرانى هایى 
درباره محل برگزارى دیدارهاى خانگى تیم اصفهانى در آسیا به وجود آمد که از یک طرف به 
علت عملیات تعویض چمن ورزشگاه فوالدشهر دیدارهاى خانگى ذوب آهن در لیگ برتر به 
استادیوم نقش جهان منتقل شده و از طرف دیگر ورزشگاه نقش جهان براى میزبانى از مسابقات 

لیگ قهرمانان مورد تأیید قرار نگرفته بود.
در همین راستا، صفحه رسمى باشگاه ذوب آهن با انتشار تصاویرى جدید از ورزشگاه فوالدشهر 
از تالش شبانه روزى براى آماده ســازى این اســتادیوم خبر داد و مدعى شد که سبزپوشان 
اصفهانى در تاریخ دهم بهمن در همین ورزشگاه از حریف هندى خود در مرحله پلى آف لیگ 

قهرمانان آسیا پذیرایى خواهند کرد. 

خوشحالم جام  در اصفهان ماندخوشحالم جام  در اصفهان ماند

کمتر کسى فکرش را مى کرد ستاره تیم فوتبال ذوب آهن بتواند به 
زودى به فوتبال بازگردد و در ترکیب سبزپوشان اصفهانى به میدان 
برود. قاسم حدادى فر که مدتها بود مصدومیت زانو مانع از حضور 
او در مستطیل سبز شده بود، باالخره به میادین بازگشت و در دیدار 

نقش جهــان براى دوستانه تیمش مقابل سپهر 
سبزپوشان بازى کرد.

حضور قاسم حدادى فر، 
بختیار رحمانى و ربیع عطایا که هر سه به 

نظر در فرم خوبى قرار داشتند سبب شد ذوب آهن از جناح راست 
حریف بارها و بارها کارهاى تاکتیکى و ترکیبى را به نمایش بگذارد 

که باعث تشویق هواداران این تیم در ورزشگاه ملت نیز شد.
حدادى فر در این دیدار یک نیمه به میدان رفت و توانست نمایش 
نســبتاً خوبى را داشته باشــد که مى تواند براى تیم اصفهانى

 امیدوار کننده باشد. اگر حدادى فر آماده شود و به مرز بازى 
براى تیمش برسد بى تردید شــاهد رشد کیفیت

ذوب آهن بر مبناى بازى شماره 8 همیشگى تیم 
اصفهانى خواهیم بود.

 

قاسم تقریباً آماده است

به حریم هم وارد نشویم
 پاسخ ناصر محمدخانى به جنجال هاى تازه پیرامون او:

  فوالدشهر به آسیا مى رسد

سپاهان با مــــن
مذاکره نکرد

ناصر محمدخانى که در ماه گذشــته حسابى  بخاطر 
ازدواج اخیرش مورد توجه واقع شده، در گفتگو با تسنیم، 
صحبت هایى را در این مورد انجــام داد. او البته درباره 

بازى  بادران و پرسپولیس هم صحبت کرد.
از بازى پرسپولیس مقابل بادران 
شــروع کنیم. یک پیروزى دیگر 

براى شاگردان برانکو رقم خورد.
پرسپولیس خوب بازى کرد. یک گل هم زد که آفساید 
نبود، اما داور آفساید گرفت. بادران هم تیمى نبود که 
فقط دفاعى بازى کند، آنهــا واقعاً فوتبال بازى کردند. 
جام حذفى هم جام لحظه هاست و اتفاقات 
عجیبى در آن رقم مى خورد. بادران تیم 
جوان و یکدستى بود که دفاعى 

بازى نکرد.
پنالتــى  دربــاره    
نگیــز  ا بحث بر
پرســپولیس چه 
نظــرى داریــد؟ 
کارشناسان داورى 
همگــى گفتنــد که 

پنالتى نبود.
بازیکن بادران بیرون 18 
(محوطه جریمه) »بشــار 
رســن» را شــارژ کرد. در 
18 قدم هم دوباره یک شــارژ 
کوچک کرد، امــا به هرحال داور 
تصمیم گیرنده اســت. اصل خطا 
انجام شد اما در بیرون 18 بود.  در آن 
طرف هم گل پرسپولیس اصًال آفساید 

نبود. به هرحال شرایط خوب بود و جوانان پرسپولیس 
نشان دادند که در روزهاى سخت مى توانند کمک حال 

برانکو باشند.
روند کلى پرســپولیس را چطور 

ارزیابى مى کنید؟
پرســپولیس روند صعودى را با اقتــدار طى مى کند. 
امیدوارم این پیروزى ها تداوم داشــته باشد و قهرمانى 
پرسپولیس مجدداً تکرار شــود. امیدوارم پرسپولیس 
روندى را که در نیم فصل اول داشت در دور برگشت هم 
ادامه دهد. برانکو تیم خوب و منسجمى را بسته است. 
این تیم اگر اسیر حواشى و آسیب دیدگى نباشد، مدعى 

قهرمانى است و با اقتدار قهرمان مى شود.
 کمى از فوتبال فاصله بگیریم، از 
خودتان چه خبر؟ خیلى وقت است 

که از دنیاى فوتبال دور شدید.
در فوتبال که نیستم. یک شرکت زدم و از دور نظاره گر 
فوتبال هستم. از طریق رسانه ها فوتبال را هم پیگیرى 

مى کنم.
 به عنوان مربــى نمى خواهید در 

تیمى فعالیت کنید؟
فعًال کــه نه. همــه مربى ها هم خــوب کار مى کنند. 
در پرســپولیس که نمى شــود مربیگرى کنیم، چون 
تیم شان خیلى خوب کار مى کند. همه بازیکنان هم در 
خدمت تیم هستند که امســال قهرمان شود. تیم هاى 
دیگر هم اگر صحبتى شــود، نمى دانــم؛ همه چیز را 

مى سپارم به خدا.
در یک ماه گذشته شــما یکى از 
خبرسازترین چهره هاى فوتبالى 
بودید. به دلیل اتفاقات اخیرى که 
در زندگى شــخصى تان رخ داد، 

حسابى همه جا خبرساز شدید.

همه این سئواالت را کردید که به اینجا برسید؟ 
(مى خندد). من 40 ســال اســت که مصاحبه 
مى کنم و شما (خبرنگاران) را خوب مى شناسم، 
اما مى خواهم از خودم دفاع کنم. مگر من چه 
فرقى با بقیه مــردم دارم؟! هر کس زندگى 
شخصى خودش را دارد. امیدوارم در مملکت 
ما هرکسى ســرش در کار خودش باشد. 
مردم! بیایید همدیگــر را قضاوت نکنیم. 
اگر هم الاقــل مى خواهید من را قضاوت 
کنید، با مطالعه و اطالعات دقیق و کافى 
قضاوت کنید. افرادى که هیچ اطالعى در 

مورد من و زندگى ام ندارند، مغرضانه درباره 
من قلم مى زننــد، اما آنها شــرایط را نمى دانند. 

امیدوارم الاقل آنهایى هم که در مورد من ندانسته 
قلم مى زنند، اساتید قلم باشند، اما باز هم مى گویم 
که این قضاوت ها در مورد من منصفانه نیســت. 
نمى دانم چرا این کارهــا را مى کنند، اصًال مگر 
شما در زندگى من هســتید یا من در زندگى 
شــما هســتم که همدیگر را قضاوت کنیم؟ 
زندگى شخصى هر کس به خودش ربط دارد. 

دوست ندارم کسى به حریم شخصى من وارد شود، 
همانطور که من به حریم خصوصى و زندگى کسى 
وارد نشــدم و درباره آن قضاوت نکــردم. اصًال هم 
خوشم نمى آید کســى در زندگى خصوصى و حریم 

شخصى ام دخالت کند.
این صحبت ها و جنجال ها خللى 
در زندگى تان وارد نکرده است؟

اصًال به من ربطى ندارد، دوســت هم ندارم که این 
حرف ها را بشنوم و کسى در زندگى شخصى ام َسَرك 
بکشد. خوشبختانه زندگى ما هم خیلى خوب است، 

حاال بقیه هرچه مى خواهند بگویند.

ه اینجا برسید؟ 
ت که مصاحبه 
ب مى شناسم، 
 مگر من چه 
کس زندگى 
 در مملکت 
دش باشد. 
ت نکنیم. 
را قضاوت

ق و کافى 
طالعى در 

ضانه درباره 
یط را نمى دانند. 
ر مورد من ندانسته
ما باز هم مى گویمم
نصفانه نیســت.
کنند، اصًال مگر 
من در زندگى
ضاوت کنیم؟ 
ش ربط دارد. 

صى من وارد شود، 
صى و زندگىکسى

 نکــردم. اصًال هم 
ى خصوصى و حریم 

 جنجال ها خللى
د نکرده است؟

ت هم ندارم که این 
ى شخصى ام َسَرك

م خیلى خوب است، 
ند.

دروازه بان تیم فوتبال استقالل خوزستان: 

ز ماندش در این تیم تا پایان

 جدایى اش از اســتقالل 
لسات دو سه روز گذشته 
شدم و تصمیم گرفتم که 
فصل  هبودى برود. تا آخر

ینده تصمیم خواهم گرفت.
پاهان براى انتقال به این تیم افزود: باشگاه سپاهان 

صد دریافتى بازیکنان از این باشگاه تصریح کرد: در 
باشــگاه و کارخانه گروه ملى معرفىشده است، ما 
ن که تیم صاحب پیدا کرد، باعث خوشحالى ماست. 
ک باشگاه را هم که نگاه خوبى به ورزش دارد، دلگرم 

مربیگرى اســتقالل خوزســتان خاطرنشان کرد: 
جدایى او از تیم وضعیتمان خوب نمى شد. امیدواریم 
 عــالوه بر لیــگ در جام حذفى هــم یک بازى 
گام  هاى مان را  ستیم که از این بازى شروع کنیم و

ن بزپو ى و بر یوم ین زى
ن ورزشگاه از حریف هندى خود در مرحله پلى آف لیگ 

دشهر به آسیا مى رسددشهر به آسیا مى رسد

 مــــن
رد

لخوزستان: 

کمتر کسى فکرش را مى کرد ستاره تیم فوتبال ذوب آهن بتواند به 
زودى به فوتبال بازگردد و در ترکیب سبزپوشان اصفهانى به میدان 
برود. قاسم حدادى فر که مدتها بود مصدومیت زانو مانع از حضور 
او در مستطیل سبز شده بود، باالخره به میادین بازگشت و در دیدار 

نقش جهــان براى دوستانه تیمش مقابل سپهر 
سبزپوشان بازى کرد.

حضور قاسم حدادى فر، 
بختیاررحمانى و ربیع عطایا که هر سه به

نظر در فرم خوبى قرار داشتند سبب شد ذوب آهن از جناح راست 
حریف بارها و بارها کارهاى تاکتیکى و ترکیبى را به نمایش بگذارد 

که باعث تشویق هواداران این تیم در ورزشگاه ملت نیز شد.
حدادى فر در این دیدار یک نیمه به میدان رفت و توانست نمایش 
نســبتاً خوبى را داشته باشــد که مى تواند براى تیم اصفهانى

 امیدوار کننده باشد. اگر حدادى فر آماده شود و به مرز بازى 
براى تیمش برسد بى تردید شــاهد رشد کیفیت

8ذوب آهن بر مبناى بازى شماره 8 همیشگى تیم 
اصفهانى خواهیم بود.

قاسم تقریباً آماده است
ک

ک



ورزشورزش 05053111 سال چهاردهمیک شنبه  26 آذر  ماه   1396

حســام فتاحى که به تازگى به عنــوان آنالیزور 
سپاهان انتخاب شــده به صورت کامًال ناگهانى 
پستى در مخالفت با مدیریت محسن طاهرى در 

سپاهان منتشر کرد.
حسام فتاحى، بازیکن سابق سپاهان سال گذشته 
با نظر عبدا... ویسى به عنوان مربى در کادر فنى 
طالیى پوشان حضور داشــت و پس از بازگشت 
«زالتکو کرانچار» از ایــن تیم کنار رفت. فتاحى 
که با بیمارى سرطان دست و پنجه نرم مى کند، 
در میانه هاى نیم فصل اول و پس از پشــت سر 
گذاشــتن دوره هاى درمان خود از سوى کرانچار 
به عنوان آنالیزور تیم انتخاب شد تا دوباره فعالیت 

خود را در این تیم از سر بگیرد.
اما آنالیزور ســپاهان که همراه سایر اعضاى تیم 
در اردوى کیش حضور ندارد، در اقدامى ناگهانى 
و غیرمنتظره با انتشــار پســتى به طور صریح با 
مدیریت محسن طاهرى در ســپاهان مخالفت 
کرده و خواستار استعفاى او شــده است. فتاحى 
در پست خود در صفحه اینستاگرام نوشته است:   
«آقاى مدیرعامل که بدون هیچ ســابقه مدیریت 
یک شبه مدیرعامل باشگاه بزرگى مثل سپاهان 

شــدى، اى کاش توى زمینــه تخصصى خودت 
فعالیت مى کردى. اینجا ســپاهان است و ضمن 
احترام به تمام رشــته هاى ورزشى و ورزشکاران 
محترم رشته هاى دیگر باید عرض کنم فوتبال با 
رشته هاى دیگر و رشــته اى که شما فعالیت مى 
کردى و فکر مى کردم ورزشى و از جنس ورزش 
هســتى که نبودى متفاوته. کارهاى بزرگ افکار 

بزرگ و مردان بزرگ مى خواهد.» 
 البته باشگاه فوالد مبارکه سپاهان هم  نسبت به 
موضع گیرى اخیر آنالیزور تیم فوتبال این باشگاه 
واکنش نشــان داد و گفتگویى از ســوى دست 

اندرکاران این باشگاه در این رابطه منتشر شد.
سخنگوى باشگاه ســپاهان در رابطه با متنى که 
حســام فتاحى، آنالیزور تیم فوتبال ســپاهان در 
صفحه اینستاگرام خود منتشــر و انتقادات تندى 
را نسبت به مدیرعامل باشگاه مطرح  کرده اظهار 
داشت: «حســام فتاحى، عزیز ماســت و براى او 
احترام زیادى قائلم، اما با توجه به اینکه وى یکى 
از اعضاى خانواده سپاهان است بهتر است که اگر 
گالیه ها و و نقدهایى وجود دارد درون خانوادگى 
مطرح مى شد. اینســتاگرام محل مناسبى براى 

طرح انتقادات فردى که خود از اعضاى تیم فوتبال 
و باشگاه مى باشد نیست و بهتر است سعى  شود 
این مباحــث از طریق گفتگو در باشــگاه حل و 

فصل شود.»
وى در پاسخ به سئوالى در رابطه با اینکه واکنش 
محســن طاهرى به این موضع گیرى چیست، 
گفت: «طاهرى به این متون و اظهارات پاســخ 
نخواهــد داد و مایل نیســت در رســانه ها این 

موضوعات ادامه پیدا کند، امــا قطعًا اینگونه 
بحث ها با گفتگو و به طور رو در رو  حل 

خواهد شد و در این مورد اقدام خواهیم 
کرد.»

 

تیم بادران حریف پرسپولیس در جام حذفى یکى از تیم هاى نوظهور و تقریبًا ناشناخته فوتبال ایران است. این تیم در 
فصل 95-94 با خرید امتیاز سهمیه لیگ دویى تیم ایرانجوان خورموج به طور حرفه اى و رسمى وارد فوتبال شد و 
در سال 1395 به لیگ دسته اول صعود کرد. در حال حاضر با هدایت محمد ربیعى، بادران یکى از بخت هاى اصلى 
صعود به لیگ برتر هم هست. این تیم در پایان نیم فصل اول لیگ یک با 33 امتیاز و بعد از نفت مسجدسلیمان 38 

امتیازى در رده دوم جدول قرار دارد.
با وجود تازه تأســیس بودن، تعداد زیاد هواداران این تیم در ورزشــگاه آزادى در بازى امروز مقابل پرسپولیس کامًال 

غیرمنتظره بود. هرچند مدیرعامل این باشگاه وعده حضور 40 هزار نفر از هواداران این تیم را داده بود که به نظر مى رسید 
این یک بلوف باشد اما اخیراً تعداد هواداران این تیم در ورزشگاه آزادى بیشتر از پرسپولیسى ها بود. البته مى توان با قاطعیت گفت 

که حضور پرشمار هواداران این تیم در ورزشگاه البته بیشتر فعالیت شرکت بادران مربوط مى شود.
شرکت بادران در سال 1390 با دریافت اولین مجوز بازاریابى شبکه اى ایران فعالیت خود را آغاز کرد. مدیران این شرکت مدعى هستند که نوع فعالیت آنها با 
شرکت هاى دردسرساز هرمى متفاوت است و فعالیت آنها به صورت شبکه اى انجام مى شود. محصوالتى که در سایت رسمى این شرکت معرفى شده اند بیشتر 
آرایشى، زیبایى، سالمتى، منسوجات و سایر اقالم مشابه هستند.  بخش بزرگى از افرادى که  به عنوان هوادار بادران در ورزشگاه آزادى حاضر شده اند عضو این 

شرکت هستند و در این شرکت مشغول فعالیت و بازاریابى هستند.   

مهاجم برزیلى ذوب آهن پس از نمایش خوبش در مصاف با تیم فوتبال نفت تهران  نیز بهترین بازیکن 
سبزپوشان مقابل حریف دوستانه این تیم بود.

تیم ذوب آهن   در دیدارى تدارکاتى به مصاف سپهر نقش جهان رفت که در پایان با نتیجه 3 بر 2 
به برترى رسید. در این مسابقه «کى روش استنلى سوارز» که از ابتدا در ترکیب ذوب آهن به 

میدان رفت، عملکرد خوبى داشت و توانست انتظارات را برآورده کند.
 مهاجم برزیلى خیلى زود روى یک ارســال زیبا دروازه سپهر نقش جهان را باز کرد و در 
همان نیمه اول و تنها چند دقیقه بعد با پرشى بسیار زیبا ضربه سر دوم را هم زد که به گل 
دوم ذوب آهن تبدیل شد. سوارز البته به این دو گل با ضربه سر بسنده نکرد و در همان 
نیمه اول یک پنالتى هم گرفت تا رجب زاده آن را تبدیل به گل کند و ذوب آهن سه 
گل به حریفش بزند. گفتنى است؛ سوارز و سایر بازیکنانى که در نیمه اول براى 
ذوب آهن به میدان رفتند در نیمه دوم با نفرات تعویضى جایگزین شدند؛ ولى 
بازى خوب سوارز در روزهاى اخیر و آمادگى این فوروارد مى تواند نوید بخش 

ذوب آهنى متفاوت در نیم فصل دوم باشد.

  چرا اینقدر پرهوادار؟  چرا اینقدر پرهوادار؟

مدافع ملى پوش سپاهان که پیش بینى مى شد در دو هفته 
پایانى دور رفت لیگ هفدهم براى تیم اصفهانى به میدان 
برود، پس از آنکه این اتفاق نیافتاد بازگشت به میادین را 

در یک دیدار دوستانه تجربه کرد.
عزت پورقاز که در جریان دیدار با پرســپولیس از هفته 
هفتم لیگ برتر آسیب دید تا پایان دیدارهاى دور رفت 
نتوانست براى سپاهان به میدان برود. او البته با برطرف 
شدن مصدومیتش در دو هفته پایانى در لیست سپاهان 
قرار گرفت و در حالى که پیش بینى مى شــد یا در دیدار 
برابر تیم سابقش یا در بازى با تیم پُرطرفدار پایتخت 
به میادین بازگردد؛ اما «زالتکــو کرانچار» درباره این 
مدافع ملى پوش ریســک نکــرد و او را مقابل هیچیک 
از استقالل هاى خوزســتان و تهران به زمین مسابقه 

نفرستاد.
 طلسم بازى نکردن پورقاز ســرانجام نه در یک دیدار 
رســمى از لیگ برتر که در یک مســابقه دوستانه در 
جزیره کیش شکسته شد. این مدافع 30 ساله در دیدار 
تدارکاتى و ناتمام برابر پیکان در ترکیب سپاهان بازى 
کرد تا پس از نزدیک به ســه ماه دورى ســرانجام به 

میادین بازگشته باشد.

 به سپاهـــــــــــــــــان!

با وجود گذشت ســال هاى زیاد از نقل و انتقاالت بین 
باشــگاه هاى استقالل و پرســپولیس، صحبت هاى 
زیادى در خصوص رقابت این دو باشگاه مى شود، به 
خصوص انتقال مهدى هاشمى نسب از پرسپولیس به 
استقالل. در این میان، امیر عابدینى و على فتح ا... زاده، 
مدیران عامل پیشین سرخابى ها در رابطه با جذب احمد 
مؤمن زاده، هم صحبت کرده و هــم ُکرى خوانده اند. 
عابدینى گفتــه مؤمن زاده چون اســتقاللى بود به او 
توصیه کرده به این تیم برود و فتح ا... زاده هم گفته با 
رقم کمترى او را جذب کرده است. گفتگو با احمد مؤمن 

زاده را از دست ندهید.
از اســتقالل شــروع کنیم، فکر 
مى کنیــد ایــن تیم بــا حضور 
«وینفرد شفر» تغییرى کرده است؟

هنوز چیزى معلوم نیست. تغییرات در استقالل فاحش 
نبوده، چون چند بازى بیشتر نیســت که مربى جدید 
آمده است. باید به آینده امید داشت و حاال که سرمربى 

خارجى آوردند، باید از او حمایت کنند.
 براى استقالِل فعلى شانسى براى 
قرار گرفتن در کــورس قهرمانى 

قائل هستید؟
نباید انتظار معجزه داشت. زمان در فوتبال مهم است و 

باید صبر و حوصله داشته باشیم.
موضــوع بعــدى به خود شــما 
برمى گردد که در رابطه با پیوستنت 
به اســتقالل دوباره حرف و حدیث 
پیش آمده است. امیر عابدینى گفته 
براى بستن قرارداد با پرسپولیس 
به دفتر او رفتى، اما چون گفته بودى 
استقاللى هستى، توصیه کرد به 
این تیم بروى. چنین موضوعى 

صحت دارد؟
اصًال بحث استقاللى یا پرسپولیسى بودن مطرح نبود. 
شاید عابدینى دوست داشته از جانب خودش صحبت 
کند که حرفى نیست، اما موضوع اصلى چیز دیگرى بود.

 چه چیزى؟
پول.

یعنى هر تیمى که بیشتر پول مى داد، 
به آن تیم مى رفتى؟

دقیقاً، استقالل بیشتر پول داد و به این تیم رفتم.
  رقم قراردادت چقدر بود؟

100 میلیون براى یک فصل.  
 اما فتــح ا... زاده ایــن موضوع را 
تکذیب کرده و گفته با مبلغ خیلى 
کمى مؤمن زاده را جذب کرده است.

فتح ا...زاده صفرهاى حسابش زیاد شده و فراموش کرده 
است. این پول براى یک فصل بود.

