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شهردارى منظریه در نظر دارد به استناد مصوبه 1 صورتجلسه شماره 34 مورخ 97/01/20 
شوراى اسالمى شهر منظریه تعدادى از پالك هاى کارگاهى و تجارى واقع در مجتمع 
کارگاهى شیخ بهائى را از طریق مزایده عمومى به فروش برساند. لذا متقاضیان مى توانند 
جهت دریا فت اسناد مزایده همه روزه در ساعات ادارى به امور مالى شهردارى مراجعه 

فرمایند.
آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد: روز پنجشنبه 97/02/13

محل دریافت اسناد مزایده: واحد مالى شهردارى منظریه
محل تحویل اسناد مزایده: دبیرخانه محرمانه شهردارى منظریه

تاریخ بازگشایى اسناد: 97/02/13 ساعت 18
www.manzarie.ir

03153282131 -0312282028

سازمان سیما، منظر و فضاى سبز شهرى شهردارى فوالدشهر به استناد مصوبه شــوراى محترم اسالمى شهر در نظر 
دارد بهره بردارى از موارد زیر را از طریق مزایده عمومى و با قیمت پایه کارشناسى به مدت یک سال شمسى به اشخاص 

واجدالشرایط واگذار نماید. 

پیشــنهاد دهندگان باید جهت اطالع از اسناد و شرایط مزایده تا آخر وقت ادارى ســاعت 13:30 روز پنج شنبه مورخ 
97/02/13 به سازمان مراجعه نمایند. 

آدرس: فوالدشهر، ابتداى بلوار ولى العصر(عج)، جنب ورزشگاه شهید رجایى
تلفن: 03152631711

آگهى مزایده عمومى مرحله اول آگهى تجدید مزایده عمومى

سید على مرتضوى- شهردار منظریه رضا شمس –  رئیس سازمان 

تداخالت غذایى را جدى بگیرید روند رو به بهبود اشتغال در اصفهان«جناب خان»، جام جهانى و ارتباطات مویرگى!بحث«دختر خوشگال» کامًال تخصصى و علمى بود ریزش مرگبار خط لوله انتقال گاز  سالمتاستانفرهنگ حوادث جهان نما

چالش بیمارستانى در اصفهـان
11

2

2

7

اعتراف خاله به قتــل 
خواهرزاده3 ساله  

«ارشاد» به «گشت» نیاز ندارد

آیت ا... مکارم: 
قم واتیکان نیــست

9

 جنس 
«یک هشتم»  

متفـاوت است!

4

هر چند آمار استقالل در مرحله گروهى لیگ قهرمانان 
آســیا از ذوب آهن بهتر اســت اما همه مى دانند که  
جنس دیدار مرحله یک هشــتم متفاوت خواهد بود.

مسلمًا بازى اســتقالل و ذوب آهن در یک هشتم 
نهایى لیگ قهرمانان آســیا بسیار جذاب خواهد 
بود و انتظار مى رود شــاهد نبرد نزدیکى بین دو 
تیم باشیم. از یک سو استقالل شرایط فوق العاده 
خوبى دارد، اما از سوى دیگر امیر قلعه نویى هم به 
خوبى از زیر و بم تیم ســابقش مطلع است. دو تیم در 
لیگ حسابى همدیگر را رصد کرده اند، اما شاید قصه 

لیگ قهرمانان آسیا فرق داشته باشد. 
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محسن هاشمى رفت، محسن مهرعلیزاده ماندمحسن هاشمى رفت، محسن مهرعلیزاده ماند
شهردارى تهران چگونه داستان شهردارى تهران چگونه داستان 22 «محسن » را به هم مربوط کرده است «محسن » را به هم مربوط کرده است

2

جلسه دیروز شورا  صحنه بیان واقعیت هایى درباره بیمارستان هاى شهر بود

ردایى از قلمکار و ردایى از قلمکار و 
المان هاى صفاهان بر تن المان هاى صفاهان بر تن 
صنایع دستى نصف جهانصنایع دستى نصف جهان

در بازى رفت، کار را تمام مى کنیم
خالد شفیعى که از بازى برگشت مقابل لوکوموتیو تاشکند نشان داد حضورش در ترکیب 

ذوب آهن خیلى مؤثر است و مى تواند جلوى هر حریفى عملکرد خوبى داشته باشد.
ذوب آهن با تساوى مقابل لوکوموتیو موفق شد به دور یک هشتم پایانى لیگ قهرمانان 
آسیا صعود کند و حریف استقالل شود. خالد شفیعى مدافع باتجربه ذوب آهن در مورد این 

بازى حساس و موضوعات دیگر حرف هایى جالبى دارد که ...
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مدافع ذوب آهن:

نوبت  دومنوبت  دومنوبت  دومنوبت  دوم

شماره صورتجلسه آگهى مزایدهموضوع مزایدهردیف
شوراى شهر

مبلغ سپرده شرکت در 
مزایده (ریال)

مبلغ پایه هر ماه 
(ریال)

5/96/2354تجدید مزایدهدرشکه سوارى1
96/12/263/900/0006/500/000

اجاره کلبه اغذیه فروشى واقع در محله 22 بهمن 2
4/96/27تجدید مزایده(فاز یک) به مساحت حدود 51/5 مترمربع

96/8/23 5/100/0008/500/000

3
اجاره زمین جهت نصب کانکس در ضلع شرقى 

پارك پرنیان صرفا جهت اغذیه فروشى به مساحت 
حدود 30 مترمربع

4/96/530تجدید مزایده
96/4/25 3/000/0005/000/000

سازمان سیما، منظر و فضاى سبز شهرى شهردارى فوالدشهر

شهردارى بافران در نظر دارد به استناد مجوز شماره 5/12 مورخ 1396/12/17 شوراى محترم اسالمى شهر 
بافران نسبت به اجراى پروژه آسفالت معابر ورودى به بافت تاریخى با اعتبارى معادل مبلغ 9/668/527/737 
ریال از محل اعتبارات شهردارى و همچنین تحویل سهمیه قیر تخصیصى از طریق مناقصه و براساس فهرست 

بها راه و باند سال 97 با شرایط ذیل اقدام نماید.
متقاضیان مى توانند به منظور آگاهى از شرایط مناقصه و دریافت مدارك شرکت در مناقصه همه روزه به جز 

ایام تعطیل تا پایان وقت ادارى مورخ 1397/02/05 به امور مالى شهردارى بافران مراجعه فرمایند.
شهردارى در رد یا قبول پیشنهادات رسیده مختار است، سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد 

مناقصه ذکر گردیده است.
تأمین قیر توسط اداره کل راه و شهرسازى  اســتان اصفهان به نمایندگى از شرکت مادر تخصصى عمران و 

بهسازى شهرى ایران مى باشد.
هزینه آگهى به عهده پیمانکار مى باشد و برنده مناقصه

زمان تحویل پیشنهادات: 1397/02/15 تا پایان وقت ادارى
زمان بازگشایى پاکت پیشنهادات: 1397/02/15 ساعت: 14/30

تلفن تماس: 46242424 و 46242525

آگهى مناقصه

رسول شجاعى زاده- شهردار بافران

نوبت  دومنوبت  دوم

شهردارى وزوان به استناد مجوز شماره 10- 5- 97 مورخ: 1396/01/19 شوراى محترم اسالمى شهر وزوان 
در نظر دارد نسبت به اجاره مغازه ها و مکان دکه هاى  متعلق به شهردارى وزوان واقع در شرق جاده ترانزیتى 
اصفهان تهران و جنب پمپ بنزین و ابتداى جاده رباط آغا کمال به شرح ذیل از طریق آگهى مزایده کتبى 
به مدت یک سال شمسى اقدام نماید متقاضیان مى توانند از تاریخ انتشار این آگهى حداکثر به مدت 10 
روز جهت دریافت شرایط شرکت در مزایده به امور مالى شهردارى وزوان مراجعه نمایند ضمناً هزینه چاپ 

آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد. 

آگهى مزایده نوبت اول

محمدرضا شفیعى- شهردار وزوان

موقعیت مغازه و شماره مغازهمبلغ اجارهردیف
مغازه هاى شماره 1 تا 5 واقع در شرق جاده ترانزیت و ابتداى جاده رباط آغا کمال12/100/000
مغازه هاى شماره 6 تا 9 واقع در شرق جاده ترانزیت و جنب پمپ بنزین22/100/000
مغازه شماره 10 واقع در درب ورودى پارکینگ شبانه روزى جنب پمپ بنزین31/920/000
محل استقرار دکه شماره 2 و 3 جنب پارك الله4720/000
دکه شماره 1 متعلق به شهردارى جنب پارك الله5930/000

«کودك شو» 
فعًال 
ادامه دارد
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 آمار ذوب آهن و استقالل
 در مرحله گروهى لیگ قهرمانان 

د
خالد شفیعى
ذوب آهنخ
ب ذوب آهن
آسیا صعود

بازى حساس

رئیس اتحادیه صنایع دستى اصفهان گفت: 
به زودى از بسته بندى جدید صنایع دستى در 

اصفهان رونمایى مى شود و  ...
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سهیال جلودارزاده، نماینده مجلس شوراى اسالمى در 
واکنش به برخورد اخیر مأموران گشــت ارشــاد با زنان 
جوان، گفت:  اصًال کلمات «گشــت» و «ارشاد» با هم 
همخوانى ندارنــد. در دین ما آمده اســت که حتى اگر 
مطمئنــى امربه معروف و نهى از منکــرى که مى کنى 
بى فایده است، این کار را نکن، وقتى ما چنین توصیه اى 
داریم دیگر تکلیف زور و توهین و ضرب و شتم مشخص

 است. گشت توأم با بازرسى و جلب است درحالى که ما 
در قانون هم چنین چیزى نداریم. هیچ جاى قانون گفته 
نشده است که اگر کسى اشکالى در حجابش بود باید او 

را بازداشت کرد.

او ادامه مى دهــد: در طول تاریخ هرجا کــه به کرامت 
انســانى ارج گذاشته شــده، هرجا که با دیده خطاپوش 
درباره ویژگى هاى اخالقى و دینى نگاه شده است، احکام 
دین هم بهتر اجرا شده اند چون ذات انسان با زور شنیدن 
سازگار نیست و حتى اگر حرف حق را با لحن زورگویانه 

بشنود موضع مى گیرد و مقاومت مى کند. 
جلودارزاده مى گوید: در زمــان طاغوت روز به روز براى 
عقب زدن حجاب تالش مى شــد در مواقعــى ورود به 
دانشــگاه باحجاب ممنوع بود اما هر روز بر تعداد زنان 
محجبه بیشتر مى شد چون آنها با زبان کرامت و احترام، 

نتیجه دیگرى گرفته بودند. 

آیت ا... مکارم شــیرازى در درس خارج با بیان اینکه قم 
واتیکان نیست گفت: صحبت هاى شــنیده شده اخیر 
را هرگز حمل بر اغراض و ســوء نیــت نمى کنیم، بلکه 
صرفًا ناآگاهى بوده اســت ولى در فضاى مجازى به آن 

دامن زده اند.
به گزارش ایلنا، آیت ا... مکارم شــیرازى گفت: در زمان 
شــاه هنگامى که بحث هــاى انقالبــى اوج گرفت از 
سوى دولت به حوزه علمیه پیشــنهاد شد که ما قم را به 
عنوان یک کشور مستقل مانند واتیکان در اختیار علما 
و مراجع مى گذاریم و آن را به رســمیت مى شناســیم. 
وى افــزود: هدف آنها ایــن بود که مرجعیــت و حوزه 

را به کلى منزوى کنند و لذا این پیشــنهاد شــدیداً رد 
شد.

این مرجع تقلید ادامــه داد: اگر چنیــن چیزى صورت 
مى گرفــت، مفهومش این بود که علمــا و مراجع، حق 
ندارند درباره ایران نظرى بدهند، زیرا از قبیل دخالت یک 
کشور بیگانه در امور داخلى ایران است. آنها نمى توانند 
از افراد خود کســى را به مجلس بفرستند. اگر مردم قم 
مى خواســتند به تهران و اصفهان و مشــهد بروند باید 
گذرنامه مى گرفتند و مردم قم نمى توانستند از آب و برق 
و گاز سراسرى استفاده کنند چون یک کشور بیگانه اند. 

عجب پیشنهاد خطرناکى بود.

«ارشاد» به «گشت» 
نیاز ندارد

آیت ا... مکارم: 
قم واتیکان نیست

سعید مرتضوى دستگیر شد
سعید مرتضوى، دادستان     اعتماد  آنالین |
سـابق تهران، باالخره پیش از ظهر دیـروز بعد از مدتى 
که همه از گم شدنش حرف مى زدند، دستگیر شد. یک 
منبع آگاه تأکید کرد : مرتضوى توسط مأمورین نیروى 
انتظامى در یکى از شـهرهاى شـمالى کشور شناسایى 
و بازداشت شـده اسـت. طبق دیگر گزارش ها ضابطان 
قضائى موفق شـدند او را در یـک ویال واقع در اسـتان 
مازندران شناسـایى کنند. وى خانه را بـه اتفاق یکى از 

بستگانش درمنطقه سرخرود  اجاره کرده بود.

«پارتى» بازى! 
  تابناك | آیـت ا... آملى الریجانـى، رئیس قوه 
قضائیه درباره جزئیات دسـتگیرى عضو شـوراى شهر 
مشهد اظهار کرد: این فرد که به همراه جمعى از زنان و 
مردان بدپوشش در یک پارتى شـبانه در یکى از باغات 
اطراف مشهد حاضر شده بود دستگیر شده است و در این 
محل انواع بطرى ها و مشـروبات الکلى کشف و ضبط 
شـده و وى فعًال با قرار ضمانت آزاد است، اما به معناى 

بى گناهى او نبوده و نیست.

وظیفه شناسى به روایت 
«کیهان»

   خبر آنالین | روزنامـه «کیهـان» دربـاره 
درگیرى مأمور گشـت ارشـاد بـا یک دختـر بدحجاب 
نوشـت: فیلم به وضوح نشـان مى دهد که اقدام پلیس 
زن در حد یک تذکر قانونى و خیرخواهانه و حرکت زن 
کشف حجاب کرده، فریاد و فحاشى بوده است... بدیهى 
اسـت که تقدیر آشکار و رسماً اعالم شـده از این پلیس 
وظیفه شناس ضمن آنکه احترام به قانون است، حرمت 

نهادن به خواست توده هاى عظیم مردم نیز هست.

رئیس آزاد شد
  میزان | معاون مدیـر کل و رئیس اداره ارشـاد 
مشهد دیروز با قید وثیقه آزاد شدند. چندى پیش در پى 
ماجراى هنجارشکنى برج سلمان مشهد معاون مدیرکل 
و رئیس اداره ارشـاد مشـهد به دلیل جریحه دار کردن 
عفت عمومـى، عـدم رعایت قوانیـن مربوطـه و ایجاد 
مزاحمت براى کاسبان برج سلمان بازداشت شده بودند.

ما خیلى نفوذ داریم!
  تسنیم| على عسـکرى، رئیس رسـانه ملى 
مى گوید: ما رقبـاى فراوان و دشـمنان فراوانى داریم و 
وقتى یک پدیده مانند «پایتخت» یـا «دورهمى» گل 
مى کند و مخاطب آن به بیش از 70 درصد مى رسد، این 
معناى دیگرى دارد. وقتى حدود 290 ماهواره تالش مى 
کنند تا صحنه را از رسانه ملى بگیرند، این خیلى اهمیت 

دارد که صدا وسیما چنین نفوذى پیدا کرده است.

تکذیب سخنان کریه 
  تسنیم| مسئول روابط عمومى دفتر نماینده 
ولى فقیه در اسـتان و امام جمعه اردبیل گفت: انتسـاب 
سـخنان منافى عفت و کریه اخیر به امام جمعه اردبیل 
کامًال کذب، افترا و دور از واقعیت است. على زمزم افزود: 
این سخن کذب که افترا و تهمتى بیش نیست از اندیشه 
و ادبیات 40 ساله امام جمعه اردبیل که براى کسانى که 
با این ادبیات آشنایى دارند به دور بوده و  دفتر امام جمعه 

اردبیل این سخن را قویاً تکذیب مى کند.

تاجران «بانه» مقصرند
  ایلنا| مدیرکل امور مرزى وزارت کشور درباره 
تجمعات اخیر در بازارهاى مرزى بانه گفت: مرزنشینان 
در تجمعات اخیر بانه شرکت نداشتند و یک عده تاجر و 
مغازه دار پشت این قضیه بودند. شهریار حیدرى گفت: در 
گذشته تعدادى تاجر عمًال مرزنشینان را به کارگران خود 
تبدیل کرده بودند. ما این چرخه را حذف کردیم. همه چیز 
که نباید از کوله برى تأمین شود، مغازه دار باید از طریق 
مسـیرهاى قانونى کاالى مورد نیاز خود را تامین کند و 

یک عده هم مشغول به کار شوند.

خبرخوان
چرا ادامه مى دهید؟!

در بخشى از جشنواره    کافه سینما |
برنامه هاى نوروزى صدا و سیما، مهران غفوریان 
به عنوان استنداپ کمدین برنامه، روى صحنه 
رفــت و بــا برخــى سیاســت هاى تلویزیون 
و برنامه هاى صدا و ســیما شــوخى کرد. او در 
بخشى از این برنامه، با سانسور لباس تماشاگران 
مسابقات ورزشى شوخى کرد و به فیفا پیشنهاد 
کرد تا جام جهانى را در ایران برگزار کند، که همه 
ورزشگاه مرد هستند. دوربین هم على عسگرى 
و میرباقرى رئیس و معاون صدا و سیما را نشان 
داد که در حال خندیدن به این شوخى ها هستند. 
سئوال این است اگر چنین تصمیم هایى خنده دار 

است، چرا همچنان انجامش مى دهند؟!

حقوق ساواکى ها
مهــران احمــدى،    سینما ژورنال |
کارگردان فیلم پرفروش «مصادره» با اشاره به 
وضعیت شــخصیت اصلى فیلمش که ساواکى 
اســت بیان کرد: یک جایى خوانــدم که اوایل 
انقالب یک عده کارمند اداره ساواك رفته بودند 
دم وزارت کشور تظاهرات که چرا حقوق هاى ما 
را قطع کرده اید. این 100درصد واقعیت دارد. یک 
نکته اى که جالب اســت، مى گویند حتى همین 
االن و امروز هم عده اى حقوق بازنشســتگى 

ساواك را مى گیرند.

 گزارش جام جهانى از تهران
  فارس| على اصغــر پورمحمدى، مدیر 
شبکه 3 سیما در پاسخ به سئوالى مبنى بر اینکه 
کدام گزارشــگران ایرانى براى جام جهانى به 
روســیه اعزام مى شــوند، گفت: در سال هاى 
گذشته حضور گزارشگران ایرانى در کشورهاى 
برگزارکننده جام جهانى تأثیرگذار و موفق نبوده 
اســت و از این رو هیچ تصمیمى مبنى بر اعزام 

گزارشگران ایرانى به روسیه نداریم.

افزایش حرکت پوسته زمین 
رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن    ایرنا |
و شهرسازى گفت: حرکت پوسته زمین در تمام 
فالت ایران سال گذشته 60 درصد افزایش یافت 
و انتظار مــى رود این رخداد امســال نیز ادامه 
یابد. محمد شــکرچى زاده افزود: این لرزش ها 
ممکن است به دلیل انتقال تنش بین حوزه اى تا

 ماه ها ادامه یابد و باید راهکارهاى مناسبى براى 
جلوگیرى از خســارات احتمالى ناشى از زلزله 

داشته باشیم.

گردش مالى بزرگ
معاون گردشگرى کشور تخمین    ایسنا|
زد، مســافران نوروزى ده هــزار میلیارد تومان 
گردش مالى براى کشور ایجاد کرده اند و معترض 
شد که برخى تأثیر ســفر و گردشگرى را نادیده 

مى گیرند یا آن را به نام خود تمام مى کنند.

دلیل توقف پرواز به ترکیه
  ایسنا| توقف تمام پروازهاى فوق العاده 
شــرکت هاى هواپیمایى ایرانى به ترکیه نهایى 
شده است و فعًال امکان پرواز به سه شهر ازمیر، 
اســپارتا و دنیزلى وجود نــدارد. تاکنون روال 
کار اینگونه بوده اســت که شرکت هاى ایرانى 
درخواست پروازهاى فوق العاده خود را به ترکیه 
تســلیم مى کردند و مجوزهاى الزم براى آنها 
صادر مى شــد، اما اخیراً ترکیه درخواست کرده 
است که در ازاى این مجوزها، براى ایرالین هاى 
ترکیه اى نیز مجوزهاى فوق العاده قابل توجهى 
دریافت کند که این موضوع تاکنون مورد تأیید 
ایران قرار نگرفته است. به دنبال این اتفاق ترکیه 
از چند هفته قبل اعالم کردکه مجوز پروازهاى 
فوق العاده  لغو شــود و کلیه شرکت هاى ایرانى 
که جدا از پروازهاى برنامه اى، پروازى به ترکیه 

داشتند باید این روال را متوقف کنند.

خبرگزارى «فارس» در گزارشــى بــه موضوع رمالى 
و رمال ها پرداخته اســت. این خبرگزارى نوشــته است 
براساس مشاهدات افراد اغفال شده، رمال ها و فالگیرها 
از طریق موکل هــاى جــن از وقایع آینده و یــا اخبار 
ماوراءالطبیعه باخبر مى شوند. در این گزارش همچنین به 
نظرات حجت االسالم عبدالرضا یزدانى کارشناس ارشد 
مسائل دینى و حجت االســالم صفرعلى علیخانى امام 
جمعه فرا دنبه از  شهرهاى شهرستان بروجن نیز  پرداخته 

شده است که عیناً در ادامه مى آید:

حجت االسالم عبدالرضا یزدانى:
علوم به سه قســمت لّدنى (الهى)، فیزیکى (تجربى) و 
شیطانى تقســیم مى شــوند. علم ماوراءالطبیعه ممکن 

است الهى باشد که یا از طریق عصمت به دست مى آید 
و یا شیطانى باشــد که از طریق کارهاى خبیثانه حاصل 
مى شود. فالگیرى و رمالى ریشه در ارتباط با شیاطین دارد 
و ذاتاً خبیثانه است. دو دسته رمال وجود دارد، یکى افرادى 
که واقعًا با اعمال خبیثانه از طریق شــیاطین یکسرى 
اطالعات را به دســت مى آورند و در راســتاى فریب و 
خیانت به انسان ها اســتفاده مى کنند و یکسرى هم که 
با سودجویى و کسب اطالعات از مراجعه کننده به دنبال 
فریب افراد هستند و هدفشــان سست کردن پایه هاى 

دین مدارى در انسان هاست. 

حجت االسالم صفرعلى علیخانى: 
گروهى از اجنــه، کافر و گروهى مؤمن هســتند. اجنه 

محدودیت زمانى و مکانى ندارنــد و به فرمان درآوردن 
جن توسط انسان براى کسب اطالعات از عالم علم، عمل 
اشتباهى اســت، چراکه این موجود براى بندگى خداوند 
خلق شده و فرد خاطى در قیامت باید جوابگوى این عمل 
باشد. از زمان رانده  شدن شیطان از آسمان ها، شیاطین 
براى استراق سمع به آســمان هفتم مى   آمدند و توسط 
تیرهاى مالئک رانده مى شــدند. در روایات آمده است 
پس از تولد حضرت موسى (ع) شیاطین مى توانستند تا 
آســمان چهارم و با تولد حضرت محمد (ص) تا آسمان 
اول بیاینــد و اخبار غیب را به  دســت آورند. اخبارى که 
از طریق تحت تصرف قرار دادن اجنه به دســت مى  آید 
100درصد درست نیســت، ممکن است راست یا دروغ 

باشد.

سومین جلسه مشورتى اعضاى شوراى شهر تهران براى 
معرفى گزینه هاى حضور در شــهردارى پایتخت، صبح 
دیروز پشت درهاى بسته برگزار شد. خبرگزارى ها نوشتند 
که در این جلسه، با خروج محسن هاشمى از شوراى شهر 
و نشستن او بر روى صندلى شهردار مخالفت شده است. 
البته محسن هاشمى پیش تر ضمن ابراز عالقه به در اختیار 
گرفتن سمت شهردارى تهران، گفته بود معاون اول رئیس 
جمهور هم با این امر موافق اســت اما نتایج جلسه دیروز 
شوراى شهر پایتخت نشان داد که مخالفان خروج او از این 
شورا کم نیســتند. از طرف دیگر، دیروز روزنامه «شرق» 
گفتگو با شکورى راد، دبیرکل حزب اتحاد ملت را منتشر 
کرد که از محتواى آن چنین بر مــى آمد این حزب هم با 

شهردار شدن هاشمى سرسازگارى ندارد. 
حزب اتحاد ملت به همــراه حزب کارگزاران ســازندگى، 
اصلى ترین اهرم هاى فشار بر شوراى شهر در قضیه انتخاب 
شهردار تهران هستند. وجود نمایندگان نزدیک به این دو حزب 
در شورا باعث شده وزن کشى آنها تأثیر  قابل مالحظه اى بر 

انتخاب جانشین محمدعلى نجفى بگذارد.
 اختالف کارگزاران و اتحاد ملت با یکدیگر بود که به دو بار 
استعفاى محمدعلى نجفى، شهردار سابق تهران و نهایتًا 
کنار رفتن او از این پســت در اولین روزهاى کارى سال 
جدید منجر شــد و حاال هم رقابت این دو حزب در اعمال 
نفوذ بر سر انتخاب جانشــین نجفى، کار انتخاب شهردار 
جدید را با دشــوارى روبه رو کرده اســت. همین چند روز 
پیش محسن هاشمى هشدار داد از دل اختالفات اینچنینى 
بود که شهردارى به نام محمود احمدى نژاد سر برآورد و از 
شهردارى تهران تا ریاست جمهورى پیش رفت اما ظاهراً 
این هشدارها کارساز نبوده و حتى خود هاشمى هم قربانى 

اختالف کارگزاران – اتحاد ملت شده است.