ُکرى خوانى هــا از موضــوع رفتن 
مهدى هاشمى نسب از پرسپولیس 
به استقالل شروع شده، عابدینى 
گفته على پروین او را نخواست، اما 
فتح ا... زاده گفته که نقش اصلى را 

استقالل داشته است.
مهدى دوست داشتنى و خواستنى بود. بازیکنى که همه 
خواهان او بودند و رنگ برایش مهم نبود. او دوســت 
داشت پیشرفت کند و به قله برسد. آن زمان حاشیه هاى 
زیادى براى او درســت کردند، چون ســر خواستنش 
دعوا بود. نظرات دیگران به خودشــان ارتباط دارد، ما 
نمى  توانیم بگوییم هاشمى نسب اشتباه کرد یا نه. این 

موضوعى است که مهدى خودش باید صحبت کند.
  فکر مى کنى چرا پس از گذشــت 
سال ها هنوز در مورد شما و مهدى 

هاشمى نسب صحبت مى شود؟

نمى دانم چه کار بــه ما دارند که اســتقاللى بودیم یا 
پرسپولیسى؟ از بازیکن سئوال مى پرسند که استقاللى 
هستى یا پرسپولیسى، وقتى بازیکن رفته به یک تیم، 
تمام شد و رفت. براى خودم مثال مى زنم که شغل ما 
مثل مرده شــورها مى ماند. براى مرده شور چه فرقى 
مى کند، طرف به جهنم مى رود یا بهشــت، کار ما چیز 
دیگرى است! کسى ســئوال نمى پرسد چند قهرمانى 

در این فوتبال داریم و همه دنبال آبى و قرمز هستند.
فکر مى کنى چرا حواشــى دوران 
فوتبالى شما از امروزى ها جذاب تر 

بود؟
بخاطر اینکه حرف کمتر بود و عمل بیشتر. همه چیز 
دوست داشتنى بود، از حاشیه گرفته تا چیزهاى دیگر. 
االن چیزى باقى مانده است؟ ما فیلم بازى نمى کردیم 
و نقاب و ماسک نمى زدیم. کســى مصاحبه مى کرد، 
حرف هاى او از دلش بیرون مى آمد. امروز اما... چیزى 

نگویم بهتر است!
کدام بازى است که هنوز در ذهنت 

به یاد مى آورى؟
بازى ایران و اســترالیا بهترین بازى بود که بخاطر 
دارم. دوران بازى کردنم هم باید به دربى 2 بر 2 سال 
79 اشــاره کنم. گل دیرهنگامى خوردیم که اصًال 
نباید مى خوردیم. حاشیه بازى زیاد بود. هاشمى نسب 
اولین بازى بود که برابر پرسپولیس قرار مى گرفت و 
دوست داشتیم بازى را ببریم، اما همیشه جادوگرى 
در فوتبال هست (على کریمى گل دوم پرسپولیس 
را زد) که نتیجه را عوض کنــد. اینها آدم هاى کمى 

نیستند.
  مهاجمان اســتقالل روى هم به 
اندازه سه گل نزده اند و باز هم یاد 

گل نزدن هاى شما افتاده اند. 

شما آقاى گل هاى گذشــته لیگ را به خاطر دارید؟ 
کسى با آقاى گل ها کارى ندارد، اما ما همیشه بر سر 
زبان ها هستیم، چون گل نزن ها بیشتر از گل زدن ها 
دیده مى شوند! ما همیشــه هستیم، چون گل نزنیم! 
از کسى که ده ســال پیش آقاى گل شد، حرفى زده 

نمى شود، اما هنوز در مورد ما حرف مى زنند.
 فکر مى کنى چرا باز هم شــما را 

مثال مى زنند؟
نمى دانم، این همه سال گذشــته و باز هم ما را رها 

نمى کنند!
 حاال فکر مى کنــى چرا مهاجمان 
استقالل در گلزنى ناموفق هستند؟ 
این موضوع به تمرینات بازمى گردد و فشــار روحى 
- روانى. فکر مى کنید چرا پرسپولیسى ها خوب گل 
مى زنند؟ چون موفقیت تیم براى شان مهم است. در 
فوتبال امروز از مدافع گرفته تا حتى دروازه بان گل 

مى زنند. فوتبال یک بازى گروهى است.

بازگشت «عزت» شــدى، اى کاش توى زمینــه تخصصى خودت 
ضمن عالیت مى کردى. اینجا ســپاهان است و

حترام به تمام رشــته هاى ورزشى و ورزشکاران 
محترم رشته هاى دیگر باید عرض کنم فوتبال با 
شته هاى دیگر و رشــته اى که شما فعالیت مى 
کردى و فکر مى کردم ورزشى و از جنس ورزش 
هســتى که نبودى متفاوته. کارهاى بزرگ افکار 

زرگ و مردان بزرگ مى خواهد.» 
نسبت به لبته باشگاه فوالد مبارکه سپاهان هم

موضع گیرى اخیر آنالیزور تیم فوتبال این باشگاه 
اکنش نشــان داد و گفتگویى از ســوىدست 

ندرکاران این باشگاه در این رابطه منتشر شد.
سخنگوى باشگاه ســپاهان در رابطه با متنى که 
حســام فتاحى، آنالیزور تیم فوتبال ســپاهان در 
صفحه اینستاگرام خود منتشــر و انتقادات تندى 
ا نسبت به مدیرعامل باشگاه مطرح  کرده اظهار 
اشت: «حســام فتاحى، عزیز ماســت و براى او 
به اینکه وىیکى اما با توجه حترام زیادى قائلم،

ز اعضاى خانواده سپاهان است بهتر است که اگر 
گالیه ها و و نقدهایى وجود دارد درون خانوادگى 
مناسبى براى محل مى شد. اینســتاگرام مطرح

طرح انتقادات فردى که خود از اعضاى تیم فوتبال
شود و بهتر است سعى باشگاه مى باشد نیست و
این مباحــث از طریق گفتگو در باشــگاه حل و

فصل شود.»
وى در پاسخ به سئوالى در رابطه با اینکه واکنش
محســن طاهرى به این موضع گیرى چیست،
گفت: «طاهرى به این متون و اظهارات پاســخ
نخواهــد داد و مایل نیســت در رســانه ها این

موضوعات ادامه پیدا کند، امــا قطعًا اینگونه
بحث ها با گفتگو و به طور رو در رو  حل 

خواهد شد و در این مورد اقدام خواهیم
کرد.»

آنالیزور 
سپاهان که همراه سایر 
اردوى کیش اعضاى تیم در

حضور ندارد، در اقدامى 
با انتشار ناگهانى و غیرمنتظره

با مدیریت  پستى به طور صریح
محسن طاهرى در 
سپاهان مخالفت

کرده

پرسپولیس با ینبراىبستنقرارداد ی ر ب ب ى وییم ب یم و ى

امیـد ذوب آهــــــــــن به کى روش

بازیکن سابق سپاهان:

هر جا پول بیشترى بود آنجا مى رفتم

قیام حسام علیه محسن!قیام حسام علیه محسن!    

ى
ز
د

مهاجم برزیلى ذوب آهن پس از نمایش خوبش در مصاف با تیم فوتبال نفت تهران  نیز بهترین بازیکن 
سبزپوشان مقابل حریف دوستانه این تیم بود.

2 بر 2 3تیم ذوب آهن   در دیدارى تدارکاتى به مصاف سپهر نقش جهان رفت که در پایان با نتیجه 3
برترى رسید. در این مسابقه «کى روش استنلى سوارز» که از ابتدا در ترکیب ذوب آهن به  به

میدان رفت، عملکرد خوبى داشت و توانست انتظارات را برآورده کند.
 مهاجم برزیلى خیلى زود روى یک ارســال زیبا دروازه سپهر نقش جهان را باز کرد و در 
همان نیمه اول و تنها چند دقیقه بعد با پرشى بسیار زیبا ضربه سر دوم را هم زد که به گل 
دوم ذوب آهن تبدیل شد. سوارز البته به این دو گل با ضربه سر بسنده نکرد و در همان 
نیمه اول یک پنالتى هم گرفت تا رجب زاده آن را تبدیل به گل کند و ذوب آهن سه 
گل به حریفش بزند. گفتنىاست؛ سوارز و سایر بازیکنانى که در نیمه اول براى 
ذوب آهن به میدان رفتند در نیمه دوم با نفرات تعویضى جایگزین شدند؛ ولى 
بازى خوب سوارز در روزهاى اخیر و آمادگى این فوروارد مى تواند نوید بخش 

ذوبآهنى متفاوت در نیم فصل دوم باشد.

براى بستن قرارداد با پرسپولیس 
به دفتر اورفتى، اما چون گفته بودى 
استقاللى هستى، توصیه کرد به 
این تیم بروى. چنین موضوعى 

ن ر ى م و م و ى
موضوعى است که مهدى خودش باید صحبت کند.

  فکر مى کنى چرا پس از گذشــت 
سال ها هنوز در مورد شما و مهدى 

هاشمى نسب صحبت مى شود؟

نیستند.
  مهاجمان اســتقالل روى
اندازه سه گل نزده اند و باز
گل نزدن هاى شما افتاده اند

ـــــــــــــــن به کى روش امیـد ذوب آهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن به کى روشامیـد ذوب آهــــــــــــــــــــــــ
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وقتى کلیه خوب کار نمى کند، نمــى تواند آبى را که از 
طریق خوردن و آشــامیدن وارد بدن مى شود به خوبى 
دفع کند. این مشکل موجب مى شود آب زیادى در بدن 

باقى مانده و بدن متورم شــود. به علت تأثیر جاذبه، 
به این تورم معموًال در اندام تحتانى 

خصــوص در ســاق و مچ پا 
بیشتر است. در بیماران مبتال 
به نارســایى کلیوى، دراز 

کشــیدن موجب مى شود آبى 
که در ســاق تجمع پیدا کرده، در کل بدن پخش 

شود. این بیماران صبح ها که از خواب بیدار 
مى شــوند، ســاق پاى آنها کمى ورم داشته و به 

عوض صورت آنها متورم و پف کرده است.

نارسایى قلبى
قلبى که ضعیف و نارسا شده است، نمى تواند خون 
وریدى را به خوبى پمپ کنــد. نتیجه آن تجمع 
خون وریدى در پشت قلب و پس زدن آن در کل 
بدن اســت. بر اثر تأثیر جاذبه زمین، بیشترین 
جایى که این خون جمع مى شــود در ساق و 
مچ پاست. در این بیماران با دراز کشیدن و باال 

نگهداشتن پا ورم ساق کمتر مى شود.

کاهش پروتئین خون
کاهش پروتئین خون بــه دنبال نارســایى کبدى و یا 
ســندروم نفروتیک در کلیه و یا ســوء تغذیه و یا بعضى 
بیمارى هاى گوارشى ایجاد مى شود. کاهش پروتئین 
خون موجب نشت بیشتر ســرم از داخل مویرگ ها به 
فضاى بین سلولى شده و در نتیجه موجب ورم کل بدن 

مى شود.

بیمارى هاى مزمن ریه
در این بیمارى ها فشــار عروق ریوى باال مى رود و به 
دنبال آن ممکن است این افزایش فشار به ورید هاى قبل 

از قلب منتقل شده و در نتیجه موجب ورم شود.

یک متخصص طب ایرانى گفت: در آبى که با آن حمام 
مى کنید، جوش شیرین حل کنید و موها و پوست بدن 
خود را به آرامى ماساژ دهید که این امر موجب درخشانى 

موها و شادابى پوست بدن شما خواهد شد.
الهام اخترى دربــاره جوش شــیرین و کاربردهاى آن 
اظهار داشــت: یکى از کاربردهاى خوب جوش شیرین، 
شستشوى میوه  ها و سبزى هاســت، مى توان با اضافه 
کردن یک قاشــق غذاخورى جوش شیرین به 10 لیتر 

آب، میوه ها و سبزى ها را ضد عفونى کرد.

وى افزود: در کاهش التهاب ناشــى از گزش حشرات و 
جوش هاى مناطق مختلف بدن نیز ضماد جوش شیرین 

و آب توصیه مى شود.
اخترى عنوان کــرد: همچنین شستشــو و ضدعفونى 
مسواك، شانه و برس سر در آب گرمى که جوش شیرین 

دارد، مفید است.
وى خاطرنشان کرد: جوش شــیرین را اگر همراه خمیر 
دندان با کمک یک فویــل آلومینیومى روى دندان پنج 

دقیقه ضماد کنید، دندان ها سفید مى شود. 

این روزها اگر به ســبد غذایى کودکان خود توجه 
کنید، متوجه مى شوید که آنها مدام خوراکى هایى 
مثل چیپس، پفک و یا انــواع کیک هایى که فاقد 

هرگونه ارزش غذایى هستند را مى خورند.
بنابراین، اگر دوســت دارید کودکانتان غذاهاى 
مناسب و مقوى بخورند، حتمًا به نوع بسته بندى 
آن توجه کنید.اما عالوه بر این، نوع غذایى که به 
کودکان خود مى دهید نیز باید داراى ارزش غذایى 
کافى بوده و رشــد آنها را تضمین کند.در ادامه به 
یکســرى از خوراکى هاى مقوى اشــاره شده که 
متخصصان علم تغذیه آنها را براى رشــد مناسب 

کودکان و به ویژه نوپا ها ضرورى مى دانند.

تخم  مرغ
تخم مرغ داراى پروتئین بــوده و از جمله معدود 
غذاهاى طبیعى است که حاوى ویتامین D  است.
این ویتامین براى جذب کلســیم ضرورى است 
و کمبود آن منجر به بروز مشــکالت استخوانى 
و اسکلتى و یا عدم رشــد کافى کودك مى شود.

بهتر است وعده صبحانه از پروتئین تشکیل شود، 
زیرا فرزندتان احســاس رضایت کــرده و مدت 

طوالنى ترى سیر مى ماند.

جوى دوسر
تحقیقات نشان مى دهد کودکانى که جوى دوسر 
مصرف مى کنند، تمرکز بیشترى در مدرسه دارند.

فیبر موجود در غالت کاملى مثل جوى دوسر، به 
آرامى هضم مى شــود. در نتیجه، آنها براى مدت 
بیشــترى ســیر مانده و از انرژى کافى برخوردار 

مى شوند.

انواع میوه ها
سعى کنید هر میوه اى را متناسب با فصل، به کودك 
خود بدهید.میوه ها ارزش غذایى باالیى داشــته و 
سرشــار از انواع ویتامین ها و مواد معدنى هستند 
که نقش زیادى در رشد فرزندان تان ایفا مى کنند.
در ضمن، میوه ها داراى فیبر مى باشند که همین 

باعث تعادل بدن کودکان مى شود.

مغزها
مغزها داراى چربى هاى سالم هســتند که براى 
رشد کودك و همچنین سالمت قلب الزم هستند.

در ضمن، مصرف مغزها در وعده صبحانه، انرژى 
فرزندتان را به خوبى فراهم مى کند.

شیر
پروتئین و کلسیم موجود در شیر، سوخت مورد نیاز 

مغز و بدن را به خوبى تأمین مى کند.
پروتئین باعث ساخت ســلول ها و بافت هاى مغز 
شده و از طرف دیگر، کلسیم موجود در شیر، منجر 
به اســتحکام اســتخوان ها و دندان هاى کودك 

مى شود.

گوجه فرنگى
گوجه فرنگى سرشار از لیکوپن است. این ماده 

بدن را در مقابل بســیارى از سرطان ها 
مجهز مى کند.

حــرارت دادن گوجه فرنگــى به 
مراتب اثر ســالمتى بخش آن را 
بیشتر مى کند؛ زیرا حرارت باعث 
مى شــود تا لیکوپن بیشترى آزاد 

شود.
در ضمن سعى کنید گوجه فرنگى 
را با روغن هاى سالم مثل روغن 
زیتون پخته تا بدن بتواند لیکوپن 

را بهتر جذب کند.

ماست کم چرب
ماست کم چرب باکترى هاى مفیدى 

دارد که سیستم ایمنى بدن و همچنین 
سیســتم گوارشــى را تقویت مى کند.

اگر فرزندتان بیشــتر از یکسال سن دارد، 
مى توانید مقدارى عســل را در ماست ریخته 
و این خوراکى خوشمزه را به کودك خود بدهید.

کلم
کلم در مقایسه با سبزیجات دیگرى که در ساالد 
استفاده مى شود، طعم و بوى مالیم ترى دارد؛ به 

همین دلیل، کودکان تمایل بیشترى به آن دارند.
به طور کلى، سبزیجاتى مثل کلم بروکلى و یا انواع 
کلم داراى مواد مغذى شناخته شده اى هستند که 
خطر ابتال به انواع سرطان را کاهش داده و وضعیت 
هضم و جذب را بهبود مى بخشند.در ضمن، کلم 
باعث تحریک یکسرى آنزیم هایى در بدن مى شود 
که در نهایت، مواد سمى را از بدن خارج مى کنند. 

ماهى سالمون
این ماهى سرشار از چربى هاى سالم امگا 3 است 
که داراى خــواص ضد افســردگى و ضد التهاب

 است.
ســعى کنیــد از ماهــى ســالمونى بیشــتر 
اســتفاده کنید کــه در دریــاى آزاد بــوده و در 
نتیجه، حــاوى جیــوه کمتر و امگا 3 بیشــترى 

است.

کاکائو
پودر کاکائو یکى 

سالم  از 

یــن  تر
منابع سرشار از 

فالوونوئیدهاست.
فالووئیدها سیستم فشار خون را تنظیم 

کرده و بهداشت دهان و سالمت قلب را تضمین 
مى کنند.این مواد همچنین از پوســت در مقابل 
آسیب هاى ناشى از اشعه آفتاب محافظت مى کنند.

ریحان
ریحان سرشــار از ترکیبــات آنتى اکســیدان، 
ویتامین هاى A، C و K و همچنین مواد معدنى 
از قبیل آهن، پتاسیم و کلسیم است .عالوه بر این، 
این نوع سبزى وضعیت دســتگاه گوارش را نیز 

بهبود مى بخشد.

لوبیا
انواع لوبیا منبع عالــى پروتئینى، فیبر و همچنین 
کلسیم هستند. هر قدر رنگ لوبیا ها تیره تر باشد، 

خواص آنها بیشتر و بهتر است.مصرف این حبوبات، 
کلســترول را کاهش مى دهد و سالمت قلب را 

تضمین مى کند.

دارچین
تحقیقــات نشــان مى دهــد کــه ایــن ادویه 
مى توانــد بــه تنظیم قنــد خون کمــک کرده 
و اختالل هــاى انــرژى مرتبــط بــا آن، کــه 
معموًال اواســط صبــح بروز مى کنــد را کاهش

 دهد.بنابراین ســعى کنید از دارچین در تهیه 
صبحانه فرزندتان بهره بگیرید.

مطالعه جدید نشان مى دهد زنجبیل با کاهش درد مفاصل و التهاب مى 
تواند به تسکین عالئم آرتروز کمک کند.

زنجبیل یا زنجفیل به عنوان یک ادویه خوراکى در سراسر دنیا استفاده 
مى شود و داراى فواید متعددى براى سالمت است که از آن جمله مى 
توان به درمان بیمارى هاى شایع نظیر ســوءهاضمه، درد دوره عادت 
ماهانه، کاهش میزان کلســترول و همچنین پیشــگیرى از مشکالت 
جدى ترى نظیر سرطان و محافظت در مقابل بیمارى آلزایمر اشاره کرد.
طبق نتایج یک تحقیــق، زنجبیل مى تواند به کاهش مواد شــیمیایى 
التهاب زا تولیدشده توســط بدن کمک کند. التهاب یکى از علل اصلى 

بیمارى آرتروز است.
محققان همچنین دریافتند این ریشــه گیاهى به بدن در تولید اســید 

سالیســیلیک نیز کمک مى کند؛ اسید سالیسیلیک یک ترکیب طبیعى 
است که در داروهاى ضدالتهابى غیراســتروئیدى مورد استفاده براى 
درمان دارویى آرتروز نیز وجود دارد. اسید سالیسیلیک یکى از ترکیباتى 

است که به تسکین درد مفاصل کمک مى کند.
به گفته محققان، زنجبیل مــى تواند فعالیت چندین ماده شــیمیایى 

ایجادکننده التهاب مفاصل را کاهش دهد.
 زنجبیل یک داروى گیاهى با عوارض جانبى جزئى اســت. شایع ترین 

عوارض گزارش شده این گیاه ناراحتى معده و سوزش دهان بوده است.
در حــال حاضــر هیــچ درمانى بــراى آرتــروز وجــود نــدارد اما 
برخــى داروهــا و مکمــل هــا مــى توانــد بــه کاهــش عالئم 

 کمک کنند.

یکى از اشتباه هاى والدین براى حفظ سالمت فرزندان، استفاده از مکمل هاى طعم داراست چراکه باعث بیمارى زایى در 
کودك است.

کارشناسان به والدینى که خواهان تقویت فرزندان خود و استفاده از مکمل هاى ویتامینى هستند، توصیه مى کنند بهترین 
نوع ویتامین را انتخاب کنند و به دنبال ویتامین هاى جویدنى که داراى شیرین کننده هاى مصنوعى هستند، نباشند.براساس 
آمار سازمان غذا و داروى آمریکا (FDA) بدن انســان روزانه به 13 نوع ویتامین و مواد معدنى مختلف ازجمله ویتامین 
هاى A ، B ، C ، D ، E ،K زینک، آهن، منگنز، منیزیم و اسید فولیک نیاز دارد که بخشى از آن را از مواد غذایى، میوه 
و سبزى ها به دست مى آورد و بخش دیگر را باید از طریق مصرف ویتامین و خوراکى هاى مکمل تغذیه اى به دست آورد.
کارشناسان دریافتند مولتى ویتامین هاى جویدنى که داراى طعم میوه اى و شیرین است، 24 درصد کمترداراى مواد مغذى 
براى سالمت بدن است و کارشناسان توصیه مى کنند افراد از مکمل هاى دارویى استاندارد حتى براى کودکان استفاده 

کنند تا بهره درمانى بیشترى به دست آورند.

مواد افزودنى و شیرین موجود در مکمل هاى ویتامینى جویدنى مى تواند جذب بدن 
کودکان شود و آنها را در معرض خطر چاقى، عالقه به خوردن مواد شیرین، چاقى 

و پوسیدگى دندان ها قراردهد.
کارشناسان به والدین توصیه مى کنند براى تقویت فرزندان خود از قرص هاى 
مکمل ویتامینى معمولى استفاده کنند و درکنار مصرف مکمل غذایى، نظارت 
دقیق بر رژیم غذایى فرزندان خود و بازى درفضاى باز و درمجاورت نورخورشید 

داشته باشند. 
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مواد افزودنى و شیرین موجود در مکمل هاى ویتامینى جویدنى مى تواند جذب بدن 
کودکان شود و آنها را در معرض خطر چاقى، عالقه به خوردن مواد شیرین، چاقى 

و پوسیدگى دندان ها قراردهد.
کارشناسان به والدین توصیه مى کنند براى تقویت فرزندان خود از قرص هاى 
مکمل ویتامینىمعمولى استفاده کنند و درکنار مصرف مکمل غذایى، نظارت

دقیق بر رژیم غذایى فرزندان خود و بازى درفضاى باز و درمجاورت نورخورشید 
داشته باشند. 

اداره کل آموزش فنى و حرفه اى استان اصفهان در نظر دارد با استناد به مواد 88 و 43 قانون تنظیم بخشى از مقررات مالى دولت و آیین نامه 
اجرایى آن و مواد 13 و 22 و 24  قانون مدیریت خدمات کشورى و آیین نامه اجرایى آنها و ماده 86 قانون وصول برخى از درآمدهاى دولت 
و مصرف آن در موارد معین و جهت استفاده از ظرفیت هاى بخش غیر دولتى و اجراى آموزش هاى فنى و حرفه اى مبتنى بر الگوى آموزش 
بازار محور، تعدادى از فضاهاى مازاد در اختیار را، از طریق مزایده به اشخاص واجد شرایط به اجاره واگذار نماید. متقاضیان مى توانند از 
تاریخ 96/09/26 لغایت پایان وقت ادارى تاریخ 96/10/07 جهت دریافت فرم تقاضا به دبیرخانه و ضمناً جهت کسب اطالعات بیشتر به دفتر 

حقوقى این اداره کل واقع در خیابان کارگر مراجعه نمایند. 
فهرست و مشخصات کارگاه ها و فضاهاى موردنظر جهت اجاره براى اجراى دوره هاى آموزشى

آگهى فراخوان عمومى مزایده واگذارى مراکز
 و کارگاههاى آموزشى

آدرسنام مرکزتجهیزاتنام مرکزردیف
خورمرکز خورفاقد تجهیزات2 واحد کارگاهى1
خوانسارمرکز خوانسارفاقد تجهیزات2 واحد کارگاهى2
علویجهمرکز علویجهفاقد تجهیزات1 واحد کارگاهى3
اصفهانمرکز شهید رجائىفاقد تجهیزات1 واحد کارگاهى4
اصفهانمرکز شهید بهشتىفاقد تجهیزات1 واحد کارگاهى5
دهنومرکز دهنوفاقد تجهیزات2 واحد کارگاهى6
اصفهانمرکز فناورى هاى راهبردى و نوینفاقد تجهیزات1 واحد کارگاهى7
کاشانمرکز شهید موسویان کاشانفاقد تجهیزاتبوفه8

م الف: 118434

اداره کل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى استان اصفهان در نظر دارد 4 دستگاه خودرو سوارى با جزییات مندرج در اسناد 
مزایده را با بهره گیرى از سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (setadiran.ir) با شماره مزایده 100963365000001 به صورت الکترونیکى 

به فروش رساند.
1- مبلغ و نوع تضمین شرکت در مزایده: به شرح مندرج در اطالعیه ثبت شده در سایت فوق الذکر مى باشد.

2- تاریخ انتشار در سایت 96/09/25
3- تاریخ اخذ اسناد مزایده از سایت: از تاریخ 96/09/25 لغایت تاریخ 96/09/30

4- تاریخ بازدید: 96/09/26 لغایت 96/10/10
5- تاریخ تحویل پیشنهادات: تا تاریخ 96/10/11

6- تاریخ بازگشایى: رأس ساعت 10 صبح مورخ 96/10/12
7- محل تحویل پاکات سپرده و بازگشایى پاکات: اصفهان خ بزرگمهر، کوچه شماره 13 پالك 3 اداره کل میراث فرهنگى، صنایع دستى 

و گردشگرى استان اصفهان
8- شرکت کنندگان موظفند اصل فیش سپرده شرکت در مزایده را طى یک فقره پاکت الك و مهر شده تا تاریخ 96/10/11 به امور مالى اداره 

کل تحویل نمایند. در صورت عدم ارائه فیش واریزى به پیشنهاد ارسالى ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
• ضمناً رعایت موارد ذیل الزامى مى باشد.

• برگزارى مزایده صرفًا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت مى باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد 
مزایده (در صورت وجود هزینه مربوطه) پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه) ارسال پیشنهاد قیمت بازگشایى پاکات اعالم به برنده 

واریز وجه مزایده و تحویل خودروها در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر مى باشد.
• ضرورى است قبل از ارائه پیشنهاد قیمت از خودروهاى موضوع مزایده بازدید به عمل آورید.

• سایر شرایط مزایده در اسناد پیوست مزایده در سایت مذکور موجود مى باشد.

نوبت دومنوبت دوم

م الف: 118221

آگهى مزایده عمومى آگهى مزایده عمومى 
شماره شماره 100963365000001100963365000001 (شماره مزایده مرجع  (شماره مزایده مرجع 11))

اداره کل آموزش فنى و حرفه اى استان اصفهان

خوراکى هاى مقوى براى کودکانخوراکى هاى مقوى براى کودکان
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معماى کالهبردارى به نام  «مریم» در «بى تالک»
ساکنان یک ساختمان مسکونى در بولوار هاشمیه مشهد از مزاحمت هاى 
شبانه سریالى افراد ناشناس که در پى یافتن زنى جوان به نام «مریم» 
بودند، به ســتوه آمدند و با مراجعه به دادسراى مشهد شکایت کردند. 
پیگیرى هاى قضائى این پرونده منجر به نتایج عجیبى شد که نشان از 

یک کالهبردارى گسترده در مشهد داشت.
ماجراى این پرونده از این قرار بود که یکى از اهالى یک ســاختمان 
مسکونى، واقع در بولوار هاشمیه، به دادسراى عمومى و انقالب ناحیه 
2 مشهد مراجعه مى کند و مى گوید که طى چند روز گذشته در ساعات 
مختلف شب افرادى ناشناس با مراجعه به محل سکونت آنها براى او و 

خانواده اش ایجاد مزاحمت مى کنند.
این مرد جوان که دچار اضطراب شدیدى شده بود در برگه اظهاراتش 
نوشت: «طى یک هفته گذشته افرادى ناشناس از ساعت 22  به خانه  
ما مراجعه کردند و ســراغ خانمى به نام مریم را گرفتند. وقتى به آنها 
گفتیم که «اشتباه آمده اید» یا «ما مریم نداریم»، با ما درگیر شدند و من 
و خانواده ام را تهدید به آزار و اذیــت و آتش زدن منزل مان کردند. این 
رفت و آمدها امنیت را از خانواده ام گرفته و همسرم نیز به من مشکوك 

شده است.»

ورود دستگاه قضائى به پرونده
با مطرح شدن این شکایت پرونده اى تحت عنوان «مزاحمت» در دادسرا 
گشوده شد و تیمى از مأموران پلیس مســئول رسیدگى به آن شدند. 
بررسى هاى انتظامى ادامه داشت تا اینکه یکى از مظنونین زمانى که 
شبانگاه سراغ مریم را از شاکى مى گرفت، دستگیر و به دادسرا منتقل شد.

با دستگیرى این مرد جوان سرنخ مهمى از ابعاد مبهم این پرونده به دست 
آمد و مشخص شد که متهم ازطریق نرم افزار «بى تالک» با دخترى به 
نام مریم آشنا شده و قرار بوده در قبال پرداخت مبلغ 200هزار تومان با او 
رابطه غیر اخالقى داشته باشد، اما اینکه چرا متهم به خانه شاکى مراجعه 
کرده و سراغ مریم را از او گرفته، همچنان نامعلوم بود تا اینکه با بررسى 
کارشناسان پلیس فتا مشخص شد که شــخصى به نام مریم پس از 
ارتباط با این مرد جوان نشانى خانه شاکى را به او داده و عنوان کرده که 
در آن محل ساکن است. متهم نیز با این خیال، پس از پرداخت هزینه 
موردنظر به محل مراجعه مى کند ولى با مراجعه به آدرس متوجه مى شود 

که فریب خورده است.
با روشن شدن بخشــى از این ماجرا پرونده به دادسراى ویژه رسیدگى 
به جرائم رایانه اى انتقال یافت و قاضى مقنى باشــى، دادیار شــعبه 
772 دادسراى عمومى و انقالب ناحیه 7 مشهد، مسئول رسیدگى به 

آن شد.
پس از ورود قاضى مقنى باشى به پرونده، فرضیه کالهبردارى باندى 
مطرح شد. قاضى دستور بررسى شماره کارتى که متهم مبلغ 200هزار 

تومان را به آن واریز کرده بود، صادر کرد و تیمى از کارشناسان پلیس فتا 
به ردزنى شماره حساب و صاحب آن پرداختند.

ردزنى دخترى 9ساله
تحقیقات تخصصى مأموران پلیس فتا ادامه داشت و سرنخ ها یکى پس 
از دیگرى به دست مى آمد و مردان قانون یک قدم به مهره هاى اصلى این 
پرونده نزدیک مى شدند تا اینکه مشخص شد صاحب کارت موردنظر 
دختربچه اى 9ساله به نام «اسما» و ساکن شهرستان تربت جام است. 
با احضار خانواده صاحب حســاب کارت بانکى مشخص شد که پدر 
به تازگى این حساب را براى دختر خردسالش افتتاح کرده و کارت را به 

مردى جوان اجاره داده است.
پدر اسما که اعتیاد شدیدى به موا دمخدر داشت در اظهاراتش به قاضى 
مقنى باشى گفت:  «چندماه پیش در تربت جام با مردى به نام "صابر" 
آشنا شدم و او گفت اگر گوش به حرفش بدهم و کارى را که مى خواهد 

برایش انجام دهم، حاضر است هزینه مصرف مواد و هزینه هاى جارى 
زندگى ام را تأمین کند.»

این مرد جوان در ادامه اظهاراتش افزود: «صابر از من خواست تا براى 
خودم در یکى از بانک هاى تربت جام حساب باز کنم و کارت آن را در 
اختیار او قرار دهم. من به جاى افتتاح حساب به نام خودم، اسما را به بانک 
بردم و به نام او یک حساب جدید بازکردم و سپس کارت آن را دراختیار 

صابر قرار دادم.»
پدر اســما در ادامه تحقیقات مشــخصات ظاهرى صابر را دراختیار 
کارشناســان پلیس فتا قرار داد و آنها با چهره نگارى، تصویر متهم را 

دراختیار تیم هاى انتظامى پلیس شهرستان تربت جام قرار دادند.

شناسایى متهم در بقالى
با به دســت آمدن این اطالعات و فرضیه اینکــه متهمان همچنان 
در حال فریب دادن دیگر افراد هســتند، کارت بانکى اسما مسدود شد 

و مأموران پلیس فتا نیز به بررسى تراکنش هایى که متهم انجام داده 
بود پرداختند. نتیجه بررسى ها مشخص کرد که تراکنش هاى بانکى 
متهم همه از دستگاه کارتخوان یک سوپرمارکت در تربت جام صورت 

گرفته است. 
مأموران پلیس فتاى مشهد با همکارى تیمى از مأموران پلیس فتاى 
تربت جام در اقدامى غافلگیرانه در سوپرمارکت مذکور متهم را دستگیر 
کردند. صابر که جوانى 20ساله بود در همان دقایق اولیه ضمن اعتراف 
به جرمش عنوان کرد که «محمود»، برادر 26ساله اش، نیز در این زمینه 
به او کمک مى کند. طبق تحقیقات به عمل آمده مشخص شد که محمود 

در یک کارواش در نزدیکى محل سکونت شاکى پرونده، شاغل است.

ایجاد صفحه جعلى مریم در «بى تالک»
تحقیقات براى دســتگیرى متهم دوم این پرونده که فرارى بود ادامه 
داشــت تا اینکه این پســر جوان خود را به پلیس فتاى مشهد معرفى 

کرد. با دستگیرى دو متهم اصلى، ابعاد مبهم پرونده روشن شد. نکته 
مهم شیوه و شــگرد این دو برادر کالهبردار بود. محمود درباره نحوه 
اقدامات مجرمانه اش گفت: «چند سال پیش براى کار از تربت جام به 
مشهد آمدم و در یک کارواش، واقع در بلوار هاشمیه، مشغول شدم. با 
مشاهده تمول مالى اهالى این منطقه فکر و ذهنم شده بود کسب درآمد 
کالن. مى خواستم هرطور شده پول زیادى به دست بیاورم، براى همین 
نقشه سوء استفاده از مردان هوسران را طراحى کردم و آن را با برادرم در 
تربت جام در میان گذاشتم. از صابر خواستم تا یک معتاد را فریب دهد و 
با این بهانه که حاضر است هزینه تأمین موادش را بپردازد، از او بخواهد 
یک حساب بانکى افتتاح کند و کارت آن را در اختیارش قرار دهد. صابر 
بعد از مدت کوتاهى این کار را انجام داد. من نیز در شبکه اجتماعى بى 
تالک  عکس دخترى جوان را به عنوان تصویر پروفایلم قرار دادم و اسمم 
را هم مریم گذاشتم و افرادى را که به دنبال رابطه نامشروع بودند، فریب 

مى دادم.»
محمود ادامه داد: «براى اینکه بتوانم نظــر طعمه هایم را جلب کنم، 
نشانى ساختمانى را که در مقابل کارواش بود، براى آنان ارسال مى کردم 
و با ارائه یکســرى جزئیات مثل پارك بودن خــودرو، یا بیرون رفتن 
ساکنان این اطمینان را به طعمه هایم مى دادم که من در طبقه سوم آن 
ساختمان ساکن هستم. طعمه هایم نیز با خیال اینکه به مقصودشان 
رســیده اند مبالغى را که از آنان خواسته بودم، به شــماره کارت اسما 
واریز مى کردند و هنگامى که به من اطالع مى دادند پول واریز شــده 
اســت، بالفاصله موضوع را به صابر اطالع مى دادم و پس از تأیید او 
از طعمه هایم مى خواســتم به آدرس جعلى اى کــه داده بودم مراجعه 

کنند.»

شناسایى 20شاکى پرونده
دادیار شعبه 772دادســراى عمومى و انقالب ویژه رسیدگى به جرائم 
رایانه اى مشهد در تشریح دیگر ابعاد این پرونده گفت: «دو متهم دستگیر 
شده پس از حضور در دادسرا بدون هیچ مقاومتى صراحتاً به جرم خود 
اعتراف کردند و هر دو براى ادامه تحقیقات با قرار متناسب قضائى راهى 

زندان شدند.»
قاضى مقنى باشى افزود: «طبق بررســى هاى انجام شده کارشناسان 
پلیس فتا درخصوص تراکنش هاى صورت گرفته مشــخص شد که 
متهمان تاکنون مبلغ 75میلیون تومــان ازطریق تحریک و ترغیب 
شهروندان به عمل منافى عفت از آنان کالهبردارى کرده اند که اکنون 
رقم 15میلیون تومان از مبالغ واریزشده با حضور 20مالباخته در دادسرا 
مشخص شــده و مابقى این رقم مربوط به ده ها شاکى دیگر است که 
به دلیل حفظ آبرو حاضر به مراجعه به دادســرا و شــکایت از متهمان 

نشده اند.» 

3 مرد با شناسایى طعمه هایشان که فروشنده خودروهاى لوکس 
بودند اقدام به ربودن آنها و سرقت خودروهایشان مى کردند.

روز 14 آبان ماه ســال جارى مردى با مراجعه به کالنترى 147 
گلبرگ تهران اعالم داشت که چند نفر به بهانه خرید خودروى 

سوارى اش اقدام به ربایش وى و نهایتاً سرقت خودرو کردند. 
با تشکیل پرونده مقدماتى با موضوع سرقت به عنف توأم با آدم 
ربایى و به دستور بازپرس شعبه هفتم دادسراى ناحیه 27 تهران، 
پرونده براى رسیدگى در اختیار پایگاه چهارم پلیس آگاهى تهران 

بزرگ قرار گرفت.
شــاکى به کارآگاهان گفت: «براى فروش یک دستگاه خودرو 
اپتیما به مبلغ 170 میلیون تومان، اقدام به درج آگهى در سایت 
دیوار کرده بودم؛ 30 مهرماه طى تماس تلفنى، دو نفر جوان به 
عنوان خریدار براى بازدید خودرو به درمنزلم آمدند و ماشین را 
بازدید کردندو 14آبان براى خرید به در منزل آمدند و براى تنظیم 
قولنامه به داخل پارکینگ ســاختمان رفتیم، که ناگهان آنها با 
تهدید چاقو و شوکر مرا به داخل صندوق عقب خودرو انداختند و از 
ساختمان خارج شدند و پس از طى مسافتى، مرا از ماشین به بیرون 

پرتاب کردند و با سرقت خودرو از محل دور شدند.»
کارآگاهان با بررسى پرونده هاى مشابه موفق به شناسایى یک 
فقره سرقت مشابه ناموفق در منطقه تهرانپارس شدند. شاکى آن 
پرونده در اظهاراتش به کارآگاهان عنوان داشت: «پس از درج 
آگهى فروش یک دستگاه خودرو در سایت دیوار، روز 14 شهریور 
ماه امسال  دو نفر براى بازدید و خرید خودرو به مغازه بنده آمدند 
که با سوء استفاده از خلوتى مغازه ناگهان با چاقو و شوکر به سمت 
من حمله ور شدند که در همین زمان یکى از همکارانم که به مغازه 
برگشته بود به کمکم آمد و سارقان بدون آنکه موفق به سرقت 

شوند، به سرعت از مغازه خارج و متوارى شدند.»
مغازه این فرد مجهز به دوربین مداربسته بود و بالفاصله تصاویر 

لحظه سرقت توسط کارآگاهان مورد بازبینى قرار گرفت و شاکى 
پرونده سرقت خودرو اپتیما در خیابان گلبرگ، پس از مشاهده 

تصاویر سارقان آنها را مورد شناسایى قرار داد. 
کارآگاهان با بهره گیرى از تصاویر به دســت آمده از سارقان، 
سرانجام موفق به شناسایى یکى از مجرمان سابقه دار در زمینه 
سرقت هاى خشن به نام «علیرضا.ج»  25 ساله  شدند و پس از 
شناسایى مخفیگاه وى این متهم تحت مراقبت هاى نامحسوس 
پلیســى قرار گرفت و نهایتاً پس از رؤیت خودروى مسروقه در 
محل، علیرضا در 24 آذر ماه دستگیر شد و صراحتاً به مشارکت 
در ســرقت خودرو اعتراف کرد و افزود که طراح اصلى سرقت 
شوهرخاله اش به نام «جالل . ب»  45 ســاله بوده و سرقت را 
با همراهى یکى دیگر از دوســتانش به نام «مسعود»24 ساله 
انجام داده است. مســعود نیز پس از شناسایى، در همان منطقه 
اتابک دستگیر شد و ضمن اعتراف به سرقت، اظهارات علیرضا 
در خصوص نقش جالل را در این سرقت تأیید کرد. سرانجام با 
شناسایى مخفیگاه جالل در منطقه تهرانپارس، او نیز در ساعت 
یک بامداد دیروز شنبه 25 آذر ماه امســال دستگیر و به پایگاه 

چهارم پلیس آگاهى تهران بزرگ منتقل شد. 
رئیس پایگاه چهارم پلیس آگاهى تهران بزرگ، با اعالم این خبر 
گفت: «متهمین در همان تحقیقات اولیه صراحتاً به سرقت همراه 
با آدم ربایى یک دســتگاه اپتیما در منطقه گلبرگ و همچنین 
سرقت ناموفق در منطقه تهرانپارس اعتراف کردند و هر دو شاکى 
پرونده نیز پس از مواجهه حضورى، صراحتــًا متهمان را مورد 
شناسایى دقیق خود قرار دادند.» ســرهنگ کارآگاه فخرالدین 
افراسیابى اعالم داشت: «متهمین براى تحقیقات و صدور قرار 
قانونى، به دادسراى ناحیه 27 اعزام و با صدور قرار قانونى براى 
انجام تحقیقات تکمیلى در اختیــار پایگاه چهارم پلیس آگاهى 

تهران بزرگ قرار داده شدند.»

رئیس کل دادگســترى آذربایجان شرقى گفت: 
دادگاه پزشک تبریزى به زودى برگزار مى شود.

حجت  االسالم والمسلمین حکمت على مظفرى 
آخرین وضعیت پرونده پزشک تبریزى که متهم به 
قتل دو نفر از اعضاى خانواده خود است را تشریح 
کرد. وى با بیان اینکه پاســخ استعالم از پزشکى 
قانونى درخصوص دو نفر از خانواده پزشک تبریزى 
واصل شده است، ابراز داشت: استعالم انجام شده و 
تحقیقات تکمیلى نیز در حال پایان است وبه زودى 
دادگاه مربوطه برگزار مى شــود. وى افزود: بعداز 
درخواست وکالى این پزشک، آزمایشات جدیدى 

در رابطه با ادعاى مطروحه انجام شد.
گفتنى است کیفرخواست پرونده پزشک تبریزى 
در اواسط فروردین ماه ســال جارى صادر شد و 

چهارم مهرماه جلسه رســیدگى به این پرونده در 
شعبه 3 دادگاه کیفرى یک تبریز برگزار شد.

مهر مــاه ســال گذشــته و در ایام عــزادارى 

اباعبدا...(ع) بود که خبرى از یک پزشک تبریزى 
به نام «علیرضا صلحى» مــردم را بهت زده کرد: 
مسمومیت شدید اعضاى خانواده پزشک تبریزى 
با غذاى نذرى و کشته شدن مادربزرگ و نامزد او 
و مســمومیت و تنگى نفس مادر، پدر و برادر این 
پزشــک جوان بعد از خوردن غذاى مسموم.  در 
بررسى هاى به عمل آمده مشــخص شد گرچه 
مرگ این مقتوالن بر اثر مسمومیت رخ داده ولى 
بر خالف ادعاهاى مطرح شــده، پاى هیچ غذاى 
نذرى در میان نبوده است و در تحقیقات به عمل 
آمده مشخص شد که علیرضا، شخصًا مبادرت به 
تهیه غذا از یکى از کترینگ هاى شهر تبریز کرده 
و غذاى مسمومى که باعث مرگ این دو زن شده، 

به هیچ وجه، نذرى نبوده است.

سرقت خودروهاى لوکس با شگرد  آدم ربایى

رئیس کالنتــرى 134 تهران از دســتگیرى دو 
خانم جوان در سعادت آباد که سارق خودرو پرشیا 

بودند، خبر داد.
ســرهنگ على پرویزى اظهار داشت: مأموران 
گشــت کالنترى، پنج شنبه شــب گذشته حین 
گشتزنى در میدان فرهنگ سعادت آباد مشاهده 

کردنــد دو دختر جوان کنــار خیابــان در کنار 
خودروى پرشیا ایســتاده اند. وى افزود: دو خانم 
جوان اظهــار کردند بنزین خودرو تمام شــده و

 مجبور بــه توقف هســتند. مأمــوران پس از 
مظنون شــدن به آها و اوضاع و احوال صحنه، 
اســتعالم از خودرو به عمل آوردند که مشخص 

شد سرقتى اســت.رئیس کالنترى 134 اظهار 
داشــت: خانم هاى جوان گفتند خودرو را از پسر 
جوانى گرفته اند و از ســرقتى بودن آن اطالعى 
ندارند. سرهنگ پرویزى گفت: پرونده به همراه 
متهمان به پایــگاه دوم پلیس آگاهى ارســال 

شد. 

دادگاه پزشک تبریزى به زودى برگزار مى شود

دختران پرشیا دزد به دام افتادند

رئیس پلیس آگاهى استان قم از مردم خواست 
کالهبــردار حرفه اى کــه ده میلیــارد ریال 
تحت عناوین مختلف از جمله خواســتگارى 
از مردم کالهبردارى کرده بود را شناســایى

 کنند.
ســرهنگ احمد کرمى اظهارداشــت: متهم 
شناسایى شده از طریق اخذ تسهیالت بانکى، 
خواستگارى و شرکت در پروژه هاى تحقیقاتى 
و... از 12 نفر مبلغ ده میلیارد ریال کالهبردارى 
کرده و متوارى شــده بود که توســط پلیس 
آگاهى اســتان قم شناســایى و دستگیر شد. 
وى با بیان اینکه اغلــب این کالهبردارى ها 
در تهران صورت گرفته اســت، گفت: متهم 
داراى چهار فقره ســابقه کیفرى بــه اتهام 
جعل عنــوان مشــاغل علمــى، ارگان هاى 
دولتــى و ادعــاى اعمــال نفــوذ در برخى 

دستگاه هاست.
رئیس پلیس آگاهى اســتان قم خاطر نشان 
کرد: وى عمده ســوژه هاى خود را در فضاى 
مجازى شناســایى و از آنهــا کالهبردارى 
مى کرد که نهایتًا پس از دستگیرى به همراه 
پرونده متشکله تحویل مرجع قضائى استان 
شد. سرهنگ کرمى گفت: براساس خواسته 
دادیارى شعبه دادستانى دادسراى عمومى و 
انقالب شهرســتان قم مبنى بر انتشار تصویر 
بدون پوشــش متهم، مالباختگان مى توانند 
در صورت شناســایى وى از طریق شــماره 
تلفن هــاى 0252182715، 0252182739 
و 0252182749 به پلیس آگاهى استان قم 

اطالع دهند.