اتحاد در اوج اختالف
حزب کارگزاران سازندگى از شهردار شدن محسن هاشمى 
حمایت مى کند. این در حالى اســت که در جلسه پشت 
درهاى بسته دیروز اعضاى شوراى شهر تهران،  غلبه نه با 
نمایندگان نزدیک به کارگزاران بلکه با دیدگاه هاى نزدیک 
به حزب اتحاد ملت بوده اســت به طورى که سخنگوى 
شوراى شهر تهران بعد از این جلســه اعالم کرد اعضا با 
حضور محسن هاشمى، رئیس این شــورا در شهردارى 
مخالفت کرده اند. از طرف دیگر گفته شد نام محمدرضا 
عارف هم از فهرســت نامزدهاى مورد حمایت دو حزب 
خارج شده است تا این دو نام بزرگ که تقریباً عموم فعاالن 
سیاسى، یکى از آنها را شانس تصدى پست شهردارى تهران 

مى دانستند، فعًال فکر شهردار شدن را از سرشان بیرون کنند. 
به نظر مى رســد در این اقدام غافلگیرانه، بده بستان هاى 
پشــت پرده میان اتحاد ملت و کارگزاران سازندگى نقش 
اصلى را داشته است به طورى که شــکورى راد در گفتگو 
با «شــرق» اعالم کرد که حزب اتحاد ملت مخالف خروج 
عارف از مجلس است همانطور که مخالف خروج هاشمى 
از شوراست که درباره اولى، این دقیقاً همان چیزى است که 

کارگزارانى ها نیز خواستار آن هستند. 
با این اوصاف تکلیف شــهردارى تهران به کجا مى کشد 
و چه کســى قرار است این کرســى مهم و حساس را در 

اختیار بگیرد؟ 

مهرعلیزاده هنوز هست
چنانکه از جلسه مشــورتى دیروز شــوراى شهر تهران 
بر مى آید، در این جلسه 26 نام( به جز محسن هاشمى و 
محمدرضا عارف)  براى اداره شهر تهران مطرح شده است. 
همچنین گفته شد که اســامى فوق تنها از سوى برخى 
اعضاى شورا پیشنهاد شده اند در حالى که رأى موافق براى 

آنها  اخذ نشده است. این نشان مى دهد که ماراتن انتخاب 
شهردار تهران همچنان ادامه دارد و خروج محسن هاشمى 
و محمدرضا عارف از این کارزار حتى،  باعث تنگاتنگ شدن 
این رقابت هم شده است. هرچه باشد این دو نام از اعتبار 
و مقبولیت فراوانى میان طرفداران هر دو حزب ذینفوذ در 
شوراى شهر پایتخت برخوردارند و حاال که آنها از لیست 
انتخاب خارج شده اند، هر 26 نفر مى توانند خود را در قامت 

شهردار تهران تصور کنند.
یکى از این نام ها محســن مهرعلیزاده، استاندار اصفهان 
است که در تازه ترین گفتگویى که از او منتشر شده گفته 
مى خواهد در اصفهان بماند و به قول خودش برنامه هاى 
مهمى که دراین استان اجرایى شده اســت را ادامه دهد. 
مهرعلیزاده البته تأیید کرده که بعضى اعضاى شوراى شهر 
تهران با او مالقات کرده اند و درباره شهردارى تهران با این 

اصالح طلب سرشناس رایزنى هایى داشته اند.
 گفتگوى استاندار اصفهان با یک خبرگزارى محلى، روز 
شنبه منتشر شد و این در حالى است که خروجى سومین 
جلسه مشــورتى اعضاى شوراى شــهر پایتخت، دیروز 

یک شــنبه به 26 نام براى شــهردارى تهران رسید که 
یکى از آنها هم محســن مهرعلیزاده است. به این ترتیب 
مى شود حدس زد که اســتاندار اصفهان با اطالع از اینکه 
محسن هاشمى یا محمدرضا عارف بر کرسى شهردارى 
تهران تکیه خواهند زد، آن گفتگو را انجام داده اســت و 
گفته قصدى براى خــروج از اصفهان نــدارد اما آیا حاال 
که این دو نام از گردونه انتخاب شــورا خارج شــده اند و 
اســامى دیگر هم تقریبًا از وزن مشــترکى برخوردارند، 
مهرعلیزاده بازهم بر ماندن در اصفهان پافشــارى خواهد 
کرد؟ چنانکه چند روز پیش هم اشاره کردیم، حتى اگر خود 
آقاى استاندار هم نخواهد بر کرسى شهردارى تهران تکیه 
بزند اما کسانى در شوراى شهر پایتخت هستند که خواستار 
شهردار شــدن مهرعلیزاده هستند به خصوص در شرایط 
فعلى که نام او از بســیارى از آن 26 نفر، سرشــناس تر و
 متخصص تر نیز هست. نتیجه جلسه دیروز شورا و باقى 
ماندن نام استاندار اصفهان در لیست گزینه هاى شهردارى 
تهران،  ثابت مى کند که ناز اســتاندار اصفهان هنوز هم 

خریدار  دارد. 

نایب رئیس مجلس درباره  فایل منتشر شده از مذاکرات 
مجلس که حاوى صداى «دختر خوشــگال را به ما هم 

نشان بده» است، توضیحاتى ارائه کرد.
به گزارش «خبرآنالین»، مسعود پزشکیان گفت: در جلسه 
علنى روز سه شنبه هفته گذشــته برادرمان آقاى سلیمى 
اعتراضى راجع به پالرمو داشــتند مبنى بر اینکه شوراى 
نگهبان این مصوبه مجلس را قبول نمى کند که بنده در 
توضیح به ایشان گفتم نباید شوراى نگهبان در این باره 
دخالت کند. آقاى سلیمى موضوع را براى من شرح داد و 
توضیح داد که اشتباه ترجمه در معاهده پالرمو همچون آن 
است که «به ما گندم نمایى کرده و بعد از آن جو فروختند». 
یا اینکه وقتى به خواســتگارى دخترى رفتــى و در آن 
خواستگارى «دختر خوشــگلى» را نشان داده اما «دختر 

زشت» را به صیغه تو درآوردند.
وى افزود:  ایــن صحبت ها را به گونــه  دیگر در فضاى 
مجازى پخش کرده و تنها بخش «دختر خوشــگل» را 
درآوردند. این کار زشتى است. ماجرا چیز دیگرى بود. مثل 
این مى ماند که ما از کسى بپرسیم نماز نخواندى؟ و بعد در 
رسانه ها این را پخش کنند که فالنى گفته نماز نخوانید!  
نایب رئیس مجلس شــوراى اســالمى با تأکید بر لزوم 
رعایت ادب گفت: در این مورد بحثى کامًال تخصصى و 
علمى مطرح بوده است ولى طور دیگرى آن را نشان دادند.

من جمله حاشیه ساز را نگفتم
اما در حالى کــه روزنامــه «جهان صنعــت» خبر داد
 نماینده اى که گفته آن دختر خوشگل ها را به من نشان 

بده، حجت االسالم و المسلمین علیرضا سلیمى نماینده 
اصولگراى محالت بوده اســت، وى دیــروز  در گفتگو 
با «دیده بان ایــران»  گفت: اوًال نتیجه بررســى هاى

 مجلس در خصوص صداى پخش شــده هنوز مشخص 
نشــده اســت بنابراین اتهام زدن به نمایندگان مجلس 
اقدامــى خالف قانون و اخالق اســت. ثانیــًا در فضاى 
مجازى اینگونه نقل شــده که این ســخنان از ســوى 
اینجانب نقل شده است حال آنکه اینجانب ضمن تکذیب 
خبر سازى هاى ذکر شده از رسانه یا رسانه هایى که این 
اتهام را به بنده زدند شکایت  مى کنم. این نماینده مجلس 
در ادامه خاطر نشــان کرد: معتقــدم از آنجا که اینجانب 
پیگیر مسئله معاهده پالرمو بودم عده اى خواستند از من 

انتقام بگیرند.

شهردارى تهران چگونه داستان 2 «محسن » را به هم مربوط کرده است

محسن هاشمى رفت، محسن مهرعلیزاده ماند

ارتباط با عالم ماوراء از نگاه خبرگزارى اصولگرا

بحث«دختر خوشگال» کامالً تخصصى و علمى بود
نایب رئیس مجلس، اصل ماجراى جنجالى هفته پیش را شرح داد؛ 

مهران موسوى خوانسارى
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به گزارش «افکارنیوز»، مهــدى تاج، رئیس 
فدراســیون فوتبال مهمان ویژه اى داشت؛ 
محمد بحرانــى، صداپیشــه کاراکتر «جناب 
خان» که به همراه احمدى، تهیه کننده برنامه 
تلویزیونى «خندوانه» به فدراسیون فوتبال آمده 
بودند. در این دیدار، تهیه کننده «خندوانه» طرح 
عوامل ساخت این برنامه مبنى بر حمایت از تیم 
ملى فوتبال ایران در جام جهانى 2018 را به 
اطالع ریاست فدراسیون فوتبال رساند و گفت: 
برنامه ریزى براى آغاز پخش دوباره «خندوانه» 
از مدت ها پیش آغاز شــده و خوشحالیم دور 
جدید پخش این برنامه، بــا رقابت هاى جام 

جهانى 2018 روسیه تقارن پیدا کرده است.
بحرانى که پیش از این «جناب خان» را روى 
آنتن برنامه «90» برده و با فضاى فوتبال کامًال 
آشناست، در این باره گفت: «جناب خان» پس 
از یکسال و نیم دورى به روى آنتن برمى گردد و 
اینکه این مسئله با حضور وى در نقش هوادارى 
تیم ملى ایران همراه شود، اتفاق مهمى است. 
بر این اساس، تالش مى کنیم در نهایت در آن 
روزها و شــب هاى سرنوشت ساز حضور تیم 
ملى در روسیه، لحظات خاطره انگیزى را براى 

مردم خلق کنیم.
وى در خــالل صحبت هایش در این جلســه 
رسمى پیشــنهاد داد که «جناب خان» مدیر 
ارتباطات «مویرگى» هواداران تیم ملى در جام 
جهانى روسیه 2018 باشد. «جناب خان» که 
کلمه «مویرگى» را پیــش از این در برنامه جا 
انداخته، این بار قصد دارد موضوع را کمى جدى 
تر  پیش ببرد و قاعدتاً مأموریت او در دور جدید 
«خندوانه» فوتبالى تر خواهد بود و باید منتظر 
طرح ها، گفتگوها و آیتم هاى ویژه این کاراکتر 

جذاب تلویزیونى درباره تیم ملى ماند.
رئیس فدراسیون فوتبال هم در این جلسه با 
تقدیر از بحرانى و احمدى گفت: تقارن شروع 
دوباره پخش برنامه «خندوانــه» با آغاز جام 
جهانى را به فال نیک مى گیرم و امیدوارم این 
سرى از «خندوانه» هم مورد استقبال مخاطبان 
قرار بگیرد. قطعاً فدراسیون فوتبال هم در این 
مسیر همراه و همگام با «خندوانه» و مخاطب 
میلیونى اش خواهد بود و تردیدى ندارم دعاى 
خیر و انرژى مثبت میلیون ها ایرانى، به کاروان 

تیم ملى منتقل خواهد شد.

فرزاد حسنى 

با یک برنامه جدید بر مى گردد

ابوذر پورمحمدى، 
تهیه کننده «کودك 
شو» درباره این برنامه  گفت: «کودك 
شو» تا اول ماه محرم براى مخاطبان از 
تلویزیون پخش مى شود و با تغییراتى 
در آیتم ها روبه رو خواهد شد اما ساختار 
برنامه ثابت است و تغییر نخواهد کرد. 
وى در همین راستا افزود: متناسب با 
هر ایامى برخى آیتــم هاى «کودك 
شو» براســاس آن ایام تدارك دیده

مى شود.
تهیه کننــده «کودك شــو» درباره 
حضور  چهره هاى مشــهور در برنامه 
ویژه عید نوروز «کودك شــو» اظهار 
کرد:  برنامه «کودك شــو» در نوروز 
97 به سفارش ســازمان صدا و سیما 
تولید شــد و روى آنتن رفت. اساس 
برنامه «کودك شــو» بر حضور مردم 
عادى اســت. پیش از نوروز 97 براى 
اعالم برنــدگان هفته اى 700 تا 800 
هزار پیامک داشــتیم که آمار بســیار 
باالیى از مشــارکت مردم را نشــان

 مى دهد.

پورمحمدى ادامه داد: در نوروز 97 این 
آراء به یک میلیون و صد هزار رســید 
و فکر مى کنم موفقیــت برنامه ما در 
مشارکت همین مردم عادى است.ما 
در برنامه میان مــردم عادى مصاحبه 
مى کنیم، تســت مى گیریم و از بین 
چند خانواده یک خانــواده را انتخاب 

مى کنیم.
وى دربــاره ایــده «کودك شــو» و 
شکل گیرى آن بیان کرد: ایده اصلى 
«کودك شو» را حسین کرمى، زمانى 
که مدیر شــبکه نســیم بــود مطرح 
کرد و گفــت برنامه اى بــا محوریت 
خانواده، ازدواج آســان و فرزندآورى 
مى خواهیم. این موضوع باید پشــت 
پرده باشد و رو نباشد تا خود مخاطب 
به آن برســد. ظاهر برنامــه، برنامه 
شــاد و در قالب ســرگرمى است که 
خانواده ها  با بچه هاى کوچکشان که 
بین سه تا پنج سال هستند مى آیند و 
روند برنامه اثبات شیرینى حضور فرزند 

در زندگى است.
پورمحمدى به اســتقبال مخاطبان از 

«کودك شــو» پرداخت و بیان کرد: 
فصل دوم «کوك شو» نسبت به فصل 
اول ارتقاى بســیار خوبى داشت. در 
فصل قبل در هر برنامه چهار خانواده 
مــى آوردیــم و برنامه کمــى عجله 
اى مــى شــد و خانــواده اى که مى 
آمد فرصت صحبت بــا او نبود اما در 
فصل جدید در هر برنامه یک خانواده
 مى آید و 60 دقیقــه گفتگو مى کنیم 
و آیتم هاى جــذاب هم اضافه خواهد

 شد.
وى دلیل انتخاب پژمان بازغى براى 
اجراى برنامه «کودك شو» را داشتن 
خانواده دانست و افزود: بازغى در اجرا 
خیلى خوب جا افتــاده و خصوصیت 
بارزش صداقت اســت، مردم او را از 
جنس خــود مى داننــد و در کالمش 
دروغ نمى بینند که این مسائل براى 

ما بسیار مهم بود.
پور محمدى خاطرنشان کرد: «کودك 
شو» فصل ســوم خواهد داشت و با 
اتمام فصل دوم، تولید «کودك شو 

3» را شروع خواهیم کرد.

3دو شنبه  3 اردفرهنگفرهنگ

 مهــدى تاج، رئیس
همان ویژه اى داشت؛ 
شــه کاراکتر «جناب 
ى، تهیه کننده برنامه 
دراسیون فوتبال آمده 
کننده «خندوانه» طرح 
 مبنى بر حمایت از تیم 
2018 را به  8م جهانى
فوتبال رساند و گفت: 
ش دوباره «خندوانه» 
ـده و خوشحالیم دور
 بــا رقابت هاىجام

ن پیدا کرده است.
جناب خان» را روى 
ا فضاى فوتبال کامًال 
ت: «جناب خان» پس

وى آنتن برمى گردد و 
وى در نقش هوادارى 
اتفاق مهمى است.  ،
کنیم در نهایت در آن 
شت ساز حضور تیم 
طره انگیزى را براى 

ش در این جلســه 
«جناب خان» مدیر 
ران تیم ملى در جام

د. «جناب خان» که 
شاز این در برنامه جا 
وضوع راکمىجدى 
ریت او در دور جدید 
هد بود و باید منتظر 
ى ویژه این کاراکتر 

م ملى ماند.
هم در این جلسه با 
گفت: تقارن شروع 
وانــه» با آغاز جام 
این یرم و امیدوارم

داستقبال مخاطبان 
ن فوتبال هم در این 
ندوانه» و مخاطب

دیدى ندارم دعاى 
ننا ایرانى، به کاروان 

ابوذر پورمحمدى، 
تهیه کننده «کودك 
شو» درباره این برنامه  گفت: «کودك

اول ماه محرم براى مخاطبان از  شو»تا
تلویزیون پخش مى شود و با تغییراتى 
در آیتم ها روبه رو خواهد شد اما ساختار 
برنامه ثابتاست و تغییر نخواهد کرد. 
وى در همین راستا افزود: متناسب با 
هر ایامى برخى آیتــم هاى «کودك
شو» براســاس آن ایام تدارك دیده

مىشود.
تهیه کننــده «کودك شــو» درباره 
حضور  چهره هاى مشــهور در برنامه 
ویژه عید نوروز «کودك شــو» اظهار

کرد:  برنامه «کودك شــو» در نوروز 
97 به سفارش ســازمان صدا و سیما 
تولید شــد و روى آنتن رفت. اساس 
برنامه «کودك شــو» بر حضور مردم
97 براى 7عادى اســت. پیش از نوروز
800 0 تا 0اعالم برنــدگان هفته اى 700

هزار پیامک داشــتیم که آمار بســیار 
باالیى از مشــارکت مردم را نشــان

 مى دهد.

ب تلویزیون
آخرین تغییرات در برنامه پرمخاط

مدیر گروه اجتماعى شبکه 3 در خصوص برنامه هاى جدید شبکه 3 سیما گفت: برنامه 
تلویزیونى «حاال خورشــید» را بعد از ماه مبارك با شــکل، آیتم و دکور جدید خواهیم 
داشــت، قبل از ماه مبارك رمضان برنامه به اتمام مى رســد و در ماه رمضان برنامه 

صبحگاهى «حاال خورشید» پخش نمى شود.
ناصر کریمان در خصوص برنامه فرزاد حسنى عنوان کرد: فرزاد حسنى دو روز در هفته 
برنامه اى به نام «پدر من» خواهد داشت که تهیه کنندگى برنامه به عهده خود او است. 

امیدوار هستیم که برنامه بعد از عید فطر  پخش شود.
کریمان ادامه داد: این برنامه به برخى پدران مى پــردازد، اما هیچ پدرى در برنامه 
حضور نــدارد. روایتى از پــدران را از نگاه فرزنــدان و نزدیکان چهــره برتر به او 

مى پردازیم.
مدیر گروه اجتماعى شبکه 3 در خصوص برنامه سینمایى «هفت» گفت: آخرین 
مذاکرات براى مجرى در حال انجام اســت و برنامه قبل از ماه مبارك رمضان 

روى آنتن مى رود.
وى در خصوص برنامه «ماه عســل» اظهار کــرد: دو روز قبل از ماه مبارك 
رمضان برنامه را قبل از اذان مغرب پخش خواهیم کرد. در این دو برنامه یک 

جمع بندى از مهمانان سال گذشته «ماه عسل» داریم و با سوژه هاى جدید به 
استقبال ماه رمضان خواهیم رفت .

مدیر گروه اجتماعى شبکه 3 از تولید یک مسابقه بزرگ خبر داد و گفت: شبکه 3 سیما 
مسابقه ویژه اى را در شبکه 3 به نام «برنده شو» تدارك دیده و بعد از نیمه شعبان تیزر 

برنامه را پخش خواهیم کرد. به نظر من مردم از این مسابقه استقبال خواهند کرد و  قطعًا 
یک چهره سرشناس، مجرى این برنامه خواهد بود.

کریمان خاطر نشان کرد: مســابقه «برنده شــو» در حوزه اطالعات عمومى و محک زدن
توانایى هاى علمى مردم خواهد بود. البته مخاطب ابتدا از طریق اپلیکیشنى که در تیزر برنامه 

معرفى مى کنیم، در مسابقه شرکت مى کند و برندگان در این مسابقه به برنامه دعوت مى شوند. 
این برنامه نیز از عید فطر پخش خواهد شد.

رزاد حسنى 

ید بر مى گردد

دروغ نمى بینند که این مسائل براى 
ما بسیار مهم بود.

پور محمدى خاطرنشان کرد: «کودك 
شو» فصل ســوم خواهد داشت و با 
دوم، تولید «کودك شو فصل اتمام

شروع خواهیم کرد. 3» را

دم را نشــان

گفت: برنامه  3 سیما 3ى جدید شبکه
شــکل، آیتم و دکور جدید خواهیم 
ى رســد و در ماه رمضان برنامه

کرد: فرزاد حسنى دو روز در هفته 
گى برنامه به عهده خود او است. 

ردازد، اما هیچ پدرى در برنامه 
نو نزدیکان چهــره برتر به او

مایى «هفت» گفت: آخرین 
ماه مبارك رمضان  قبل از

دو روز قبل از ماه مبارك 
رد. در این دو برنامه یک 

یم و با سوژه هاى جدید به 

3گ خبر داد و گفت: شبکه 3 سیما 
ك دیده و بعد از نیمه شعبان تیزر 

مسابقه استقبال خواهند کرد و  قطعًا 

ر حوزه اطالعات عمومى و محک زدن
تیزر برنامه  اپلیکیشنى که در تدا از طریق

ن در این مسابقه به برنامه دعوت مى شوند. 

«کودك شو» فعالً ادامه دارد
«کودك شو» فعالً ادامه دارد

نسرین نصرتى، بازیگر مجموعه هاى تلویزیونى در خصوص 
نقش  آفرینى خود در سریال «پایتخت» گفت: در کارنامه هنرى 
خودم این اولین کارى است که بازى کردم و تا این اندازه مورد 
تشویق و تحسین قرار گرفتم. احساس مى کنم یک قشر مهم از 
جامعه ما که کمتر با رسانه، سینما یا تئاتر همذات پندارى مى کردند، 

توانستند با سریال «پایتخت» ارتباط برقرار کنند.
وى در ادامه درباره کامل تر شــدن نقش «فهیمه» در ســریال 
«پایتخت» بیــان کرد: البته این پختگى و کامل شــدن براى 
همه نقش ها وجود داشــت. هر قدر که پیش مى رویم، شاخ و

 برگ هاى این مجموعه محکم تر مى شود. این امرى اجتناب 
ناپذیر است و درآینده اگر اتفاق جدیدى را در این سریال 
شاهد باشــیم، حتمًا باز هم با اقبال خوبى از سمت 

مردم مواجه مى شویم. 
نصرتى درباره حضورش در دیگر سریال ها 
و فیلم هاى ســینمایى اظهار کرد: اگر 
موقعیت و پیشنهاد کارى خوبى داشته 
باشــم، حتمًا مى پذیرم. هم اکنون 
در حال بررسى پیشنهادها هستم 
و بیشــتر از همه براى من اینکه 
کار خوب باشد، مهم است. البته 
این هم مهم اســت که آن جّو 
یکدست و صمیمى «پایتخت» 
هم در پشــت صحنه حاکم 
باشــد؛ چون وقتــى با یک 
گروه صمیمــى و حرفه اى 
کار مى کنیم کمى وسواس 

و انتخاب ها باال مى رود.

قصه سریال «پایتخت» هرچه 
پیش مى رود، پخته تر مى شود

نسرین نصرتى، بازیگر مجموعه هاى ت
نقش  آفرینى خود در سریال «پایتخت»گ
خودم این اولین کارى است که بازى کر
تشویق و تحسین قرار گرفتم. احساس مى
جامعه ما که کمتربا رسانه، سینما یا تئاتر هم
توانستند با سریال «پایتخت» ارتباط برقرار ک
وى در ادامه درباره کامل تر شــدن نقش
«پایتخت» بیــان کرد: البته این پختگى
داشــت. هر قدر که همه نقش ها وجود
 برگ هاى این مجموعه محکم تر مى
ناپذیر است و درآینده اگر اتفاق ج
شاهد باشــیم، حتمًا باز هم
مردم مواجه مى شویم. 
نصرتى درباره حضو
و فیلم هاى ســی
پیشن موقعیت و
باشــم، حتمًا
در حال بررس
و بیشــتر ا
ب کار خوب
این هم م
یکدست
هم در
باشــد
گروه
کار م
و انتخ

قصه سریال «پایتخ
پیش مى رود، پخته

گى!
ویر

ت م
باطا

و ارت
جهانى 

«جناب خان»، جام 
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خالد شفیعى که از بازى برگشت مقابل لوکوموتیو تاشکند نشان داد 
حضورش در ترکیب ذوب آهن خیلى مؤثر است و مى تواند جلوى هر 

حریفى عملکرد خوبى داشته باشد.
ذوب آهن با تســاوى مقابل لوکوموتیو موفق شد به دور یک هشتم 
پایانى لیگ قهرمانان آسیا صعود کند و حریف استقالل شود. خالد 
شــفیعى مدافع باتجربه ذوب آهــن در مورد این بازى حســاس و 
موضوعات دیگر حرف هایى جالبى دارد که بخشــى از آن را با هم 

مى خوانیم:
ذوب آهن مقابل لوکوموتیو تاشــکند باالخره 
توانســت نتیجه الزم را بگیرد و صعود کند تا 
حریف اســتقالل در مرحله یک هشتم پایانى 
شود. صعود و تقابل با استقالل را چطور ارزیابى 

مى کنى؟
 خدا را شکر منهاى ســختى هاى که در این مسیر کشیدیم با بازى 
خوبى که مقابل لوکوموتیو انجام دادیم و به مساوى رسیدیم توانستیم 
صعود کنیم. البته در این بازى مى توانستیم برنده باشیم اما یک گل 

شانسى خوردیم که با این حال خدا را شکر صعود کردیم. در کل ما 
مقابل لوکوموتیو بازى خوبى انجام دادیــم که صعودمان را قطعى 
کرد. در مرحله بعد هم مقابل استقالل دو بازى داریم که در دور رفت 
میزبان هستیم که امیدواریم در بازى رفت به پیروزى خوبى برسیم.
یعنى مى خواهید در دور رفت، کار را تمام کنید؟
 ان شاءا... ، تمام تالشمان این است که در همین بازى رفت نتیجه 

خوبى بگیریم و راه صعود را هموار کنیم.
اینکه در مرحله حذفى یک هشتم پایانى مقابل 
استقالل بازى دارید، ظاهراً چندان خوشایند 

نیست...
 خب به هر حال اینکه به اجبار یکى از تیم هاى ایرانى در این مرحله 
باید حذف شود ناخوشایند است اما فوتبال حرفه اى است و باشگاه 
ذوب آهن هم خیلى خوب تالش مى کند که بــه مرحله بعد صعود 

کنیم.
شکایت از تراکتورسازى به کجا کشید؟

 من از تراکتورسازى طلب دارم و وکیلم پیگیر است اما اطالع دقیق 

ندارم که االن در چه مرحله اى اســت. به هر حال با مدیریت خوب 
الیاسى 100درصد تراکتور به روزهاى خوب برمى گردد.

این فصل تراکتور شرایط خیلى بدى داشت و 
نه در آسیا و نه در لیگ نتوانست موفق باشد. 

با توجه به اینکه ســال ها در این تیم حضور 
داشتى، دلیل آن را چه مى دانى؟

 ببینید همیشه باید کار را به آدم هایى ســپرد که کاربلد باشند. دیار 
آذربایجان مدیــران موفق و بزرگى دارد کــه مى توانند به این تیم 
کمک کنند. مثًال الیاســى از جنس مردم است و رگ و ریشه آذرى 
دارد. الیاســى جزو مدیران بادرایت، با اخالق و خیلى خوبى است 
که مى تواند روزهاى خوبى را براى تراکتورســازى رقم بزند. براى 
تراکتورسازى و تیم هاى تبریزى باید کسى بیاید که فقط لب و دهن 
نباشــد و فقط حرف نزند. مدیر باید عمل کند و وقتى کار تمام شد 
بگوید که آن را انجام داد. متأسفانه کسانى آمدند که بدهى و بدبختى 
براى باشــگاه رقم زدند و رفتند. مدیرانى باید براى این باشگاه ها 
بیایند که همه اینها را مدیریت کند. در ورزشى ها و فوتبالى ها امثال 

زنوزى دلشان براى فوتبال مى سوزد و مى توانند باشگاه را حمایت 
کنند. باشــگاه هاى پرطرفدار باید دست امثال این 

مدیران باشد، نه اینکه 
30 میلیارد بدهى بگذارند. این مدیران نباید باشند. 

کسانى که به واسطه رتبه اى مى آیند. باید این مدیران را بازخواست 
کرد و از آنها بخواهند عملکردشان را کامل و شفاف گزارش کنند. 
اینکه چه کرده اند و چه نکرده اند. امیدوارم این اتفاق بیافتد تا عملکرد 
مدیران مشخص شود. به هر حال از همه اینها بگذریم، من معتقدم 

تراکتور به روزهاى خوبش برمى گردد.
از این مســئله بگذریم، چــه تصمیمى براى 

آینده ات و فصل بعد دارى؟
 قرارداد من با ذوب آهن تا پایان فصل است که بعد از این دو بازى در 

مورد آینده ام تصمیم مى گیرم.

در بازى رفت، کار را تمام مى کنیم
مدافع ذوب آهن:

سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا در بخش اعداد و ارقام خود اشاره اى به حمالت پرتعداد 
لوکوموتیو ازبکستان روى دروازه ذوب آهن کرده است.

پس از اینکه رقابت هاى مرحله گروهى لیگ قهرمانان آسیا به پایان رسید و تیم هاى 
حاضر در مرحله یک هشتم نهایى مشخص شدند، سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا در 

گزارشى آمارى به اعداد و ارقام رقابت هاى این هفته پرداخته است.
  یکى از اعداد جالبى که در خصوص هفته ششم دور گروهى به چشم مى خورد، مربوط 
به بازى حساس نماینده ایران مقابل حریف ازبک خود است. تیم ذوب آهن در آخرین 
بازى خود در تاشکند به مصاف لوکوموتیو رفت و براى صعود به یک امتیاز از این بازى 

نیاز داشت. ذوبى ها که در نیمه اول به گل برترى رسیدند، در اکثر دقایق این بازى با 
حمالت بى وقفه حریف محاصره شده بودند و در نهایت یک گل هم دریافت کردند اما 
تساوى براى صعود شاگردان قلعه نویى کافى بود و آنها با همین نتیجه به دور حذفى 

راه پیدا کرد.
 AFC نکته آمارى جالب توجه در خصوص این بازى، 51 سانتر ازبک هاست. سایت 
با اشاره به این تعداد عجیب و غریب نوشت: لوکوموتیو محوطه جریمه ذوب آهن را 
با 51 سانتر که یک رکورد عجیب است، بمباران کرد؛ اما هیچکدام از این سانترها به 

نتیجه نرسید تا تساوى یک یک نماینده ایران را به مرحله یک هشتم نهایى برساند.

نصف جهــان  هر چند آمار استقالل در مرحله گروهى لیگ 
قهرمانان آسیا از ذوب آهن بهتر اســت اما همه مى دانند 
که  جنس دیدار مرحله یک هشــتم متفــاوت خواهد بود.
مسلماً بازى استقالل و ذوب آهن در یک هشتم نهایى لیگ 
قهرمانان آسیا بسیار جذاب خواهد بود و انتظار مى رود شاهد 
نبرد نزدیکى بین دو تیم باشیم. از یک سو استقالل شرایط 
فوق العاده خوبى دارد، اما از ســوى دیگر امیر قلعه نویى هم 
به خوبى از زیر و بم تیم ســابقش مطلع اســت. دو تیم در 
لیگ حسابى همدیگر را رصد کرده اند، اما شاید قصه لیگ 
قهرمانان آسیا فرق داشته باشد. در این مطلب آمار و ارقام به 
جا مانده از استقالل و ذوب آهن در پایان مرحله گروهى این 

تورنمنت را با هم مقایسه مى کنیم.
اســتقالل با کســب 12 امتیاز صدرنشــین گروه 

چهارم شــد و صعود جانانــه و مقتدرانه اى 
از گروه موســوم به مرگ داشــت، اما 

ذوب آهن با کسب فقط 7 امتیاز، 
ضعیف تریــن  از  یکــى 

تیم هاى صعودکرده به 
یک هشــتم نهایى 

محسوب مى شــود. در فاز هجومى وضع استقالل آشکارا 
بهتر اســت. آنها در دور گروهى 9 گل زده اند، در حالى که 
ذوب آهن تنها موفق شده است شــش گل به ثمر برساند. 
عجیب اینکه آمار شوت داخل چهارچوب هر دو تیم ایرانى 
ضعیف است؛ به این معنا که استقاللى ها 23 بار و ذوبى ها 22 

بار توپ را به سمت چهارچوب دروازه رقبا شلیک کرده اند.
در بخش دفاعى هم استقالل وضع بهترى دارد. این تیم در 
گروه مرگ پنج گل خورده، اما ذوب آهن هشت گل دریافت 

کرده است. همچنین شاگردان 
«وینفرد شفر» 

در این شش مسابقه 73 تکل موفق داشته اند، در حالى که 
این عدد براى تیم قلعه نویى 66 تکل موفق بوده است. البته 
اســتقاللى ها در مجموع 309 دوئل را برده اند، در حالى که 

ذوبى ها در 321 دوئل موفق به پیروزى شده اند.
در حوزه ارائه بازى مالکانه اما آمار دو تیم قابل مقایسه نیست. 
شاید جالب باشد بدانید اســتقالل در دور گروهى مجموعًا 
2249 پاس سالم داشته ا ست، در حالى که ذوبى ها 1520 
پاس سالم بین هم رد و بدل کرده اند. این یعنى استقالل به 
طور متوسط در هر بازى 
374 پاس 

صحیح داده، اما ذوب آهن در هر مســابقه به طور میانگین 
253 پاس را به ثبت رسانده است. همچنین بد نیست بدانید 
اســتقاللى ها در دور گروهى 264 پاس بیشتر از بازیکنان 
رقیب سنتى شان یعنى پرسپولیس به هم داده اند. در تعداد 
دریبل هاى موفق هم اســتقالل با نسبت 70 به 43 بهتر از 

ذوب آهن بوده است.
سرانجام اینکه آبى ها در دور گروهى 102 بار خطا کردند و 66 
خطا گرفتند، در حالى که بازیکنان ذوب آهن در شش بازى 
این مرحله مجموعاً 67 بار خطا کرده اند و 84 خطا گرفته اند 
تا حداقل در این زمینه عملکرد بهترى نســبت به تیم شفر 
داشته باشند. استقاللى ها در این مرحله هشت اخطارگرفتند و 
ذوبى ها پنج بار با کارت زرد داور مواجه شدند. به گزارش 
نصف جهــان، تأکید مى کنیم کــه همه اینها 
آمار مرحله گروهى اســت و این آمارها 
نمى تواند مالکــى براى قضاوت 
دیدار یک هشتم نهایى باشد. 
جنس این دیــدار قطعًا 
متفاوت خواهد بود.

 جنس «یک هشتم»  متفاوت است!

هافبک پیشین اســتقالل گفت: کمیته تعیین وضعیت این قول را 
به من داده است که ظرف مدت یک ماه باشگاه استقالل باید پول 
مرا پرداخت کند در غیر این صورت از فصل نقل و انتقاالت محروم 

خواهد شد.
مجتبى جبارى درباره حکم کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال 
که باشگاه اســتقالل را به پرداخت 640 میلیون به او محکوم کرده 
است، گفت: من هم  متوجه این حکم شــدم اما از جزئیات آن خبر 
ندارم. وکیلم این حکم را دریافت کرده اســت و من هم چون تعداد 

صفحات آن زیاد بود هنوز این پرونده را در اختیار نگرفته ام.
وى در پاسخ به این پرسش که آیا از این حکم رضایت دارد یا خیر، 
تصریح کرد: اتفاقاتى در سال گذشته رخ داد که رضایت من را در پى 
نداشت. هدف من گرفتن غرامت یا خسارت از باشگاه استقالل نبود. 
دوست داشتم براى تیم محبوبم بازى کنم اما اتفاقات شخصى افتاد 
که باعث شد این پرونده شکل بگیرد. به شخصه دوست نداشتم از 
باشگاه استقالل شکایت کنم اما در نهایت توانستم حقم را بگیرم. 
تنها چیزى که در این پرونده من را راضى کرد رسیدگى کمیته تعیین 
وضعیت بود که به اندازه کافى زمان صرف این پرونده و مدارك کافى 

را جمع آورى کرد.
جبارى در مورد اینکــه چطور مى خواهد جریمه خود را از باشــگاه 
استقالل بگیرد، گفت: کمیته تعیین وضعیت این قول را به من داده  
است که ظرف مدت یک ماه باشگاه استقالل باید این پول را پرداخت 

کند در غیر این صورت از فصل نقل و انتقاالت محروم خواهد شد. 
جبارى درباره اینکه مدیران باشگاه استقالل او را تاحدودى روبه روى 
هواداران قرار داده اند گفت: فکر مى کنم استقالل در این سال ها از 
سوء مدیریت کم ضرر نکرده است. امسال هم همین اتفاق افتاده؛ 
من مى توانستم در این فصل براى تیمم بازى کنم و این پول را بگیرم 
اما با این حواشى که ایجاد شد نشان دادند متأسفانه ارزش و احترامى 

قائل نیستند.  براى جایگاه بازیکن 
قراردادم ســختگیرى  وى افــزود: روى 
و خود مدیران باشــگاه انجام نــداده ام 
را تنظیم کردند اما با عدم استقالل قراردادم 
چنین اشــتباهى را انجام آگاهى که داشتند 

نــد.  د ا فقط متأسفم که نام استقالل د
در ایــن پرونده به میان 
مى آیــد چــون 
بحــث من 
شخصى 

 . ست ا

اى کاش مدیــر 
باشــگاه  عامــل 
ســتقالل  ا
(افتخارى) 

این پــول را 
از جیبــش 
خــت  ا د پر

کند.
جبارى در مورد 
اینکه آیا قصد دارد به فوتبال خــود ادامه دهد 
یا خیر، گفــت: تمریناتم را شــروع کرده ام براى 
سال آینده برنامه دارم شاید اگر در این فصل بازى 
مى کردم اکنون از فوتبال خداحافظى مى کردم اما 
دوست نداشــتم یک نفر که هیچ آگاهى از فوتبال 
نــدارد و ارزش و احترامى بــراى بازیکنان قائل 
نیست من را از فوتبال کنار بگذارد و باعث شود 
خداحافظى کنم. به همین دلیــل تمریناتم را 
شروع کرده ام تا یک یا دو فصل دیگر بازى و با 
اختیار خودم و با تصمیم از فوتبال کناره گیرى 

کنم.

افتخارى 
از جیبش پرداخت کند!

مدافع چپ استقالل به گفته سرمربى آلمانى استقالل جهش 
عجیبى در ارزش اش در سایت هاى نقل و انتقاالت جهانى به 

وجود آمده است.
 امید نورافکن از زمانى که«وینفرد شــفر» به عنوان سرمربى 
استقالل انتخاب شده است نمایش بى نقصى در پست دفاع چپ 
داشته است تا جایى که  شفر در نشست خبرى  بازى با پیکان 
از جهش قیمت او در بازار جهانى صحبت به میان آورده است: 
سه بازیکن ما ارزششان در این هشت ماه در سایت هاى نقل و 
انتقاالتى پیشرفت کرده است. به عنوان مثال االن نورافکن از 

صد هزار دالر به یک میلیون دالر رسیده است.
امید نورافکن از زمانى که شــفر به عنوان سرمربى استقالل 

انتخاب شده است در این چند ماه در پست دفاع چپ آنقدر خوب 
کار کرده است که حاال دیگر کسى انتظار ندارد این بازیکن در 

پست هافبک دفاعى بازى کند.
آنچه مسلم است هدف کوتاه مدت امید نورافکن حضور در جام 
جهانى است چون هم «کارلوس کى روش» روى او نظر مثبت 
دارد و هم گفته مى شود او هنوز در پســت دفاع چپ به جمع 

بندى نهایى نرسیده است.
با این شرایط نورافکن حدود 50 روز زمان دارد تا با درخشش در 
پنج بازى باقیمانده استقالل در لیست نهایى کى روش حضور 
داشته باشد و بتواند با حضور در جام جهانى ارزش خود را در بازار 

جهانى باال ببرد. 

نورافکن در رؤیاى جام جهانى

 آمار ذوب آهن و استقالل در مرحله گروهى لیگ قهرمانان 
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ر 

ر
م 
ى 
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ى 
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ى 
ها 
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زنوزى دلشان براى فوتبال مى سوزد و مى توانند باشگاه را حمایت 
کنند. باشــگاه هاى پرطرفدار باید دست امثال این 

مدیران باشد، نه اینکه 
30 میلیارد بدهى بگذارند. این مدیران نباید باشند. 

کسانى که به واسطه رتبه اى مى آیند. باید این مدیران را بازخواست 
کرد و از آنها بخواهند عملکردشان را کامل و شفاف گزارش کنند. 
اینکه چه کردهاند و چه نکرده اند. امیدوارم این اتفاق بیافتد تا عملکرد

مدیران مشخص شود. به هر حال از همه اینها بگذریم، من معتقدم 
تراکتور به روزهاى خوبش برمى گردد.

از این مســئله بگذریم، چــه تصمیمى براى 
آینده ات و فصل بعد دارى؟

 قرارداد من با ذوب آهن تا پایان فصل است که بعد از این دو بازى در 
مورد آینده ام تصمیم مى گیرم.

AFC بمباران ذوب آهن در سایت

اما با این حواشى که ایجاد شد نشان دادند متأسفانه ارزش و احترامى 
قائل نیستند.  براى جایگاه بازیکن 

قراردادم ســختگیرى  وى افــزود: روى 
خود مدیران باشــگاه انجام نــداده ام  و
را تنظیم کردند اما با عدم استقالل قراردادم 
چنین اشــتباهى را انجام آگاهى که داشتند 

نــد.  د ا فقط متأسفم که نام استقالل د
در ایــن پرونده به میان 
مىآیــد چــون 
بحــث من 
شخصى

 . ست ا

اى کاش مدیــر 
باشــگاه  عامــل 
لللللللللللللقاللل ســت ا
((((((((افتخارى) 

این پــول را 
از جیبــش 
خــت  ا د پر

کند.
در مورد  جبارى
اینکه آیا قصد دارد به فوتبال خــود ادامه دهد 
شــروع کرده ام براى خیر، گفــت: تمریناتم را ییییییییییییییا

سسسسسسسال آینده برنامه دارم شاید اگر در این فصل بازى 
فوتبال خداحافظىمى کردم اما  اکنون از مى کردم
دوست نداشــتم یک نفر که هیچ آگاهى از فوتبال 
احترامى بــراى بازیکنان قائل ارزش و نــدارد و

نیست من را از فوتبال کنار بگذارد و باعث شود 
تمریناتم را کنم. به همین دلیــل خداحافظى

شروع کرده ام تا یک یا دو فصل دیگر بازى و با 
اختیار خودم و با تصمیم از فوتبال کناره گیرى 

کنم.
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3 بازیکن سابق تیم هاى تراکتورسازى و اســتقالل براى دریافت مطالباتشان به 
کمیته صدور مجوز حرفه اى اى اف سى شکایت کردند.

 هنــوز چند ماهــى از چالش بزرگ باشــگاه هــاى ایرانى براى کســب مجوز 
حرفه اى نمى گذرد که حاال صحبت از شــکایت ســه چهره سرشــناس فوتبال 
ایران از دو باشــگاه به طور مســتقیم به کمیته صدورمجوز حرفه اى شــکایت

 کردند.
جواد نکونام و کاوه رضایى دو بازیکن سابق استقالل و خالد شفیعى مدافع سابق 
تراکتورسازى از تیمهاى سابقشــان به اى اف سى شکایت کرده اند. همانطور که 

گفته شد این سه نفر به طور مســتقیم به کمیته صدور مجوز حرفه اى اى اف سى 
شکایت کرده اند اما براساس قانون اگر این سه بازیکن قبل از اى اف سى در مراجع 
داخلى و فدراسیون فوتبال ایران شکایتى را از دو باشگاه استقالل و تراکتورسازى 
طرح نکرده باشند اى اف سى به شکایات مســتقیم آن ها رسیدگى نخواهد کرد.

 اما موضوع مهم این اســت که در صورتى که این ســه نفر قبل از اى اف سى به 
مراجع داخلى شکایت کرده باشند، این باشگاه ها با وجود آنکه مجوز حرفه اى شان 
را گرفته اند با محرومیت و جریمه مواجه مى شوند. با توجه به اینکه باشگاه ها مجوز 
حرفه اى شــان را قبل از این گرفته اند و اعالم کرده اند ماجراى بدهکارى شان 

را حل کرده اند در صورت اثبات اینکه این دو باشگاه به نکونام، رضایى و شفیعى 
بدهکار بوده و آن را پرداخت نکرده اند ممکن است جرایم سنگینى در انتظارشان 

باشد. 
درباره مطالبات این ســه نفر نیز باید گفت که جواد نکونام براساس اخبار موجود 
3 میلیارد و 200 میلیون و کاوه رضایى 120 میلیون تومان از باشــگاه اســتقالل 
ادعاى طلب دارند. همچنین خالد شفیعى مدافع سابق تراکتورسازى مدعى است 
که 650 میلیون تومان که 35 درصد از مبلغ قراردادش بــوده را از این تیم طلب

 دارد.

بازى هاى لیگ هفدهــم در حالى بــه هفته پایانى 
نزدیک شده است که در نهایت تیمى موفق نخواهد 
شــد نام هجومى ترین تیم تاریخ برگــزارى خود را 

تغییر دهد.
بازى هاى لیگ هفدهم به هفته   نزدیک شده است و 
بدین ترتیب مى توان به مقایسه آمار این لیگ با سایر 
فصول برگزار شــده لیگ برتر پرداخت و قطعا یکى 
از جذاب ترین قســمت هاى این موضوع به بررسى 
هجومى ترین تیم هاى تاریــخ لیگ برتر اختصاص 
دارد. عنوانى که قطعا در این دوره از رقابت ها و در دو 

هفته پایانى شکسته نخواهد شد. 
پرسپولیسى ها به عنوان قهرمان دوره هفدهم لیگ 
برتر هجومى ترین تیم این رقابت ها نیز محســوب 
مى شوند؛ اما در مقایسه با ســایر تیم هاى هجومى 
فصل هاى قبل آمار ضعیف ترى را از آن لیگ هفدهم 
کرده است. شاگردان برانکو در 28 بازى توانستند 44 
گل و ذوب آهنى ها موفق شدند 43 گل به ثمر برسانند 
که به طور میانگین مى تــوان گفت به ازاى هر بازى 
1,57 و 1,53 گل به ثمر رسیده و این آمار در دو هفته 

پایانى نمى تواند رشدى رکوردشکن داشته باشد. 
توضیح ضرورى در این باره اینکه با توجه به 3 فرمت 
متفاوت لیگ برتر (3 دوره لیــگ 14 تیمى، 7 دوره 
لیگ 18 تیمى و 7 دوره لیگ 16 تیمى) براى انتخاب 
هجومى ترین تیم ها به بررسى میانگین گل هاى زده 
به ازاى هر بازى پرداختیم تا حقى از هیچ یک از تیم 

ها ضایع نشود. 
 با بررسى هجومى ترین تیم هاى تاریخ لیگ برتر در 

این گزارش همراه باشید:
 

اول – اســتقالل تهران، لیگ هشــتم،
 70 گل زده، میانگین 2 گل به ازاى هر بازى

استقالل لیگ هشــتم با امیر قلعه نویى پا به میدان 
رقابت ها گذاشــت و در نهایت توانســت عالوه بر 
رســیدن به عنوان قهرمانى، تعدادى از عناوین ریز و 
درشت را از آن خود کند. یکى از مهمترین رکوردهاى 
آبى پوشان که احتماال تا ســال ها نیز دست نخورده 
خواهد ماند عنوان هجومى ترین خط حمله است. آبى 
پوشان با به ثمر رســاندن 70 گل در لیگ 18 تیمى، 
توانستند به میانگین 2 گل در هر بازى دست پیدا کنند. 
آبى پوشان در آن ســال از مهاجمانى همچون فرهاد 
مجیدى، آرش برهانى، سیاوش اکبرپور، على علیزاده، 
علیرضا عباســفرد و هافبک هایى همچون مجتبى 
جبارى، فابیو جان واریو و حسین کاظمى و همینطور 

مدافع گلزنى همچون پیروز قربانى سود مى بردند و در 
این میان آرش برهانى موفق شد تا با به ثمر رساندن 
21 گل به عنوان آقاى گلى این رقابت ها دست پیدا 
کند. به غیر از برهانى، اکبرپور با 10 گل، جبارى با 8 
گل، کاظمى با 6 گل و قربانى با 5 گل، بهترین گلزن 

آبى ها در این لیگ بودند. 
 

دوم – سپاهان اصفهان، لیگ نهم، 67 
گل زده، میانگین 1,97 گل به ازاى هر بازى 

سپاهانى ها از این دوره ســونامى خود را آغاز کردند 
و توانستند با ســه قهرمانى پیاپى نام خود را در لیگ 
برتر جاودانه کنند. آنهــا در این دوره عنوان هجومى 
ترین تیم رقابت هــا را از آن خود کردند و با اختالفى 
اندك در رده دومین تیم هجومى تاریخ لیگ برتر قرار 
گرفتند و جالب اینکه این تیم نیز با سرمربى گرى امیر 
قلعه نویى در لیگ حضور پیدا کرد و بدین ترتیب باید 
هجومى ترین تیم هاى تاریخ لیگ برتر را از آن این 

مربى پرافتخار دانست.
ســپاهانى ها در لیگ نهم که لیگــى 18 تیمى بود 
توانستند 67 بار گلزنى کنند و به این ترتیب به ازاى هر 
بازى 1,97 گل به ثمر رساندند. عماد رضا مهمترین 
مهاجم ســپاهانى ها در ایــن دوره از رقابت بود که 
توانست با 19 گل به عنوان آقاى گلى لیگ برسد. او 
پس از ادموند بزیک، دومیــن آقاى گل در لیگ برتر 

نام گرفت. 
 

ســوم – تراکتورســازى تبریز، لیگ 
چهاردهم، 58 گل زده، میانگین 1,93 گل به 

ازاى هر بازى
بدون تردید دراماتیک ترین دوره لیگ برتر به 

این فصل مربوط مى شود. لیگى که حتى 
پس از گذشت دقایقى از آخرین دیدار، 

تصور بر قهرمانى تراکتورسازان بود 
اما به ناگاه تصویر باال رفتن جام 
در شهر دیگرى به نمایش درآمد 
تا (حداقل) ورزشگاه یادگار امام 
تبریز در شــوکى تاریخى فرو 

ببرد. 
تراکتورسازان که در بازى هاى 

لیگ چهاردهم با تونــى اولیویرا 
براى رسیدن به قهرمانى پا گذاشته 
بود و در آخرین دقایق نیز  این عنوان 
را از دســت داده بود توانستند تعداد 

زیــادى از عناوین را به خود اختصاص دهند. ســرخ 
پوشــان در این بازى ها موفق شــدند در 30 دیدار 
خود 58 گل به ثمر برســانند و بدین ترتیب مى توان 
گفت با میانگین به ثمر رساندن 1,93 گل 
به ازاى هر بازى در رده سوم 
ترین  هجومى 

تیم هــاى تاریخ 
لیگ قرار گرفته است. 

لوسیانو ادینیو یکى از محبوب 
ترین و البته کاربلدترین خارجى هاى حاضر 

در فوتبال ایران بود که توانست در این دوره با به ثمر 
رساندن 20 گل به عنوان آقاى گل معرفى شود. 

... و دوره هاى دیگر
*  پاس تهران با به ثمر رســاندن 48 گل در لیگ 14 
تیمى(دوره ســوم) و ثبت میانگین 1,84 گل زده به 

ازاى هر بازى
*  سپاهان اصفهان با به ثمر رساندن 47 گل در لیگ 
14 تیمى(دوره دوم) و ثبــت میانگین 1,8 گل زده به 

ازاى هر بازى
*  پاس تهران با به ثمر رســاندن 54 گل در لیگ 16 
تیمــى(دوره پنجم) و ثبت میانگیــن 1,8 گل زده به 

ازاى هر بازى

داور بازنشســته 
فوتبال کشورمان 
مى گوید شایعاتى 
در   ً اخیــرا کــه 
خصوص قضاوت 
او بــراى بــازى 
اســتیل آذیــن و 
سپاهان نوین رخ داده، 
صحت ندارد و کوچک ترین اتفاق 
نامتعارفى در قضاوت او نبوده است. خداداد 
افشاریان، داور بازنشسته کشــورمان که اخیرا از سوى 
بهروز رهبرى فر متهم شده به این که قرار بوده است در بازى استیل 
آذین مقابل سپاهان نوین در لیگ دســته اول به سود این تیم سوت 
بزند، گفت: «آقاى رهبرى فر به من اشــاره نکرده و کنایه زده است. 
نمى شود همین طور صحبتى انجام دهید و بقیه مسائل را ابتر بگذارید. 
باید اتفاقى که افتاده را واضح و شفاف بگویید اتفاقى افتاده است؛ شتر 

سوارى که دوال دوال نمى شود! 
خیر. او (رهبرى فرد) مدعى شده است. من که نمى گویم. من در مورد 
طرح این مســئله هم حرفى ندارم. یکى بیاید بگوید که حتى جرات 
کرده در این خصوص با من صحبت کنــد. حاال بحث هاى دیگرى 
که مى گویند دالر گرفته یا... مبحث دیگرى اســت. در 20 سالى که 
من داورى کردم، آن بازى اولین بــازى پلى آف نبود که من قضاوت 
مى کردم. در این چند سال چندین بازى پلى آف را براى شیرین فراز، 
تراکتورسازى، اســتقالل اهواز، صنعت نفت آبادان، پگاه گیالن و... 
قضاوت کرده ام و همه آنها با سوت من به لیگ برتر آمده اند، اما یک نفر 

در کشور بیاید و بگوید افشاریان یا افشاریان نوعى، یک ریال نامتعارف، 
هدیه یا چیزى که در شــأن داورى نیســت، گرفته است. کارى به 
صحبت هاى رهبرى فر ندارم که بحث آن جداست، اما آیا کسى جرات 
دارد اصال در این خصوص با من صحبت کند که بخواهد قرارداد ببندد؟ 
با من 100 میلیون قرارداد ببندند که افشاریان، بازى را براى ما در بیاور؟ 
و بعد از بازى بگویند چون پنالتى نگرفتى پول را پس بده؟! من یک لُر 
و مرد هستم. اگر هم خدایى نکرده من با دوستان به توافقى مى رسیدم 
که اتفاقى رخ بدهد، حتما کار را انجام مى دادم، چون مرد هستم! او ادعا 
کرده که باید بیاید آن را ثابت کند. فدراسیون فوتبال، کمیته داوران 
فعلى، قبلى و... من را خوب مى شناسند و اگر کوچک ترین مسئله در 
زندگى من بود، این همه بازى خوب را قضاوت نمى کردم یا صداى آن 
در مى آمد. تخم مرغ دزد شتر دزد مى شود و شما شک نکنید، دیروز تا به 
حال کلى با اصفهانیان صحبت کردم و گفتم به هیچ وجه این پرونده را 
مختومه نکنید. خواستم تا آخر این پرونده را برویم، چون بردن آبروى 
یک انسان و مسلمان است و این طور نیست که حرفى بزنند و بروند. 
من هم این هفته به تهران مى آیم و در دادگاه صالحه شکایت خواهم 
کرد. علیه فضاى مجازى و کانال هایى که اسم من را زده اند، شخصا 
شکایت خواهم کرد. حاال بهروز رهبرى فر اسمى از من نیاورده، اما آن 

هم به طور دیگرى! این مسئله شفاف و روشن خواهد شد. 
از همه اهالى فوتبال بپرســید و روزى که این بازى در تهران و مرکز 
شهر و در ورزشگاه پاس برگزار شد، همه مسئوالن فوتبال آن روز در 
ورزشگاه بودند. آقاى شاه حسینى، نماینده او، آقاى منوچهر نظرى، 
ناظر بازى و اصًال فیلم بازى را ببینید. خدا به من کمک کرد، اما ببینید 
اگر یک صحنه، اوتى یا کرنرى جابه جا شده است، آن وقت بگویید. 
من 20 سال در داورى بوده ام. مثال شــما دوست من هستید و براى 

بازى استقالل، پرسپولیس یا... به رختکن مى آیید یا پاى پرواز و مقابل 
ماشین من مى آیید و احوال پرســى مى کنید. بعد مى روید مى گویید 
که من با افشاریان بسته ام، اما روح افشــاریان بى خبر است و اصال 
نمى داند موضوع چیست. از این اتفاقات بارها افتاده و ما هم دیده ایم. 
این فرد مثال مى رود با آن تیم مى بندد و اگر افشاریان به نفعش اشتباه 
کرد مى گوید بفرمایید، پول را به افشــاریان دادم و سوت زد! فوتبال 
همین طور دو دو تا چهارتاست و ما داوران هم اشتباه مى کنیم و ممکن 
است صحنه اى را نبینیم، اما اگر افشاریان اشتباه نکرد، مى رود مى گوید 
او قبول نکرد و پول را هم نگرفت. این افراد بسیار بسیار کثیفى هستند 
که اطراف تیم ها نیز دیده مى شوند و دست به هر کارى مى زنند. من 
به شما اطمینان مى دهم که حتى اتفاق کمرنگى در آن بازى رخ نداد 
و براى همه ثابت خواهم کرد که ایــن ظلمى بر جامعه داورى بوده و 
این را بدانید آینده از آن جامعه داورى است. آقاى حیدر شکور و داود 
رفعتى کمک هاى من در آن بازى بودند. از بهترین کمک داوران ایران 
هم بودند. شــما بازى را نگاه کنید که حتى یک اوتى جابه جا نشد یا 
خطا و کارت اشتباهى هم وجود نداشــت. فیلم بازى موجود است و 

مى توانید ببینید.
من نمى خواهم روى این مســئله مانور بدهم، اما در هر صنفى و هر 
جامعه اى هستند افرادى که نمى توانند رفتار سالم و صادق مجموعه 
را ببینند و دست به هر رفتارى مى زنند. این اهداف بلندمدت و همتى 
مى خواهد که مقابل این افراد را بگیرید. خودتان در بازى ها دیده اید که 
دروازه بان بازى را رها کرده و تیم مقابل گل زده یا مدافع توپ را نگرفته 
است. اینها در فوتبال هست و ما نمى توانیم خودمان را گول بزنیم. عزم 
قوى مى خواهد مقابل این مسائل گرفته شود. خدا جاى حق نشسته 

است و بى شک تا خدا نخواهد آبروى هیچ کس نمى رود.