کالهبردارى میلیاردى 
خواستگار قالبى

حادثه عجیبى که ساکنان یک ساختمان را وادار به شکایت کرد

بسیارى از مردم براى کمک به «هانیه» فداکار اعالم 
آمادگى کرده اند؛ هانیه هنگام نجات خواهر خود در 

زلزله کرمانشاه قطع نخاع شد.
هانیه، دختر 13 ساله ســاکن روستاى «تایشه اى» 
سرپل ذهاب، شب زلزله 21 آبان، پس از ویران شدن 
خانه شان، در اوج فداکارى و ایثار به داخل خانه نیمه 
ویران دوید و خواهر سه ساله  اش «هدى» را از زیر 
آوار نجات داد اما هنــگام خروج خودش زیر تیرآهن 
ماند و قطع نخاع شد. هم اکنون مادر هانیه در تهران، 
برادرش در همدان و خود نیز در بیمارستان کرمانشاه 
بسترى اســت و پدر وى هم کار بنایى را رها کرده و 
مدام در حال تردد بین تهران، همدان و کرمانشاه براى 

مراقبت از همسر، پسر و دختر مصدوم خود است.
پیشنهاد شده بود که هانیه براى ادامه زندگى و مراقبت 
به خانه سالمندان منتقل شود اما غیرت پدر اجازه نداد و 
حاضر نشد از حاال گرد بزرگسالى بر چهره این کودك 

قهرمان بنشیند.
پس از پخش گــزارش این بزرگ کــودك فداکار، 
پیشنهادهاى زیادى براى کمک به این دختر قهرمان 
از اقصى نقاط کشور ارائه شده است و همچنان این 

پیشنهادها ادامه دارد.
جمعه شــب پس از پخش گزارش مربوط «هانیه 
فداکار» از صدا و سیما، شریعتى استاندار خوزستان و 
محسن مهرعلیزاده استاندار اصفهان در تماس هاى 
جداگانه، هزینه درمان کودك فداکار 14 ساله را در 
یکى از بیمارستان هاى اهواز و اصفهان به صورت 

کامل پذیرفتند.
منصور شیشــه فروش، مدیر کل مدیریت بحران 
اســتاندارى اصفهان هم گفت: در تماس تلفنى با 
مدیریت بحران کرمانشاه آمادگى استان اصفهان براى 
اقامت و درمان هانیه اعالم شد.همچنین دو بانک نیز 
براى ساخت مسکن براى خانواده هانیه اعالم آمادگى 

کردند. درویش وند، مدیر عامل پاالیشگاه کرمانشاه 
هم اعالم آمادگى کرد تا هزینه درمان یا ساخت خانه 

را متقبل شود.
شکرى، مدیرعامل کارخانه فوالد کرمانشاه هم پدر 
هانیه را استخدام و قبول کرد هزینه درمان و تحصیل 

هانیه را هم متقبل شود. 
شمارى از خّیران نیز اقداماتى براى جمع آورى کمک 

به خانواده هانیه را آغاز کرده اند.

اصفهان هم به موج کمک ها براى بازگرداندن سالمتى نوجوان فداکار کرمانشاهى پیوست 

بخاطر «هانیه»
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اى مردم، انسان هر مقدار که ثروتمند باشد، باز از خویشاوندان 
خــود بى نیــاز نیســت کــه از او  با زبــان و دســت دفــاع کنند. 
خویشــاوندان انســان، بزرگ ترین گروهى هســتند که از او 
حمایت مى کننــد و اضطــراب و ناراحتــى او را مى زدایند و در 

هنگام مصیبت ها نسبت به او، پرعاطفه ترین مردم هستند.
موال على (ع)

جواد نصرى- شهردار فالورجان

شهردارى فالورجان براساس مصوبه شــماره 5/263 مورخ 96/08/10 شوراى محترم اسالمى شهر 
فالورجان در نظر دارد زمین دفتر کار و پارکینگ مینى بوس واقع در ترمینال مسافربرى خود را با شرایط 

مشروحه ذیل به متقاضیان واجد شرایط به مدت یک سال شمسى به صورت اجاره واگذار نماید.
- مورد اجاره شامل: 

1- زمین دفتر کار به مساحت تقریبى 107 مترمربع و پارکینگ مینى بوس به مساحت تقریبى 3066 
مترمربع مى باشد که قیمت پایه اجاره براساس قیمت کارشناسى ماهیانه مبلغ 27/000/000 ریال معادل 

دو میلیون و هفتصد هزار تومان مى باشد که باالترین مبلغ پیشنهادى برنده مزایده خواهد بود.
2- شرکت کنندگان باید آخرین قیمت پیشنهادى خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 

96/10/05 به دبیرخانه حراست شهردارى تحویل نمایند.
3- کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

4- شرکت کنندگان مى بایست داراى مجوز از سازمان حمل و نقل و پایانه ها باشند.
5- هزینه چاپ آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد.

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتى www.falavarjan.ir مراجعه فرمایید.

آگهى تجدید مزایدهنوبت دومنوبت دوم

مسعود منتظرى نجف آبادى- شهردار نجف آباد

موضوع و اعتبار مناقصه: عملیات خرید سنگ قبور آرامستان شهردارى نجف آباد به همراه حکاکى و تحویل در 
آرامستان نجف آباد یا شعاع حداکثر پنج کیلومترى آن، با اعتبارى به مبلغ 5/220/000/000 ریال بدون تعدیل و 

ما به التفاوت، طبق مشخصات و شرایط موجود در مدارك مناقصه.
شرایط شرکت در مناقصه: شرکت کنندگان باید توانایى و رزومه کارى مرتبط و همچنین ماشین آالت متناسب 

با موضوع مناقصه را به تشخیص فرد کارشناس و مطلع شهردارى دارا باشند.
مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: از واجدین شرایط دعوت مى شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت 
اسناد مناقصه، تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 96/10/05 به امور قراردادهاى شهردارى نجف آباد مراجعه 

نمایند.
شرکت کنندگان باید مبلغ 261/000/000 ریال به عنوان ضمانت شرکت در مناق صه را طى فیش واریزى به حساب 
سپرده شماره 0104544150002 شهردارى نجف آباد و یا معادل آن را ضمانتنامه معتبر بانکى ارائه نمایند. برندگان 

اول، دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
سایر اطالعات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است و شهردارى نجف آباد در رد یا قبول یک یا کلیه 

پیشنهادات مختار مى باشد. 

آگهى مناقصه نوبت  دومنوبت  دوم

سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان

سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان در نظر دارد نسبت به فروش امالك خود مطابق 
لیست زیر از طریق مزایده اقدام نماید. متقاضیان شرکت در مزایده جهت بازدید از امالك و 
دریافت اسناد مى توانند از تاریخ نشر آگهى به سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان 
واقع در زرین شهر- بلوار جانبازان- جنب مرکز معاینه فنى خودرو مراجعه و یا با شماره تلفن 
03152236973 تماس حاصل نموده و پیشنهادات خود را تا پایان وقت ادارى مورخ 96/10/12 
به دبیرخانه سازمان تحویل نمایند. الزم به ذکر است سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله 

در اسناد مزایده مندرج است.
1- یک قطعه زمین کارگاهى واقع در شهر چرمهین- بلوار آیت اله حاج رحیم ارباب پالك 118 

هر کدام به مساحت 180 مترمربع
2- یک قطعه زمین مسکونى واقع در شهر ورنامخواست- بلوار شهید شاهمرادى کوچه اقبال 

به مساحت 241 مترمربع 

آگهى تجدید مزایده نوبت اولنوبت اول

شهردارى کلیشاد و سودرجان به استناد مصوبه شوراى اسالمى شهر در نظر دارد 
عملیات پیاده روسازى معابر سطح شهر را از اعتبارات سال 96 و براساس فهرست 
بهاى ابنیه ســال 96 به پیمانکار واجد صالحیت از طریــق مناقصه واگذار نماید. 
پیشنهاد دهندگان مى توانند جهت دریافت برگ آگهى و ضمائم مربوطه یا اطالعات 
بیشتر تا آخر وقت ادارى روز شنبه مورخ 96/10/09 به شهردارى کلیشاد و سودرجان 

مراجعه نمایند.
تلفن: 24- 37484023- 031

شهردارى پیربکران به استناد مصوبه شــوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد 
نسبت به اجاره جایگاه عرضه گاز طبیعى CNG واقع در ضلع شرقى میدان امام 
خمینى از طریق مزایده عمومى و براساس قیمت کارشناسى انجام شده اقدام نماید.
لذا از کلیه متقاضیان دعوت مى شود جهت کســب اطالعات بیشتر و دریافت 
اسناد مزایده حداکثر ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهى نوبت دوم به دبیرخانه 

شهردارى مراجعه نمایند.

آگهى مناقصه نوبت دوم

آگهى مزایده

چاپ دومچاپ دوم

نوبت اولنوبت اول

 على ساعدى- شهردار کلیشاد و سودرجان

مهدى دوستى- شهردار پیربکران 

جواد نصرى- شهردار فالورجان

شهردارى فالورجان در نظر دارد به اســتناد مصوبه 5/386 مورخ 96/09/09 شوراى محترم اسالمى 
شهر فالورجان زمین واقع در جنب پارك ساحلى ناحیه یک شهردارى فالورجان را جهت نصب کانکس 
مطبوعاتى به قیمت کارشناسى و با شرایط ذیل به متقاضیان واجد شرایط به صورت اجاره بهاء به مدت 

یکسال شمسى واگذار نماید.
1) قیمت پایه اجاره ماهیانه براساس قیمت کارشناسى مبلغ 1/760/000 ریال مى باشد که باالترین مبلغ 

پیشنهادى برنده مزایده خواهد بود.
2) متقاضیان مى بایست آخرین قیمت پیشنهادى خود را حداکثر تا آخر وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 

96/10/05 به دبیرخانه حراست شهردارى ارسال نمایند.
3) کلیه هزینه ها از جمله مالیات، بیمه، عوارض شهردارى، ارزش افزوده، چاپ آگهى و... به عهده برنده 

مزایده مى باشد.
4) شهردارى (کمیسیون) در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتى www.falavarjan.ir مراجعه فرمایید.

آگهى مزایدهنوبت دوم نوبت دوم 
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تالش براى احداث نیروگاه 
خورشیدى در غرب استان

معاون فرماندار چادگان گفت: در حال پیگیرى براى 
احداث نیـروگاه خورشـیدى غـرب اسـتان اصفهان 

درشهرستان چادگان هستیم.
کـورش موگوئـى افـزود: ایـن نیـروگاه در زمینى به 
مساحت پنج هکتار احداث خواهد شد که براى تولید 
500 تا 600 کیلووات بـرق درحدود دو میلیارد تومان 

هزینه احداث دارد.

مدیران تشریفاتى نمى خواهیم
حجت االسالم حسن دهشیرى، امام جمعه اردستان 
گفت: یکسـرى مدیران آویـزان داریم که کسـى نه 
جرأت برکنـارى آنهـا را دارد و نه خود کنـار مى روند 
و دسـتگاه اجرایى کشـور باید این مدیـران آویزان را 

کنار بزند.

رونمایى ازسامانه«مدیریت 
مصرف آب» در دانشگاه صنعتى

از سامانه هوشمند مدیریت مصرف آب وبهره بردارى 
از شـبکه آبرسـانى و آبیـارى، طراحـى و اجرا شـده 
توسـط محققان دانشـگاه صنعتى اصفهان رونمایى 

شد.
مهـدى قیصـرى، عضـو هیئـت علمـى دانشـکده 
کشـاورزى دانشـگاه صنعتى اصفهان با بیان این که 
در این طرح، طراحى و ساخت سخت افزارهاى سامانه 
هاى مدیریتى، برنامه هاى نرم افزارى و مدلسـازى 
مورد نیاز براى مدیریت وآنالیز عملکرد شـبکه هاى 
آبرسـانى و آبیارى تهیه و بصورت عملیاتى اجرا شده 
است، بیان داشت: این طرح در راستاى توسعه سامانه 
هاى مدیریت هوشـمند مصرف آب و بهـره بردارى 
ازشـبکه آبرسـانى، بعنوان یک فعالیت بین رشته اى 
از علـوم بـرق، الکترونیـک، مکانیـک، کشـاورزى، 
کامپیوتر و مهندسى آب در مدت چهار سال به انجام 

رسید.
وى، امکان اضافه شـدن این سـامانه به شبکه هاى

 آبرسـانى و آبیـارى موجـود وافزایـش ارزش افزوده 
بـه سـرمایه گـذارى هـاى قبلـى را از مهمتریـن 
ویژگى هاى این سـامانه عنوان کرد و افزود: سامانه 
هوشـمند بهره بـردارى از شـبکه آبرسـانى،  قابلیت 
کاربرد در شبکه هاى آب شرب، صنعت و فضاى سبز 

شهرى را دارد.

برگزارى المپیاد تکنسین هاى 
ایران درنصف جهان

سومین دوره المپیاد تکنسین هاى ایران  در اصفهان 
برگزارشد.سـومین دوره المپیـاد تکنسـین هـاى

 ایران  بصـورت هماهنگ بـا75 نفر در چهار شـاخه 
لـوازم خانگـى، موبایـل و تبلـت، دسـتگاه هـاى 
تهویه مطبـوع و لوازم صوتـى و تصویـرى در محل 
سـالن سـنجش الکترونیک شـهر اصفهـان برگزار 

شد.
دانشـمند، رئیس اداره سـنجش و ارزشـیابی مهارت 
اداره کل آمـوزش فنی و حرفـه اي اسـتان اصفهان 
گفت: اسـامى نفرات برتر آزمون کتبـى که به مرحله 
ملى راه پیدا مـى کنند، امـروز 26 آذر ماه در سـامانه 
مدیریـت مسـابقات ملـى و بیـن المللـى بـه آدرس

 skill.irantvto.ir بازگذارى می شود.

موافقت وزیر راه با 
آسفالت شدن محور شرق اصفهان

نماینـده شاهین شـهر، میمـه و برخـوار در مجلـس 
شـوراى اسـالمى گفـت: وزیـر راه و شهرسـازى 
بـا بهسـازى بخشـى از محـور شـرق اصفهـان ، 
از مسـیر حبیب آبـاد در شهرسـتان برخـوار موافقت 

کرد.
حسـینعلى حاجى دلیگانى اظهارداشت: این عملیات 
بهسازى شـامل روکش آسـفالت محور حبیب آباد – 

اصفهان به طول 10 کیلومتر است.
وى اعتبار مورد نیاز این قطعه از محور شرق اصفهان 

را پنج میلیارد تومان پیش بینى کرد.

خبر

مدیر کل امور عشایر استان اصفهان گفت: با اجراى طرح 
افزایش زنجیره تولید گوشت قرمز، عشایر از شش هزار 

تن به تولید 11 هزار تن گوشت در سال دست یافته اند.
مختار اسفندیارى افزود: این طرح با هدف امنیت غذایى، 
تحقق اهداف طــرح اقتصاد مقاومتى، حفــظ مراتع و 
جنگل ها، افزایش کیفیت گوشــت قرمز و جلوگیرى از 

واردات بى رویه گوشت اجرا شده است.
وى گفت: عشایر یک میلیون راس دام سبک دارند که با 
اجراى این طرح، تا کنون 20 هزار راس دام سبک تحت 
پوشش قرار گرفته است و در صورت افزایش اعتبار، 30 

هزار راس دام دیگر در این طرح قرار مى گیرند. 

اسفندیارى با اشــاره به اختصاص ســاالنه 45 میلیارد 
ریال براى اجراى این طرح افــزود: هم اکنون در حدود 
300 پروار بندى کوچک و بزرگ با بیش از 500 خانوار 
عشایرى در استان فعا هســتلند که در صورت افزایش 
اختصاص اعتبار، میزان تولید گوشت به 14 هزار تن در 

سال افزایش خواهد یافت. 
مدیر کل امور عشایرى استان اصفهان با اشاره به واردات 
بى رویه گوشت قرمز هم گفت: با تولید گوشت در جامعه 
عشایرى کشور و تولید ســاالنه درحدود 200 هزار تن 
گوشت قرمز در کشــور، حذف واردات بى رویه گوشت 

ضرورى به نظر مى رسد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهــان گفت: از 
ابتداى امسال تا کنون 120 وقف جدید در اصفهان به ثبت 
رسیده است. حجت االســالم رضا صادقى اظهار داشت: 
بیشترین وقف ها در زمینه امور قرآنى، کمک به دانش آموزان 
بى بضاعت، کمک به مساجد، تکایا و حسینیه ها، خیرات و 
مبرات و همچنین براى روضه خوانى حضرت سیدالشهدا(ع) 
و موکب هاى اربعین بوده است. وى افزود: یکى از مهم ترین 
وظایف اداره اوقاف و امور خیریه، اجراى امینانه نیات واقفان 
نیک اندیش و همچنین صیانت از حقوق موقوفات و واقفان 
خیراندیش است و در این راستا موفق شده از 31 هزار و 644 
رقبه اى که در استان اصفهان به ثبت رسیده، براى 9 هزار 

و 541 رقبه ســند مالکیت اخذ کند. مدیرکل اوقاف و امور 
خیریه استان اصفهان با بیان اینکه بسیارى از موقوفات در 
روستاهاى اصفهان هســتند، گفت: اداره کل اوقاف سعى 
کرده تا با همکارى بنیاد مســکن اســتان، براى سرعت 
بخشیدن اخذ اسناد مالکیت موقوفات موجود در روستاهایى 
که در داراى طرح هادى هستند، اقدامات الزم را انجام دهد.

وى خاطرنشان کرد: 12 روستاى استان اصفهان به صورت 
شش دانگ وقف هستند که اســناد آنها به نام وقف صادر 
شده است. وى افزود:روستاهاى اسپیدان نطنز، کبوتر آباد، 
جوزدان و برآن شمالى و... از جمله این روستاها محسوب 

مى شوند.

120 وقف جدید 
به ثبت رسید

افزایش5000ُتنى تولید گوشت 
توسط عشایر 

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان گفت: اولین برگ سه 
جلدى ثبت شده در این مجموعه، نام مقدس فاطمه بوده 

و این نام همچنان صدرنشین اوراق و  دفاتر است.
حسین غفرانى کجانى اظهار داشت: شوراى ثبت وقایع 
حیاتى در استان اصفهان، والدت را در هر 15 روز و وفات 
را تا 10 روز پس از آن ثبت مى کند و دقیق ترین آمارهاى 
فوت و و الدت در اســتان در 99درصدموارد وقایع ثبت 

مى شود.

وى در خصوص جمعیت آینده اســتان ابراز نگرانى کرد 
و گفت: آینده جمعیت دچــار ابهام اســت و نگرانى از 
وضعیت جمعیت در آینده وجــود دارد. وى افزود:بیش 
از 70 درصد جمعیت فعلــى در موقعیت پنجره طالیى 
قرار دارند، اما جمعیت به ســمت پیرى رفته و نیاز است 
تا نظام  برنامه ریزى فکرى در این باره بیندیشد تا دچار 

مشکل نشویم.
مدیرکل اداره ثبت احوال اســتان اصفهان عنوان کرد: 

48 درصد جمعیت بین 30 تا 60 ســال هستند و اگر چه 
اکنون جمعیت کمى به نظر مى آید، اما با کاهش جمعیت 
گروه اول و انتقال گروه بعد به سالمندى در سال 1420، 
اگر در بهترین حالت جمعیــت قرار بگیریم، باز هم دچار 

مشکل خواهیم شد.
وى اضافه کرد: رواج فرهنگ  زندگى بهتر با فرزند کمتر، 
تک فرزندى، مشکالت نازایى، باال رفتن سن ازدواج در 

مردان 29 و زنان 25 سال، از علل این مشکل هستند.

آینده مبهم جمعیت استان اصفهان
تا سال 1420 با مشکل کمبود جمعیت مواجه مى شویم

نماینده مــردم گلپایگان و خوانســار در 
مجلس شوراى اسالمى گفت: با متوقف 
کردن آبگیرى ســد کوچرى، ســنگ 
نگاره تاریخى و قدیمى «صورت فلکى 
ســرطان» کوچرى از آب بیــرون آمده 

است.
علــى بختیــار بــا اشــاره به کشــف 
ســنگ نگاره هاى کوچرى از این سد در 
شهرستان گلپایگان اظهار داشت: بیش 
از یک سال است که براى نجات سنگ 
نگاره ها مکاتباتى بــا وزارت نیرو انجام 

گرفته و براى نجات بخشى سنگ نگاره ها ادامه آب گیرى متوقف شده است. وى افزود:در حال حاضر 
بخشى از این سنگ نگاره ها از زیر آب بیرون آمده اند که یکى از آن ها «صورت فلکى سرطان»  است.
وى افزود: با توجه به توقف آب گیرى، ســطح آب پایین آمده و برخى از سنگ نگاره ها از آب بیرون 

آمده اند.
بختیار بیان داشت: از مسئوالن میراث فرهنگى درخواست دارم این قضیه را جدى بگیرند و براى آن 

هر چه زودتر اقدام کنند.
وى با اشاره به سنگ نگاره هایى که درتنگه غرقاب گلپایگان نیز وجود دارد، خاطرنشان کرد: در این 
منطقه سنگ نگاره هاى قدیمى بیش از هفت هزار سال پیش وجود دارد و در این مورد هم شناسایى 

شده است. 

سنگ نگاره تاریخى کوچرى گلپایگان
 از آب بیرون آمد

مدیر حوادث و فوریت هاى پزشکى استان 
اصفهان گفت: با توجه به مشکالت فصل 
زمستان، 140 پایگاه اورژانس اصفهان 
در طرح زمســتانه در حالــت آماده باش 

قرار دارند.
غفور راستین اظهار داشت: در حال حاضر 
حدود 140 پایگاه اورژانس اصفهان تقریبأ 
به صورت آماده باش بــراى طرح امداد 

زمستانه به فعالیت مشغول هستند
وى بــا اعــالم اینکــه آمبوالنس هــا 
و پایگاه هــاى اورژانــس مجهــز بــه 

امکانات زمســتانى شــده اند، بیان داشــت: تمام واحدهاى امدادى اورژانس پیش بیمارستانى در 
ایام زمســتان به صورت 24 ســاعته و ویژه براى خدمات به مصدومان در حالــت آماده باش قرار 

دارند.
وى ادامه داد: دو پایگاه اورژانس در سطح استان در کنار همکاران پلیس، هالل احمر و سایر ارگان هاى 

امدادرسان به صورت 100درصد، جاده و شهر را پوشش مى دهند.
راستین خاطرنشــان کرد: هماهنگى هاى الزم صورت گرفته تا در صورت لزوم مانند مواقع برف و 
بوران، از پایگاه هاى فوریت هاى پزشــکى به عنوان مکانى براى اسکان اضطرارى در راه ماندگان و 

مصدومان استفاده شود.

امداد زمستانى 
با 140 اورژانس پیش بیمارستانى 

فرمانده انتظامى شهرســتان نجف آباد 
گفت: در عملیات ماموران پلیس آگاهى 
فرماندهى انتظامى این شهرستان، چهار  
ســارق اماکن خصوصى دســتگیر و به 
سرقت 130 میلیون ریال اموال مسروقه 

اعتراف کردند.
ســرهنگ محمدرضا خدا دوست اظهار 
داشت: در پى وقوع چندین فقره سرقت 
از اماکن خصوصى شهرستان، موضوع به 
صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس 

آگاهى این فرماندهى قرار گرفت.
وى افزود: در همین راستا واحدهاى گشت انتظامى این فرماندهى به صورت ویژه، فعال و پس از انجام 
تحقیقات گسترده و اقدامات تخصصى، سرانجام هویت چهار ســارق سابقه دار که در این سرقت ها 

دست داشتند را به دست آوردند.
فرمانده انتظامى شهرســتان نجف آباد ادامه داد: با شناســایى ســارقان، ماموران طى هماهنگى 
با مقــام قضائى، در یــک عملیــات غافلگیرانه هر چهــار ســارق را در مخفیگاه خود دســتگیر 

کردند.
وى تصریح کرد: در تحقیقات صورت گرفته، متهمان به سرقت اماکن خصوصى به ارزش 130 میلیون 
ریال اعتراف کردند که در این خصوص پرونده تشــکیل و همگى براى سیر مراحل قانونى تحویل 

مراجع قضائى شدند.