  AFC مثلث شکایت به

اینجا هم نام قلعه نویى مى درخشد

 برانکو مربى خوب، موفق و خوش اخالقى است که نمى شود دوستش 
نداشت، اما او هم قابل نقد اســت و یکى از درست ترین اشکاالتى که 
مى توان از مرد کروات گرفت، محافظه کارى بیش از حد او در استفاده 
از نیروهاى جدید است. تا به حال دیده نشده که سرمربى پرسپولیس در 
نیمه اول یا حتى بین دو نیمه اقدام به تعویض فنى کند. او در حالى براى 
انجام اولین تعویض فنى اش حداقل یک ساعت منتظر مى ماند که در 
بسیارى از بزرگترین تیم ها و مسابقات دنیا هم مکررا شاهد تعویض هاى 

زودهنگام هستیم.
در  تمرینات پرســپولیس براى بازى با ذوب آهن، جشن تولدى براى 
احسان علوان زاده برگزار شد؛ بازیکنى که با فوت کردن شمع هاى روى 
کیک وارد بیست وپنجمین سال زندگى اش شد. 25سالگى براى یک 
فوتبالیست سن بلوغ و پختگى و نشان دادن اوج توانایى هایش است، 
اما علوان زاده که دو سال پیش در قامت یک استعداد به پرسپولیس آمد، 
هنوز باید منتظر باشد که هر چند ماه یک بار چند دقیقه به میدان برود. 
او اگر چند فصل دیگر هم با همین شــرایط زیر نظر برانکو بازى کند، 
احتماال در حالى کفش هایش را مى آویزد و به پیشکسوت پرسپولیس 
تبدیل مى شــود که هنوز پیراهن تنش عرق هم نکرده است! باز البته 
سرنوشــت او بهتر از بازیکنانى مثل محمدامین اسدى، آدام همتى و 
دیگران است که همین فرصت اندك را هم براى بازى پیدا نمى کنند. 
وضعیت مشــابه این بازیکنان را یکى مثل رضــا کرمالچعب دارد؛ 
مهاجمى که در 17سالگى در لیگ برتر براى نفت مسجدسلیمان بازى 
مى کرد و حتى توانست دروازه پرسپولیس درخشان را هم باز کند، اما 
پس از پیوستن به جمع سرخپوشــان پایتخت تقریبا هیچ گاه فرصت 
خودنمایى پیدا نکرد. جالب است که او به صورت قرضى از باشگاه جدا 
شده، اما برانکو با وجود بسته بودن پنجره نقل وانتقاالت هم حاضر به 
بازگرداندن کرمالچعب نیست. به درستى مشخص نیست بازیکنانى 
مثل او یا حامد آقایى که عضو تیم ملى جوانان بود و در پرسپولیس وقت 
تلف کرد، اگر کیفیت الزم را ندارند چرا جذب مى شوند و اگر دارند چرا 

به بازى گرفته نمى شوند؟
مهدى طارمى 7ماه زودتر از برانکو به پرســپولیس آمد؛ 7ماهى که 
به نظر مى رسد در سرنوشــت حرفه اى او نقش کلیدى داشته است. 
طارمى به عنوان یک اســتعداد لیگ یکى به على دایى معرفى شد و 
دایى او را از هفته سوم فیکس کرد. نتیجه اش هم شد کشف و ظهور 
یکى از بهترین بازیکنان حال حاضر ایران که امید زیادى به درخشش 
او در جام جهانى مى رود. حاال فرض کنید طارمى 7ماه دیرتر مى آمد و 
به عنوان یک استعداد دسته اولى به برانکو معرفى مى شد؛ فکر مى کنید 
چند فصل طول مى کشید تا پروفسور راضى شود چند دقیقه به او بازى 
بدهد؟ در تیم ایوانکوویچ، حتى صادق محرمى که با ســابقه بازى در 
صددرصد مســابقات ملوان لیگ برترى به پرسپولیس پیوست هم تا 
مدت ها ذخیره حسین ماهینى بود. دایى قطعا به بزرگى برانکو نیست، 
اما جرات ریسک کردن دارد و االن هم در سایپا طارمى هاى جدیدى 
پیدا کرده؛ طارمى هاى تازه نفس پرسپولیس اما فقط سال به سال شمع 

کیک تولد فوت مى کنند!

  هجومى ترین تیم هاى تاریخ لیگ برتر 

مى خواستند 
سپاهان 
نوین را 

قربانى کنند؟

استقالل 
لیگ هشتم با امیر قلعه نویى 

پا به میدان رقابت ها گذاشت و 
در نهایت توانست عالوه بر رسیدن 

به عنوان قهرمانى، تعدادى از 
عناوین ریز و درشت را از آن 

خود کند

برانکو دشمن استعدادها

بازگشت مک درموت 
به تیم ملى

افشاریان به شدت تکذیب کرد

 میک مک درموت، مربى پیشــین تیم   ملى که از ابتداى این فصل  
به استقالل پیوسته بود اما پس از مدتى از جمع  آبى پوشان جدا شد، 
دوباره با نظر کارلوس کى روش به جمع کادر فنى تیم   ملى فوتبال 
ایران بازگشت.این تصمیم کى روش به خاطر مصدومیتى است که 
مهدى طارمى و مرتضى پورعلى گنجى دارند و این مربى وظیفه دارد 
با این دو بازیکن تمرینات اختصاصى داشته باشد و هنوز مشخص 
نیســت که مک درموت در جام جهانى تیم ملى ایران را همراهى 

کند.

یــادى از عناوین را به خود اختصاص دهند. ســرخ 
وشــان در این بازى ها موفق شــدند در 30 دیدار 
8خود 58 گل به ثمر برســانند و بدین ترتیب مى توان 
3گفت با میانگین به ثمر رساندن 1,93 گل 
به ازاى هر بازى در رده سوم 
ترین  هجومى 

یم هــاى تاریخ 
یگ قرار گرفته است. 

وسیانو ادینیو یکى از محبوب 
البته کاربلدترین خارجى هاى حاضر  رین و

ر فوتبال ایران بود که توانست در این دوره با به ثمر 
0ساندن 20 گل به عنوان آقاى گل معرفى شود. 

... و دوره هاى دیگر
4 گل در لیگ14 8*  پاس تهران با به ثمر رســاندن 48
1,84 گل زده به ثبت میانگین 4یمى(دوره ســوم) و

زاى هر بازى
7*  سپاهان اصفهان با به ثمر رساندن 47 گل در لیگ 
8 تیمى(دوره دوم) و ثبــت میانگین 1,8 گل زده به  14

زاى هر بازى
6 گل در لیگ16 4*  پاس تهران با به ثمر رســاندن 54

و ثبت میانگیــن1,8 گل زده به  8یمــى(دوره پنجم)
زاى هر بازى

ف ا ت النا ک ن ا افشا ا ا دافشا گ د ا لش قا از ا ا د آ ختکن ه ا ل تقالل ا از
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استقالل 
امیر قلعه نویى گ هشتمبا

میدان رقابت ها گذاشت و 
ت توانست عالوه بر رسیدن 

عنوان قهرمانى، تعدادى از 
وین ریز و درشت را از آن

خود کند

پیدا کرده؛ طارمى هاى تازه نفس پرسپولیس اما فقط سال به سال شمع
کیک تولدفوتمى کنند!

کند.
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یک متخصص طب سنتى با اشــاره به تأثیر مصرف 
توأمان برخى غذاها گفت: تداخالت ناشى از مصرف 
موادغذایى، بــه دلیل دارا بــودن طبع هاى متفاوت 
مى تواند منجر بروز مشــکالتى در هضم این غذاها 

شود.
کاظم کاظمینى در مورد غذاهایى که نباید به همراه 
یکدیگر مصرف شــوند، اظهار کرد: تداخل ناشى از 
مصرف موادغذایى به دلیل دارا بودن طبع هاى گرم 
و ســرد، منجر به بروز مشــکالتى در هضم مى شود 
و به دنبال آن مى تواند عملکرد سیســتم گوارش را 
مختل کند.وى ادامه داد: البته تجربه نشان داده است 
که مصرف غذاهاى با کیفیت هاى مشابه و طبع هاى 
یکسان نیز مى تواند اثرات نامطلوبى بر بدن بگذارد و 
در برخى موارد، بعد از هضم غذا مى تواند باعث ایجاد 
بیمارى شود یا ترکیب آنها باعث بر هم خوردن ماهیت 

اصلى آن غذاها شود.
وى به عنوان نمونه متذکر شد: مصرف لبنیات با گوشت  
مرغ یا ماهى، تخم مرغ و ماهى، سرکه و حلیم، لبنیات 
و ترشیجات، پنیر و ماست چکیده، پنیر و بادام، سرکه و 
عدس یا حتى سرکه و ماش، سرکه و ماست، ماست و 
ترب، شیر برنج و آرد گندم، انار و حلیم و خوردن سرکه 
پس از مصرف برنج، مضر است و این مواد غذایى نباید 

با هم مصرف شوند.
وى همچنین مصرف توأمان خربزه و عسل، خربزه و 
مویز یا خربزه و انبه، کله پاچه گوســفند و انگور را نیز 
نهى کرد و ادامه داد: اصــوًال باید از مصرف غذاهاى 
داراى طبع گرم و سرد با یکدیگر، غذاهاى با طبیعت 

ســرد یا با طبیعت گرم با همدیگر و خوردن غذاهاى 
نفخ آور نیز پرهیز کرد.

این متخصص در مورد مصرف برخى از غذاها با برخى 
نوشــیدنى ها به ویژه آب هم گفت: آشامیدن آب 

سرد بعد از غذاهاى گرم و یا بعد از استحمام، 
آشامیدن آب سرد بعد از خوردن میوه هاى 

سرد مانند خربزه و هندوانه، آشامیدن 
آب گــرم بعد از غذاهاى شــور، 

آشامیدن آب سرد هنگامى که 
معده خالى باشد مانند زمان 
ناشــتا، خوردن ترشیجات 
بعد از شیرینى، آشامیدن 
آب سرد بعد از ورزش و 
و حرکات سنگین نیز از 
مواردى است که باید از 

آنها خوددارى کرد.
وى ادامه داد: همچنین 
خوردن هندوانه و خربزه 
پس از مصرف آب گوشت 

و انــواع گوشــت ها، بــه 
سنگینى معده و بروز امراض 

متعددى منجر مى شود.
به گفته  کاظمینى، آشــامیدن آب 

سرد و بالفاصله پس از آن خوابیدن، 
آشامیدن آب بالفاصله بعد از صرف غذا به 

وی ژه غذاهاى با طبع ســرد، غذاهاى شیرین، 
ترش و ادویه مى تواند به اسهال در افراد منجر شود.

مى خواهیم امروز یک خبر خوب به شما بدهیم و آن این 
است که  مى توان بیشتر سردردها را پیش از اینکه آغاز 
شــوند، متوقف کرد و این مى تواند به سادگى تغییر در 
مواد غذایى مصرفى باشد. در ادامه با برخى مواد غذایى 
که مصرف آنها مى تواند به شکل گیرى سردرد منجر 

شود، بیشتر آشنا مى شویم.

محصوالت لبنى
شــیرى که به همراه غالت صبحانه مصرف مى کنید، 
مى تواند دلیل سردرد شما باشــد. افراد بسیارى که به 
طور مرتب دچار سردرد مى شوند، نسبت به محصوالت 
لبنى حساسیت دارند. از این رو، مصرف این مواد غذایى 
را کنار گذاشته و بررسى کنید آیا سردردهاى شما بهبود 
مى یابند یا خیر. به جاى شــیر گاو مى توانید شیر سویا، 
بادام، یا نارگیل را امتحان کنید. همچنین، ماست هاى 
تهیه شده از شیر سویا یا نارگیل نیز در دسترس هستند. 

گلوتن
حساسیت غذایى دیگرى که مى تواند به سردرد منجر 
شود، به واســطه مصرف گلوتن شــکل مى گیرد. این 

پروتئین در گندم و جو یافت مى شود.
 در زمان انتخاب کربوهیدارت ها، نان ها، پاستا، برنج و 
غالت صبحانه تهیه شده از غالت کامل بدون گلوتن را 

براى کاهش عالیم سردرد انتخاب کنید.

گوشت هاى فرآورى شده
گوشت هاى فرآورى شــده مانند سوسیس و کالباس، 
حاوى مواد شیمیایى افزوده شده و تیرامین هستند که 
هر دو با شکل گیرى ســردرد پیوند خورده اند. به جاى 
گوشت هاى فرآورى شده، ماهى هاى آب سرد تازه مانند 
سالمون، خالمخالى، تن و ساردین را انتخاب کنید. از این 
طریق، اســیدهاى چرب امگا3 را دریافت مى کنید که 

توانایى خود در کاهش عالیم سردرد را نشان داده اند.

غذاهاى شور
سدیم بیش از حد، یکى دیگر از دالیل پنهان سردردهاى 
تنشى است، زیرا این ماده مى تواند موجب کم آبى بدن 

شود و عضالت را منقبض کند. 
اگر به طور مرتب از تنقالت شــور و فرآورى شــده که 
سرشار از مونوسدیم گلوتامات (MSG) و دیگر مواد 
شیمیایى هستند اســتفاده مى کنید، احتمال مواجهه با 

سردردها نیز افزایش مى یابد.

تنقالت شیرین
خوراکى هاى شــیرین مانند کیک و دونــات، از عطر 
و طعم فوق العاده برخوردار هســتند امــا مصرف آنها
 مى تواند موجب نوســان در قند خون شده و زمینه ساز 

سردرد شود. 

میوه هاى خانواده گیالس و زغال اخته حاوى مقادیر باالى آنتوسیانین هستند. در حدود17 ترکیب ضد 
اکسیدان از خانواده گیالس استخراج شده است که ویتامین هاى E و C و مالتونین نیز جزو آنها هستند.

ترکیبات و ارزش غذایى زغال اخته
میوه نرسیده زاغل اخته به علت داشتن اسید زیاد، بسیار ترش است، ولى میوه رسیده آن به رنگ قرمز 

روشن و خوشمزه و شیرین است.
این میوه در تابستان، عرضه و معموًال به صورت تازه مصرف مى شود ولى به صورت خشک، مربا، کنسرو، 
ترشى، آبمیوه، سس، نکتار، ژله، مارماالد، سرکه، لواشک و قرص هاى آنتى اکسیدان نیز مورد استفاده 

قرار مى گیرد.
این میوه حاوى مقادیر زیادى آهن، کلسیم، اسید فولیک، ویتامین هاى C, B2, E ,B1 و فالوونوئیدها 

است.

فواید درمانى زغال اخته
میوه، برگ، پوست و ریشه درخت از قسمت هایى از این گیاه هستندکه در تغذیه درمانى استفاده مى شود. 

فواید درمانى زغال اخته نیز عبارت است از:
 مقدار فروکتوز و گلوگز زغال اخته کم است و مصرف آن براى افراد چاق و بیماران دیابتى مشکلى به وجود 

نمى آورد. جوشانده برگ آن با گل توت فرنگى براى درمان دیابت مؤثر است.
 هورمون مالتونین موجود در آن، خواب انســان را راحت و عمیق مى کند. این عمل به طور طبیعى و 

روزمره انجام مى شود.
این هورمون مسئولیت تنظیم ریتم 24 ساعته ، روز و شب بدن را به عهده دارد. زغال اخته حاوى مقادیر 

زیادى مالتونین است.
 پوست زغال اخته تب بُر است و در رفع اسهال مؤثر اســت. حتى میوه آن نیز اثر قابض دارد؛ از این رو، 

خوردن آن در رفع اسهال و ورم معده مؤثر است.
زغال اخته به عنوان ضد اتصال چند نوع باکترى در ادرار و مدفوع شــناخته شده است؛ به عبارت دیگر، 

زغال اخته به خروج باکترى ها از بدن کمک مى کند.
 همچنین دریافت منظم آب زغال اخته براى اسیدى کردن ادرار در افراد مبتال به ادرار بدبو و سنگ هاى 

ادرارى مؤثر است.
اگر سنگ کلیه از جنس کلسیمى باشد، آب زغال اخته در رفع آن اثر چشمگیرى دارد.

زغال اخته در بند آمدن خون مؤثر است. خوردن میوه خام و سایر فرآورده هاى آن براى بیماران توصیه 
مى شود. 

یک فوق تخصص غدد و متابولیسم گفت: اگر رشد قدى 
کودکان، به موقع و قبل از بسته شدن صفحه رشد مورد 

بررسى قرار گیرد، قابل درمان و جبران است.
محمدرضا مهاجرى تهرانى با بیان اینکه رشد قدى انسان 
از دوران جنینى آغاز مى شــود، گفت: قد نوزادان در بدو 
تولد 50 سانتیمتر است که پس از گذشت دو سال، حدود 
30 تا 35 سانتیمتر به قد آنها افزوده مى شود و پس از  آن، 
کمى سرعت رشد قد کاهش مى یابد.وى با تأکید براینکه 
سرعت رشد قد پس از دو سالگى به آرامى انجام مى شود، 
افزود: صفحه رشــد قدى دختران در 15 تا 17 سالگى و 
پسران 16 تا 18 سالگى بسته مى شود در واقع پس از این 

سن، آنها دیگر رشد قدى نخواهند داشت.
این فوق تخصص غدد و متابولیســم یادآور شــد: اگر 
والدینى نگران رشد قدى فرزندانشان شدند، مى توانند 
تا قبل از بسته شــدن صفحه رشد، به متخصصان غدد 
مراجعه کنند. وى ادامه داد: متخصصان غدد با بررسى 
قد کودك بر اساس منحنى رشد، ژنتیک، بیمارى هاى 

زمینه اى و... در صورت نیــاز، درمان هاى الزم را تجویز 
مى کنند.

مهاجرى افزود: در برخى موارد بررسى ها نشان مى دهد 
که فرد طبق منحنى، رشد کرده و نیازى به درمان ندارد، 
اما در برخى موارد، پزشک به بیمارى هاى زمینه اى پى 

مى برد که باید فرد تحت درمان و مراقبت باشد. 
وى تصریح کرد: اصالح رشــد قد تا قبل از بسته شدن 
صفحه رشد امکانپذیر اســت و پس از آن هیچ درمانى 

پاسخگوى نیاز افراد نیست. 

 مولتیپل اســکلروزیس یــا MS یک بیمــارى التهابى 
مزمن سیســتم عصبــى مرکــزى  اســت و زمانى رخ

مى دهد که سیســتم ایمنى بدن به اشــتباه به ماده چرب 
محافظت کننده از فیبرهاى عصبــى در مغز و نخاع حمله 

مى کند.
هر کسى مى تواند به بیمارى MS مبتال شود اما نرخ ابتال 
به آن در زنان دو برابر مردان اســت و آنهم بین سنین 15 تا 

60 سالگى.
 مشــکالت بینایى: براى بســیارى از افراد اولین 
عالمت بیمارى مولتیپل اســکلروزیس یــا فلج چندگانه 
در چشــم اســت. اغلب، MS باعــث نوریــت اپتیک

مى شــود، یک بیمارى که به عصب ارتباط دهنده چشم 
به مغز صدمــه مى زند. ایــن حالت معمــوًال تنها بر یک 
چشــم تأثیر مى گذارد اما در موارد نادر شامل هر دو چشم 
مى شود. عالیم عبارتند از: تارى دید، مات بودن رنگ ها و درد 

در چشم، به ویژه هنگامى که آن را  حرکت مى دهید.
 حس هــاى عجیــب و غیرعــادى: اولین

 نشانه هاى MS که ممکن اســت حس هاى عجیبى در 
بدنتان باشد عبارتند از: احساسى شبیه شوك برقى وقتى که 
سر و یا گردنتان را حرکت مى دهید. ممکن است از ستون 
فقرات شروع شده و به دست ها و پاهاى تان منقل شود. بى 
حسى در صورت،احساس سوزن سوزن شدن، احساس سفتى 

و تورم و خارش شدید.
 خستگى: یک نشانه شایع اولیه MS خستگى شدید 
است. ممکن است احساس خستگى کنید حتى اگر فعالیت 
زیادى نداشته باشید. ممکن است صبح به محض اینکه از 

خواب بیدار شدید احساس خستگى کنید.

 گرما و مشــکالت مربوطه: زمانى کــه ورزش 
مى کنید، ممکن اســت به محض اینکه بدن خود را گرم
 مى کنید احساس خستگى و ضعف کنید. همچنین هنگامى 
که بدنتان گرم شــود در کنترل بخش هاى خاصى از بدن، 
مانند پا و یا ساق پاى خود دچار مشکل مى شوید. هنگامى که 
استراحت مى کنید و دماى بدنتان پایین است، این عالیم به 

احتمال زیاد از بین خواهند رفت.
 مشکالت در راه رفتن: MS مى تواند منجر به عدم 
تعادل شود و راه رفتن را مشکل سازد. عالیم مى تواند شامل 
موارد زیر باشد:مشکل داشــتن در حفظ تعادل و مشکالت 

درراه رفتن معمولى.
MS دیگر عالیم

بسته به اینکه کدام بخش از سیســتم عصبى تحت تأثیر 
قرار گرفته است، دیگر عالیم اولیه مى توانند شامل موارد 

ذیل باشند: 
اختالل در تمرکز فکر، افسردگى، مشکالت در مثانه و روده، 

احساس کنید که اتاق در حال چرخش است و درد.

محققان کشــف کردند که با جویدن آدامس و فشار به فک و محل گیجگاه ، درد بیماران 
میگرنى افزایش مى یابد. پس این بیماران نباید آدامس بجوند.

جویدن آدامس به برخى از افراد به هیچ وجه توصیه نمى شــود چرا که نتیجه تحقیقات 
و مطالعات ثابت کرده اســت که برخى از باورها در مورد جویدن آدامس کامًال اشتباه و 

برعکس است. 
به عقیده پزشــکان جویدن مداوم آدامس به مفصل فکى گیجگاهى فشــار وارد کرده
 و حرکت مداوم و بیش از حد این مفصل موجب ســردرد به ویژه در مبتالیان به میگرن

 مى شود.

تداخالت غذایى را جدى بگیریـد

فواید عجیب زغال اخته

این بیماران هرگز  آدامس نجوند
مح
می
ج
و
بر
به
 و
 م

MS 5 هشدار زود هنگام بیمــارى

متخصصــان مى گویند: مصرف روزانه ســه 
فنجان قهوه مى توانــد عملکرد قلب را بهبود 

بخشد.
متخصصــان در ادامــه بررســى ها روى 
چگونگــى تأثیــر کافئیــن روى ســالمت 
دریافتنــد این مــاده نمى تواند بــراى قلب 

مضر باشد. 
آنها با اشاره به این موضوع، مدعى شده اند که 
این ماده محرك مى تواند با بهبود عملکرد قلب 
مرتبط باشد. عالوه بر این، نحوه مصرف این 
ترکیب، نقش قابــل توجهى در این خصوص 

ایفا مى کند.
به گفته آنها، این بــاور عمومى وجود دارد که 
کافئین عامل محرك در بروز مشکالت ریتم 
قلب است، هر چند بر اساس مطالعات جدید، 

این ادعا تأیید نشد.
متخصصــان دریافتنــد در افــرادى که به 
طور مرتب قهوه مصرف مى کننــد، ابتال به 
فیبریالســیون دهلیزى 6 درصد کاهش پیدا 

مى کند.  

قهوه، عملکرد قلب را 
بهبود مى بخشد

غذاهایى که سردرد را تشدیــد مى کنند

کوتاهى قد در کودکان جبران پذیر است

متقاضیان شرکت در مناقصه مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت دانشگاه علوم پزشکى اصفهان به آدرس 
poshtibani.mui.ac.ir مراجعه فرمایند. 

شرایط متقاضیان حقوقى:
1- تصویر پروانه ساخت و راه اندازى از مراجع ذیصالح مرتبط 

2- ارائه مستندات مبنى بر ساخت دستگاه توسط متقاضى در کشور و مستندات و کاتالوگ هاى دستگاه پیشنهادى شامل: 
مشخصات کامل تخصصى، فنى و کلیه متعلقات دستگاه، امکانات و قابلیت هاى دستگاه 

3- ارائه حداقل دو مورد گواهى حسن انجام کار (تحویل قطعى) طى 5 سال گذشته و تأیید کارفرماى مربوطه از عملکرد و 
خدمات پس از فروش دستگاه ها 

4- گواهى بازدید یکى از اعضاى شرکت از محل پروژه 
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 50/000/000 ریال 

نوع تضمین شرکت در مناقصه: فیش واریزى یا ضمانتنامه معتبر بانکى با اعتبار سه ماه 
تاریخ توزیع اسناد مناقصه: از روز دوشنبه مورخ 1397/02/03 لغایت روز شنبه مورخ 1397/02/08 

آگهى مناقصه عمومى دو مرحله اى خرید و راه اندازى
 یک دستگاه چیلر اسکرال جهت پایگاه سالمت وازیچه

 شبکه بهداشت و درمان خمینى شهر

روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى و 
م الف: 165219 خدمات بهداشتى درمانى استان اصفهان
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یک زن ژاپنى که با 117 ســال سن به عنوان 
مسن ترین فرد جهان شناخته مى شد و بیش از 
160 فرزند و نواده داشت، در بیمارستانى در این 

کشور درگذشت.
«نابــى تاژیمــا»، زن ژاپنــى که بــه عنوان 
مســن ترین فرد جهان شناخته مى شد، در سن 
117 سالگى در گذشت. تاژیما که در 4 آگوست 
ســال 1900 به دنیا آمده و دو جنگ جهانى را 
درك کرده بود، بیش از 160 فرزند و نواده داشت 

و ندیده هایش را نیز دیده بود.
تاژیما تنها هفت ماه پیش و پس از مرگ «ویولت 
براون» اهل جامائیکا عنوان پیرترین فرد جهان 
را کسب کرده بود. جالب آنکه براون نیز در سن 
117 سالگى درگذشت. براساس فهرست منتشر 
شده از ســوى «گروه پژوهشى پیرى شناسى» 
مســتقر در آمریکا، اکنون زن دیگرى از ژاپن 
به نام «چیو یوشیدا» با 116 سال پیرترین فرد 

جهان است.

جوان آبادانى با در دست داشــتن ساطور اقدام 
به زورگیرى هاى خشن در خیابان هاى خلوت 

مى کرد.
ســاعت 20 جمعــه 31 فروردین ماه امســال 
مأموران کالنترى 18 در جریان زمینگیر شدن 
زورگیر ساطور به دست در پشت سردخانه 5 مهر 
آبادان قرار گرفتند. همیــن کافى بود تا تیمى از 
مأموران در محل دستگیرى زورگیر خشن حاضر 
شوند و در همان ابتدا طعمه زورگیر جوان پیش 
روى مأموران قرار گرفت و گفت: «به ســمت 
خانه در حال حرکــت بودم که ایــن جوان در 
تاریکى خیابان با ســاطور به سمتم حمله کرد و 
قصد سرقت گوشى موبایلم را داشت که با داد و 

فریاد از مردم کمک خواستم.» پسر جوان افزود: 
«اهالى محل به سرعت از خانه هایشان بیرون 
آمدند و زورگیر خشن را در محاصره قرار دادند که 
وى قصد داشت با تهدید چاقو پا به فرار بگذارد 
اما اهالى محل دزد جوان را به باد کتک گرفتند و 

موفق به دستگیرى او شدند.»
زورگیر ساطور به دســت که راهى جز اعتراف 
نداشت گفت: «در تاریکى شب در خیابان هاى 
خلوت بــراى زورگیرى به ســراغ طعمه هایم
 مى رفتم و با تهدید ســاطور گوشــى موبایل 

طعمه هایم را سرقت مى کردم.»
بنا به این گزارش، متهم براى سیر مراحل قانونى 

در اختیار مقام قضائى قرار گرفته است.  

 رئیس پلیس آگاهى استان گیالن از دستگیرى 
سارق 28 ساله طال فروشى گلسار رشت در کمتر 

از 48 ساعت خبر داد.
ســرهنگ فرهاد فــالح کریمى گفــت: در پى 
وقوع ســرقت از یک طال فروشــى در منطقه 
گلسار رشــت، دستگیرى ســارق در دستور کار 
کارآگاهان آگاهى قرار گرفت. این مقام انتظامى 
با بیان اینکه سارق 28 ساله که سابقه یک فقره 
جعل و کالهبردارى را در پرونده خود دارد از سوى 
مأموران شناسایى شــد، افزود: سارق عصر روز 
شنبه اول اردیبهشت ماه سال جارى حین ورود 
به استان در پلیس راه رشــت به قزوین در حالى 

که از تهران بازمى گشت، دستگیر شد. سرهنگ 
فالح کریمى با اشــاره به اینکه یک کیلو طالى 
سرقتى و ســالح به کار رفته در سرقت از سارق 
کشــف شــد، بیان کرد: ســارق اهــل یکى از 
شهرســتان هاى جنوبى اســتان و ساکن رشت 
اســت. به گفته وى براى سارق پرونده مقدماتى 

تشکیل شده است.
گفتنى است این سارق مســلح در ساعت 11 و 
20 دقیقه روز پنج شنبه هفته گذشته در پوشش 
خریدار، پس از مراجعه به طالفروشى، با استفاده 
از یک قبضه اســلحه اقدام به ســرقت به عنف 

کرده بود.

28 اسفندماه سال گذشته بود که زنى 26 ساله در 
تبریز توسط خواستگارى که به او جواب رد داده 
بود مورد اسیدپاشــى قرار گرفت. روز گذشته در 
حالى که حدود یک ماه از این حادثه مى گذرد و 
«معصومه جلیل پور» هنوز در بیمارستان مطهرى 
تهران بخاطر سوختگى حاد تحت درمان است، 
خبرى مبنى بر ســوختن یک زن جوان دیگر در 
تبریز بر اثر اسیدپاشى در خبرگزارى ها منتشر شد. 

بنابر این گزارش، شنبه شب مسئوالن بیمارستان 
سینا تبریز با زن جوانى روبه رو شدند که نیمى از 
بدنش دچار سوختگى شدید شده بود. با توجه به 

اینکه این سوختگى با اسید بود بالفاصله موضوع 
به اطالع پلیس رسید. با حضور تیم تحقیق پلیس 
در بیمارستان زن جوان در مورد نحوه سوختگى 
خود گفت: «ساعتى قبل با همسرم دچار اختالف 
و درگیرى شدیم. او کنترل اعصابش را از دست 
داد و محتویات ظرف حاوى اســید را روى من 
تخلیه کــرد.» با تشــکیل پرونده اسیدپاشــى 
بالفاصله دستگیرى مرد اســیدپاش در دستور 
کار قرار گرفت. همچنیــن مداواى زن جوان که 
دچار 50 درصد ســوختگى شده است، همچنان 

ادامه دارد.

روز شنبه در محور فیروزکوه منطقه امین آباد استان تهران تصادف زنجیره اى بین بیش از شش 
خودرو رخ داد. برخى کانال هاى خبرى به اشتباه از وقوع این حادثه در محور سوادکوه خبر دادند 
که فرماندهى انتظامى سوادکوه آن را تکذیب کرد. همانطور که در تصویر مشاهده مى کنید دراین 

تصادف عجیب خودروى زانتیا بر روى خودروى دیگر سوار شده است.

رئیس کالنترى 124 قلهک تهران از 
دستگیرى سرایدار ساختمانى خبر داد 
که از اهالى ساختمان 20 هزار دالر و 
پنج هزار یورو و همچنین پنج سکه تمام 

بهار آزادى سرقت کرده بود.
سرهنگ ضرغام آذین اظهار کرد: در پى 
مراجعه هشت نفر از مالکان ساختمانى 
در ســطح حوزه به کالنترى و اعالم 
سرقت اموالشان، که اغلب دالر و یورو 
بود، شناسایى و دســتگیرى سارق در 
دســتور کار مأموران قرار گرفت. وى 
گفت: در تحقیقات پلیسى، مشخص 

شد که سارق به راحتى  توانسته وارد ساختمان شود و پس از آن در ورودى واحد ها را با کلید باز کند و سپس اموال مالکان را 
به سرقت ببرد که تحقیقات پلیسى وارد مرحله تازه ترى شــد. وى با بیان اینکه در تحقیقات انجام شده به دست مأموران، 
مشخص شد سرقت ها توسط سرایدار ساختمان انجام مى شده است، توضیح داد: سرایدار ساختمان پس از جلب اعتماد مالکان، 
مى توانسته براى اموراتى کلید واحد را در اختیار بگیرد و سپس از روى آن کپى و کند و در فرصت مناسبى وارد واحد شود و با 
برداشتن مقدارى از اموال مالباخته و صحنه سازى، ظن مالکان را از خود دور سازد. این مقام انتظامى با اشاره به اینکه سارق، 
20 هزار دالر و پنج هزار یورو و همچنین پنج عدد سکه تمام بهار آزادى از مالکان ساختمان به سرقت برده است، بیان کرد: با 

حضور هشت شاکى به کالنترى و انجام تحقیقات مقدماتى، متهم در اختیار مقام قضائ ى قرار گرفت.

خاله جوان به قتل خواهرزاده سه ساله اش در سرویس 
بهداشتى بهشت زهرا(س) اعتراف کرد.

ســاعت 15 روز 28 فروردین ســال جارى خبر فقدان 
پســربچه اى ســه ســاله به نام «دانیال» در بهشت 
زهرا(س) به کالنترى 205 صحن مطهر اعالم شــد. 
با حضور مأموران در محِل فقدان کودك ســه ساله در 
قطعه 220 بهشت زهرا(س)، جستجو براى پیداکردن 
این کودك آغاز و ســرانجام جســد خون آلود وى در 
گوشه  سرویس بهداشتى نزدیک قطعه 220 کشف شد. 
بالفاصله موضوع به اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهى 
تهران بزرگ اعالم شــد و با تشکیل پرونده مقدماتى با 
موضوع قتل عمد پرونده به منظور رســیدگى در اختیار 

اداره دهم پلیس آگاهى تهران بزرگ قرار گرفت.
سرهنگ حمیدرضا یاراحمدى، سرپرست پلیس آگاهى 
تهران بزرگ در خصوص نحوه رسیدگى به این پرونده 
گفت: «کارآگاهان اداره دهم ویــژه قتل پلیس آگاهى 
تهران بزرگ در همان تحقیقات اولیه، به تحقیق از پدر، 

پدربزرگ و خاله  پسربچه  سه ساله پرداختند.»
پدربزرگ قربانى ســه ســاله  پرونده در اظهاراتش به 
کارآگاهان گفت: «دانیال نوه دخترى من بود و پسر یکى 
از دخترانم است که او را براى فاتحه خواندن بر سر مزار 
همسرم (مادربزرگ دانیال) به همراه خاله اش به بهشت 
زهرا(س) بردم؛ سرمزار بودیم که خاله  دانیال دست او 
را گرفت و با هم به سرویس بهداشتى رفتند، اما پس از 

دقایقى متوجه شدم که دانیال گم شده است.»
پدر دانیال نیز در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: «خانه 
بودم که خواهر همســرم به منزل زنگ زد؛ همســرم 
جوابش را نداد و در ادامه به من زنگ زد؛ خواهر همسرم 

به من گفت که پســرم  با او و پدربزرگش به بهشــت 
زهرا(س) رفته اما گم شــده؛ ســریعًا به همراه یکى از 
دوستانم به بهشــت زهرا(س) آمدیم. مدتى به دنبال 
پسرم گشتیم تا اینکه به ما اطالع دادند دانیال پیدا شده 
است، زمانى که به قطعه 220 رفتم تا بچه ام را تحویل 
بگیرم متوجه شدم که پسرم را کشته اند. خواهر همسرم  
با بچه دار بودن ما مشکل داشت و هر وقت مى خواستیم 
به خانه  آنها برویــم عنوان مى کرد کــه دانیال را نباید 

بیاورید.»
سرهنگ یاراحمدى با اشــاره به دستگیرى خاله  دانیال 
در همان مراحل اولیه  تحقیقات عنوان کرد: «با توجه به 
شواهد و دالیل به دست آمده مبنى بر اینکه خاله  کودك 
سه ساله به نام "مریم.ب" 35 ساله آخرین شخصى بوده 
که با مقتول مشاهده شده است و از سوى دیگر با توجه 
به اظهارات متناقض این شــخص و همچنین شکایت 
پدر مقتول از ایشان، کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهى 
تهران بزرگ تحقیقات از این زن جوان را در دستور کار 
خود قرار دادند و ضمن هماهنگى با رئیس محترم دادگاه 
بخش آفتاب، مریم براى ادامــه تحقیقات تکمیلى در 
همان تاریخ وقوع جنایت  دستگیر و به اداره دهم پلیس 

آگاهى تهران بزرگ منتقل شد.»
خاله  دانیال در اظهارات اولیه عنوان کرده بود: «حوالى 
ساعت 12 پس از اینکه پدرم به منزل خواهرم در خیابان 
قزوین مراجعه کرد و فرزند خواهرم به نام دانیال را آورد، 
سه نفرى به سمت بهشت زهرا(س) سر مزار مادرم در 
قطعه 220 رفتیم. حوالى ســاعت 2 بعدازظهر به محل 
مزار مادرم رســیدیم. من قصد رفتن به سرویس کنار 
قطعه  220 را داشتم؛ دانیال را با خودم به سمت سرویس 

بردم، اما در بین راه دانیال پشــیمان شد و برگشت. به 
خیال اینکه دانیال نزد پدربزرگش برگشــته، خودم به 
سرویس رفتم، اما زمانى که نزد پدرم رفتم و از او جویاى 
دانیال شدم، متوجه شدم که او در خصوص دانیال اظهار 

بى اطالعى مى کند.»
سرپرســت پلیس آگاهى تهران بزرگ بــا اعالم خبر 
اعتراف مظنون پرونده به ارتــکاب جنایت اظهار کرد: 
«سرانجام متهم در ساعت 11 روز شنبه (اول اردیبهشت 
ماه سال جارى) لب به اعتراف گشود و به ارتکاب جنایت 

و قتل خواهرزاده  سه ساله اش اعتراف کرد.»
متهم پرونده در اعترافاتش به کارآگاهان گفت: « ناگهان 
به ذهنم رســید با چاقویى که آن را از قبل تهیه و داخل 
کاپشنم پنهان کرده بودم، این کار (جنایت) را انجام دهم. 

زندگى برایم یکنواخت و شــکنجه آور شده بود و خسته 
شده بودم...؛  با خواهر و شــوهرخواهرم اختالف داشتم 
اما این اختالفات همیشــگى نبود و رفع مى شــد.» وى 
افزود: «وقتى به بهشت زهرا(س) رفتم تصمیم به اجراى 
نقشــه ام گرفتم و زمانى که با دانیال داخل ســرویس 
بهداشتى رفتیم با چاقو چهار ضربه محکم به گردن دانیال 
زدم تا اینکه بچه غرق در خون شد و زمانى که سوار تاکسى 

شدم تا به خانه برگردم چاقو را در خیابان انداختم.»
ســرهنگ یاراحمدى گفت: «با توجه به اعتراف صریح 
متهم به ارتکاب جنایت و صدور قرار بازداشت موقت از 
سوى مقام قضائى، متهم براى انجام تحقیقات تکمیلى 
و تکمیل پرونده در اختیار اداره دهــم ویژه قتل پلیس 

آگاهى تهران بزرگ قرار گرفته است.»

 فرمانده انتظامى استان همدان از انهدام 
باند ســارقان تراکتور، کشف 13 دستگاه 
تراکتور و دو فقره قتل در اســتان همدان 

خبر داد.
سردار بخشــعلى کامرانى صالح گفت: در 
پى وقوع چندین فقره ســرقت تراکتور در 
استان توسط سارقان ناشناس موضوع به 
طور ویژه در دســتور کار، کارآگاهان اداره 
مبارزه با سرقت پلیس آگاهى قرار گرفت. 
در ادامه تحقیقــات مأموران پلیس، فردى 
ناشناس از اهالى استان هاى جنوبى که در 
سال هاى اخیر اقدام به خرید چند دستگاه 
تراکتور از همدان کرده بود شناسایى و در 
بررســى قولنامه فروش تراکتور مشخص 
شد مشــخصات ذکر شــده در قولنامه با 
مشخصات یک دستگاه تراکتور مسروقه از 
همدان تشابه اساسى و قابل بررسى دارد. 
وى افزود: پس از اخذ نیابت قضائى تیمى 
از أموران پلیس آگاهى اســتان به منظور 
بررسى موضوع به اســتان هدف اعزام و 
موفق به شناسایى فروشنده تراکتور شدند 
که در مصاحبه هاى فنى صورت گرفته نقش 
و فعالیت وى در خرید تراکتورهاى مسروقه 
از همدان براى مأموران محرز شد. هر چند 
متهم با توســل به انواع شگردها سعى در 
منحرف کردن مأمــوران در روند پرونده را 
داشت، ولى با جمع آورى اطالعات کامل از 
سرقت هاى مشابه در ده سال اخیر در سطح 
استان، رد پاى شخصى به هویت «حمید» در 

اغلب سرقت هاى رخ داده به دست آمد.
ســردار کامرانى صالح گفت: طى چندین 
مرحله عملیات شناسایى و تعقیب و مراقبت 
فرد مذکور دســتگیر که در بازجویى هاى 
فنى پلیس به سرقت 13 دستگاه تراکتور 
از اســتان همدان با همدستى چندین نفر 
و فروش آنها به شــخصى به نام «صالح» 
اعتراف کرد. در ادامه تحقیقات پلیس شش 
نفر از همدستان متهم شناسایى و دستگیر 
شــدند که هر یک به نقش خود در سرقت 
هاى ارتکابى اقرار کردنــد و در مواجهه با 
یکدیگر مشخص شــد عالوه بر سرقت 
هاى ذکر شده متهمان با استفاده از سالح 
گرم مرتکب چهار فقره ســرقت نا فرجام 
مســلحانه منجر به دو فقره قتل نیز شده 
اند. وى افزود: در ادامه دو نفر از خریداران 
تراکتور هاى مسروقه شناسایى و دستگیر 
شدند که در بازجویى هاى صورت گرفته به 
خرید تراکتورهاى مســروقه با قیمت نازل 
اقرار و بیان کردند تراکتورهاى مســروقه 
پس از سرقت، توسط کامیون هاى بارى از 
همدان به جنوب منتقل و تحویل خریداران 
شده اســت. در ادامه، هویت سرکرده باند 
و طراح اصلى ســرقت ها به نام «مجید» 
شناســایى و طى یک عملیات پیچیده وى 
دستگیر شــد و به کلیه اتهامات انتسابى و 
مدیریت باند اعتراف کرد. سردار کامرانى 
صالح گفت: با دستگیرى وى باند سارقان 
تراکتور استان همدان به طور کامل متالشى 
و دو فقره قتل سال هاى گذشته و یک فقره 
سرقت مسلحانه نیز کشف شد. متهمان نیز 

با قرار مناسب روانه زندان شدند.

اعتراف خاله به قتل خواهرزاده3 ساله   پیرترین فرد جهان درگذشت

دستگیرى زورگیر ساطور به دست 

سارق مسلح طالفروشى به دام افتاد

مرد خشمگین، زنش را با اسید سوزاند

زانتیا به پرواز در آمد!  افشاى راز 2 قتل با
 انهدام باند سارقان تراکتور 

رئیس بیمارستان امام على(ع) اندیمشک از فوت یکى از 
مصدومان حادثه ریزش دیوار در خط لوله انتقال گاز جاده 

سد دز خبر داد.
شهرام حامدى فر اظهار کرد: در حادثه ریزش دیواره ناشى 
از شکســتگى خط لوله انتقال گاز واقع در ابتداى جاده 
اختصاصى سد دز که حوالى ساعت 11و30دقیقه روز شنبه 
رخ داد، دو کارگر مصدوم شدند که یکى از آنها به مدت نیم 
ساعت تا 45 دقیقه زیر آوار محبوس شده بود. وى ادامه داد: 
همچنین در این حادثه دو آتش نشان در حین انجام عملیات 
امدادرسانى مصدوم شدند که به همراه دو کارگر مصدوم به 
بیمارستان امام على(ع) انتقال یافتند. رئیس بیمارستان امام 
على(ع) اندیمشک افزود: متأ سفانه کارگر محبوس زیر آوار 
که مردى 45 ساله بود پس از رسیدن به بیمارستان به دلیل 
شدت جراحات وارده و خونریزى فوت کرد. دو آتش نشان 

مصدوم نیز در بیمارستان بسترى هستند.

عامل جنایت خانه ویالیى در بومهن تهران با رأى دادگاه به 
قصاص محکوم شد.

این مرد مکانی ک بهمن ســال 93 یکى از دوستانش را 
در خانه ویالیى به قتل رســانده بود. براساس تحقیقات 
اولیه مشخص شد مقتول با ضربه عمیق چاقو و در یک 
غافلگیرى به قتل رسیده است. پس از دستگیرى، متهم در 
اظهارات خود مدعى شد: «من و مقتول با هم دوست بودیم. 
روز حادثه بر سر موضوعى با هم اختالف پیدا کردیم و او را 
کشتم.» در ادامه تحقیقات مشخص شد متهم چند سال 
قبل نیز به اتهام قتل دستگیر شده اما موفق به جلب رضایت 
خانواده مقتول شده بود. باالخره با تکمیل پرونده، هفته 
گذشته وى در شعبه دهم دادگاه کیفرى یک استان تهران 
مورد محاکمه قرار گرفت و از آنجا که پدر و مادر مقتول براى 
قاتل درخواست قصاص کردند سرانجام صبح روز شنبه 

قضات وارد شور شده ومتهم را به قصاص محکوم کردند.

ریزش مرگبار خط لوله سرقت 20 هزار دالرى سرایدار 
انتقال گاز 

اعدام براى قاتل ویالى 
بومهن 

هنوز مشــخص نیست که در دو 
دهه پیش چــه اتفاقى افتاده بود 
که یک مرد میانسال چینى فکر 
کرد که بلعیدن یــک چراغ قوه

 مى تواند ایده خوبى باشد!
پزشــکان در بیمارســتانى در 
چین یک چراغ قوه را از شــکم 
مردى میانســال خارج کردند. 
این مرد به علــت ناراحتى معده 
به بیمارســتانى در استان «سى 

چوان» چین مراجعه کرده بود. پزشــکان پس از معاینه معده بیمار دریافتند که یک جســم دراز و ســیاهرنگ 
در معده او گیر کرده اســت. پس از آنکه پزشــکان احتمال دادند این جسم مشــکوك مى تواند یک چراغ قوه 
باشــد این مرد گفت که حدود دو دهه پیش اقدام به بلعیدن یک چراغ قوه کرده اســت.  بنا به ادعاى این مرد 
این چراغ قوه طى این 20 سال هیچ مشــکلى براى او ایجاد نکرده بود. هنوز مشــخص نیست که در دو دهه 
پیش چه اتفاقى افتاده بــود که این مرد میانســال چینى فکر کرد کــه بلعیدن یک چراغ قــوه مى تواند ایده 

خوبى باشد!

خارج کردن چراغ قوه از معده یک مرد! 
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خوشــا به حال آنهایى که از دنیاى حرام چشــم پوشیدند و 
دل بــه آخــرت بســتند؛ آنهــا مردمى هســتند کــه زمین را 
تخــت، خــاك را بســتر، آب را عطــر و قرآن را پوشــش 
زیرین و دعا را لبــاس رویین خود قرار دادنــد و با روش 

موال على (ع)عیساى مسیح (ع) با دنیا برخورد کردند.

شهردارى چادگان به استناد مجوز شماره 96/141 مورخه 1396/11/02 شوراى محترم اسالمى شهر چادگان «ردیف 33011 بودجه سال 1397 
شهردارى چادگان» و در اجراى ماده 5 آئین نامه مالى شهردارى ها در نظر دارد عملیات زیرسازى و آسفالت ریزى معابر سطح شهر را از طریق 

مناقصه عمومى با شرایط مشروحه ذیل به شرکت هاى عمرانى واجد شرایط واگذار نماید: 
1- موضوع و محل مناقصه: زیرسازى و آسفالت معابر سطح شهر چادگان

2- رشته پیمانکار شرکت کننده در مناقصه: رشته راه باند داراى صالحیت و ظرفیت کار
3- سقف اعتبار پروژه: با اعتبار بالغ بر 7/000/000/000 (هفت میلیارد) ریال با شرایط ذیل: 

الف: زیرسازى هر مترمربع به مبلغ به عدد ............................................................ ریال به حروف ............................................... ریال
ب: خرید آسفالت گرم با بیندر و توپکا هر تن به مبلغ به عدد .................................... ریال به حروف ......................................... ریال
ج: حمل و پخش آسفالت با فینیشر هر تن به مبلغ به عدد ....................................... ریال به حروف .......................................... ریال
د: حمل و پخش آسفالت به صورت دستى هر تن به مبلغ به عدد ............................ ریال به حروف .......................................... ریال
و: حمل و پخش آسفالت براى لکه گیرى هر تن به مبلغ به عدد .............................. ریال به حروف ........................................... ریال
هـ : خرید ام سى به مبلغ به عدد .............................................................................. ریال به حروف ........................................... ریال

د: طبق دستور کارفرما
4- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: پنج درصد اعتبار تخصیص یافته به صورت اسناد و ضمانتنامه بانکى با اعتبار یکساله یا به صورت 

نقد و واریز به حساب 3100003423005 شهردارى چادگان نزد بانک ملى شعبه چادگان.
5- مدت قرارداد: یک سال بعد از امضاء قرارداد.

6- شرکت کننده در مناقصه موظف است نسبت به ارائه تصویر رتبه بندى از سازمان مدیریت و برنامه ریزى استان و تصویر اساسنامه و مدارك 
ثبت شرکت (آگهى در روزنامه) با آخ رین تغییرات.

7- برنده مناقصه موظف به ارائه تضمین حسن اجراى قرارداد به میزان 10 درصد کل قرارداد یکساله به نفع شهردارى چادگان خواهد بود.
8- متقاضیان مى توانند از روز دوشنبه مورخ 1397/01/27 لغایت روز دوشنبه مورخ 1397/02/10 با مراجعه به شهردارى نسبت به دریافت فرم 
شرکت در مناقصه از دبیرخانه شهردارى اقدام و ضمانت نامه شرکت در مناقصه را در پاکت الف و قیمت پیشنهادى را به انضمام تصویر رتبه بندى 
از سازمان مدیریت و برنامه ریزى و اسناد مناقصه و سوابق اجرایى و اسناد شرکت را در پاکت ب قرار داده و هر دو پاکت را بعد از مهر و امضا کردن 
تا پایان وقت ادارى (ساعت 14/30) روز دوشنبه مورخ 1397/02/10 تحویل حراست شهردارى داده و رسید دریافت نمایند و پیشنهادات 
رسیده در روز سه شنبه مورخ 1397/02/11 رأس ساعت ده صبح در محل شهردارى چادگان با حضور اعضاء کمیسیون باز و قرائت مى گردد.