انهدام باند سارقان اماکن خصوصى 
درنجف آباد 

چهل و یکمین نمایشــگاه تخصصى دستاوردهاى صنعت 
هسته اى کشــور در دانشگاه آزاد اســالمى واحد نجف آباد 
مقابل دانشکده مهندســى فنى با چیدن روبان مخصوص 
توسط دستیار ویژه و رئیس سازمان انرژى اتمى ایران و دیگر 
مسئوالن رسماً افتتاح شد و تا 29 آذرماه سال جارى هر روز 
از ساعت 8 تا 12 و 13 و 30 دقیقه تا 16 و 30 دقیقه پذیراى 

عالقه مندان به بازدید از این نمایشگاه است.
دستیار ویژه رئیس سازمان انرژى اتمى در مراسم افتتاح این 
نمایشگاه با گرامیداشت یاد و خاطره شهداى هسته اى به ویژه 
شهید شهریارى گفت: سازمان انرژى اتمى مأموریت هاى 
حاکمیتى که تولید انرژى پاك، پرتودهى و سالمت براى تولید 

رادیو داروهاى پرمصرف و... است را عهده دار است.
اصغر زارعان با بیان اینکه دشمن در پى متوقف کردن پیشرفت 
اتمى و تأثیرگذارى آن در بقیه صنایع است، افزود: دشمن در 
این راســتا همه تالش هاى خود را به کار بسته، ولى موفق 
نبوده است و کارشناســان و متخصصان انرژى اتمى کشور 
خوشبختانه با ایستادگى توانستند براى این سازمان افتخار و 

اقتدارآفرین بوده و اقدامات خوبى را به انجام برسانند.
وى با بیان اینکه دستگاه هاى سانتریفیوژ فقط براى غنى سازى 
نیست، گفت: سانتریفیوژها داراى کاربردهاى مختلفى بوده و 
در چهار سال گذشته به دلیل تحریم، ما مجبور بودیم براى رفع 
نیاز در این راستا اقدام کنیم و متخصصان هسته اى توانستند 
ظرف مدت شش ماه این ماشین ها را طراحى کنند و بسازند و 

100 درصد خودکفا شدیم.
زارعان مى گوید: براساس سفارش هاى وزارتخانه هاى نفت و 
بهداشت و... این خدمات به آنان ارائه شده و همچنان استمرار 

خواهد داشت.
دســتیار ویژه رئیس ســازمان انرژى اتمى  اظهار داشــت: 
جمهورى اســالمى ایران از نادر کشــورهایى است که در 

عرصه هاى مختلف هسته اى مى درخشد.
وى ادامه داد: امروز جمهورى اسالمى ایران به دلیل عدم اعتماد 
به بیگانگان و نگاه درون زا، خوشبختانه چرخه سوخت را از ابتدا 
تا انتها داراست و مى تواند انواع مجتمع هاى سوخت را بسازد 
که نمونه هایى هم در نمایشگاه دستاوردهاى صنعت هسته اى 
به نمایش گذاشته شده است و 100 درصد چرخه سوخت بومى 
شده و ما عالوه بر نیاز داخل، مى توانیم صادرات داشته باشیم.

زارعان از صدور 70 تن آب ســنگین اراك در سال گذشته 
خبر داد و گفت: سال گذشته 70 تن آب سنگین اراك با برند 
و مخازن ایرانى به چند کشور صادر شد که البته کارخانه آب 

سنگین 2 اراك سالیانه، 20 تن آب سنگین تولید مى کند.
وى با اشاره به برجام هم گفت: در برجام زمینه هاى بین المللى 

فراهم و برخى از خألها پوشش داده شد. 
دستیار ویژه رئیس سازمان انرژى اتمى کشور خاطر نشان کرد: 
ما سالیانه 50 تن اورانیوم را از دل خاك برداشت کرده و کارخانه 
تولید کیک زرد در اردکان یزد عملیاتى شد تا بتواند سنگ را از 

اورانیوم جدا کند که بسیار مهم است.
زارعان تأکید کرد: ما باید روى پاى خود ایستاده و آنچه نیاز 
داریم را با دانش بومى بسازیم و خوشبختانه امروز شتاب ما در 
هسته اى بیش از گذشته بوده و در 20 فروردین سال آینده، 
20 فرآیند جدید ارائه خواهد شد و مى بینید در سال جارى چه 

کارهایى کرده ایم.
وى گفت: انرژى اتمى از اکتشاف، استخراج و تبدیل به سوخت 
و مجتمع هاى سوخت مأموریت خود را دنبال مى کند و باید در 

حوزه هاى مختلف اثرگذار باشیم.
عضور کارگروه برجام همچنین گفــت: برجام یک توافق 
بین المللى است که همه باید به آن پایبند باشند و در حقیقت 

آمریکا نگران برجام نیست بلکه نگران اجماع کشورهاست.
■■■

رئیس دانشــگاه آزاد اســالمى واحــد نجف آبــاد هم در 
ســالن چمران با خیرمقدم به میهمانان گفــت: این اولین 
بار است که نمایشــگاه تخصصى دســتاوردهاى صنعت 
هسته اى کشور در یک واحد دانشــگاه آزاد اسالمى برگزار

 مى شود. 
مهران مجلسى گفت: در دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد 
هم اکنون 25 هزار دانشجو  زیر نظر هزار و 200 استاد تمام 

وقت و نیمه وقت فعالیت دارند و ما با 11 مرکز پژوهشــى در 
کشور پیشتاز هستیم. 

وى آمادگى دانشگاه آزاد اســالمى واحد نجف آباد را براى 
راه اندازى دانشــکده تحقیقات هسته اى اعالم کرد و گفت: 
این ظرفیت در دانشگاه آزاد اســالمى واحد نجف آباد وجود 
دارد تا بتوانیم در پیشبرد اهداف صنعت هسته اى کشور نقش 

داشته باشیم. 
■■■

امام جمعه نجف آباد هم با قدردانــى از برگزارکنندگان این 
نمایشگاه گفت: تحقیق و پژوهش، کار ریشه اى و اصلى در 
کشور است و علیرغم همه کارهاى خوبى که در این راستا در 
کشور انجام شده، اما ما هنوز از چشم انداز 20 ساله عقب هستیم 

و باید به کارها سرعت بیشترى بدهیم. 
حجت االسالم و المسلمین مصطفى حسناتى افزود: امروز 
دیگر دارایى ما نفت، ذخایر معدنى و ... نیســت بلکه دارایى 
ما نیروى انسانى داناست که باید از آنها استفاده شود که این 

جوانان در جهان نام ایران را برجسته کرده اند. 
■■■

رئیس دفتر نمایندگى ولى فقیه در دانشگاه هاى آزاد استان 
اصفهان نیز در این مراســم گفت: ما بعد از پیروزى انقالب 
اسالمى، به نوعى یک خط ضداستکبارى و ضد استعمارى را 

در ایران اسالمى شاهدیم. 
حجت االسالم والمسلمین عباسعلى حیدرى اظهار داشت: 
دانشمندان هسته اى در طول دهه گذشته در بحث هسته اى 
برایمان افتخارآفرین بودند و البته در این راه بهترین عزیزانمان 

را هم از دست دادیم. 

در مراسم افتتاح نمایشگاه دستاوردهاى هسته اى در اصفهان عنوان شد:

 20 فرآیند جدید هسته اى رونمایى مى شود
ساسان اکبرزاده
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 معاون عمران روســتایى بنیاد مسکن انقالب اسالمى 
اســتان اصفهان گفت: صدور ســند بــراى موقوفات 
روستایى استان اصفهان در دســتور کار قرار دارد و در 
حال حاضر نیــز520 موقوفه در صف صدور ســند قرار

 دارد.
على کریمى با اشــاره به اینکه در حال حاضر 12 درصد 
از مردم اســتان اصفهان در روستاها ســاکن هستند، 
اظهار داشــت: باید توجه داشت که اســتان اصفهان با 
توجه به شــرایط جمعیتى و نســبت هاى تعریف شده 
در خصوص ســکونت مردم در شــهرها و روســتاها، 
جزو استان هاى کم جمعیت روســتایى کشور به شمار 

مى رود.
وى در ادامه با اشــاره به اینکه در حال حاضر از بیش از 
هزار و 833 روستاى استان اصفهان، در 121 روستا ملک 
موقوفه وجود دارد، اظهارداشت: تاکنون به دنبال اجراى 
طرح هادى در روستاهاى زیر 20 خانوار استان اصفهان 
براى 959 موقوفه روســتایى در اســتان اصفهان سند 

مالکیت تک برگى صادر شده است.
وى با بیان اینکه در حــال حاضر نیــز 520 پرونده در 
خصوص موقوفات روستایى اســتان اصفهان در صف 
انتظار صدور سند قرار دارد، اضافه کرد: این اسناد نیز در 

آینده نزدیک محقق مى شود.

مدیر کل راهدارى و حمل ونقل جاده اى استان اصفهان، 
اصفهان را پایتخت حمل و نقل کشور اعالم کرد و گفت: 
پرتردد ترین محورهاى کشور در بخش ناوگان عمومى 
متعلق به این استان است.   داریوش امانى افزود:این استان 
همچنین در تعداد پایانه هاى بار و مسافر، مجتمع هاى بین 
راهى و میزان کاالى جا به جا شده رتبه اول کشور را دارد. 
وى با اشــاره به اینکه میزان تصادفات جاده اى استان از 
ابتداى امســال تاکنون درحدود 6/5 درصدکاهش یافته 
اســت، گفت: امیدواریم با تجهیــز دوربین هاى نظارت 
تصویرى و کنترل سرعت، این میزان نیز کاهش یابد. مدیر 
کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان اصفهان تعداد 

پایانه هاى مسافربرى استان را 25و تعداد پایانه هاى حمل 
و نقل کاال را هشت عدد اعالم کرد و گفت: در سال آینده 
نیز قرار اســت دو پایانه در شهرستان زرین شهربا اعتبار 
300میلیارد تومان و پایانه بزرگ اصفهان در شاهین شهر  
با اعتبار 800 میلیارد تومان توســط بخش خصوصى به 

بهره بردارى برسد.
وى با اشاره به اینکه 10 درصد از ناوگان حمل و نقل کاال 
و 10 درصد از رانندگان کشور در استان اصفهان فعالیت 
مى کنند،افزود: بیش از 60 هزار راننده و 40 هزار ناوگان 
بار در استان وجود دارد که نشــان از  جایگاه باالى این 

استان در حمل و نقل کاالى کشور دارد.

520موقوفه روستایى اصفهان 
درانتظار صدور سند

وجود25پایانه مسافربرى 
در استان

مشارکت163میلیاردى خّیرین 
اصفهانى در حوزه بهداشت

معـاون بهداشـتى دانشـگاه علـوم پزشـکى اسـتان 
اصفهـان از کمک هـاى 163 میلیـارد تومانـى 
مجمـع خّیریـن سـالمت اسـتان اصفهان خبـر داد 
وگفت:حمایت هاى مجمع خیرین از پروژه هاى حوزه 
سالمت، بیش از ارقام ذکر شـده است چراکه بخش 
عمده اى ازکمک هاى خیران به  صورت غیررسـمى 
بوده و از سال تاکنون، کمک هاى خیرین سیرصعودى 

داشته است.
کمال حیدرى با تأکید بر اینکه در صورتى که به جاى 
صـرف هزینه بـراى سـاخت بیمارسـتان ها و درمان 
بیماران، در راستاى پیشـگیرى از بیمارى ها تالش و 
هزینه شود، نتایج بهترى به دست مى آید، افزود: تنها 
با توجه به پیشگیرى است که هزینه هاى کالن بخش 

درمان کاهش مى یابد.

فروش ویژه 
در بازارهاى روز کوثر

مدیر عامل سـازمان میادین و سـاماندهى مشـاغل 
شـهرى شـهردارى اصفهان گفت: به مناسبت شب 
یلدا، طرح فروش ویژه در بازارهاى روز کوثر از 26 آذر 

ماه(امروز) تا یکم دى ماه اجرا مى شود.
اصغرکشـاورزراد اظهارداشـت: بـه مناسـبت شـب 
یلـدا اجناس بازارهـاى روز کوثـر با تخفیـف ویژه به 

شهروندان عرضه مى شود.

خبر

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 هیأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان 
هاى فاقد سند رسمى مســتقر در وا حد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشــند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 

تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
ردیف 1- برابر رأى شماره 139660302023000990 مورخ 1396/08/30 خانم بتول آغا مجید به 
شماره شناسنامه 58113 کدملى 1281678457 صادره از اصفهان فرزند محمدحسین بر ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 221/80 مترمربع مفروزى از پالك شــماره 5838- اصلى واقع در 
بخش 3 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت مشاعى اولیه محرز گردیده است. بدیهى است در صورت 
انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار 
نوبت اول: 96/09/11 تاریخ انتشــار نوبت دوم: 96/09/26 م الف: 28002 صفائى- رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /9/241
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه اجرایى قانون تعیـین 

تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند 
رسمى مســتقر در واحد ثبتى شهرســتان فالورجان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز 
گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در 
دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه هاى نصف جهان و عصر اصفهان آگهى مى شــود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشــند ، مى توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از 
اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع صالح قضایى 
تقدیم نمایند .بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض ، طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد .
1 - راى شــماره 13966030200702665 مورخ 96/07/22 اکبر نصر اصفهانى فرزند محمدعلى 
نسبت به 199,20 سهم مشاع از 298,80 سهم ششدانگ یکباب خانه به مساحت 256,95 مترمربع 
پالك شــماره 238 فرعى از یک اصلى واقع در کارالدان بخش 9 ثبــت اصفهان که متقاضى خود 

مالک رسمى است.
2 - راى شــماره 13966030200702666 مورخ 96/07/22 مرضیه زارع چاوشــى فرزند عباس 
نسبت به 99,60 سهم مشاع از 298,80 سهم ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 256,95 مترمربع 
پالك شــماره 238 فرعى از یک اصلى واقع در کارالدان بخش 9 ثبــت اصفهان که متقاضى خود 

مالک رسمى است.
3 - راى شــماره 139660302007002942 مورخ 96/08/16 محسن اسماعیل زاده فرزند حسن 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه مخروبه به مساحت 240,50 مترمربع پالك شماره 79 فرعى از 386 
اصلى واقع در قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى سیف 

اله حسن زاده قهدریجانى.
4 - راى شــماره 139660302007002944 مورخ 96/08/16 ابوالقاسم قاسمى فالورجانى فرزند 
عبدالعظیم نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 131,50 مترمربع پالك شماره 413 اصلى 
واقع در ششدربلندى فالورجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى 

عباسعلى کیانى.
5 - راى شــماره 139660302007002945 مورخ 96/08/16 کبرى خدادادى درچه پیازى فرزند 
محمد نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 550,35 مترمربع پالك شماره 7 فرعى از 662 
اصلى واقع در اراضى جنوبى کوه دنبه بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شــده از مالک 

رسمى حسن آقاجانى یزدآبادى.
6 - راى شــماره 139660302007002946 مــورخ 96/08/16 طاهره رمضانى ممســنى فرزند 
غالمحسین نسبت به ششدانگ یکباب خانه نیمه ساز به مساحت 188,96 مترمربع پالك شماره 41 
اصلى واقع در سهلوان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى مهدیقلى 

باقریان سهلوانى.
7 – راى شــماره 139660302007002947 مورخ 96/08/17 ابراهیم صفرى کلیشــادى فرزند 
کریم نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 146,10 مترمربع پالك شماره 19 اصلى واقع در 

کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى عباس صفرى کلیشادى.
8 - راى شماره 139660302007002948 مورخ 96/08/17 اصغر صادقى کلیشادى فرزند یداله 
نسبت به ششــدانگ یکباب تعمیرگاه به مساحت 82,27 مترمربع پالك شــماره 19 اصلى واقع در 

کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى غالمعلى دهقان.
9 - راى شماره 139660302007002949 مورخ 96/08/17 اصغر صادقى کلیشادى فرزند یداله 
نسبت به ششدانگ یکباب تعمیرگاه و مغازه متصله به مســاحت 63,37 مترمربع پالك شماره 19 
اصلى واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شــده از مالک رسمى غالمعلى 

دهقان.
10 - راى شــماره 139660302007003015 مورخ 96/08/27 جواهر عابدى درچه فرزند عبداله 
نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به  مســاحت 276,80 مترمربع پالك شماره 20 
فرعى از 667  اصلى واقع در اراضى کوه دنبه  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از 

مالک رسمى محمدحسن آقاى نجفى زاده.
11 - راى شــماره 139660302007003016 مورخ 96/08/27 زهرا عابدى درچه فرزند عباس 
نسبت به یک دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به  مساحت 276,80 مترمربع پالك شماره 20 
فرعى از 667  اصلى واقع در اراضى کوه دنبه  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از 

مالک رسمى محمدحسن آقاى نجفى زاده.
12 - راى شــماره 139660302007003017 مورخ 96/08/27 زهره عابدى درچه فرزند عباس 
نسبت به یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به  مساحت 276,80 مترمربع پالك شماره 
20 فرعى از 667  اصلى واقع در اراضى کوه دنبه  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده 

از مالک رسمى محمدحسن آقاى نجفى زاده.

13 - راى شــماره 139660302007003018 مورخ 96/08/27 مریم عابدى درچه فرزند عباس 
نسبت به یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به  مساحت 276,80 مترمربع پالك شماره 
20 فرعى از 667  اصلى واقع در اراضى کوه دنبه  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده 

از مالک رسمى محمدحسن آقاى نجفى زاده.
14 – راى شماره 139660302007003020 مورخ 96/08/27 امید نصر اصفهانى فرزند محمدعلى 
نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به  مساحت 146,95 مترمربع پالك شماره 557 

فرعى از یک  اصلى واقع در کارالدان  بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
15 - راى شماره 139660302007003022 مورخ 96/08/27 سمیرا نصر اصفهانى فرزند ابراهیم 
نسبت به دو دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به  مساحت 146,95 مترمربع پالك شماره 557 

فرعى از یک  اصلى واقع در کارالدان  بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
16 - راى شماره 139660302007003023 مورخ 96/08/27 خلیل نصر اصفهانى فرزند محمدعلى 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به  مساحت 172,80 مترمربع پالك شماره 557 فرعى از یک  اصلى 

واقع در کارالدان  بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
17 - راى شماره 139660302007003024 مورخ 96/08/27 رضا ابوالقاسمى فرزند ناصر نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به  مســاحت 292,50 مترمربع پالك شماره 405  اصلى واقع در گارماسه  

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى رحمت اله یزدانى.
18 - راى شماره 139660302007003025 مورخ 96/08/27 حسینعلى ریاحى فالورجانى فرزند 
حیدرعلى نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به  مســاحت 173,40 مترمربع پالك شماره 15  اصلى 
واقع در فالورجان  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى قنبرعلى کیانى 

فالورجانى.
19 - راى شــماره 139660302007003026 مورخ 96/08/27 رحمت اله سلمانیان قهدریجانى 
فرزند حسین نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به  مســاحت 307,70 مترمربع پالك شماره 692 
فرعى از 385  اصلى واقع در قهدریجان  بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.

20 - راى شماره 139660302007003028 مورخ 96/08/27 حسین سعیدى باغ ابریشمى فرزند 
على نسبت به سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه نیمه تمام به  مساحت 389,19 مترمربع 
پالك شماره 24  اصلى واقع در باغ ابریشم  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک 

رسمى مرتضى سعیدى باغ ابریشمى.
21 - راى شماره 139660302007003029 مورخ 96/08/27 شــهناز حیدرى فرزند محمدعلى 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه نیمه تمام به  مساحت 389,19 مترمربع پالك 
شماره 24  اصلى واقع در باغ ابریشــم  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک 

رسمى مرتضى سعیدى باغ ابریشمى.
22 - راى شماره 139660302007003032 مورخ 96/08/27 حمیدرضا ترابى مفرد فرزند روزعلى 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به  مساحت 151,95 مترمربع پالك شماره 2707 
فرعى از 667  اصلى واقع در بلوار شفق  بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.

23 - راى شــماره 139660302007003033 مورخ 96/08/27 مجید ترابى مفرد فرزند روزعلى 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به  مساحت 151,95 مترمربع پالك شماره 2707 
فرعى از 667  اصلى واقع در بلوار شفق  بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.

24 - راى شــماره 139660302007003034 مورخ 96/08/27 محسن مرادى قهدریجانى فرزند 
قربانعلى نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 275,80 مترمربع پالك شماره 759 فرعى از 
385  اصلى واقع در قهدریجان  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى 

نوروز کاظم زاده.
25 - راى شــماره 139660302007003035 مورخ 96/08/27 زهرا جعفرزاده قهدریجانى فرزند 
رضا نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 212,82 مترمربع پالك شماره 51 فرعى از 385  
اصلى واقع در قهدریجان  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شــده از مالک رسمى سید 

محمد هاشمى.
26 - راى شماره 139660302007003036 مورخ 96/08/27 مرضیه پالیزبان فرزند على نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 277,27 مترمربع پالك شماره 946 فرعى از 385  اصلى واقع 
در قهدریجان  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حیدرعلى و رجبعلى 

صفرزاده و غیره.
27 - راى شماره 139660302007003037 مورخ 96/08/27 غالمرضا پالیزیان فرزند على نسبت 
به 97,17 سهم مشاع از 281,72 سهم ششــدانگ دوباب خانه به مساحت 281,72 مترمربع پالك 
شــماره 385  اصلى واقع در قهدریجان  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک 

رسمى حسن مرادى.
28 - راى شــماره 139660302007003038 مورخ 96/08/27 الهه توکلى حسین آبادى فرزند 
حسین نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 124,30 مترمربع پالك شماره 122 فرعى از 23  

اصلى واقع در حسن آباد  بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
29 - راى شــماره 139660302007003039 مورخ 96/08/27 صدیقه طالبى نجف آبادى فرزند 
عبدالرحیم نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 237,30 مترمربع پالك شماره 38 فرعى 
از 24  اصلى واقع در باغ ابریشــم  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

سید احمد میرلوحى.
30 - راى شــماره 139660302007003040 مورخ 96/08/27 رضا دوســتى شــرودانى فرزند 
رمضانعلى نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 156,43 مترمربع پالك شماره 415  اصلى 

واقع در کروچ  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى محمود اربابیان.
31 - راى شــماره 139660302007003041 مورخ 96/08/27 رضا دوســتى شــرودانى فرزند 
رمضانعلى نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 157,60 مترمربع پالك شماره 415  اصلى 

واقع در کروچ  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى محمود اربابیان.
32 - راى شماره 139660302007003042 مورخ 96/08/27 رمضانعلى دوستى شرودانى فرزند 
امیر نسبت به ششدانگ یکباب خانه و مغازه به مساحت 225,60 مترمربع پالك شماره 415  اصلى 

واقع در کروچ  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى محمود اربابیان.
33 - راى شماره 139660302007003043 مورخ 96/08/27 مهدى صفارى قهدریجانى فرزند 
تقى نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 265,45 مترمربع پالك شماره 386  اصلى واقع 
در قهدریجان  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شــده از مالک رسمى مرتضى صفارى 

قهدریجانى.