9- شهردارى چادگان به استناد بند 5 ماده 5 آیین نامه مالى شهردارى ها در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات رسیده مختار و به پیشنهاداتى 
که بعد از موعد مقرر و مبهم و بدون فیش سپرده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

10- چنانچه نفرات اول و دوم و سوم شرکت کننده در مزایده انصراف نمایند سپرده آنها به نفع شهردارى ضبط خواهد شد.
11- برنده مناقصه موظف است پس از اعالم شهردارى ظرف مدت یک هفته نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نماید در غیر این صورت سپرده او 

به نفع شهردارى ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد مى گردد.
12- کلیه هزینه هاى مالى از قبیل هزینه آگهى، کارشناسى و غیره که در اثر مناقصه حادث گردیده به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

13- کلیه کسورات قانونى اعم از بیمه، مالیات و غیره بر عهده پیمانکار مى باشد.
14- شرکت کنندگان بایستى شرایط قانون منع مداخله کارمندان دولت مصوب 22 دى ماه 1337 و موضوع تبصره یک ماده 82 مکرر قانون 
تشکیالت وظایف و انتخابات شوراهاى اسالمى کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01 با اصالحات بعدى و همچنین ماده (10) قانون 

نظام وظیفه عمومى در نظر داشته باشند.
15- پیمانکار در زمان عقد قرارداد ملزم به ارائه گواهینامه ارزش افزوده جهت تأمین اعتبار آن به واحد امور مالى شهردارى مى باشد در غیر 
این صورت شهردارى هیچگونه تعهدى در قبال تأمین اعتبار و پرداخت آن نخواهد داشت و مسئولیت قانونى آن بر عهده پیمانکار با شرکت 

مربوطه خواهد بود.
16- در صورت داشتن نماینده تام االختیار براى شرکت ها، داشتن معرفى نامه کتبى براى انجام امورات ادارى که ممهور به مهر شرکت باشند 

براى نماینده تام االختیار شرکت ها الزامى مى باشد.

آگهى مناقصه مرحله اول

نادر نجارى- شهردار چادگان

نوبت  دومنوبت  دوم

دستگاه مزایده گزار: شهردارى مبارکه
شهردارى مبارکه در نظر دارد به استناد مجوز شماره 96/1828 مورخ 1396/12/26 شوراى اسالمى 
شهر مبارکه، مجموعه فرهنگى تفریحى مادر (باغ بانوان) را به طور کامل و به صورت مدیریت واحد با 
مشخصات جدول زیر و با قیمت پایه کارشناسى براى یکسال شمسى به بخش خصوصى واگذار نماید:

آگهى مزایده عمومى

سید محسن هاشمى- شهردار مبارکه

چاپ دومچاپ دوم

حدود متراژ بر نام قسمت هاى مختلف مجموعهردیف
اساس مترمربع

مبلغ پایه کارشناسى 
ماهیانه- ریال

787/000/000فروشگاه مواد غذایى1
807/500/000مهد کودك2
10612/000/000بازارچه خوداشتغالى3
47715/000/000مجموعه کالس ها4
1468/500/000سالن بدنسازى5

پیست دوچرخه سوارى و کلیه زمین هاى 6
20826/000/000ورزشى به صورت روباز

33010/000/000رستوران7
66/000/000 جمعًا

شرایط شرکت در مزایده:
1- واریز مبلغ 39/600/000 ریال بابت سپرده شرکت در مزایده به حساب سیباى 0105193396003 

بنام شهردارى و یا اخذ ضمانتنامه بانکى معتبر
2- محل دریافت اسناد مزایده: شهردارى مبارکه، امور قراردادها- تماس: 52402021- 031

3- مبلغ خرید اسناد: 500/000 ریال
4- مهلت دریافت اسناد: در ساعات ادارى از تاریخ درج آگهى تا روز سه شنبه مورخ 1397/02/11 

خواهد بود.
5- مهلت تحویل پیشنهادات: مزایده گران بایستى پیشــنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت 
ادارى روز  شنبه مورخ 1397/02/15 به دبیرخانه محرمانه حراست این شهردارى تسلیم و رسید 

دریافت نمایند.
6- پیشنهادات مزایده از هر حیث کامل و بدون قید و شرط بوده و هیچ نوع ابهام، قلم خوردگى، 

عیب و نقص نداشته باشد.
7- شهردارى در رد یا قبول پیشنهادات ارسالى مختار مى باشد و به پیشنهادات مبهم، مخدوش، 

فاقد سپرده، مشروط و کمتر از قیمت پایه اعالم شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
8- زمان بازگشایى پیشنهادات: ساعت 13 بعدازظهر روز یکشنبه مورخ 1397/02/16

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان بر شرایط بحرانى 
تأمین آب شرب در تابســتان اشــاره کرد و افزود: در سال گذشته 
میزان آورد آب در سد زاینده رود در حدود یک میلیارد و200 میلیون 
مترمکعب بوده، درحالیکه این رقم هم اکنون به کمتر از 400 میلیون 

مترمکعب رسیده است.
هاشــم امینى افزود: این درحالى اســت که نیاز آب شــرب براى 
مردم 56 شهر و 300 روســتا  در حدود 14 هزار و 500 لیتر در ثانیه 
مى باشــد، بنابراین تنها راهبرد عبور از بحران کم آبى در اصفهان ،

اعمال مدیریت مصرف است.
وى با بیان اینکه ظرفیت بسیار محدود حجم ذخیره سد زاینده رود 
پاسخگوى نیازبیش از پنج میلیون  نفر مشترکین که تحت پوشش 

طرح آبرسانى اصفهان بزرگ قرار دارند، نیست؟، اعالم کرد: جحم 
ذخیره سد زاینده رود تا فصل تابستان روند کاهشى دارد وبا این حجم 

بسیار ناچیز، نمى توان آب شرب مشترکین را تامین کرد.
وى ادامه داد: بدین ترتیب حفر 70 حلقه چاه در ســطح اســتان در 
دســتور کار قرار گرفته که با احتســاب آبدهى این 70 حلقه چاه و

چاه هاى کشاورزى وچاه هایى که در اختیار شهردارى براى آبیارى 
فضاى سبز بوده، مى توان درمجموع  سه هزار لیترآب در ثانیه تأمین 
نمود که در مقابل نیاز آبى 14هزار و 500 لیتر درثانیه، بسیار محدود

است.
***

وى اظهارداشــت: باید فعاالن درصنعت آبفاى استان اصفهان در 

شرایط سخت و دشــوار، آب مورد نیاز مردم را تامین کنند و از حال 
حاضر باید تمام کارکنان فارغ از اینکه  در کدام بخش و با چه سمتى 
در صنعت مشغول به فعالیت هســتند،  با اشراف به مباحث مدیریت 
مصرف، مردم را ترغیب به مصرف بهینه آب نمایند تا بتوانیم همین 
حداقل آب شربى که در اختیار داریم، عادالنه میان مردم توزیع کنیم.

امینى گفت:براى اینکه آحاد مــردم در اصفهان مطلع از بحران کم 
آبى در اصفهان شوند و بتوانند با مصرف صحیح، مارا در تامین پایدار 
آب شرب یارى کنند، بیش  از 100 نفر از اکیپ مروجین مصرف آب، 
با لباس هاى متحدالشــکل  اقدام به توزیع  بروشورهایى که حاوى 
چگونگى مصرف صحیح آب  است در ایستگاه هاى مترو، اتوبوس 
شهرى،تاکسیرانى و مراکز خرید، مراکز فرهنگى و در مکان هایى 

که محل تردد وتجمع بســیارى از مردم در طول شبانه روز هست و 
بخصوص نمازهاى جمعه مى نمایند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با بیان اینکه مردم 
نگران کیفیت آب شرب نباشند، عنوان کرد: درست است که در نیمه 
اول سال جارى براى تأمین آب شرب مردم با چالش جدى کم آبى 
مواجه هستیم، اما این دلیل نمى شــود که از هر آبى براى رفع نیاز 
مشترکین بهره مند شویم؛ قطعًا تا سالمت و کیفیت آن مورد تأیید 

مراکز ذیصالح نباشد، درشبکه توزیع قرار نمى گیرد.
وى ادامه داد: پس مردم مطمئن به سالمت آب شربى که در اختیار 
آنها قرار مى گیرد، باشــند و هیچگونه نگرانى از این بابت نداشــته 

باشند.

وى تصریح کرد: فعاالن صنعت آبفا در استان اصفهان تمام تالش 
و نهایت دقت خود را براى تأمین پایدار و توزیع عادالنه آب به خرج 
مى دهند تا بهانه اى براى نا آرامى هایى که از طرف دشــمنان پایه 

گذارى مى شود، نگردد.

مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان اصفهان  اعالم کرد:

مردم نگران کیفیت آب شرب نباشند 

درست است که 
در نیمه اول سال 

جارى براى تأمین آب 
شرب مردم با چالش 

جدى کم آبى
 مواجه هستیم، 
اما این دلیل

 نمى شود که از هر 
آبى براى 

رفع نیاز مشترکین
 بهره مند شویم
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دانشگاه اصفهان، آماده پذیرش 
دانشجوى خارجى

معاون رئیس دانشگاه هرزن روســیه در دیدار با رئیس 
دانشــگاه اصفهان گفت: تمرکز بر آموزش زبان روسی 
در دانشگاه اصفهان و زبان فارســی در دانشگاه روسیه 
ضروري است و براى تبادل فرهنگی و پذیرش دانشجو 

آمادگی داریم.
«یولیا کوماروا» افزود: اگر دانشجویان ایرانی با زبان روسی 
آشنا باشند، مشــکلی براي تحصیل در این کشور ندارند 
و مؤسسات و دانشــگاه از این دانشجویان حمایت مالی 
می کنند و براي دانشجویانی که مسلط به زبان انگلیسی 
هستند نیز حمایت ها و تسهیالتی در نظر گرفته شده است. 
وى بر همکاري هاي متقابل و تبادل اســتاد و دانشجو 
براى گسترش و اعتالي علم و دانش تأکید کرد. معاون 
رئیس دانشگاه هرزن روسیه با اشاره به همکاري روسیه با 
دانشگاه هاي چین و اهداي ساالنه پنج بورس تحصیلی در 
مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا و حمایت مالی 
از دانشجویان بورسیه گفت: براي ایرانیان، امسال هشت 
موقعیت بورس تحصیلی در رشــته هاي فنی و پزشکی 

فراهم شده است. 

تندباد، زنبورستان هاى 
خوانسار را در نوردید

تندباد به زنبورسـتان هاى شهرسـتان خوانسـار خسارت 
وارد کرد. 

امینى، مدیر اداره هواشناسى شهرستان خوانسار، سرعت 
وزش باد را 97کیلومتر در ساعت عنوان کرد و گفت: وزش 

باد شدید تا دیروز هم در این شهرستان ادامه داشت.
شـانه اى، رئیس اتحادیه زنبورداران این شهرسـتان هم 
گفت: بیشـترین خسـارت وزش باد به زنبورسـتان هاى 
شهرستان وارد شد و باعث مرگ و میر زنبورها شده است. 
در شهرسـتان خوانسـار 63هزار و 333عـدد کلنى زنبور 
عسل اسـت که سـاالنه از این تعداد کلنى 450ُتن عسل 

تولید مى شود.

هشدار به 
مشترکان ُپرمصرف آب

به 250هزار مشـترك پرمصـرف آب در اصفهـان اخطار 
کتبى داده شد.

مدیر آب و فاضالب منطقه 4شهرسـتان اصفهان گفت: 
این تعداد اخطار، پارسال براى مشـترکان پرمصرف این 

منطقه صادر شده است. 
مجید باقـرى با اشـاره به تصویـب قانون قطع انشـعاب 
مشترکان پرمصرف در سال جارى  افزود: این مشترکان 
پس از شناسـایى و دریافت تذکـر و اخطار کتبـى، اگر به 
مصرف زیـاد آب ادامـه دهند، بـا قطع کامـل آب مواجه 
مى شوند. وى گفت: با توجه به بحران خشکسالى و اهمیت 
مصرف بهینه و جلو گیرى از هدر رفت آب هر هفته، براى 
بیش از 150نفر از مشترکان پرمصرف جلسات توجیهى 
برگزار مى شـود. با قرى با بیان اینکه در استان 78درصد 
مشترکان در مناطق مسکونى و 12 درصد در مناطق غیر 
مسکونى زندگى مى کنند، افزود: سرانه مصرف 81 درصد 
مشترکان در سال 92، بین صفر تا 20درصد و درسال 95 

بیش از 85 درصدبوده است. 

آخرین فرصت ارسال مقاله به 
«همایش حسابدارى»

فرصت ارسال مقاله به نخستین همایش ملى «حسابدارى 
و مدیریت» در دانشـگاه آزاد اسـالمى واحد نطنـز تا 17 

اردیبهشت تمدید شد.
دبیـر اجرایـى ایـن رویـداد ملـى گفـت: پژوهشـگران 
مـى تواننـد آخریـن یافتـه هـاى علمـى خـود را 
بـا موضـوع حسـابدارى ومدیریـت بـه رایانامـه

 dvd_kianoosh@yahoo.com ارسال کنند.
سـعید حقانى فر افزود: حسـابدارى و مدیریت، اخالق و 
فلسفه سازمان و مدیریت، حاکمیت سازمانى و مسئولیت 
اجتماعـى، کارآفرینـى و نقـش آن در اقتصـاد مقاومتى، 
مدیریت منابع انسانى و بازرگانى و بازاریابى، نقش آفرینى 
حسـابدارى و حسابرسـى در اقتصـاد مدیریتى و کشـف 
و پیشـگیرى از تقلب و فسـاد، مهمترین محورهاى این 
همایش ملى است. وى ادامه داد:  نخستین همایش ملى 
حسابدارى و مدیریت 20 اردیبهشـت امسال در دانشگاه 

آزاد اسالمى واحد نطنز برگزار مى شود.

خبر

مدیرگروه بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان 
گفت: ماهانه 12 ُتن زباله بیمارستانى در استان اصفهان 
تولید مى شود که نزدیک به 9 تن آن زباله هاى عفونى، 

تیز و برنده است.
حســین صفارى اظهار کرد: به طور کلى پسماندهاى 
پزشــکى بــه چهــار گــروه عــادى، عفونــى، تیز 
و بُرنده و شــیمیایى دارویى تقســیم شــده و تفکیک

 آنها در تمامى مراکز بهداشــتى و درمانى استان انجام 
مى شود.

وى با بیان اینکه از بین 53 بیمارســتان اســتان، تنها 
بیمارســتان خصوصى مهرگان به دستگاه بى خطرساز 

پسماندهاى پزشکى مجهز نیست، گفت: مسئوالن این 
بیمارستان، کمبود فضاى فیزیکى مناسب را، دلیلى براى 
عدم تجهیز آن دانســته اند که البته در دو سال گذشته، 
عالوه بر کم کردن نمره ارزشــیابى این مرکز درمانى، 
آن را به مراجع قضائى معرفى کرده و پرونده آن در حال 

پیگیرى است.
وى افزود: در مکاتباتى که با مســئوالن این بیمارستان 
داشته ایم تأکید شــده که باید بخشى از فضاى درمانى 
آن را براى نصب دستگاه زباله سوز اختصاص دهند که 
البته در سال جارى توافقاتى با شهردارى داشته اند تا این 

فضا تأمین شود.

رئیس کمیسیون فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شوراى 
اسالمى شــهر اصفهان در خصوص روند تبدیل شدن 
اصفهان به یکى از قطب هاى فیلمسازى کشور، افتتاح 
پاتوق فرهنگى ســروش صحت در اصفهان و ضرورت 

ایجاد سالن تئاتر شهر سخنانى را بیان کرد.
فریده روشن اظهار کرد: با توجه به اینکه اصفهان شهرى 
فرهنگى و هنرى اســت و در حیطه ســینما و تئاتر نیز 
هنرمندان زبده اى را به کشــور معرفى کرده است، لزوم 
مهیاکردن شرایط براى ترغیب هنرمندان و نخبگان به 
ماندن در اصفهان و ایجاد بسترســازى هاى الزم براى 

تحقق این امر احساس مى شد.

رئیس کمیسیون فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شوراى 
اسالمى شهر اصفهان، تعامل سازنده با فعاالن سینمایى 
شهر را یکى از راه حل هاى مناسب براى توسعه صنعت 
سینما دانست و گفت: مشــارکت سرمایه گذاران بخش 
خصوصــى در این امر و توجه به شــاخصه هاى اقتصاد 
فرهنگ، از دیگر راه هایى است که مى تواند اصفهان را 
در آینده به یکى از قطب هاى سینمایى کشور تبدیل کند.

وى همچنین از افتتاح پاتوق فرهنگى ســروش صحت 
در اصفهان خبر داد و گفت: مسائل مربوط به ایجاد این 
پاتوق، در حال انجام است و در فصل بهار، شاهد افتتاح 

آن خواهیم بود.

افتتاح پاتوق فرهنگى«سروش 
صحت» در آینده اى نزدیک

ماهانه 12 ُتن پسماند پزشکى 
در استان تولید مى شود

گوشت گرم گوســفندى محصول اســترالیا در 
فروشگاه هاى زنجیره اى بزرگ اصفهان عرضه 

مى شود.
مدیرکل شــرکت پشــتیبانى امور دام اســتان 
اصفهــان گفت: بــراى حمایت از ســبد غذایى 
مصرف کننــده و جلوگیــرى از افزایش قیمت، 
ماهانــه 40 تن گوشــت قرمز گرم از اســترالیا 
وارد ایــن اســتان و در فروشــگاه زنجیره اى 
و مراکــز فــروش مــواد غذایــى عرضــه

مى شود.
على اکبر نجفى، قیمت هرکیلوگرم گوشت گرم 
گوسفندى استرالیایى عرضه شده را، در بازار  33 
هزار و 300 تومان عنوان کرد و افزود:الشه سبک 
و بدون دنبه، با کیفیت مطلوب از ویژگى هاى این 

نوع گوشت است.
وى گفت: پارســال بــراى تنظیم بــازار، 400 
ُتــن گوشــت گوســفندى محصول اســترالیا 
در مراکز عرضه وفروش اســتان اصفهان توزیع 

شد.

در راستاى تحقق شعار «نوآورى در خدمت» ازسوى 
بانک شــهر، خرید کتاب در سى و یکمین نمایشگاه 
بین المللى کتــاب پایتخت، از طریــق کارت ملى 

هوشمند امکانپذیر شد.
در نشســت امضاى تفاهمنامه مشترك میان بانک 
شهر و ســازمان ثبت احوال کشــور، مقرر شد تا بُن 
کارت هاى نمایشــگاه کتاب پایتخت در کارت ملى 

هوشمند تعریف شود.
مدیرعامــل بانک شــهر گفت: طــرح دریافت بن 

خرید کتاب از طریق کارت ملى هوشــمند، طرحى 
خالقانه و جدید اســت که براى اولین بار،  امســال 
در نمایشــگاه کتــاب تهــران رونمایــى و ارائــه 

خواهد شد.
پورزرنــدى اظهار کــرد: دراجــراى ایــن طرح، 
عملیات بررســى و تأمین زیرســاخت هــاى فنى، 
از جملــه عوامــل بســیار مهــم و مؤثر بــود که 
بــا همــکارى ســازمان ثبــت احــوال اجرایــى 

شد.

وى به  ارائه بسته کامل خدمات بانکى در نمایشگاه 
بین المللى کتاب به اهالى کتاب  اشاره کرد و ادامه داد: 
گرچه با اطمینان، طــرح خرید کتاب از طریق کارت 
ملى هوشــمند را کامل ترین و راحــت ترین روش 
براى دریافت بن هاى خرید در نمایشــگاه معرفى 
مى کنیم، اما ســایر روش هاى مورد اســتفاده در 
سنوات گذشــته از قبیل بن کارت فیزیکى، پرداخت
به صورت مجازى نیز قابل ارائه و استفاده متقاضیان 

خواهد بود. 

رئیس اتحادیه صنایع دســتى اصفهان گفت: به زودى 
از بسته بندى جدید صنایع دســتى در اصفهان رونمایى 
مى شود و با این اقدام، مشکل بسته بندى صنایع دستى 

برطرف مى شود.
عباس شیردل با اشاره به بسته بندى جدید صنایع دستى 
اظهار کرد: در حوزه بسته بندى کاالهاى صنایع دستى، 
همواره از سوى گردشگران داخلى و خارجى انتقادهایى 
به تولیدکنندگان و فروشندگان صنایع دستى منعکس 
مى شد، به همین دلیل، این اتحادیه تصمیم بر طراحى 

نوعى بسته بندى بومى گرفت.
وى با اشاره به رونمایى از این بسته بندى جدید در اصفهان 
گفت: در بسته بندى جدید در نظر گرفته شده براى صنایع 
دســتى اصفهان، از پارچه قلمــکار و المان هاى بومى 

اصفهان استفاده شده است.
رئیس اتحادیه صنایع دســتى اصفهان با اشاره به ایجاد 
تحولى نو در زمینه ارائه صنایع دســتى به گردشگران 
داخلى و خارجى گفت: با توجه به نوســانات قیمت ارز و 
هزینه باالى بسته بندى صنایع دستى، تصمیم گرفته شد 

که این بسته بندى از مواد اولیه تولید داخل ساخته شود.
وى افزود: این بســته بندى جدید همزمــان با افتتاحیه 
اتحادیه صنایع دستى اصفهان در نمایشگاه صنایع دستى 

با حضور تولیدکنندگان و فروشندگان رونمایى مى شود.

مشکل بسته بندى صنایع دستى برطرف مى شود

ردایى از قلمکار و المان هاى صفاهان 
بر تن صنایع دستى نصف جهان

پژوهشگران پژوهشکده روباتیک دانشگاه آزاداسالمى 
واحد نجف آباد موفق به ســاخت ویلچر برقى با صندلى 
ارگونومیــک و قابلیت تنظیم ارتفاع براى رفاه بیشــتر 

بیماران خاص شدند.
رئیس پژوهشــکده روباتیــک، طراح ویلچــر و عضو 
هیئت علمى دانشکده مهندســى برق واحد نجف آباد 
با اشــاره به طراحى و ســاخت این ویلچر، متناسب با 
MS شــرایط خاص معلوالن قطع نخــاع و بیماران

گفت: ساخت این ویلچر از یکسال پیش در پژوهشکده 
روباتیک دانشــگاه آزاد اســالمى واحد نجف آباد و به 
همت پژوهشگران این پژوهشــکده آغاز شد که پس از 

طراحى و آزمایش هاى مختلف، به مرحله بهره بردارى
 رسید.

عبــاس چترایى با اشــاره بــه قابلیت تنظیــم ارتفاع، 
صندلــى ارگونومیک و تبدیــل به تخت اســتراحت 
در این ویلچر گفت: ارزش ریالى این ویلچردر حدود یک 
ششم نمونه هاى خارجى است که درصورت تولید انبوه، 

هزینه آن کمتر نیز خواهد شد.
وى افزود: ایــن ویلچــر، توانایى حمل بیمــار تا وزن 
100کیلوگرم را دارد و با یک بار شــارژ کامل، درحدود 
چهار ساعت با ســرعت حرکت 9 کیلومتر بر ساعت و 

مسافت30 کیلومتر را طى خواهد کرد.

 ساخت ویلچر برقى در دانشگاه آزاد نجف آباد

گوسفند استرالیایى 
در بازار اصفهان

توسط بانک شهر انجام مى شود؛

تعریف بن کارت هاى نمایشگاه کتاب در کارت ملى هوشمند

وزیر نیرو گفت: خط قرمز این وزارتخانه، کیفیت این مایع 
حیاتى است و نباید امسال مشکلى براى سالمتى مردم 
سه استان منتفع از این حوضه آبریز (اصفهان، چهارمحال 

و بختیارى و یزد) براى کیفیت آب پیش آید.
رضا اردکانیــان اظهار کرد: در حالى کــه جمعیت رو به 
افزایش و بارش ها رو به کاهش و زمین رو به گرم تر شدن 
است، مسلماً تأمین آب شرب بدون تغییر در شیوه مصرف 

میسر نخواهد بود.
وى با بیان اینکه باید بازنگرى هــاى جدى در مصرف 

آب صورت گیرد، افزود: ما عالوه بر اینکه در پى اجراى 
طرح هاى جدید تأمین آب هستیم، باید پرونده مصرف این 
مایع حیاتى را باز کنیم و مشکالت موجود در این حوضه 

را برطرف کنیم.
وزیر نیرو اولویت وزارت نیرو را، تأمین آب شرب دانست 
و گفت: خط قرمز این وزارتخانه کیفیت این مایع حیاتى 
است و نباید امسال مشکلى براى ســالمتى مردم سه 
استان منتفع از این حوضه آبریز براى کیفیت آب پیش 

آید. 

کیفیت آب زاینده رود، خط قرمز وزارت نیرواست

صادقی، مدیر عامل شرکت سهامى ذوب آهن اصفهان 
گزارشــی از وضع فعلی ذوب آهن اصفهان، طرح هاي 
توسعه، وضعیت تولید، صادرات و مسائل نیروي انسانی و 

همچنین برنامه هاي سال 97 این شرکت داد.
وى گفت: در ســال جاري، غیر از مشکالت قدیمی این 
کارخانه، مشــکل کم آبی نیز اضافه شــده و با توجه به 
شــرایط موجود، مدیریت و کارکنان ذوب آهن مصمم 
شده اند که با عبور از موانع فعلی و با نهایت تالش خود، 

اهداف پیش بینی شده را محقق سازند.

15 ُتن غذاى نذرى در کاشان طبخ و بین مردم توزیع شد.
این غذاهاى نذرى که شامل مرغ، لوبیا پلو، قیمه، آش، هلیم و دیگر غذاهاى 

محلى بود،  بین 20 هزار نفر توزیع شد. 

برنامه ورزشــى«ضربه آزاد» از دیشب روى 
آنتن سیماى مرکز اصفهان رفت.

ضربه آزاد به تهیه کنندگى اصغر آذربایجانى 
و اجراى محمد مقدم با هدف اطالع رسانى، 
آموزش و پایش وضعیت ورزش اســتان، به 
صورت زنده از شــبکه اصفهان، یک شنبه 

شب ها از ساعت 22و30دقیقه به مدت 70 
دقیقه پخش مى شود.

در این برنامه، به مسائل و رخدادهاى ورزش 
اســتان اصفهان در قالب گفتگو و گزارش 

پرداخته خواهد شد.
برنامه ورزشــى «ضربه آزاد»در آیتم گفتگو 

با حضور مدیــران و کارشناســان ورزش 
اســتان و کشــور و در بخش گــزارش، با 
تولید محتوا و مستندســازى، به بررســى 
وضعیت ورزش اصفهــان در ابعاد همگانى، 
قهرمانى، حرفه اى، ســاختارى و پرورشى 

مى پردازد.

اخبار و رخدادهاى ورزش اســتان اصفهان، 
ورزش و ســالمت، معرفى خیّرین و فعاالن 
ورزشــى، بررسى اماکن و ســرانه ورزشى 
استان و توریسم ورزشى، از دیگر موضوعاتى
 هســتند که در این برنامه بــه آنها پرداخته 

مى شود.

 «ضربه آزاد» 
روى آنتن سیماى 
مرکز اصفهان

اضافه شدن مشکل کم آبى 
به مشکالت قدیمى

 ذوب آهن 
مدیر پدافند غیرعامل شــهردارى اصفهان گفت: 
دو فروند بالگرد براى اســتقرار و خدمت رسانى در 
مناطق شمال و شرق اصفهان پیش بینى شده و در 

انتظار اعتبار است.
احمدرضا مرادى اظهار کرد: جانمایى یکى از این 
بالگردها در منطقه4شهردارى اصفهان و کمربند 
شرق محل نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان 
و دیگرى در منطقه7شــهردارى اصفهان، در باغ 
فدك به دلیل نزدیکى به بزرگراه ها و دسترسى به 
دو بیمارستان غرضى و فارابى پیش بینى شده است.
وى با بیان اینکه مجوزهــاى الزم در این ارتباط 
دریافت و جانمایــى محل اســتقرار هلیکوپترها 
انجام شده است، اظهار کرد: کارشناسان سازمان 
هواپیمایى کشورى، محل هاى مورد نظر را بازدید 
و مکانیابى انجام شده را تأیید کرده اند، اما به دلیل 

مباحث اقتصادى معطل مانده است.
وى تصریح کرد: با توجه بــه اینکه اصفهان معین 
منطقه 5 شهردارى تهران است، امیدواریم اعتبار 

خرید این بالگردهــا به زودى محقق شــود تا در 
مواقع بحرانــى بتوانیم به مــردم از طریق بالگرد، 

سرویس دهى درمانى دهیم.
وى با بیان اینکه امسال انجام پروژه هاى پژوهشى 
در دست اجرا قرار گرفته است، گفت: اولویت اول 
پروژه پهنه بندى خطر شــهر اصفهــان و موضوع 
فرونشست شهر است که قرارداد آن آماده و مصوبه 
شوراى شهر دریافت شده و امیدواریم این پروژه به 

زودى اجرایى شود.

بالگردهاى پدافند غیرعامل در انتظار تأمین اعتبار

طبخ 15 ُتن 
غذاى نذرى 
در کاشان 
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امام جمعه اصفهان بر تقسیم عادالنه آب براى مناطق و 
بخش هاى مختلف تأکید کرد.

آیت ا...یوسف طباطبایى نژاد با بیان اینکه آب، جزو انفال 
و براى عموم است، اظهار کرد: دولت باید موضوع تقسیم 
آب را به دست گیرد و آن را به صورت عادالنه تقسیم کند.

وى با بیــان اینکه بحران آب در اســتان اصفهان فقط 
کشاورزان را درگیر نکرده است، افزود: بحران آب بر روى 
مسئله شرب، صنایع، آبیارى درختان و ... تأثیرگذار است 
و همه مسئوالن در استان و کشور براى برطرف کردن و 
کاهش مشکالت ناشى از بحران آب در استان اصفهان 
در تالش هســتند. وى با اشــاره به اقدامات انجام شده 

در گذشــته براى برطرف کردن بحــران آب گفت: با 
وجود آمادگى قــرارگاه ســازندگى خاتم االنبیاء(ص)، 
سد تونل ســوم کوهرنگ در زمان مناســب به قرارگاه 
خاتم االنبیاء(ص) واگذار نشد و ساخت این سد به تعویق 
افتاد، اما امروز این کار از ســر گرفته شــده است و در 

سال هاى آینده، شاهد آبگیرى این تونل خواهیم بود.
آیت ا... طباطبایى نژاد به باطل شدن حکم دادستان استان 
چهارمحال و بختیارى براى منع آغاز طرح سد تونل سوم 
خبر داد و یادآور شد: در پى پیگیرى هاى چند روز گذشته 
از طریق معاون اول رئیس قوه قضائیه، این حکم باطل و 

عملیات احداث سد آغاز شد.

معاون بهبود مدیریت شــرکت آب و فاضالب اســتان 
اصفهــان گفت: اصفهــان داراى قدیمى ترین شــبکه 
فاضالب کشور است و به همین سبب در برخى از محالت 
شهر، این شبکه رو به فرسودگى گذاشــته است و لزوم 
بازسازى آن وجود دارد. مجتبى قبادیان با اشاره به اینکه 
لزوم استفاده از پساب در شرایط کم آبى، یکى از سیاست 
هاى شــرکت آبفا به شــمار مى رود، اظهار کرد: استان 
اصفهان با داشــتن 14 درصد پســاب تولیدى کشور، در 
تصفیه خانه هــاى خود 175 میلیون مترمکعب پســاب 
دارد. وى ادامــه داد: این بخش از ذخیره آبى، در اســتان 
اصفهان مى تواند به مصرف کشاورزى و صنعت برسد تا 

بخشى از مشکالت ناشى از نبود آب در اصفهان را مرتفع 
کند. معاون منابع انســانى و بهبود مدیریت شرکت آب و 
فاضالب استان اصفهان تصریح کرد: ظرفیت هاى استان 
اصفهان در جمعیت تحت پوشش شبکه هاى فاضالب و 
نیز تعدد تصفیه خانه ها در این استان، سبب شده تا استان 
رتبه نخســت را به لحاظ جمعیت تحت پوشش به خود 
اختصاص دهد. معاون منابع انسانى و بهبود مدیریت آبفا 
اصفهان تصریح کرد: استان اصفهان داراى قدیمى ترین 
شبکه فاضالب در کشور است و به همین سبب در برخى از 
محالت شهر اصفهان این شبکه رو به فرسودگى گذاشته 

است و لزوم ترمیم و بازسازى آن وجود دارد.

باطل شدن حکم دادستان و 
ساخت سد تونل کوهرنگ

شبکه فرسوده فاضالب 
اصفهان باید بازسازى شود

  بارش رگبارى 
اصفهان را فرا مى گیرد

کارشناس ارشــد پیش بینى اداره کل هواشناسى استان 
اصفهان گفت: بارش رگبارى باران، همــراه با وزش باد 
شدیدو گرد و خاك محلى، امروز مناطق مختلف این استان 

را فرا مى گیرد.
ساناز جعفرى افزود: بررسى نقشه هاى هواشناسى، بیانگر 
فعالیت سامانه ناپایدار بارشى براى امروز در استان اصفهان 
است. وى گفت: شرایط براى بارش هاى رگبارى بهارى 
براى امروز در اســتان اصفهان وجود دارد. جعفرى اظهار 
کرد: بارش هاى بهارى بیشتر براى مناطق غربى، جنوبى و 
شمالى استان پیش بینى مى شود، اما شرایط بارش در سایر 

نقاط استان هم وجود دارد.

صدور 82 هزار گواهینامه 
الکترونیک در اصفهان

مدیر اداره سـنجش و ارزشـیابى مهارت اداره کل آموزش 
فنى و حرفه اى اسـتان اصفهان ازصدور بیش از 82 هزار 
گواهینامـه الکترونیک در سـال 96 در اصفهـان خبر داد. 
مسعود دانشمند گفت: در سال گذشته تجهیز و راه اندازى 
17 مرکز سـنجش الکترونیک در شـهرهاى نایین، خور، 
فریدونشـهر، داران، زرین شـهر، فالورجـان، گلپایگان، 
سمیرم  و نطنز انجام شد. وى افزود: براى اولین بار در کشور 
در 15 کارگاه مراکز دهاقان، شهرضا، نایین و مبارکه، بهبود 
و به روزرسـانى بانک هاى اطالعاتى شامل سامانه آمار و 
اطالعات آزمونگران استان، سامانه ثبت برنامه آزمون هاى 

عملى و سامانه صدور و رصد گواهینامه صورت گرفت.

خبر

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 ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
مستقر در واحد ثبتى شهرستان فالورجان 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 در روزنامه هاى نصف جهان و عصر اصفهان آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند ، مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع صالح قضایى تقدیم نمایند .بدیهى است در صورت انقضاى 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض ، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
1 - راى شــماره 139660302007003646 مورخ 96/10/23 محمدتقى فاضلى فالورجانى فرزند 
محمدکاظم نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 129,03 مترمربع پالك شماره 273 فرعى 
از 406 اصلى واقع در فالورجان(گارماســه) بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک 

رسمى محمدتقى کیانى.
2 - راى شــماره 139660302007003596 مورخ 96/10/18 موقوفه حاج محمد صالح الرگان به 
تصدى اداره اوقاف و امور خیریه فالورجان نســبت به ششدانگ قسمتى از یکباب امامزاده به مساحت 
1073,21 مترمربع پالك شــماره 449 اصلى واقع در الرگان بخش 9 ثبت اصفهان مالک رســمى 

عبدالحسین خان دیپلمه صدرى و غیره.
3 - راى شماره 139660302007003807 مورخ 96/11/03 سامان محمودى برام فرزند احمد نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 205,10 مترمربع پالك شماره 19 اصلى واقع در کلیشاد بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى محمد جعفرى کلیشادى.
4 - راى شماره 139660302007003810 مورخ 96/11/03 رسول دهقانى فرزند رحمت اله نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 202,28 مترمربع پالك شــماره 154 فرعى از 37 اصلى واقع در 
حبیب آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى عباس دهقانى حبیب آبادى.
5 - راى شماره 139660302007003815 مورخ 96/11/03 رضا نصر اصفهانى فرزند کریم نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 377,60 مترمربع پالك شماره 258 فرعى از یک اصلى واقع در 
کارالدان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رســمى ربابه ، جواهر ، عباس و 

تاجماه همگى نصر اصفهانى.
6 - راى شماره 139660302007004075 مورخ 96/11/18 مسلم صفرى آغچه بدى فرزند خداداد 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 288,20 مترمربع پالك شماره 32 اصلى واقع در آغچه بدى 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى شهربانو بیگم صفرى.
7 – راى شماره 139660302007004076 مورخ 96/11/18 حشمت ثابتى قهفرخى فرزند على محمد 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 369 مترمربع پالك شماره 5 فرعى از 4 اصلى واقع در یزد آباد 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حسن جعفرى.
8 - راى شماره 139660302007004077 مورخ 96/11/18 على صفارى کوپائى فرزند رمضان نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان تجارى مسکونى به مساحت 83,56 مترمربع پالك 
شماره 6 فرعى از 4 اصلى واقع در شــهرك قدس بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از 

مالک رسمى غالمرضا ابراهیمى.
9 - راى شماره 139660302007004078 مورخ 96/11/18 ابوالفضل صفارى کوپائى فرزند رمضان 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان تجارى مسکونى به مساحت 83,56 مترمربع 
پالك شماره 6 فرعى از 4 اصلى واقع در شهرك قدس بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده 

از مالک رسمى غالمرضا ابراهیمى.
10 - راى شماره 139660302007004079 مورخ 96/11/18 محمد زمانى سودرجانى فرزند خداداد 
نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 24,10 مترمربع پالك شماره 28 فرعى از 22 اصلى واقع 

در سودرجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى عبدالحسین زمانى.
11 - راى شماره 139660302007004080 مورخ 96/11/18 زیبا قاسمى پیربلوطى فرزند مهیار نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 147,15 مترمربع پالك شماره 32 اصلى واقع در آغچه بدى بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى شهربانو بیگم صفرى.
12 - راى شــماره 139660302007004081 مورخ 96/11/19 ولى اله رضائى فرزند محمد نسبت 
به ششــدانگ یکباب انبار و ســاختمان تجارى ادارى نیمه تمام متصله به مساحت 994,12 مترمربع 
پالك شماره 4 اصلى واقع در یزدآباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

عبدالحسین بزرگ زاد.
13 - راى شماره 139660302007004082 مورخ 96/11/19 ولى اله رضائى فرزند محمد نسبت به 
ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت 353,65 مترمربع پالك شماره 4 اصلى واقع در یزدآباد بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى عبدالحسین بزرگ زاد.
14 – راى شماره 139660302007004083 مورخ 96/11/19 عبداله رشیدى فرزند رمضانعلى نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 328,45 مترمربع پالك شماره 430 اصلى واقع در مینادشت بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى رمضانعلى رشیدى.
15 - راى شــماره 139660302007004084 مورخ 96/11/19 صغرا رشــیدى باغوحوشى فرزند 
غالمعلى نسبت به ششدانگ یکباب خانه و مغازه به مساحت 329,87 مترمربع پالك شماره 430 اصلى 
واقع در مینادشت بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى رمضانعلى رشیدى.

16 - راى شماره 139660302007004085 مورخ 96/11/19 مهدى ایزدى گارماسه فرزند حسین 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 130,34 مترمربع پالك شماره 408 اصلى واقع در کوپان 

گارماسه بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى قاسمعلى توکلى.
17 - راى شماره 139660302007004090 مورخ 96/11/19 حسن محمدى پالرتى فرزند نعمت اله 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 274,46 مترمربع پالك شماره 527 اصلى واقع در پالرت 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى مرتضى ابراهیمى.
18 - راى شماره 139660302007004091 مورخ 96/11/19 فخرالسادات کرباسیون فرزند سیدحسن 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 264,93 مترمربع پالك شماره 405 اصلى واقع در گارماسه 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى جعفر شیرزادى گارماسه.
19 - راى شماره 139660302007004093 مورخ 96/11/19 سیاوش آذریان گشنیگانى فرزند نوراله 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام به مساحت 179,32 مترمربع پالك شماره 39 فرعى از 667 

اصلى واقع در بلوار شفق بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.

20 - راى شماره 139660302007004094 مورخ 96/11/19 محمدحسن آقاجانى یزدآبادى فرزند 
باقر نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام به مساحت 149,20 مترمربع پالك 
شماره 7 فرعى از 662 اصلى واقع در یزدآباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک 

رسمى حسن آقاجانى یزدآبادى.
21 - راى شــماره 139660302007004095 مورخ 96/11/19 مژگان احمدى خونســارکى فرزند 
مرتضى نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه نیمه تمام به مساحت 149,20 مترمربع 
پالك شماره 7 فرعى از 662 اصلى واقع در یزدآباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از 

مالک رسمى حسن آقاجانى یزدآبادى.
22 - راى شــماره 139660302007004096 مورخ 96/11/19 روح اله آقاجانى فرزند باقر نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 149,34 مترمربع پالك شماره 7 فرعى از 662 اصلى واقع در یزدآباد 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حسن آقاجانى یزدآبادى.
23 - راى شــماره 139660302007004097 مورخ 96/11/19 ابراهیم یزدى ســودرجانى فرزند 
حیدرعلى نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مســاحت 70,69 مترمربع پالك شماره 32 اصلى واقع 
در آغچه بدى بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى محمدعلى محمدى 

آغچه بدى.
24 - راى شماره 139660302007004099 مورخ 96/11/21 ســید احمد موسوى دشتلوئى فرزند 
حسین نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 357,37 مترمربع پالك شماره 2 فرعى از 411 اصلى 

واقع در شرودان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى کمال سید هندى.
25 - راى شماره 139660302007004100 مورخ 96/11/21 مرتضى احمدیان فرزند حسین نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 148,45 مترمربع پالك شماره 19 اصلى واقع در کلیشاد بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى یداله اکبرى کلیشادى.
26 - راى شــماره 139660302007004102 مورخ 96/11/21 امیرحســین کیانى اجگردى فرزند 
اسماعیل نسبت به ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام به مســاحت 160,39 مترمربع پالك شماره 14 
فرعى از 33 اصلى واقع در اجگرد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى سید 

عبدالحسین نیلى زاده.
27 - راى شماره 139660302007004104 مورخ 96/11/21 امیر محمدى فرتخونى فرزند براتعلى 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 171,81 مترمربع پالك شماره 533 اصلى واقع در فرتخون 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى براتعلى محمدى فرتخونى.
28 - راى شماره 139660302007004105 مورخ 96/11/21 امیر محمدى فرتخونى فرزند براتعلى 
نسبت به ششدانگ یکباب انبار غالت به مســاحت 992,77 مترمربع پالك شماره 533 اصلى واقع در 

فرتخون بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى براتعلى محمدى فرتخونى.
29 - راى شماره 139660302007004106 مورخ 96/11/21 جالل الدین صادقى فرزند حسن نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 153 مترمربع پالك شماره 2707 فرعى از 667 اصلى واقع در بلوار 

شفق بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
30 - راى شماره 139660302007004118 مورخ 96/11/21 اشرف کشاورزیان فرزند قاسمعلى نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 381,35 مترمربع پالك شماره 19 اصلى واقع در کلیشاد بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حسین کشاورزیان کلیشادى.
31 - راى شــماره 139660302007004119 مورخ 96/11/21 محمد مرادى ســیاه افشارى فرزند 
منصور نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 196,15 مترمربع پالك شماره 123 فرعى از 515 
اصلى واقع در سیاه افشار بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى رحیم مرادى.

32 - راى شــماره 139660302007004122 مورخ 96/11/21 مهدى رهنما فرزند عبداله نسبت به 
یکدانگ و نیم مشاع از ششدانگ یکباب مجموعه تجارى به مساحت 114,47 مترمربع پالك شماره 
15 اصلى واقع در فالورجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى حسن 

کیانى فالورجانى.
33 - راى شــماره 139660302007004123 مورخ 96/11/21 رضا رهنما فرزند عبداله نســبت به 
یکدانگ و نیم مشاع از ششدانگ یکباب مجموعه تجارى به مساحت 114,47 مترمربع پالك شماره 
15 اصلى واقع در فالورجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى حسن 

کیانى فالورجانى.
34 - راى شــماره 139660302007004124 مورخ 96/11/21 مسعود رهنما فرزند عبداله نسبت به 
یکدانگ و نیم مشاع از ششدانگ یکباب مجموعه تجارى به مساحت 114,47 مترمربع پالك شماره 
15 اصلى واقع در فالورجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى حسن 

کیانى فالورجانى.
35 - راى شماره 139660302007004122 مورخ 96/11/21 مرتضى رهنما فرزند عبداله نسبت به 
یکدانگ و نیم مشاع از ششدانگ یکباب مجموعه تجارى به مساحت 114,47 مترمربع پالك شماره 
15 اصلى واقع در فالورجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى حسن 

کیانى فالورجانى.
36 - راى شماره 139660302007002735 مورخ 96/07/24 اسمعیل نافلى شهرستانى فرزند رضا 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب گاراژ به مساحت 1229,85 مترمربع پالك شماره 6 فرعى 
از 6  اصلى واقع در کرسگان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى رجبعلى 

طالبى فرزند على.
37 - راى شماره 139660302007002736 مورخ 96/07/24 سعید صادقى فرزند شعبان نسبت به 
سه چهارم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب گاراژ به مساحت 1229,85 مترمربع پالك شماره 6 فرعى 
از 6  اصلى واقع در کرسگان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى رجبعلى 

طالبى فرزند على.
38 - راى شماره 139660302007002737 مورخ 96/07/24 حمید بارانى فرزند على نسبت به سه 
چهارم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب گاراژ به مســاحت 1229,85 مترمربع پالك شماره 6 فرعى از 
6  اصلى واقع در کرسگان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى رجبعلى 

طالبى فرزند على.
39 - راى شماره 139660302007002738 مورخ 96/07/24 سعید باقریان فرزند رضا نسبت به یک 
و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب گاراژ به مســاحت 1229,85 مترمربع پالك شماره 6 فرعى از 
6  اصلى واقع در کرسگان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى رجبعلى 

طالبى فرزند على.
40 - راى شــماره 139660302007003208 مورخ 96/09/20 حســین احمدى خونسارکى فرزند 

غالمعلى نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 381,80 مترمربع پالك شماره 516 اصلى واقع در 
خوانسارك بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.

41 - راى شــماره 139660302007004092 مورخ 96/11/19 ناصر جوانمردى قهدریجانى فرزند 
احمد نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 206,14 مترمربع پالك شــماره 385 اصلى واقع 

در قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى غالمعلى جوانمردى.
42 - راى شماره 139660302007004101 مورخ 96/11/21 مصطفى کریمى سهلوانى فرزند احمد 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 486,15 مترمربع پالك شماره 41 اصلى واقع در سهلوان 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى احمد کریمى سهلوانى.
43 - راى شماره 139660302007004278 مورخ 96/12/06 سید منصور حسینى فرزند سید ابوالقاسم 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 77,83 مترمربع پالك شماره 24 اصلى واقع در باغ ابریشم 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى سلطانعلى نادرى باغ ابریشمى.
44 - راى شماره 139660302007004279 مورخ 96/12/06 خدیجه ربانى نیا فرزند محمد نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 222,22 مترمربع پالك شماره 19 اصلى واقع در کلیشاد بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى خدارحم اکبرى.
45 - راى شــماره 139660302007004280 مورخ 96/12/06 محمدرضا ترکى سودرجانى فرزند 
غالمرضا نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 173,23 مترمربع پالك شماره 7 فرعى از 21 
اصلى واقع در ســودرجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شــده از مالک رسمى رمضان 

اسماعیلى سودرجانى.
46 - راى شماره 139660302007004281 مورخ 96/12/06 هاشم باقرى سودرجانى فرزند شکراله 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 151,70 مترمربع پالك شماره 8 فرعى از 21 اصلى واقع در 
سودرجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى شکراله باقرى سودرجانى.

47 - راى شماره 139660302007004282 مورخ 96/12/06 رسول باقرى سودرجانى فرزند هاشم 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 93,20 مترمربع پالك شماره 8 فرعى از 21 اصلى واقع در 
سودرجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى شکراله باقرى سودرجانى.

48 - راى شماره 139660302007004286 مورخ 96/12/06 آمنه جمالپور بیرگانى فرزند محمدعلى 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 228,75 مترمربع پالك شماره 411 اصلى واقع در شرودان 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى مهدى کیانى فرزند محمد اسماعیل.
49 - راى شماره 139660302007004306 مورخ 96/12/08 سید محسن موسوى فرزند سید عبداله 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 208,78 مترمربع پالك شــماره 32 اصلى واقع در آغچه 
بدى بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ناصرقلى محمدى فرزند حسن.

50 - راى شماره 139660302007004307 مورخ 96/12/08 سید احسان موسوى فرزند سید سعید 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 195,92 مترمربع پالك شــماره 32 اصلى واقع در آغچه 
بدى بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ناصرقلى محمدى فرزند حسن.

51 - راى شماره 139660302007004308 مورخ 96/12/08 محمدرضا توکلى گارماسه فرزند اصغر 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 107,78 مترمربع پالك شماره 357 فرعى از 406 اصلى 
واقع در گارماسه بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى محمد توکلى گارماسه.
52 - راى شــماره 139660302007004312 مورخ 96/12/08 عبدالعلى کریمى شــرودانى فرزند 
ابوالقاسم نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان تجارى مسکونى به مساحت 118,14 
مترمربع پالك شماره 4 فرعى از 411 اصلى واقع در شرودان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى 

شده از مالک رسمى سید علینقى میرلوحى فالورجانى.
53 - راى شــماره 139660302007004313 مورخ 96/12/08 محمدعلى کریمى شرودانى فرزند 
ابوالقاسم نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان تجارى مسکونى به مساحت 118,14 
مترمربع پالك شماره 4 فرعى از 411 اصلى واقع در شرودان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى 

شده از مالک رسمى سید علینقى میرلوحى فالورجانى.
54 - راى شماره 139660302007004314 مورخ 96/12/08 سیاوش آذریان گشنیگانى فرزند نوراله 
نسبت به ششدانگ یکباب گاراژ به مســاحت 1449,16 مترمربع پالك شماره 14 و 19 اصلى واقع در 
موسیان و کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان که قسمتى را متقاضى خود مالک رسمى و قسمتى مع الواسطه 

خریدارى شده از مالک رسمى شاهزاده همایون میرزا مسعود.
55 - راى شــماره 139660302007004387 مورخ 96/12/12 امیر فرهادى فرزند جالل نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 186,97 مترمربع پالك شماره 411 اصلى واقع در شرودان بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى مهدى کیانى فرزند محمد اسماعیل.
56 - راى شــماره 139660302007004388 مورخ 96/12/12 على رحیمى کلیشادى فرزند محمد 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام به مساحت 123,37 مترمربع پالك شماره 19 اصلى واقع در 

کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حسین رحیمى فرزند مسیب.
57 - راى شماره 139660302007004389 مورخ 96/12/12 خدیجه یزدانى گارماسه فرزند محمد 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 165,98 مترمربع پالك شماره 405 اصلى واقع در گارماسه 

بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
58 - راى شماره 139660302007004390 مورخ 96/12/12 سیف اله محمدباقرى دستجردى فرزند 
حسین نسبت به ششدانگ یکقطعه زمین محصور و ساختمان احداثى به مساحت 1243,82 مترمربع 
پالك شماره 300 فرعى از 23 اصلى واقع در حسن آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده 

از مالک رسمى حسین ناظرى فرزند عباس.
59 - راى شماره 139660302007004394 مورخ 96/12/12 حسین حسن پور سودرجانى فرزند احمد 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 149,35 مترمربع پالك شماره 7 فرعى از 21 اصلى واقع در 
سودرجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى رحیم حسن پور فرزند عباس.

60 - راى شماره 139660302007004395 مورخ 96/12/12 خداداد امینى الرگانى فرزند رمضان 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 170,28 مترمربع پالك شماره 435 اصلى واقع در الرگان 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى صفرعلى زارع.
61 - راى شماره 139660302007004487 مورخ 96/12/22 مهین گل ریز فرزند محمدعلى نسبت به 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 226,65 مترمربع پالك شماره 19 اصلى واقع در کلیشاد بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى سیدعلى امامى دهکردى.
62 - راى شماره 139660302007004488 مورخ 96/12/22 محمد دهخدا حسن آبادى فرزند حسن 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 214,93 مترمربع پالك شماره 88 فرعى از 23 اصلى واقع 
در حسن آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حسن دهخدا حسن آبادى.