34 - راى شــماره 139660302007003044 مورخ 96/08/27 غالمحســین بهاءلو هوره فرزند 
حسین نسبت به ششــدانگ یکباب خانه نیمه تمام به مساحت 153,20 مترمربع پالك شماره 459 
فرعى از 24  اصلى واقع در باغ ابریشــم  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک 

رسمى محمدرضا باقرصاد.
35 - راى شماره 139660302007003045 مورخ 96/08/27 مجتبى الیاسى علیشاهدانى فرزند 
ذوالفقار نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 381,07 مترمربع پالك شماره 514  اصلى واقع 

در علیشاهدان  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ذوالفقار الیاسى.
36 - راى شــماره 139660302007002350 مورخ 96/06/19 فاطمه صفرى کلیشــادى فرزند 
کریم نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 179,08 مترمربع پالك شماره 19  اصلى واقع در 

کلیشاد  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى عباس صفرى کلیشادى.
37 - راى شــماره 139660302007002941 مورخ 96/08/16 رمضان على نیان جوزدانى فرزند 
مانده على نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 100,23 مترمربع پالك شماره 65 فرعى 
از 24  اصلى واقع در باغ ابریشــم  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

قربانعلى نادرى.
38 - راى شــماره 139660302007003019 مورخ 96/08/27 ابراهیم توکلى فرزند غالمحسین 
نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به  مســاحت 179,07 مترمربع پالك شــماره 15  اصلى واقع در 
فالورجان  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شــده از مالک رســمى علیرضا رستگار 

اصفهانى.
39 - راى شماره 139660302007003046 مورخ 96/08/29 سید مرتضى امین جواهرى فرزند 
سید حسن نسبت به ششدانگ یکدرب باغ به مساحت 7096,92 مترمربع پالك شماره 423  اصلى 

واقع در بندارت  بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
40 - راى شــماره   139660302007002995  مورخ   96/08/23  آقاى /خانم حســینعلى زمانى 
فرزند نوروزعلى     نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ   یکبابخانه      به مساحت  76,96   مترمربع 
پالك شــماره   115  فرعى از  23  اصلى واقع در   حســن آباد بخش 9 ثبت اصفهــان مالک اولیه  

رجبعلى صفرى
41- راى شماره   139660302007002994  مورخ   96/08/23  آقاى /خانم سمیرا قاسمى على 
آبادى فرزند اسمعیل     نسبت به ســه دانگ مشاع از ششــدانگ   یکبابخانه      به مساحت  76,96   
مترمربع پالك شماره   115  فرعى از  23  اصلى واقع در   حســن آباد بخش 9 ثبت اصفهان مالک 

اولیه  رجبعلى صفرى
42- راى شــماره  139660302007000798 مورخ  96/02/28   آقاى /خانم غالمرضا محمودى 
برام فرزند تارازى    نســبت به ششدانگ   یکبابخانه      به مســاحت 141,62 مترمربع پالك شماره 

فرعى از  19  اصلى واقع درجعفر آباد    بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  خدارحم هدایت
43-راى شماره   139660302007002794  مورخ   96/07/29  آقاى /خانم رضوان عباسیان فرزند 
نعمت اله      نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ   یکبابخانه      به مساحت  215,75   مترمربع پالك 
شماره   847 فرعى از  1اصلى واقع در   کارالدان  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  خود متقاضیه

44-راى شماره 139660302007002926مورخ 96/08/14آقاى/خانم مرادعلى علیمرادى فرزند 
حسین نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 174,67متر مربع پالك شماره   فرعى از 411 اصلى 

واقع در شرودان بخش9ثبت اصفهان مالک اولیه حسین دولت آبادى
45- راى شماره 139660302007003009مورخ 96/08/24آقاى/خانم  امراله دعقانى حبیب آبادى 
فرزند حسین  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت  154,44  متر مربع پالك شماره   154فرعى 

از  37   اصلى واقع در   حبیب آباد  بخش9ثبت اصفهان مالک اولیه حسین دهقانى 
46- راى شماره 139660302007003010مورخ 96/08/24آقاى/خانم محمد محمودى برام فرزند 
فتاح    نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت   99,92 متر مربع پالك شماره   فرعى از 19    اصلى 

واقع در جعفر آباد  بخش9ثبت اصفهان مالک اولیه اکبر جعفرى 
47- راى شماره 139660302007002996مورخ 96/08/23آقاى/خانم ایرج محمدى فرزند محمد 
على   نسبت به ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت150,54    متر مربع پالك شماره   فرعى از  430   

اصلى واقع در مینادشت  بخش9ثبت اصفهان مالک اولیه محمدعلى محمدى 
48- راى شــماره 139660302007003007مورخ 96/08/24آقاى/خانم قربان شــاه محمدى 
ریاخونى فرزند محمد تقى   نســبت به ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 159,58   متر مربع پالك 

شماره   فرعى از  44   اصلى واقع در  ریاخون   بخش9ثبت اصفهان مالک اولیه مرادعلى نجفى 
49- راى شــماره 139660302007003004مــورخ 96/08/24آقاى/خانــم زهــرا جوانمردى 
قهدریجانى فرزند یداله  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 271,10   متر مربع پالك شماره   

فرعى از 385    اصلى واقع در  قهدریجان   بخش9ثبت اصفهان مالک اولیه حسین جمالى 
50- راى شــماره 139660302007003008مورخ 96/08/24آقاى/خانــم  مصطفى کاظم زاده 
قهدریجانى فرزند محمد  نســبت به ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت   373,15 متر مربع پالك 
شماره709و710   فرعى از  385   اصلى واقع درقهدریجان  بخش9ثبت اصفهان مالک اولیه  محمد 

کاظم زاده 
51- راى شــماره 139660302007003002مورخ 96/08/24آقاى/خانم محمد توکلى گارماسه 
فرزند علیرضا  نسب ت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت182,10    متر مربع پالك شماره 217  فرعى 
از 406    اصلى واقع در   گارماسه   بخش9ثبت اصفهان مالک اولیه نصراله توکلى تاریخ انتشار نوبت 
اول :  روز شنبه مـورخ 1396/09/11 تاریخ انتشار نوبت دوم : روز یک شنبه مورخ 1396/09/26 م 

الف: 817  اکبر پور مقدم - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان فالورجان / 9/279
مزایده

اجراى احکام دادگاه عمومى بخش مهردشت درنظر دارد درخصوص پرونده کالسه 95/303 اجرایى 
جلسه مزایده اى علیه ســیدعلى و سیدمسعود و سیدمحسن و ســیدمحمد همگى شفیعى فرزندان 
سیدرضا و ملکى جان زمانى و سیدمحمدشــفیعى فرزند سید حســن له خانم اقدس دهقان برگزار 
نماید که مشــخصات مال مورد مزایده حسب نظریه کارشناسى بشــرح ذیل مى باشد: یک دستگاه 
سوارى پراید بشماره انتظامى 21ج165 ایران 68 رنگ مشــکى مدل 1384 که با توجه به وضعیت 
کارکرد موتور و گیربکس الستیک و چرخ ها قیمت پایه کارشناسى 111/000/000 ریال برآورد مى 
گردد. جلسه مزایده در تاریخ 96/10/24 از ساعت 9الى11 صبح دردفتراجراى احکام دادگاه عمومى 
بخش مهردشت برگزار مى باشد که طالبین شــرکت درمزایده مى توانند 5روز قبل از تاریخ مزایده 
به دفتراجراى احکام مراجعه تا دســتوربازدید صادرگردد. ضمنا مزایده ازمبلغ ارزیابى شده شروع و 
برنده کسى است که ده درصد مبلغ ارزیابى را نقدا بهمراه داشــته باشد و باالترین قیمت را پیشنهاد 

نماید. توضیحًا کلیه هزینه هاى جانبــى مربوط به مزایده بعهده برنده مزایده مى باشــد. 6996/م 
الف،مدیراجراى احکام دادگاه عمومى بخش مهردشت9/513

 مزایده
شماره درخواست: 9610463742200015 شماره پرونده: 9309980351300799 شماره بایگانى 
شــعبه: 930238 مزایده اموال منقول- احتراما به موجب نیابت ارســالى از اجراى احکام شعبه 13 
دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان اصفهان آقاى على حجتى فرزند جعفر محکوم به پرداخت مبلغ 
504/925/165 ریال بابت خواسته و خسارت در حق آقاى شهرام خورشیدى فرزند على اصغر و مبلغ 
20/000/000 ریال بابت نیم عشــر اجرایى در حق صندوق دولت محکوم گردیده است لذا اجراى 
احکام این دادگاه نظر به توقیف تعداد 6 دستگاه اسپنسر تولیدى شرکت نفت در نظر دارد دستگاههاى 
توقیف شده را در تاریخ 1396/10/25 برابر با بیست و پنجم دى ماه سال نود شش از طریق مزایده 
به فروش مى رساند الزم به ذکر است که قیمت کل اموال توقیف شده طبق نظریه کارشناسى برابر 
با 592000000 ریال معادل پانصد و نود دو ملیون ریال مى باشــد. طالبین خرید مى توانند پنج روز 
قبل از مزایده از اموال واقع در ده کیلومترى بعد از باغبهادران جاده مجتمع رفاهى شــیدرخ (محل 
اســتقرار پمپ بنزین آقاى حجتى) بازدید نمایند مزایده از مبلغ ارزیابى شروع و برنده کسى است که 
حداقل ده درصد مبلغ ارزیابى شده در زمان مزایده را به همراه داشــته و باالترین قیمت را پیشنهاد 
نماید. مشخصات دستگاهها طبق نظریه کارشناس محترم دادگسترى آقاى علیخانى به شرح ذیل 
مى باشد: الف: دیسپنسر دو نازل بنزینى شماره سریال NA 00162 EB ب: اسپنسر دو نازل بنزینى 
 NA 00165 EB ج: دیسپنسر دو نازل بنزینى به شماره سریال NA 00164 EB به شماره سریال
د: دیسپنسر دو نازل بنزینى به شماره ســریال NA 00163 EB ه: دیسپنسر بنزینى چهار نازل به 
 NA 00131 EB و: دیسپنسر بنزینى چهار نازل به شماره سریال NA 00177 EB شماره سریال
با توجه به بازدید انجام شده و بررســى پرونده مربوطه و همچنین مشاهده قرارداد مربوط به فروش 
دستگاههاى دیسپنســر تولیدى شــرکت نفت ابزار و مطالبات خواهان براساس مدارك موجود در 
شرایط موجود هر دستگاه دیسپنسر دو نازل و چهار نازل به شماره سریال هاى فوق در شرایط کنونى 
به تربیت 88000000 ریال و 120000000 ریال ارزیابى میگردد و با عنایت به بازدید انجام شده از 
دیسپنسرهاى نصب شده در محل مجتمع رفاهى شــیدرخ تعداد 4 دستگاه دیسپنسر دو نازل از قرار 
هر دستگاه 88000000 ریال و 2 دستگاه دیسپنسر چهار نازل از قرار هر دستگاه 120000000 ریال 
که در مجموع قیمت کل 6 دستگاه دیسپنسر مبلغ 592000000 ریال ارزیابى میگردد. م الف: 1238 

شعبه اجراى احکام حقوقى دادگسترى بخش باغبهادران /9/521
احضار

شماره نامه: 9610113641901008 شماره پرونده: 9409983641901982 شماره بایگانى شعبه: 
942148 احضار متهم مســعود فاضلى فرزند على نقى- به این وســیله به جنابعالى ابالغ مى گردد 
آقاى 1- محمدصاد ق کیانرسى فرزند عنایت اله 2- محمدمهدى رنجبر فرزند حسین شکایتى علیه 
شما دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدى مطرح نموده که پس از ارجاع در شعبه سوم دادیارى دادسراى 
عمومى و انقالب لنجان به کالسه 942148 ثبت و تحت رســیدگى است بنا به اعالم و درخواست 
شاکى به لحاظ مجهول المکان بودن شما با استناد ماده 115 قانون آئین دادرسى دادگاه هاى عمومى 
و انقالب در امور کیفرى مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیر االنتشــار آگهى مى گردد تا جهت 
رسیدگى به اتهام و دفاع ظرف مهلت یکماه از تاریخ نشر آگهى در این شعبه حاضر شوید ضمن اعالم 
آدرس جدید خود از موضوع شــکایت بطور کامل مطلع شــده در صورت عدم حضور به موقع اقدام 
قانونى به عمل خواهد آمد. م الف: 1239 عباس زاده- دادیار شعبه سوم دادیارى دادسراى عمومى و 

انقالب شهرستان لنجان (زرین شهر) /9/522
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ دادخواست و ضمائم- محمد فتح اله گل دادخواســتى مبنى بر انتقال سند بطرفیت محمدرضا 
حمیدى که اعالم شــده مجهول المکان است تقدیم و به کالســه 498/96 در شعبه هفتم حقوقى 
شوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى 
دفتر شــورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت 
در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در روز دوشنبه مورخ 96/11/2 
ساعت 4/15 بعدازظهر در جلسه شــورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى 
دادخواســت و ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت وقت رســیدگى ابالغ شــده تلقى و شورا 
غیابًا رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 1237 شــعبه هفتم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک)  /9/523
حصر وراثت

مهــرداد هاشــمى نهجیرى داراى شناســنامه شــماره 389 به شــرح دادخواســت به کالســه 
2624/96ش ح/10 از این شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنیــن توضیح داده که 
شادروان على هاشــمى نهجیرى به شناســنامه 323 در تاریخ 78/1/30 اقامتگاه دائمى خود بدرود 
زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر و سه دختر و یک همسر 1- مهرداد 
هاشمى نهجیرى به ش.ش 389 نسبت با متوفى فرزند 2- پروین هاشمى نهجیرى به ش.ش 551 
نسبت با متوفى فرزند 3- پروانه هاشــمى نهجیرى به ش.ش 304 نسبت با متوفى فرزند4- پیمانه 
هاشمى نهجیرى به ش.ش 167 نسبت با متوفى فرزند 5- ســکینه سعیدى به ش.ش 44 نسبت با 
متوفى همسر  والغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى 
نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 28492 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان /9/526
حصر وراثت

نســرین ابراهیمى دســتگردى داراى شناســنامه شــماره 834 به شرح دادخواســت به کالسه 
2663/96ش ح/10 از این شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنیــن توضیح داده که 
شادروان اصغر ابراهیمى دستگردى به شناسنامه 789 در تاریخ 95/6/27 اقامتگاه دائمى خود بدرود 
زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به یک پسر و دو دختر 1- شهریار ابراهیمى 
دستگردى به ش.ش 20714 نســبت با متوفى فرزند 2- نیلوفر ابراهیمى به ش.ش 12301 نسبت 
با متوفى فرزند 3- نســرین ابراهیمى دســتگردى به ش.ش 834 نســبت با متوفى فرزند والغیر. 
اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى 
اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 28493 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان /9/527

معاون نظارت بر بهره بردارى شــرکت مهندسى آب و 
فاضالب کشور گفت: هفت مرکز استان کشور امسال در 
معرض بحران کمبود آب و 301 شهر در معرض تنش آبى 
هستند اما صرفه جویى 20 درصدى در مصرف آب این 

مشکالت را تا حد زیادى کاهش خواهد داد.
حمیدرضا تشیعى با بیان اینکه کشور وارد پانزدهمین سال 
پیاپى خشکسالى شده است، اظهار داشت: آخرین وضعیت 
بارش ها حاکى از میانگین 189 میلیمتر بارندگى از ابتداى 

سال آبى جارى را نشان مى دهد.
به گفته وى، مسائلى همچون خشک بودن اقلیم کشور، 
تأمین 55 درصد آب مورد نیاز از منابع زیرزمینى، بیالن 
منفى سفره هاى آب زیرزمینى و بارش هاى جوى، همگى 
از تداوم روند کم آبى و لــزوم مدیریت مصرف این ماده 

ارزشمند حکایت دارد.
تشیعى یادآور شد: پارســال 547 شهر کشور در معرض 
تنش آبى قرار داشــتند که بــا اقدامات کوتــاه مدت و 
اضطرارى نظیر تأمین و توزیع آب، با مشکل حاد مواجه 
نشــدند. وى ادامه داد: پیش بینى مى شود 301 شهر در 
تابســتان پیش رو با تنش آبى روبه رو باشــند و تولید و 

مصرف آبشان در وضعیت سر به سر قرار گیرد.
به گفته وى، نبود بارش هاى مناسب جوى در حوضه آبریز 
زاینده رود نیز سبب شده است اصفهان نیز همچنان در 

معرض تنش آبى قرار داشته باشد.
معاون نظارت بر بهره بردارى شــرکت مهندسى آب و 
فاضالب کشور سایر شــهرهاى مهم در معرض بحران 
کمبود آب را بوشهر، شیراز، مشهد، همدان و بندرعباس 

عنوان کرد.
تشیعى تصریح کرد: صرفه جویى 20 درصدى مردم در 

مصرف آب، همه این کمبودها و تنش هاى آبى را برطرف 
خواهد کرد و هر گونه قطعى آب و یا برقرارى سیستم نوبت 

بندى را به حداقل مى رساند.
وى افزود: براساس آمارها و به رغم بارندگى هاى تقریبًا 

مناسب، فقط 57 درصد ســدهاى کشور پر شده و در سد 
زاینده رود که تأمین کننده آب شرب منطقه مرکزى است، 

این میزان به کمتر از 40 درصد مى رسد.
تشیعى تأکید کرد: بیالن منفى سفره هاى آب و تأمین 55 

درصدى آب از منابع زیرزمینى یادآور این نکته است که 
حتى بارش هاى مناسب جوى نیز نمى تواند راهگشاى 
رفع تنش آبى در کشور باشد، بلکه باید با مدیریت مصرف، 

تغییر الگوهاى مصرف را در دستور کار داشته باشیم.

اصفهان،  همچنان در معرض تنش آبى
شهردار اصفهان با بیان اینکه قصد نداریم پروژه 
و کار جدیدى که بخواهدبر زمین بماند را آغاز 
کنیم، تأکید کرد: باید پروژه هایى که در گذشته 

تمام مى شده را به جایى برسانیم. 
قدرت ا... نوروزى افزود: ما به دنبال این هستیم 
کارهاى ناتمام دیگران که به دالیلى به پایان 
نرسیده و سبب نارضایتى هاى بسیارى شده را 
به اتمام برسانیم. وى اصفهان را صاحب ظرفیتى 
دانست که مى تواند به عنوان مرکز جهانگردى 
ایران مطرح شود و خاطرنشان کرد: در اصفهان 
که به عنوان شهرموزه و داراى تاریخ طوالنى 
و میراثى کهن مطرح اســت، داراى یک موزه 
و هتل هــاى پرتعداد چندســتاره براى اقامت 

توریست نیستیم.
نوروزى با تأکید بر اینکه ما براى بســتن درب 
مســاجد و فرهنگســراها و براى کوتاهى در 
ساخت و سازها در این موارد نیامده ایم، اضافه 
کرد: مــا هدفمان براى برنامه ریزى مســاجد 
و فرهنگسراهاســت تــا آنها را بــه مراکزى 
چندمنظوره بــراى بهره منــدى در تمام امور 
شهر تبدیل کنیم و آمده ایم تا از سرمایه هاى 
خودمان به طور صحیح اســتفاده شــود. وى 
ادامه داد:مگر شهردارى و شهر متعلق به مردم 
نبوده و پول مردم امانتى در دست ما نیست؟ ما 
مى خواهیم مســاجد، مرکزى بــراى انجام 

کارهاى فرهنگى باشد.

شهردار اصفهان :
قصد ندارم پروژه اى را که 
روى زمین بماند، آغاز کنم
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برگزارى سومین دوره 
«فیلمنامه خوانى» از دى ماه 

رئیـس دفتـر تخصصـى سـینماى اصفهـان گفت: 
سـومین دوره «فیلمنامـه خوانـى» از 12 دى ماه در 
دفترتخصصى سینماى سازمان فرهنگى- تفریحى 

شهردارى اصفهان برگزار مى شود.
مصطفى حیدرى اظهار داشت: جلسـات این دوره از 
12 دى ماه و به صورت هفتگى، سه شـنبه ها و همراه 
با نشست و گفتمان گروهى میان استاد و هنرجویان 

برگزار مى شود.
وى با بیـان اینکه در هر جلسـه حداکثـر دو فیلمنامه 
کوتـاه خوانش و مـورد نقـد و ارزیابى قـرار مى گیرد، 
افزود: در پایان دومین دوره نشست ها، در صورت تأیید 
استاد و شوراى فیلمنامه دفتر، فیلمنامه هاى برگزیده 
براى تولیـد از طـرف سـازمان فرهنگـى، اجتماعى 
و ورزشـى شـهردارى اصفهـان حمایـت خواهنـد

 شد.

موافقت با واگذارى2 فروند 
بالگرد امدادى به اصفهان

کمـال حیـدرى، معـاون بهداشـتى دانشـگاه علـوم 
پزشکى اصفهان از مجوز وزارت بهداشت در خصوص 
واگذارى دو فروند بالگرد امدادى به اسـتان اصفهان 
خبر داد و گفت: درصدد هسـتیم تا بـه کمک خیران 
نیک اندیـش، دو بانـد را بـه بهره بردارى برسـانیم تا 
در آینـده اى نزدیـک از ظرفیـت ایـن واحـد امدادى 

بهره مند شویم.

خبر

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان 
گفت: در طرح امداد زمســتانه، 40 پایگاه امدادى هالل 
احمر به صورت جاده اى، کوهســتانى و هوایى به مردم 

خدمات ارائه مى کنند.
داریوش کریمى اظهار داشت: این طرح به صورت رسمى 
از امروز آغاز مى شود و تا 26 اسفند در 40 پایگاه امدادى 

ادامه خواهد داشت.
وى افزود: 40 پایگاه امدادى هالل احمر استان اصفهان 
در قالــب پایگاه هاى جاده اى، کوهســتانى و هوایى به 

صورت آماده باش کامل هستند.
معاون امداد و نجات هالل احمر استان اصفهان با بیان 

اینکه اقداماتى در زمینه افزایش آگاهى نجاتگران انجام 
شده است، ابراز داشــت: آنها با آمادگى کامل و گذران 
دوره هاى باز آموزى، براى کمک به مصدومان و در راه 

ماندگان در پایگاه ها مستقر شده اند.
کریمى پیرامون بــه روز کردن تجهیــزات و امکانات 
پایگاه هاى امدادى زمستانه، تصریح کرد: تمام تجهیزات 
این پایگاه ها به روز است و نیروها با آمادگى100درصد 

براى امدادرسانى حاضر هستند.
وى با اشــاره به خدمت رسانى شــبانه روزى امدادگران 
گفت: درحدود 200 نفر پرسنل اصلى و نجاتگر به صورت 

شبانه روزى در پایگاه ها حضور دارند.

معاون امور باغبانى ســازمان جهاد کشــاورزى استان 
اصفهان گفت: سرماى نابهنگام سال گذشته، عامل بروز 
خسارات فراوان به بافت میان بافتى درختان انار در سطح 
استان شد و تولید انار را از لحاظ کیفى و کّمى کاهش داد.

محمدمهدى حداد تصریح کرد:  خســارت ها به باغات 
تنها از طریق صنــدوق بیمه محصوالت کشــاورزى 
پرداخت مى شــود و در سال گذشــته پس از یخ زدگى 
باغات، مهلت بیمــه درختان را تا پایــان آذر ماه تمدید 
کردیم تا باغ هاى انــار بتوانند محصول خــود را بیمه 

کنند.
وى گفت: از لحاظ کیفى و کّمى به محصوالت کشاورزى 

خساراتى وارد شد که در نتیجه آن،  از هشت هزار و 600 
هکتار از باغ هاى انارى که در ســطح اســتان بود و در 
ســال هاى قبل بالغ  بر 140 هزار تن انار از آنها برداشت  
شده بود، امســال تنها  100 هزار تن انار برداشت  شده 

است.
معاون امور باغبانى ســازمان جهاد کشــاورزى استان 
اصفهان با اشاره به فرصت توسعه کاشت گیاهان دارویى 
نیز گفت: وزارت جهاد کشــاورزى براى تولید گیاهان 
دارویى اهمیت ویژه اى قائل اســت و به فعاالن عرصه 
پرورش گیاهان دارویى تسهیالت ارزان قیمت پرداخت 

مى کند.

یخ زدگى، عامل کاهش 
تولید انار در استان 

آماده باش کامل
 40 پایگاه امدادى هالل احمر 

فرمانده انتظامى شهرســتان اصفهــان از مصالحه 
68 درصدى پرونده هاى قضائى توســط کارشناسان 

مشاوره کالنترى هاى این شهرستان خبرداد.
 ســرهنگ حســن یاردوســتى اظهــار داشــت: 
بــا تــالش کارشناســان واحدهــاى مشــاوره و 
مــددکارى کالنترى هاى شهرســتان اصفهان، 68 
درصد پرونده هــاى قضائى به مصالحه ختم شــده

 است.
وى افزود: اوج لذت مشــاوران ایــن واحدها، لحظه 
سازش طرفین پرونده و به پایان رسیدن درگیرى ها 

در بین آنهاست.
فرمانده انتظامى شهرســتان اصفهان بیان داشــت: 
بیشــتر پرونده هاى ارجاع شده، به واحدهاى مشاوره 
و مــددکارى کالنترى هــاى ایــن فرماندهــى به 
ترتیب خانوادگى، حقوقى و نزاع اســت که با تالش 
کارشناسان و مشاوران این پرونده ها سیر نزولى پیدا 

کرده است.
وى وجــود دوایــر مشــاوره در کالنترى هــا را 
ضــرورى دانســت و افــزود: تــالش همــراه با 
ســرعت عمــل و همچنیــن تیزبینــى و ذکاوت و 
اســتفاده از فن بیان قوى، از جمله مواردى اســت 
که مشــاوران به کار گرفته و این رونــد در کاهش 
ســیر پرونده هاى ارجاعى به دادســرا تأثیر مستقیم

 دارد.

مصالحه 60درصدى پرونده هاى قضائى
رئیس مجمــع نمایندگان اصفهــان گفت: در  در کالنترى ها

تقسیم بندى هاى توسعه اشــتغال در روستاها، 
ســهم اصفهان از 1/5 میلیارد دالر، تنها 3/04 

درصد در نظر گرفته شده است. 
حجت االسالم والمسلمین  ناصر موسوى الرگانى 
اظهار داشــت: من به این مقدار اعتراض کردم 
و عنوان کردم ســهم اصفهان نسبت به دیگر 
استان ها و نیز از لحاظ جمعیت و وسعت اصفهان 

کم است.
رئیس مجمع نمایندگان اصفهان تصریح کرد: 
البته عنوان کردند که این مقدار سهم براساس 
جمعیت روستایى اســت.وى با بیان اینکه تنها 
استان هاى خراســان رضوى و خراسان شمالى 
جذب بیشترى نسبت به دیگر استان ها داشتند، 
ادامه داد: همچنین در این جلســه، مقرر شــد 
نمایندگان مجلس با مسئوالن استانى پیرامون 
جذب سریع تر این مبلغ براى اشتغال در روستاها 

صحبت کنند.
حجت االسالم والمسلمین  ناصر موسوى الرگانى 
با بیان اینکه در روســتاها این تسهیالت براى 
اشتغال در نظر گرفته شده است، افزود: حداقل 
این وام، صــد میلیون تومــان و حداکثر آن دو 
میلیارد تومان اســت، البته این تسهیالت براى 
طرح ارائه داده شده توسط سرمایه گذار است. وى 
گفت: 10 درصد از وامى که در اختیار اســتان ها 
قرار مى گیرد، براى صنعت قالیبافى اســت که 
فردى مى توانــد کارگاه قالیبافــى ایجاد کند و 

درحدود 20 نفر قالیباف را مشغول به کار کند.

سهم3درصدى اصفهان از 
وام اشتغال روستایى

حصر وراثت
ماه منیر رجائى ریزى داراى شناسنامه شماره68 به شرح دادخواست به کالسه 2407/96ح/10 
از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان على قدسى 
به شناســنامه 1983 در تاریخ 1396/7/12 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به یک دختر و یک همسر 1- سوگل قدسى به ش.ش 46568 
نســبت با متوفى فرزند 2- ماه منیر رجائى ریزى به ش.ش 68 نسبت با متوفى همسر والغیر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى 
اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شــورا 
تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 28494 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان / 9/528
حصر وراثت

عباس ضرغام فرد به شرح دادخواســت به کالسه 2664/96 از این شــورا درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان ماه منیر ســپه پور به شناسنامه 134 در 
تاریخ 96/8/18 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حیــن الفوت آن مرحوم منحصر 
است به 2 پسر و 3 دختر و یک همســر 1- فریبرز ضرغام فرد به ش.ش 402 نسبت با متوفى 
فرزند 2- عباس ضرغام فرد به ش.ش 4473 نســبت با متوفى فرزند 3- ســعیده ضرغام فرد 
به ش.ش 229 نســبت با متوفى فرزند 4- پریوش ضرغام فرد به ش.ش 287 نسبت با متوفى 
فرزند 5- زهره ضرغام فرد به ش.ش 84 نسبت با متوفى همسر  والغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه 
از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهى صادر 
خواهد شد. م الف: 28495 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /9/529

حصر وراثت
یداله ســخنور دســتجردى داراى شناســنامه شــماره 31 به شــرح دادخواســت به کالسه 
2648/96ح/10 از این شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان قمرگل کاریان دستگردى به شناســنامه 416 در تاریخ 96/5/22 اقامتگاه دائمى خود 
بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 2 پسر و 2 دختر و همسر به نام 
هاى ذیل: 1- اکبر سخنورى دســتجردى ش.ش 1987 فرزند 2- على سخنورى دستجردى 
ش.ش 17534 فرزند 3- اکرم سخنور دســتجردى ش.ش 22816 فرزند 4- زهرا سخنورى 
دستجردى ش.ش 3332 فرزند 5- یداله سخنور دستجردى ش.ش 31 همسر متوفى والغیر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى 
اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهى صادر خواهد شــد. م الف: 28496 شــعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان /530 /9
حصر وراثت

فرهاد فرودى فر داراى شناسنامه شماره 56 به شرح دادخواســت به کالسه 2667/96 از این 
شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان طوران خانم لنبانى 
به شناســنامه 175 در تاریخ 96/1/19 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به 1- فریده گشنیزجانى ش.ش 6 فرزند 2- فرهاد فرودى ش.ش 56 
فرزند والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید 
تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 28497 شعبه دهم حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان /9/531
 حصر وراثت

ساالر دهقان فر داراى شناسنامه شماره 5066 به شرح دادخواست به کالسه 2669/96 از این 
شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محسن دهقان فر 
به شناسنامه 158 در تاریخ 95/7/4 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به 1- صانع دهقان فر ش.ش 14051 فرزند 2- ساالر دهقان فر ش.ش 
5066 فرزند 3- شهال بیات پور ش.ش 6171 همســر متوفى والغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه 
از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر 
خواهد شد. م الف: 28498 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /9/532 

حصر وراثت
محترم افشارى داراى شناســنامه شماره 13 به شرح دادخواســت به کالسه 2668/96 از این 
شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مجید شیرانى راد 
به شناســنامه 13343 در تاریخ 94/12/15 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- محترم  افشارى ش.ش 13 مادر متوفى والغیر. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 
اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 28499 شــعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان /533 /9
حصر وراثت

مریم فرامرزى فیل آبادى داراى شناسنامه شماره 107 به شرح دادخواست به کالسه 2670/96 
از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان على فرامرزى 
به شناسنامه 2457 در تاریخ 96/8/25 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به 1 پسر و 1 دختر و همســر به نام هاى ذیل: 1- امیرمحمد  فرامرزى 
ش.ش 6492464-127 فرزند 2- مهناز فرامرزى ش.ش 1-361818-127 فرزند 3- مریم 
فرامرزى فیل آبادى ش.ش 107 همســر متوفى والغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م 

الف: 28500 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /9/534

حصر وراثت
آقــاى جهانگیر محمــودى نژادیــان چرمهینى داراى شناســنامه شــماره 2949 به شــرح 
دادخواست به کالســه 1837/96ح/10 از این شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده 
و چنین توضیــح داده که شــادروان محبوبه محمــودى نژادیــان چرمهینى به شناســنامه 
1741214297 در تاریــخ 1390/3/30 اقامتــگاه دائمى خــود بدرود زندگــى گفته و حین 
الفوت داراى جنین پســر 5 ماهــه باردار بوده ورثه حیــن الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 
مادر و پدر 1- زرى ناصرى به ش.ش 450 نســبت بــا متوفى مــادر 2- جهانگیر محمودى 
نژادیان چرمهینى به ش.ش 2949 نســبت با متوفى پــدر والغیر. اینک با انجام تشــریفات 
مقدماتى درخواســت مزبور را در یــک نوبت آگهى مى نمایــد تا هر کســى اعتراضى دارد یا 
وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهى ظــرف یک ماه به شــورا  تقدیم دارد و
 اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 28501 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان /9/535
حصر وراثت

مریم شیران داراى شناسنامه شماره 1952 به شــرح دادخواست به کالسه 2637/96ح/10 از 
این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان یحیى جعفرى  
به شناســنامه 49097 در تاریخ 95/3/29 اقامتگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به یک همســر و  مادر 1- مریم شیران به ش.ش 1952 نسبت 
با متوفى همسر 2- رضوان جوهرچى به ش.ش 1343 نســبت با متوفى مادر والغیر. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 
اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 28503 شــعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان /9/537
حصر وراثت

خانــم ســمیه کلوانــى داراى شناســنامه شــماره 394 به شــرح دادخواســت به کالســه 
2665/96ش ح/10 از این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان حسین کلوانى به شناســنامه 125 در تاریخ 96/8/2 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 5 دختر یک همسر 1- شراره کلوانى به ش.ش 
448 نسبت با متوفى فرزند 2- سمیرا کلوانى به ش.ش 8704 نسبت با متوفى فرزند 3- شیرین 
کلوانى به ش.ش 1174 نسبت با متوفى فرزند 4- سمیه کلوانى به ش.ش 394 نسبت با متوفى 
فرزند 5- شهال کلوانى به ش.ش 104 نسبت با متوفى فرزند 6- زینت دهقانى هراتى به ش.ش 
1042 نسبت با متوفى همســر  والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 28505 شعبه 

دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /9/538
حصر وراثت

آقاى مرتضى شــیروانیان داراى شناســنامه شــماره 787 به شــرح دادخواســت به کالسه 
2647/96ش ح/10 از این شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان محمدعلى شیروانیان به شناســنامه 174 در تاریخ 95/3/31 اقامتگاه دائمى خود 
بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر و یک دختر یک همسر 
1- مصطفى شیروانیان به ش.ش 2313 نسبت با متوفى فرزند 2- محسن شی روانیان به ش.ش 
11163 نســبت با متوفى فرزند 3- مرتضى شیروانیان به ش.ش 787 نســبت با متوفى فرزند 
4- منصوره شیروانیان به ش.ش 1395 نسبت با متوفى فرزند 5- زهرا دودانگه به ش.ش 234 
نسبت با متوفى همسر والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 28506 شعبه دهم حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /9/539
حصر وراثت

آقاى محمود على زاده داراى شناسنامه شــماره 11 با وکالت آقاى سعادت پور پیرعلى به شرح 
دادخواست به کالسه 2652/96ح/10 از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان امیر علیزاده به شناسنامه 1271653826 در تاریخ 96/5/7  اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به مادر و پدر 1- مونس 
عالمى طالخونچه به ش.ش 89 نسبت با متوفى مادر 2- محمود على زاده به ش.ش 11 نسبت 
با متوفى پدر والغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى 
مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف 
یک ماه ب ه شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شــد. م الف: 28508 شعبه دهم حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /9/541
حصر وراثت

آقاى امیر پارسیان داراى شناسنامه شماره 14425 به شرح دادخواست به کالسه 2653/96ح/10 
از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان بهمن پارسیان  
به شناسنامه 753 در تاریخ 96/6/22  اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به یک پسر و دو دختر و یک همسر 1- امیر پارسیان به ش.ش 14425 
نسبت با متوفى فرزند 2- الدن پارسیان به ش.ش 1579 نسبت با متوفى فرزند 3- لیال پارسیان 
به ش.ش 551 نســبت با متوفى فرزند 4- فروزان قراجه داغى به ش.ش 674 نسبت با متوفى 
همســر والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى 
نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک 
ماه به شورا  تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 28509 شعبه دهم حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان /9/542
حصر وراثت

آقاى ناصر ســلیمان پور داراى شناســنامه شــماره 29644 به شرح دادخواســت به کالسه 
2640/96ش ح/10 از این شــورا درخواســت گواهى حصــر وراثت نمــوده و چنین توضیح 

داده که شــادروان مهدى ســلیمان پور بــه شناســنامه 15499 در تاریــخ 94/1/7 اقامتگاه 
دائمى خود بــدرود زندگى گفته ورثــه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به چهار پســر، 
ســه دختر،  یک همســر 1- نادى ســلیمان پور بــه ش.ش 1272 نســبت با متوفــى فرزند 
2- ناصر ســلیمان پور به ش.ش 29644 نســبت با متوفى فرزند 3- رســول ســلیمان پور 
به ش.ش 1050 نســبت بــا متوفى فرزند 4- على ســلیمان پــور به ش.ش 876 نســبت با 
متوفى فرزند 5- مرضیه ســلیمان پور به ش.ش 57872 نســبت با متوفــى فرزند 6- مریم 
سلیمان پور به ش.ش 916 نســبت با متوفى فرزند 7- محبوبه ســلیمان پور به ش.ش 161 
نســبت با متوفى فرزند 8- فاطمه صادقى راشــنانى به ش.ش 24707 نسبت با متوفى همسر 
والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر 
کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 28511 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان /9/544
حصر وراثت

آقاى تقى امینى داراى شناسنامه شماره 56 به شرح دادخواست به کالسه 2676/96 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان نصراله امینى پزوه به 
شناسنامه 1262 در تاریخ 1358/7/15 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به 1- تقى امینى ش.ش 56 فرزند 2- على امینى ش.ش 55 فرزند 
3- حســین امینى ش.ش 85 فرزند والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا  تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 28513 

شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /9/546
حصر وراثت

آقاى بهمن حیدرپور دهکردى داراى شناســنامه شماره 447 به شــرح دادخواست به کالسه 
2642/96ح/10 از این شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان عفت بلوچى به شناسنامه 1580 در تاریخ 96/3/11 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- بهمن حیدرپور دهکردى ش.ش 447 
فرزند 2- بهرام حیدرپور دهکردى ش.ش 10 فرزند والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا  تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م 

الف: 28514 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /9/547
حصر وراثت

آقاى حسن رجالى داراى شناسنامه شماره 1829 به شــرح دادخواست به کالسه 2671/96 از 
این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان جواد رجالى به 
شناســنامه 42241 در تاریخ 96/4/4 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به 7 فرزند و همسر به نام ذیل 1- مسعود رجالى ش.ش 8484 فرزند 
2- حســن رجالى ش.ش 1829 فرزند 3- محمد رجالــى ش.ش 1316 فرزند 4- لیال رجالى 
ش.ش 1002 فرزند 5- مرضیه رجالى ش.ش 200 فرزند  6- زهره رجالى ش.ش 1484 فرزند 
7- اعظم رجالى ش.ش 667 فرزند 8- سادات موسوى جد ش.ش 858 همسر متوفى والغیر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى 
اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهى صادر خواهد شــد. م الف: 28515 شــعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان /9/548
حصر وراثت

آقاى منصور موم پس گیر داراى شناسنامه شماره 8332 به شرح دادخواست به کالسه 2656/96 
از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مهدى موم 
پس گیر به شناســنامه 7378 در تاریخ 93/11/9 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پســر و دو دختر 1- منصور موم پس گیر به ش.ش 
8332 نسبت با متوفى فرزند 2- ســعید موم پس گیر به ش.ش 49153 نسبت با متوفى فرزند 
3- محبوبه موم پس گیر به ش.ش 369 نسبت با متوفى فرزند 4- مینا موم پس گیر به ش.ش 
1281 نسبت با متوفى فرزند والغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا  تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 28517 شعبه 

دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /9/550
حصر وراثت

جمال وهوشى اصفهانى داراى شناسنامه شماره 613 به شرح دادخواست به کالسه 96- 2659 
ش ح 10 از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان على 
وهوشى اصفهانى بشناسنامه 18317 در تاریخ 95/1/31 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر- یک همسر: 1- جمال وهوشى اصفهانى به 
ش ش 613  نسبت با متوفى فرزند 2- جواد وهوشى اصفهانى به ش ش 1848 نسبت با متوفى 
فرزند 3- بلقیس افتخارى به ش ش 422 نسبت با متوفى همسر والغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه 
از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر 
خواهد شد. م الف: 28519 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /9/551

حصر وراثت
ناهید گوهریان داراى شناسنامه شــماره 40101 به شرح دادخواست به کالسه 96- 2660 ش 
 10 از این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رسول 
خوش نما بشناسنامه 39544 در تاریخ 96/7/7 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پســر- دو دختر- یک همسر: 1- داود خوش نما به ش 
ش 49572 نسبت با متوفى فرزند 2- آرزو خوش نما به ش ش 1270313681 نسبت با متوفى 
فرزند 3- آذر خوش نما به ش ش 1445 نســبت با متوفى فرزند 4- ناهید گوهریان به ش ش 

40101 نسبت با متوفى همسر والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 28520 شعبه 

دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /9/552
حصر وراثت

غالمرضا توشقانیان داراى شناسنامه شــماره 1585 به شرح دادخواست به کالسه 96- 2662 
ش ح 10 از این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
حســین توشــقانیان بشناســنامه 32280 در تاریخ 85/12/24 اقامتگاه دائمــى خود بدرود 
زندگــى گفته ورثه حیــن الفوت آن مرحوم منحصر اســت به چهار پســر- ســه دختر- یک 
همســر: 1- علیرضا توشــقانیان به ش ش 4187 نســبت بــا متوفى فرزنــد 2- حمیدرضا 
توشــقانیان به ش ش 38465 نســبت با متوفى فرزنــد 3- غالمرضا توشــقانیان به ش ش 
1585 نســبت با متوفى فرزند 4- مرتضى توشــقانیان به ش ش 901 نســبت با متوفى فرزند 
5- مریم توشــقانیان به ش ش 46053 نســبت بــا متوفى فرزنــد 6- زهره توشــقانیان به 
ش ش 36331 نســبت با متوفــى فرزند 7- زهــرا توشــقانیان به ش ش 1271 نســبت با 
متوفى فرزنــد 8- پوراندخت رفیــع پور به ش ش 17244 نســبت با متوفى همســر والغیر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى 
اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهى صادر خواهد شــد. م الف: 28521 شــعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان /9/553
حصر وراثت

عباسعلى کریمى سجزى داراى شناسنامه شــماره 4 به شرح دادخواست به کالسه 96- 2693 
ش ح 10 از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان على 
محمد کریمى سجزى بشناسنامه 1472 در تاریخ 95/8/27 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر- سه دختر- یک همسر: 1- عباسعلى 
کریمى سجزى به ش ش 4 نسبت با متوفى فرزند 2- حســین کریمى سجزى به ش ش یک 
نسبت با متوفى فرزند 3- حسن کریمى سجزى به ش ش یک نسبت با متوفى فرزند 4- صغرى 
کریمى سجزى به ش ش یک نســبت با متوفى فرزند 5- زهرا کریمى سجزى به ش ش 82 
نسبت با متوفى فرزند 6- خانم سلطان کریمى سجزى به ش ش یک نسبت با متوفى فرزند 7- 
فاطمه چوپانى امین آبادى به ش ش 45 نسبت با متوفى همسر  والغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه 
از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر 
خواهد شد. م الف: 28522 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /9/554

حصر وراثت
اصغر کرمانى اصفهانى داراى شناسنامه شــماره 26 به شرح دادخواست به کالسه 96- 2696 
ش ح 10 از این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
مهرى غازى اصفهانى بشناســنامه 832 در تاریخ 11/4 /95 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پســر- دو دختر- یک همسر: 1- على 
کرمانى اصفهانى به ش ش 2818 نســبت با متوفى فرزند 2- پریســا کرمانى اصفهانى به ش 
ش 4997 نســبت با متوفى فرزند 3- آزاده کرمانى اصفهانى به ش ش 18 نســبت با متوفى 
فرزند 4- اصغر کرمانى اصفهانى به ش ش 26 نســبت با متوفى فرزند والغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا 
وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى

 صادر خواهد شد. م الف: 28523 شعبه دهم حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 
9/555/

حصر وراثت
فاطمه حیدرى داراى شناسنامه شماره 8173 به شــرح دادخواست به کالسه 96- 2695 ش 
ح 10 از این شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان 
غالمحسین حیدرى بشناسنامه 986 در تاریخ 96/6/2 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر- سه دختر- یک همسر: 1- محمد حیدرى 
به ش ش 377 نســبت با متوفى فرزند 2- ابوالفضل حیدرى به ش ش 1952 نسبت با متوفى 
فرزند 3- احمد حیدرى به ش ش 10684 نســبت با متوفى فرزند 4- زهرا حیدرى به ش ش 
1- 097484- 127 نسبت با متوفى فرزند 5- عصمت حیدرى به ش ش 125 نسبت با متوفى 
فرزند 6- فاطمه حیدرى به ش ش 8173 نسبت با متوفى فرزند 7- بتول غالمى دستجردى به 
ش ش 30 نسبت با متوفى همسر  والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 28525 شعبه 

دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /9/556
حصر وراثت

محسن صیام پور به عنوان ذى نفع داراى شناسنامه شماره 588 به شرح دادخواست به کالسه 
96- 2694 ش ح 10 از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان حاجى یداله شفیعى اشکاوندى بشناسنامه 265 در تاریخ 50/2/12 اقامتگاه دائمى خود 
بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به چهار پسر- دو دختر: 1- حسین 
شفیعى اشکاوندى به ش ش 7 نســبت با متوفى فرزند 2- اسداله شفیعى اشکاوندى به ش ش 
336 نسبت با متوفى فرزند 3- على شفیعى اشــکاوندى به ش ش 267 نسبت با متوفى فرزند 
4- محمد شفیع اشکاوندى به ش ش 337 نسبت با متوفى فرزند 5- صغرى شفیعى اشکاوندى 
به ش ش 268 نسبت با متوفى فرزند 6- میمنت شفیعى اشکاوندى به ش ش 8 نسبت با متوفى 
فرزند  والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید 
تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 28526 شعبه دهم حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان /9/557



1212استاناستان 3111یک شنبه  26 آذر  ماه   1396 سال چهاردهم

معاون کارآفرینى و اشــتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعى اســتان اصفهان گفت: اتباع افغانى و عراقى 
دارنده کارت اقامت آمایش 12 و هویت11 ،سرپرســت 
ذکور خانوار و نیز فرزندان ذکور که در ســال گذشــته 
پروانه کار دریافت کرده اند، براى صدور و تمدید پروانه 

کار اقدام کنند.
جمال الدین میرهادى اظهارداشت: زمان فراخوان این 
طرح، تا پایان دى ماه سال جارى ادامه دارد. وى تصریح 
کرد: بازرسان حوزه کار، بنگاه هاى اقتصادى داراى تبعه 
غیر مجاز را بازرسى مى کنند و افراد فاقد مجوز اشتغال 
را در طرح آمایش هدایــت، به کارآفرینان و ســرمایه 

گذاران معرفى مى کنند تا نسبت به اخذ پروانه کار اقدام 
کنند. 

 میرهادى ادامــه داد: در مرحله اول، اولویــت با اتباع 
افغانــى و عراقــى داراى کارت اقامــت آمایــش 12

 است.
 معاون کارآفرینى و اشــتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعى اســتان اصفهان افزود: فعالیت اتباع خارجى 
افغانى در 12 شهرستان استان از جمله اصفهان، کاشان، 
شهرضا، فالورجان، نجف آباد، شــاهین شهر و میمه و 
برخوار، تیران و کرون، خمینى شــهر، مبارکه، لنجان و 

آران بیدگل مجاز است.

مدیر کل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
استان اصفهان گفت: 40 منطقه ویژه گردشگرى عشایر 

استان اصفهان شناسایى مى شود.
فریدون اللهیارى اظهار داشــت: با توجه به استقرار سه 
ایل بزرگ از عشــایر کشور شامل عشــایر بختیارى، 
قشقایى و عرب جرقویه در استان اصفهان و با توجه به 
اینکه بخش قابل توجهى از شمال غرب، غرب، جنوب 
و بخشى از شــرق استان محل اســتقرار عشایر استان 
به شــمار مى رود، لزوم توجه ویژه به این قشر از اهمیت 
ویژه اى برخوردار است. وى تصریح کرد: اگر چه عشایر 
استان در بخش هاى مختلف استان استقرار یافته اند، اوج 

فعالیت هاى اداره کل میراث فرهنگى استان به ویژه در 
حوزه فعالیت هاى صنایع دســتى در شهرستان سمیرم 

تمرکز یافته است. 
مدیر کل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
استان اصفهان گفت: تفاهم در راستاى توسعه آموزش 
صنایع دستى عشایر با همکارى اداره کل میراث فرهنگى 
و امور عشایر استان از یکســو و همچنین تشکیل یک 
کمیته مشترك میان دو ســازمان، در راستاى شناسایى 
حداقل 40 منطقه در پهنه اســتان در راســتاى توسعه 
گردشگرى عشــایر در زمینه احداث کمپ عشایرى و 

مواردى از این دست صورت گرفت.

اعطاى پروانه کار به 
اتباع خارجى تا پایان دى

شناسایى40 منطقه 
ویژه گردشگرى عشایر 

آماده سازى1000 کانکس 
براى زلزله زدگان

خّیران نیک اندیش در اصفهــان، هزار کانکس براى 
زلزله زدگان کرمانشاه آماده کردند .

مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان 
گفت: در حال حاضر براى تأمین کانکس و هزینه حمل 
و نقل براى اســکان موقت مردم مناطــق زلزله زده، 

نیازمند کمک هستیم.
غالمحسین خانى افزود: امیدواریم تا دو ماه آینده همه 

مردم مناطق زلزله زده اسکان موقت داده شوند.
وى گفت: فرمانداران 23 شهرستان استان با همیارى و 
همکارى مردم و خیران توانستند هزار کانکس را براى 
زلزله زدگان آماده کنند، اما در ارسال این کانکس ها از 

اصفهان به مناطق زلزله زده با مشکل مواجهیم.
مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمى اصفهان با اشاره 
به اینکه در منطقه پل ذهاب  تعداد 13 هزار و 498 واحد 
نیاز به بازسازى دارند،  گفت: از این تعداد واحد ارزیابى 

شده، چهار هزار و 160 واحد تعمیرى است.

کمک 50 میلیاردى دولت به 
قطارشهرى اصفهان

رئیس اداره ممیزى درآمد شــهردارى اصفهان گفت: 
مجموع کمک به سازمان قطار شــهرى اصفهان از 
محل بودجه ســالیانه دولت، همراه با 50 درصد سهم 
اوراق مشــارکت، 50 میلیارد تومان در سال 96 بوده 
است. مهدى زارعى اظهارداشــت: به تازگى کمک 
هایى از سوى دولت به قطار شهرى اصفهان اختصاص 
یافت که نســبت بــه کل هزینه هایى که در شــهر 

مى شود، بسیار ناچیز است.
وى با اشاره به ترکیب بودجه شهردارى اصفهان، اظهار 
داشت: 40 درصد بودجه شهردارى اصفهان مربوط به 
درآمدهاى ساختمانى، 30 درصد مربوط به درآمدهاى 
پایدار (ارزش افزوده، عوارض نوسازى، عوارض کسب 
و پیشه، عوارض خودرو و...)، 15 درصد دریافت وام و 
فروش اوراق و 15 درصد نیز مربوط به سایر عوارضى 

است که شهردارى در بودجه لحاظ کرده است.

جریمه 90 میلیاردى قاچاقچى
قاچاقچى مواد پلیمرى در اصفهــان به بیش از 922 

میلیارد ریال جریمه نقدى محکوم شد.
مدیــرکل تعزیرات حکومتى اســتان اصفهان گفت: 
پرونده  قاچــاق مواد پلیمرى بــه ارزش بیش از461 
میلیارد و 320 میلیون ریال به شــعبه ویژه رسیدگى 
تخلفات قاچاق کاال و ارز تعزیرات حکومتى اردستان 

ارسال شد.
غالمرضا صالحى اظهار داشــت: پس از رســیدگى 
پرونده متهم، عالوه بر جمع آورى کاال به نفع دولت 
مدیرعامل این شــرکت خصوصى به 922 میلیارد و 
461 میلیون ریال جریمه نقدى در حق صندوق دولت 

محکوم شد.

خبر

رئیس اتحادیه گز و شــیرینى اســتان 
اصفهان گفــت: قیمت گز و شــیرینى 
بدون تغییــر در شــب یلــدا در اختیار 
مصرف کنندگان قــرار مى گیرد و در این 
هفته، بازرسى از واحدهاى صنفى فعال 

آغاز خواهد شد.
حسن شریفى اظهار داشت: قیمت گز و 
شــیرینى بدون تغییر در ایام شب یلدا در 
اختیار مصرف کننــدگان قرار مى گیرد و 
براساس هماهنگى هایى که بین بازرسى 
اصناف و سازمان صنعت، معدن و تجارت 

صورت گرفته است، در هفته جارى بازرسى از واحدهاى صنفى فعال آغاز خواهد شد.
وى افزود: قیمت محصوالت این صنف با توجه به برنامه ریزى هایى که در ایام مشــخصى از سال 
صورت مى گیرد ثابت نگه داشته مى شود و درصورتى که قیمت مواد اولیه افزایش نیابد، تغییر قیمتى 

اعمال نمى شود. 
رئیس اتحادیه گز و شیرینى استان اصفهان بیان داشت: نظارت بر واحدهاى صنفى در ایام ماه مبارك 
رمضان، عید نوروز و شب یلدا افزایش مى یابد که در سال جارى نیز همچون گذشته این نظارت ها ادامه 
خواهد داشت. رئیس اتحادیه گز و شیرینى استان اصفهان خاطرنشان کرد: ممکن است قیمت یک 
محصول مشخص در برخى مغازه ها متفاوت باشد که دلیل این امر نیز نوع مواد اولیه اى است که در 

تولید این محصول به  کار رفته است.

قیمت گز و شیرینى 
در شب یلدا تغییر نمى کند 

مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى 
اســتان اصفهان از رتبه نخست استان 
اصفهان در اجراى طرح رونق در کشــور 
خبر داد و گفت: عدم انجام مطالعات بازار 
و برخوردارى از تولید و مدیریت ســنتى 
یکى از دالیل اصلى عدم موفقیت برخى 
از سرمایه گذاران در شهرك ها و نواحى 

صنعتى استان است.
محمدجواد بگى با اشاره به اینکه بخش 
عمده اى از مشکالت ســرمایه گذارانى 
که موفق به ایفاى تعهدات قراردادى خود 

نشده اند، مرتفع شده است، اظهار داشت: با حمایت و تعامل این شرکت با سرمایه گذاران و کارآفرینان 
استان، بخش عمده این ســرمایه گذاران، به ادامه فعالیت و پرداخت تعهدات قراردادى خود مجاب 

شده اند و تنها بخش کوچکى از این سرمایه گذاران به مرحله جانشینى خواهند رسید.
وى عدم انجام مطالعات بــازار و برخوردارى از تولید و مدیریت ســنتى را، یکى از دالیل اصلى عدم 
موفقیت برخى از ســرمایه گذاران در شهرك ها و نواحى صنعتى اســتان عنوان کرد و افزود: بخش 
عمده اى از واحدهایى کــه هم اکنون از توان مالى الزم جهت پرداخــت تعهدات مالى خود به نظام 
بانکى برخوردار نیستند، سرمایه گذارانى هستند که با اخذ تسهیالت از نظام بانکى، در طرح بنگاه هاى 
کوچک و زودبازده در دولت هاى نهم و دهم و بدون انجام مطالعات اقتصادى و امکان سنجى اقدام 

به سرمایه گذارى کرده اند.
مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان معرفى این شرکت ها به ستاد تسهیل و انجام 
حمایت هاى ویژه براى رفع موانع و مشکالت موجود این واحدها در طرح رونق اقتصادى را، یکى از 
راهکارهاى اصلى سازمان صنعت، معدن و تجارت و شرکت شهرك هاى صنعتى استان براى حمایت از 
تولید و اشتغال عنوان کرد و افزود: خوشبختانه در سال گذشته ستاد تسهیل استان، بیشترین تسهیالت 

را به واحدهاى تولیدى و صنعتى در قالب طرح رونق پرداخت کرد.

مدیریت سنتى،عامل عدم موفقیت 
سرمایه گذاران در شهرك هاى صنعتى

معاون پیشگیرى اداره کل بهزیســتى استان اصفهان 
گفت: طرح غربالگرى اضطراب در کــودکان چهار تا 
شش ساله براى سومین ســال متوالى در اصفهان اجرا 

مى شود.
مجتبى ناجى اظهار داشت: این طرح با هدف شناسایى و 
کنترل اضطراب زود هنگام کودکان چهار تا شش سال 
انجام مى  شــود. وى با بیان اینکه اختالالت اضطرابى 
یکى از شایع ترین اختالالت دوران کودکى است، افزود: 
بســیارى اوقات عالئم اضطراب با فرآیند رشد طبیعى 
کودك اشتباه گرفته شده و مانع از تشخیص و مداخالت 

به موقع مى شود.
معاون پیشگیرى بهزیستى استان اصفهان بیان داشت: 

طرح غربالگرى اضطراب کــودکان گروه هدف چهار 
تا شش سال براى تشــخیص زود هنگام ناسازگارى یا 

اختالالت رفتارى کودکان بسیار مهم است.
ناجــى ادامه داد: در ایــن طرح، کــودکان هدف مورد 
تست غربالگرى و آزمون روانشــناختى اضطراب قرار 
مى گیرند و آنهایى که داراى نشانه ها یا پیش آگهى هاى 
مربوط به اضطراب یا اختالالت روانپزشــکى هستند، 
به مراکز مشــاوره ارجاع داده مى شــوند. وى تصریح 
کرد: به خانواده هاى این کودکان توصیه مى شود براى 
بررســى هاى عمیق تر و مداخالت درمانى بیشــتر، به 
مراکزى که براى این منظور ایجاد شده اند، مراجعه کنند 

تا کودکشان مورد مشاوره قرار گیرند.

معاون پیشگیرى اداره کل بهزیســتى استان اصفهان 
با اشــاره به وجود چندین مرکز مشاوره خاص در زمینه 
اختالالت اضطرابى کودکان اظهار داشت: مشاوران و 
کادر مجرب آموزش دیده این مراکز با بررســى کودك 
و انجــام اقدامات الزم، در کاهــش و حذف اختالالت 

اضطرابى و رفتارى به  او کمک خواهند کرد.
ناجى، عواملى مانند فشــار روانى از ســوى خانواده ها،  
انتظارات زیاد والدین از بچه ها، سبک زندگى خانواده ها و 
دیگر مشکالت را سبب بروز اضطراب و اختالل رفتارى 
کودك دانست و گفت: متأسفانه بعضى از والدین، مسئله 
را جدى نمى گیرند و پیگیرى نمى کنند و این مشکلى 

است که ما با این قبیل خانواده ها داریم.

غربالگرى اضطراب
 کودکان 4 تا 6 ساله اصفهان

راه اندازى اولین کلینیک شهرك سالمت از ابتداى دى
مدیــر بهره بــردارى شــهرك ســالمت اصفهــان از

 راه اندازى اولین کلینیک شــهرك سالمت از ابتداى دى 
ماه 96 خبر داد.

رضا هیبتى، شــهرك ســالمت را یکى از  ابَر پروژه هاى 
شهر عنوان کرد که با همکارى بخش خصوصى در دستور 
کار قرار گرفت. وى با اشــاره به اینکه شهرك سالمت در 
پنج فاز اجرا مى شــود، ادامه داد: بــراى عملیات اجرایى 
این پروژه بیش از هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شــده

 است. 

هیبتى از راه اندازى اولین کلینیک شــهرك ســالمت 
از ابتــداى دى ماه 96 خبــر داد و گفــت: در حال حاضر 
تفاهمنامه هایى با کشورهاى اسالمى امضا و قراردادهایى 
با کشورهاى اروپایى منعقد کرده ایم تا اصفهان بتواند در 

توریسم درمانى محور و پیشرو باشد.
مدیر بهره بردارى شــهرك ســالمت اصفهان با اشاره 
به احداث فاز دوم شهرك ســالمت نیز اظهارداشت: فاز 
دوم این پروژه، مجهز به مرکز جامع پرتو پزشــکى مانند 
رادیولوژى تمام دیجیتال، رادیوتراپى، شــیمى درمانى و

 آزمایشگاه هایى با فناورى هاى مدرن تشخیص طبى بر 
اساس استانداردهاى ملى و بین المللى، داروخانه و... است. 
وى با اعالم اینکه فاز ســوم این شــهرك به طور کامل 
اجرایى شده است، افزود: عملیات اجرایى فازهاى 4 و 5 هم 
به زودى آغاز و در بازه زمانــى 42 ماهه آماده بهره بردارى 

مى شود.
هیبتى خاطرنشــان کرد: قصد داریم بیمارســتانى به روز 
و مطابق با تازه ترین اســتانداردهاى جهانى در شــهرك 

سالمت احداث کنیم. 

حصر وراثت
ملوك علینقیان جوزدانى داراى شناســنامه شــماره 1015 به شــرح دادخواســت به کالســه 
96- 2690 ش ح 10 از ایــن شــورا درخواســت گواهى حصــر وراثت نمــوده و چنین توضیح 
داده که شــادروان غدیر علینقیــان جوزدانى بشناســنامه 1308 در تاریــخ 96/8/10 اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به یک پســر- ســه 
دختر- یک همســر: 1- مرتضى علینقیان به ش ش 411 نســبت با متوفــى فرزند 2- مهرى 
علینقیــان به ش ش 426 نســبت با متوفــى فرزند 3- صدیقــه علینقیان بــه ش ش 44077 
نســبت با متوفى فرزند 4- ملــوك علینقیان بــه ش ش 1015 نســبت با متوفــى فرزند 5- 
زهرا علینقیان به ش ش 38416 نســبت بــا متوفى فرزنــد والغیر. اینک با انجام تشــریفات 
مقدماتى درخواســت مزبــور را در یک نوبــت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضــى دارد یا 
وصیتنامــه از متوفى نــزد او باش ــد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک مــاه به شــورا تقدیم دارد 
و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 28528 شــعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان /9/558
حصر وراثت

الهام نیکبخت نصرآبادى داراى شناسنامه شماره 15042 به شرح دادخواست به کالسه 2672/96 
از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مجید احمدى 
بشناســنامه 172 در تاریخ 96/8/10 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفتــه ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به 2 پســر و همســر و مادر و پدر به نام ذیل: 1- محمد احمدى ش ش 
6444321- 127 فرزند 2- على احمدى ش ش 1275450911 فرزند 3- الهام نیکبخت ش ش 
15042 همسر متوفى 4- ملوك صادقى شاپور آبادى ش ش 402 مادر متوفى 5- رمضان احمدى 
شاپورآبادى ش ش 1527 پدر متوفى والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 28532 شعبه 

دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /9/559 
حصر وراثت

محسن رحیمى داراى شناســنامه شماره 102 به شرح دادخواســت به کالسه 96- 2675 ش ح 
10 از این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان زرین تاج 
اخوت بشناســنامه 1 در تاریخ 96/7/25 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به یک پســر- دو دختر- یک همسر: 1- محسن رحیمى به ش ش 102 
نســبت با متوفى فرزند 2- مهناز رحیمى به ش ش 1513 نسبت با متوفى فرزند 3- مژده رحیمى 
به ش ش 464 نسبت با متوفى فرزند 4- هوشنگ رحیمى به ش ش 392 نسبت با متوفى فرزند 
والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخ واســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر 
کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 28533 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان /9/560

حصر وراثت
ناصر ترکى هرچگانى داراى شناسنامه شماره 159 به شرح دادخواست به کالسه 96-2680 ش 
ح 10 از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان خدیجه 
ترکى هرچگانى بشناسنامه 2060 در تاریخ 96/6/6 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر- شش دختر: 1- ناصر ترکى هرچگانى به ش ش 
159 نســبت با متوفى فرزند 2- منصور ترکى هرچگانى به ش ش 2724 نسبت با متوفى فرزند 
3- لیال ترکى به ش ش 456 نســبت با متوفى فرزند 4- فر زانه ترکى به ش ش 186 نســبت با 
متوفى فرزند 5- شهناز ترکى به ش ش 1481 نسبت با متوفى فرزند 6- مهرانگیز ترکى به ش ش 
2148 نسبت با متوفى فرزند 7- فرنگیس ترکى به ش ش 99 نسبت با متوفى فرزند 8- روح انگیز 
ترکى هرچگانى به ش ش 4701 نسبت با متوفى فرزند والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م 

الف: 28539 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /9/562
حصر وراثت

سعید فروغى اصفهانى داراى شناسنامه شــماره 274 با وکالت خانم عفت حمزه حسین آبادى به 
شرح دادخواست به کالسه 2677/96 از این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان کریم فروغى اصفهانى بشناسنامه 36189 در تاریخ 96/7/10 اقامتگاه 
دائمى خود بــدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به چهار پســر- یک 
دختر- یک همســر: 1- محمدحسین فروغى اصفهانى به ش ش 3391 نســبت با متوفى فرزند 
2- مجید فروغى اصفهانى به ش ش 246 نسبت با متوفى فرزند 3- على فروغى اصفهانى به ش 
ش 0206419- 127 نسبت با متوفى فرزند 4- ســعید فروغى اصفهانى به ش ش 274 نسبت با 
متوفى فرزند 5- زهرا فروغى اصفهانى به ش ش 350 نســبت با متوفى فرزند 6- فاطمه زحمت 
کش طوقچى به ش ش 432 نسبت با متوفى همســر  والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م 

الف: 28540 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /9/563
حصر وراثت

رضا هاشم زاده داراى شناسنامه شماره 3102 به شرح دادخواست به کالسه 2312/96 ح/10 از این 
شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان خانم فاطمه صادقى 
زفره بشناسنامه 23 در تاریخ 1396/1/7 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به 3 پسر 2 دختر: 1- اصغر هاشم زاده به ش ش 1150 نسبت با متوفى 
فرزند 2- رضا هاشم زاده به ش ش 3102 نســبت با متوفى فرزند 3- اکبر هاشم زاده به ش ش 
1245 نسبت با متوفى فرزند 4- سمیرا هاشم زاده به ش ش 1271673894 نسبت با متوفى فرزند 
5- صفورا هاشم زاده به ش ش 10344 نســبت با متوفى فرزند والغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از 

متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد 
شد. م الف: 28541 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف ش هرستان اصفهان /9/564

حصر وراثت
صدیقه فروغى داراى شناسنامه شــماره 11 به شرح دادخواست به کالسه 96- 2632 ش ح/  10 
از این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان خانم محقق 
دولت آبادى بشناســنامه 4633 در تاریخ 84/10/9 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر- چهار دختر: 1- مصطفى فروغى ایرى به ش ش 
7 نسبت با متوفى فرزند 2- مرتضى محقق به ش ش 17 نسبت با متوفى فرزند 3- روحى فروغى 
ایرى به ش ش 581 نســبت با متوفى فرزند 4- بانو عطاء فروغى ایرى به ش ش 22 نســبت با 
متوفى فرزند 5- صدیقه فروغى ایرى به ش ش 11 نسبت با متوفى فرزند 6- همدم فروغى ایرى 
به ش ش 27 نسبت با متوفى فرزند والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 28543 شعبه 

دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /9/565
حصر وراثت

رضا شــالى مهیارى داراى شناســنامه شــماره 1272986810 به شــرح دادخواست به کالسه 
96- 2650 ش ح/  10 از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان اکبر شالى مهیارى بشناسنامه 745 در تاریخ 96/2/22 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پســر- یک دختر: 1- مسلم شالى مهیارى 
به ش ش 70848 نسبت با متوفى فرزند 2- رضا شالى مهیارى به ش ش 1272986810 نسبت 
با متوفى فرزند 3- سمیه شالى مهیارى به ش ش 3644 نســبت با متوفى فرزند والغیر. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 
اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 28544 شعبه دهم حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان /9/566
حصر وراثت

محمدرضا محققیان داراى شناسنامه شماره 42 به شرح دادخواست به کالسه 96- 2638 از این 
شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نعمت اله محققیان 
بشناسنامه 1 در تاریخ 96/6/28 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به سه پسر- یک دختر- یک همســر: 1- ایمان محققیان به ش ش 955 نسبت با 
متوفى فرزند 2- علیرضا محققیان به ش ش 80 نســبت با متوفى فرزند 3- محمدرضا محققیان 
به ش ش 42  نســبت با متوفى فرزند 4- شهین محققیان به ش ش 57 نســبت با متوفى فرزند 
5- مهین عابدینى گورتان به ش ش 1368 نسبت با متوفى همسر والغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد 

شد. م الف: 28545 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /9/567
حصر وراثت

راضیه ابراهیمى داراى شناسنامه شــماره 3358 به شرح دادخواست به کالسه 96- 2643 ش ح 
10 از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید مهدى 
حســینى بشناســنامه 367 در تاریخ 96/6/17 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به یک دختر- یک همسر- مادر- پدر: 1- هستى سادات حسینى 
به ش ش 6-127592190 نسبت با متوفى فرزند 2- راضیه ابراهیمى به ش ش 3358 نسبت با 
متوفى همسر 3- کبرى میرزائى الورى به ش ش 288 نسبت با متوفى مادر 4- سید احمد حسینى 
به ش ش593 نســبت با متوفى پدر  والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 28546 شعبه 

دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /9/568
حصر وراثت

امیرحسین مکتوبیان داراى شناسنامه شماره 44575 به شــرح دادخواست به کالسه 96- 2697 
ش ح/  10 از این شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
محمود مکتوبیان زهرانى بشناســنامه 697 در تاریخ 96/7/20 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر- سه دختر- یک همسر: 1- امیرحسین 
مکتوبیان به ش ش 44575 نسبت با متوفى فرزند 2- محسن مکتوبیان زهرانى به ش ش 1668 
نســبت با متوفى فرزند 3- مریم مکتوبیان زهرانى به ش ش 19 نسبت با متوفى فرزند 4- مرضیه 
مکتوبیان به ش ش 24 نسبت با متوفى فرزند 5- مهین مکتوبیان زهرانى به ش ش 835 نسبت با 
متوفى فرزند 6- فاطمه رضائى شهرکى به ش ش 9 نسبت با متوفى همسر والغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا 
وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى 
صادر خواهد شد. م الف: 28548 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /9/570

حصر وراثت
قدرت اله بهاریان دستنائى داراى شناسنامه شماره 2 به شرح دادخواست به کالسه 2692/96 ش 
ح/ 10 از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اشرف 
السادات موسوى دستنائى بشناسنامه 586 در تاریخ 96/3/15 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به دو پســر- یک دختر- یک همسر: 1- على 
بهاریان به ش ش 1155 نســبت با متوفى فرزند 2- مصطفى بهاریان به ش  ش 2979 نسبت با 
متوفى فرزند 3- فریناز بهاریان به ش ش 5- 740024- 127 نســبت با متوفى فرزند 4- قدرت 
اله بهاریان دستنائى به ش ش 2 نسبت با متوفى همسر والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد.

 م الف: 28549 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /9/571