63 - راى شماره 139660302007004489 مورخ 96/12/22 عبداله رهنما فالورجانى فرزند غالمعلى 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 158,82 مترمربع پالك شماره 1126 فرعى از 15 اصلى 

واقع در فالورجان بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
64 - راى شــماره 139660302007004493 مورخ 96/12/22 عبدالعلى کریمى شــرودانى فرزند 
ابوالقاسم نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 203,84 مترمربع پالك شماره 2 فرعى از 411 
اصلى واقع در شرودان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شــده از مالک رسمى کمال سید 

هندى.
65 - راى شماره 139660302007004497 مورخ 96/12/22 على اکبر محمودى برام فرزند محمد 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 90,80 مترمربع پالك شماره 19 اصلى واقع در کلیشاد بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى رجبعلى رضائى.
66 - راى شماره 139660302007004498 مورخ 96/12/22 سید حمید قریشى ورنوسفادرانى فرزند 
سید حبیب اله نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 91,15 مترمربع پالك شماره 411 اصلى 
واقع در شرودان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى مهدى کیانى فرزند 

محمد اسماعیل.
67 - راى شماره   139660302007003049   مورخ 96/08/29 آقاى /خانم   نرگس کریمى شمس 
آبادى  فرزند  حفیظ اله نسبت به شش دانگ یکبابخانه      به مساحت  109,50   مترمربع پالك شماره 
6 فرعى از 667 اصلى واقع درخیابان نیروگاه اصفهان   بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  میرزا محمد 

و کاظم آل رسول 
68- راى شماره 139660302007003820  مورخ    96/11/04  موقوفه حاج محمد صالح    نسبت به 
شش دانگ قسمتى از ساختمان بقعه امامزاده       به مساحت 273,65مترمربع پالك شماره  فرعى از 435 

اصلى واقع در الرگان بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  عبدالحسین نقشینه و غیره
69- راى شماره 139660302007004304 مورخ 96/12/08 آقاى /خانم  پور اندخت گودرزى نقى زاده   
فرزند   اسداله   نسبت به شش دانگ یکباب ساختمان تجارى مسکونى     به مساحت   341,83  مترمربع 
پالك شماره    فرعى از    434 اصلى واقع در  کارویه   بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  مهدیقلى صادقى

70-راى شماره 139660302007004162  مورخ    96/11/24  موقوفه حاج محمد صالح    نسبت به 
شش دانگ قسمتى از  یکباب مسجد به مســاحت 190,53مترمربع پالك شماره  فرعى از 436 اصلى 

واقع در الرگان بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  عبدالحسین نقشینه وغیره
71- راى شماره 139660302007003824 مورخ96/11/04آقاى /خانم اسماعیل کیانى اجگردى   
فرزند عباسعلى   نسبت به شش دانگ یکبابخانه      به مساحت271,74   مترمربع پالك شماره  14  فرعى 

از  33   اصلى واقع دراجگرد  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  عبدالحسین نیلى زاده 
72- راى شــماره  139660302007003797 مــورخ  96/11/02   آقاى /خانم   حســین جعفرى  
فرزندعباس    نسبت به شش دانگ یکبابخانه      به مساحت176,22 مترمربع پالك شماره   7 فرعى از  

662اصلى واقع در  شهر ابریشم   بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  حسن آقاجانى 
73- راى شماره139660302007003819  مورخ   96/11/04  آقاى /خانم  على غالمى   فرزند   محمد  
نسبت به شش دانگ یکبابخانه      به مساحت  178,80   مترمربع پالك شماره    فرعى از  411   اصل ى 

واقع درشرودان    بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  دکتر مهدى کیانى 
74- راى شــماره139660302007003796 مورخ96/11/02 آقاى /خانم  محمد علیمرادى   فرزند  
میرزا حسن   نسبت به شش دانگ یکبابخانه   به مساحت256,93 مترمربع پالك شماره    فرعى از 411  

اصلى واقع درشرودان   بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  مهدى کیانى 
 75- راى شــماره  139660302007004408  مورخ   96/12/15  آقاى /خانم  محمدرضا یزدان پناه  
فرزندعبدالکریم   نسبت به شش دانگ یکباب خانه باغ       به مساحت 1918,20  مترمربع پالك شماره    

فرعى از 416 اصلى واقع در دشتلو   بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  عبدالکریم بختیار 
76- راى شماره 139660302007004160  مورخ 96/11/24   آقاى /خانم   نعمت اله شریفى کلیشادى 
فرزندعلى نسبت به شــش دانگ یکبابخانه      به مســاحت177,32  مترمربع پالك شماره    فرعى از 

19اصلى واقع درکلیشاد   بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  خود متقاضى
77- راى شماره139660302007004164 مورخ 96/11/24آقاى /خانم جواد نصر اصفهانى  فرزند 
نعمت اله  نسبت به شش دانگ یکبابخانه      به مساحت 189,85مترمربع پالك شماره  1469 فرعى از  

یک اصلى واقع در کارالدان بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  خود متقاضى 
78- راى شــماره  139660302007004161  مــورخ96/11/24 آقاى /خانم قــدرت اله صفارى 
قهدریجانى  فرزند  رمضانعلى  نسبت به شش دانگ یکبابخانه      به مساحت   404,62  مترمربع پالك 
شماره    فرعى از 386  اصلى واقع درقهدریجان   بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  رمضانعلى صفارى

 79- راى شماره  139660302007004156مورخ96/11/24  آقاى /خانم نجات رحیمى  فرزند حیات  
نسبت به شش دانگ یکبابخانه      به مساحت321,30مترمربع پالك شماره    فرعى از  15  اصلى واقع 

درفالورجان بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  قنبر على کیانى 
80- راى شماره  139660302007004155  مورخ96/11/24  آقاى /خانم مجتبى یزدانى گارماسه  
فرزند عباس  نسبت به شش دانگ یکبابخانه      به مساحت156,09 مترمربع پالك شماره    فرعى از 405 

اصلى واقع درگارماسه  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  اسماعیل یزدانى 
81- راى شماره  139660302007004159 مورخ 96/11/24 آقاى /خانم قاسم محمدى فرتخونى   
فرزند  سبزعلى  نسبت به شش دانگ یکبابخانه      به مساحت384,54مترمربع پالك شماره  262  فرعى 

از 534 اصلى واقع در  فرتخون   بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  سبزعلى محمدى 
82- راى شماره139660302007004398  مورخ 96/12/13  آقاى /خانم حبیب اله هادیان قهدریجانى 
فرزند  اسداله نسبت به شش دانگ یکبابخانه      به مساحت273,45  مترمربع پالك شماره   504 فرعى 

از  386اصلى واقع درقهدریجان  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  حسن کاظمى 
83- راى شــمار139660302007004400مورخ 96/12/13 آقــاى /خانم طاهــره نصر اصفهانى 
فرزندغالمعلى  نسبت به سه دانگ مشاع از  شش دانگ یکبابخانه  به مساحت219,98  مترمربع پالك 

شماره653 فرعى ازیک   اصلى واقع در کارالدان بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  اکبر نصر
84- راى شماره  139660302007004157مورخ 96/11/24 آقاى /خانم  عباس محمودى برام  فرزند 
محمد جعفر نسبت به شش دانگ یکبابخانه      به مساحت 152,15  مترمربع پالك شماره    فرعى از  19 

اصلى واقع در فالورجان  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  قاسم رحیمى 
 85- راى شــمار139660302007004399مورخ 96/12/13 آقاى /خانم اکبر نصر اصفهانى فرزند 
عبدالکریم  نسبت به سه دانگ مشاع از  شــش دانگ یکبابخانه  به مساحت219,98  مترمربع پالك 

شماره653 فرعى ازیک   اصلى واقع در کارالدان بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  خود متقاضى 
ادامه در صفحه 11

براى حمایت از کشاورزان، خرید تضمینى جو در استان 
اصفهان آغاز شد.

مدیرکل شرکت پشــتیبانى امور دام اســتان اصفهان 
گفت: براساس سیاســت هاى وزارت جهادکشاورزى، 
بــه منظــور حمایــت از کشــاورزان با ابــالغ وزیر 
جهادکشــاورزى، بــه دســتگاه هــاى اجرایــى
اصفهــان اســتان  جهادکشــاورزى  ســازمان 

و شرکت پشتیبانى امور دام این استان، خرید تضمینى 
جو با قیمت مصوب هرکیلوگرم  هزار و 30 تومان آغاز 

شد.
علــى اکبــر نجفــى افــزود: بــه همیــن منظور، 
مباشــران خریــد از طریــق شــرکت هــاى تعاونى 
روســتایى در 26 نقطه از شهرســتان هاى  اصفهان، 
آماده تحویل محصول جو از کشــاورزان این اســتان 

هستند.
وى گفــت: اکنــون خریــد تضمینــى جــو در 
شهرســتان هــاى گرمســیرى آران وبیــدگل، 
اردستان، نایین، کاشان و خوروبیابانک آغاز شده است 
و تا پایان برداشــت در مرداد مــاه،  در مناطق معتدل و 

سردسیرى ادامه دارد.
مدیرکل شرکت پشــتیبانى امور دام اســتان اصفهان 
پیش بینى کــرد امســال درحــدود 160 هــزار ُتن 
جو از مزارع این اســتان برداشــت شــود کــه از این 
میزان در حدود 30 هــزار تن از طریق شــرکت هاى 
تعــاون روســتایى اســتان اصفهــان خریــدارى 

مى شود.

آغاز خرید تضمینى جو از کشاورزان
فرمانده انتظامى شهرستان کاشان از شناســایى و دستگیرى 13 نفر به جرم توزیع 

مواد مخدر در این شهرستان خبر داد.
ســرهنگ علــى پــورکاوه گفــت: ســوداگران مــرگ در جریان پاکســازى 
منطقــه اى آلــوده در شــهر کاشــان، دســتگیر و از آنها افــزون بر ســه کیلو
و 189 گرم انــواع مواد مخــدر آمــاده توزیع و یک دســتگاه خودرو کشــف و 

ضبط شد.
وى افــزود: پاکســازى ایــن منطقــه، بــا هــدف افزایــش احســاس امنیت 
در جامعــه و اعتمــاد مــردم بــه پلیــس، از بین بــردن کانــون هاى فســاد، 
مقابلــه بــا بزهــکاران، اراذل و اوبــاش و توزیع کننــدگان مواد مخــدر انجام 

شده است.
 ***

فرمانده انتظامى کاشــان در ادامه بیان کرد: همچنین شناسایى و دستگیرى باند 
دزدان ســه نفره مکان هاى خصوصى در عملیاتى جداگانه در دستور کار مأموران 

کالنترى 12 این شهرستان قرار گرفت.
وى اضافه کرد: این باند، هنگام دزدیدن لوازم یک کارخانه متروکه، با اقدام به موقع 
و ضربتى پلیس، دستگیر و با تشکیل پرونده براى سیر فرآیندهاى قانونى، تحویل 

مقام قضائى شهرستان کاشان شدند.

13 فروشنده مواد مخدر
 در کاشان دستگیر شدند
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شناسنامه روستاهاى شهرضا 
تدوین مى شود

على اصغر رفیعى نژاد،  فرماندار شـهرضا با بیان اینکه 
شناسـنامه تمامى روسـتاهاى شـهرضا باید بـا آمار 
و اطالعـات دقیـق تدوین شـود، گفـت: بایـد براى 
روسـتاهاى شهرستان شـهرضا چشـم انداز پنج و ده 

ساله تعریف شود.

برگزارى مراسم بزرگداشت 
شهید تورجى زاده 

مراسـم بزرگداشـت شـهید محمدرضا تورجـى زاده 
و یادبـود شـهداى نهج البالغـه: شـهید محمـود 
شـهبازى و شـهید احمد قنبرى، در اصفهـان برگزار 

مى شود.
اردیبهشـت   6 پنج شـنبه  روز  مراسـم  ایـن 
ساعت 17 در خیمه گلستان شهداى اصفهان برگزار 

مى شود.
شـهید محمدرضا تورجى زاده در سال 1343 در شهر 

اصفهان به دنیا آمد.
 او در جبهـه بارهـا مجـروح شـد بـه گونـه اى کـه 
در میـان دوسـتان بـه شـهید زنـده معـروف شـد و 
هر بـار، بعد از بهبـودى کامل بـاز به جبهـه عزیمت 

مى کرد.
شـهید تورجـى زاده 5 اردیبهشـت سـال 1366 در 
ارتفاعـات شـهر بانـه در اسـتان کردسـتان در حین 
فرماندهى گردان یـا زهرا(س) در سـنگر فرماندهى 

به شهادت رسید.

خبر

مدیرکل  میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
استان اصفهان گفت: با اینکه در سال گذشته ده کارگاه 
مرمتى در مســجد جامع عباســى فعال بوده است، اما 

وضعیت همه کاشیکارى هاى این بنا اورژانسى است.
فریدون اللهیارى در رابطه با فرســودگى مسجد جامع 
عباسى اظهار کرد: کاشیکارى هاى مسجد جامع عباسى 
مستهلک شده و اســتحکام خود را از دست داده است و 

مرمت فورى آنها در دستور کار قرار دارد.
وى ادامه داد: زمانى که مسند سازمان میراث فرهنگى 
اصفهان را در دست گرفتم تنها سه ترك از 16 ترك گنبد 
این مسجد مرمت شده بود و امروز 14 ترك مرمت شده 

و انتظار مى رود در ســال جارى، داربست ها از گنبد این 
مسجد جمع آورى شود.

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
اصفهان افــزود: با وجود اینکه در ســال گذشــته ده 
کارگاه مرمتــى در ایــن مســجد فعال بوده اســت،
 اما همه کاشــیکارى هاى این بنا در وضعیت اورژانسى 

قرار دارد.
اللهیارى گفــت: این گونــه آثار ممکن اســت داراى 
ترك هایى باشــند که البته برخى از آنها فعال نباشد، اما 
وضعیت امروز این بنا، ناشــى از سال ها عقب ماندگى و

 بى توجهى است. 

عضو کمیســیون اجتماعى مجلس شــوراى اسالمى 
از تصویب  طرح   ممنوعیت به کارگیرى بازنشســتگان 
در پست هاى مدیریتى در فراکســیون جوانان مجلس 

خبر داد.
سمیه محمودى، نماینده مردم شــهرضا در خانه ملت 
همچنین با اشــاره به آغــاز پروژه تکمیــل فاضالب 
شــهرضا از 27 اردیبهشــت ماه امســال، اظهار کرد: 
پــس از پیگیرى هاى مســتمر، دســتگاه هاى هوازى 
تصفیه خانه نصب شــد تا در این مرحله، مشکل مردم 
محالت جرم افشار، منوچهرآباد و نســیم آباد از بوى بد 

فاضالب برطرف شود.

وى با اشــاره به اجراى طرح هاى راهسازى در مناطق 
مختلف شهرستان شــهرضا، گفت: آغاز مراحل اجرایى 
ساخت تقاطع غیرهمسطح شهرضا، دهاقان و مبارکه و 
زیرگذرهاى منظریه و ورودى جرم افشار و منوچهرآباد و 
تکمیل فاز اول پروژه شش بانده کردن مسیر شهرضا – 

اصفهان، از جمله این طرح  هاست.
محمودى با بیان اینکه کشور دچار جو سیاسى شده و همه 
چیز تحت الشعاع مسائل سیاسى قرا گرفته است، افزود: 
برخى افراد خواســته یا ناخواسته به دنبال ترویج یأس و 
ناامیدى در بین مردم هستند، اگر یأس و ناامیدى در میان 
مردم نهادینه شود، ضربات جبران ناپذیرى به دنبال دارد.

ممنوعیت به کارگیرى 
بازنشستگان

وضعیت امروز مسجد جامع 
ناشى از سال ها بى توجهى است

ادامه از صفحه 10
86- راى شــماره  139660302007001072   مورخ  96/03/18   آقاى /خانم  صفرعلى اســماعیل زاده 
قهدریجانى  فرزند جعفر نسبت به شش دانگ یکبابخانه   به مساحت278,47 مترمربع پالك شماره   451 

فرعى از  387  اصلى واقع درقهدریجان   بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  جعفر اسماعیل زاده 
87- راى شماره  139660302007003790 مورخ 96/11/02آقاى /خانم غالمرضا مرادى سیاه افشارى  
فرزندمحمد نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین مزروعى محصور  به مساحت 7700,42   مترمربع پالك 

شماره 122 فرعى از   515  اصلى واقع درسیاه افشار     بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  خود متقاضى
88- راى شماره 139660302007004481  مورخ  96/12/20 آقاى /خانم سمیه کاظم زاده زازرانى  فرزند  
قدرت اله  نسبت به شش دانگ یکبابخانه      به مساحت138,24    مترمربع پالك شماره   2 فرعى از12  اصلى 

واقع درزازران  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  حسن کاظم زاده
89- راى شماره 139660302007003789 مورخ 96/11/02آقاى /خانم  عباس دهقانى حبیب آبادى   فرزند  
اکبر  نسبت به شش دانگ یکبابخانه      به مساحت324,50  مترمربع پالك شماره 154  فرعى از37  اصلى 

واقع درحبیب آباد   بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  اکبر دهقان
90- راى شــماره  139660302007004295 مــورخ 96/12/07 آقاى /خانم نعمت اله اســماعیل زاده 
قهدریجانى فرزند محمدعلى  نسبت به شش دانگ یکبابخانه      به مساحت 110,58 مترمربع پالك شماره    

فرعى از 386 اصلى واقع در قهدریجانى  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  خود متقاضى 
91- راى شــماره 139660302007003822  مورخ  96/11/04 آقاى /خانم مریم داودى  فرزند علیرضا   
نسبت به شــش دانگ یکبابخانه  به مساحت208,87  مترمربع پالك شــماره    فرعى از   514 اصلى واقع 

درعلیشاهدان بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  هادى قنبرى
92- راى شماره 139660302007003005  مورخ  96/08/24  آقاى /خانم امراله بهرامى فر فرزند شنبه   
نسبت به شــش دانگ یکبابخانه  به مساحت154,35  مترمربع پالك شــماره    فرعى از   411 اصلى واقع 

درشرودان  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  خود متقاضى
93-راى شماره 139660302007004305  مورخ 96/12/08 آقاى /خانم مهدى اسماعیل زاده قهدریجانى 
فرزندفتح اله    نسبت به  پنج دانگ مشاع از شش دانگ یکبابخانه  به مساحت214,87مترمربع پالك شماره   

872 فرعى از   387 اصلى واقع درقهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  رحیم و اکبر آقائى
 94-راى شماره 139660302007004305  مورخ 96/12/08 آقاى /خانم زهرا نجفى قهدریجانى فرزند رضا     
نسبت به  یک دانگ مشاع از شش دانگ یکبابخانه  به مساحت214,87مترمربع پالك شماره   872 فرعى از   

387 اصلى واقع درقهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  رحیم و اکبر آقائى
95-راى شماره 139660302007004478  مورخ  96/12/20آقاى /خانم غالمرضا احمدى خوانسارکى  
فرزند حسین نسبت به شش دانگ یکبابخانه  به مساحت428مترمربع پالك شماره    فرعى از   516 اصلى 
واقع درخونسارك   بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  حسین احمدى تاریخ انتشار نوبت اول :  روز یکشنبه 
مـــورخ 1397/01/19 تاریخ انتشار نوبت دوم : روز دو شــنبه مورخ 1397/02/03 م الف: 0012  اکبر پور 

مقدم- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان فالورجان /1/165
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 ساختمان هاى فاقد 
سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز 
گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى 
داشته باشند. مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك 
محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 

قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شــماره 139660302023001510 مورخ 1396/12/27 آقاى محمداسمعیل میرباقر 
به شماره شناســنامه 940 کدملى 1286198674 صادره از اصفهان فرزند محمدباقر بر ششدانگ یک باب 
ســاختمان باســتثناء بهاء ثمنیه اعیانى به مســاحت 18/30 مترمربع مفروزى از پالك شماره 4960 باقى 
مانده- اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که بصورت عادى مع الواســطه از طرف وراث احمد احمدزاده 
واگذار گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/1/19 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/2/3  م الف: 24 

صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /1/120
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 ساختمان هاى فاقد 
سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز 
گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى 
داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك 
محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 

قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شماره 139660302023001494 مورخ 1396/12/27 آقاى عباس چابک به شماره 
شناسنامه 14007 کدملى 1283841721 صادره از اصفهان فرزند محمد بر ششدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت 68/13 مترمربع مفروزى از پالك شماره 5996- اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که بصورت 
عادى از مهدى، عبدالرسول و على همگى شعرباف خریدارى نموده است. بدیهى است در صورت انقض اى 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1397/01/19 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/02/03 م الف: 380 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك 

مرکزى اصفهان /1/150
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 ساختمان هاى فاقد 
سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز 
گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى 
داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك 
محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 

قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شــماره 139660302023001486 مورخ 1396/12/27 آقــاى حمیدرضا رفیعیان 
اصفهانى به شــماره شناســنامه 2139 کدملى 1288127995 صادره از اصفهان فرزند رضا بر ششدانگ 
یک باب ساختمان به مســاحت 47/20 مترمربع مفروزى از پالك شماره 5 فرعى از 7013- 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 شــد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1397/01/19 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/02/03 م الف: 381 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك 

مرکزى اصفهان /1/151
مزایده اموال غیرمنقول

اجراى احکام حقوقى شــعبه 3 اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده اى در خصوص پرونده اجرایى کالسه 
961945ج 3 له احمد مینائیان و مرضیه مینائیان و علیه حســن مینائیان مبنى بر دســتور فروش ملک روز 
شنبه مورخه 97/2/29 ساعت 8:30 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 
جهت فروش ششدانگ ملکى با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسى که ذیال درج شده است و اکنون در 
تصرف مالکانه خوانده مى باشد توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده و نظریه وى 
مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به 
نشانى فوق مراجعه و از ملک بازدید و با سپردن ده درصد قیمت پایه به حساب سپرده دادگسترى به شماره 
2171290210008 در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاددهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود 
تسلیم مال پس از پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد گرفت و هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى 
باشد. اوصاف ملک مورد مزایده: محل مورد  نظر به صورت یکباب مغازه تجارى واقع در اصفهان خ صمدیه 
بعد از بن بست گلها 3 کدپستى 8183636391 حسب اظهار آقاى حسن مینائیان و طبق کپى قولنامه عادى 
مورخ 64/10/25 آقاى على مینائیان به مستاجر آقاى على مینائیان یک باب مغازه فوق الذکر را رهن، جهت 
شغل لوله کشى گاز داده است که داراى عضویت 5341 پروانه کســب 19 مورخ 57/12/15 به نام شرکت 
فجر گاز به شماره عضویت 150 مى باشــد مغازه مذکور طبق سند داراى 18 مترمربع، مساحت و به صورت 
دیوارهاى آجرى، سقف تیرآهن، کف موزائیک، درب ورودى پروفیل، مغازه فوق به صورت مثلثى و فاقد حد 
شرقى و جنوب آن به پیاده رو خیابان محدود مى باشد و خوانده تحت عنوان گازرسانى در آن مشغول فعالیت 
بود (در موقع بازدید) محل فوق الذکر داراى شماره پالك ثبتى 12/1341 از بخش 14 ثبت اصفهان مى باشد 
که متعلق به ورثه مرحوم على مینائیان فرزند مرحوم احمد مى باشد و با توجه به تاریخ فوت مرحوم (1365) و 
دادنامه شماره 9409970351000418 مورخ 94/3/23 شعبه 10 دادگاه عمومى شهرستان اصفهان به یکى 
از وراث آقاى حسن مینائیان حق کسب و پیشه و تجارت تعلق مى گیرد. آقاى حسن مینائیان اظهار مى دارند 
درب کرکره اى آلومینیومى مغازه، توسط ایشان نصب شده اســت. داراى انشعابات برق به شماره شناسائى 
2/3/08/01/11/15/2400 به نام محمود شــریفى نیا و آب به شماره اشــتراك 308036600 به نام على 
مینائیان مى باشد. لهذا با توجه به موقعیت محل، مساحت، کاربرى و کلیه عوامل موثر در ارزیابى ششدانگ 
پالك فوق اعم از عرصه و اعیانى و کلیه حقوقات متعلقه برابر 6/300/000/000 ریال و حق کسب و پیشه 
و تجارت مغازه 2/650/000/000 ریال و با توجه به اینکه آقاى حســن مینائیان جزء وراث مى باشد با کسر 
سهم ایشان، حق کسب و پیشه تعلق به آقاى حسن مینائیان 1/590/000/000 ریال برآورد و اعالم مى گردد. 
لذا ارزش ششدانگ مغازه فوق از عرصه و اعیان و کلیه حقوقات متعلقه برابر 6/300/000/000  ریال و حق 
کسب و پیشه و تجارت آن 650/000/000 ریال و در نتیجه ارزش مغازه مذکور با کسر حق کسب و پیشه و 
تجارت به مبلغ 3/650/000/000 ریال (سه میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون ریال) برآورد و اعالم مى گردد. 
مطابق استعالم ثبتى اداره ثبت غرب اصفهان به اسامى مرضیه مینائیان 72 سهم مشاع از 360 سهم مشاع و 
آقاى احمد مینائیان 144 سهم مشاع از 360 سهم مشاع و حسن مینائیان مالک 144 سهم مشاع از 360 سهم 
مشاع مى باشد مضافاً مطابق ماده 10 آیین نامه قانون افراز و فروش امالك مشاع وجوه حاصله از فروش پس 
از کسر هزینه عملیات اجرایى طبق دستور دادگاه بین شرکاء به نسبت سهم تقسیم خواهد شد. م الف: 206 

اجراى احکام مدنى دادگسترى اصفهان /1/498
مزایده اموال منقول

اجراى احکام حقوقى شــعبه 13 اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده اى در خصوص پرونده اجرایى کالسه 
961739ج/13 له خانم الهه حیدرى کمال آبادى با وکالت آقاى محسن محمدى و علیه آقاى حسین شمس 
مبنى بر مطالبه مبلغ 100 عدد ســکه بهار آزادى و 40 مثقال طالى 18 عیار بابت محکوم به و هزینه هاى 
اجرایى و حق االجراى دولتى در تاریخ 97/03/01 ســاعت 8:30 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى 
اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش یک دستگاه ســوارى سمند به شماره 242 ب83 ایران- 13 
که توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع 
گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلســه مزایده به نشــانى پارکینگ دشتى 
اصفهان مراجعه و از اموال بازدید و با همراه داشــتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک 
ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاددهنده باالترین قیمت برنده مزایده 
خواهد بود تسلیم مال مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد گرفت. هزینه هاى اجرایى 
بر عهده محکوم علیه مى باشد. لیست اموال مورد مزایده: ریاست محترم دادگاه شعبه 13 خانواده شهرستان 
اصفهان با سالم احترامًا در اجراى دستور آن شعبه مبنى بر امر کارشناسى و تامین دلیل در خصوص پرونده 
شماره 961739 به استحضار مى رساند در دفتر شعبه حاضر و با مطالعه پرونده از مفاد آن مطلح و در معیت 
خواهان در پارکینگ دشتى از خودروى مورد نظر بازدید مشاهده  گردید اتومبیل از نوع سوارى سمند داراى 
شماره انتظامى 242ب83/-13 ایران مدل 1391 به رنگ سفید اطاق نسبت به مدل سالم موتور و گیربکس 
در حد خوب طایرها بــر روى هم 50٪ کارائى دارد و ارزش آن در حال بازدیــد و قیمت روز جهت پایه مبلغ 
20/000/000 تومان (بیست میلیون تومان) برآورد مى گردد این نظریه جهت هر گونه اقدام تقدیم مى شود. 

م الف: 210 اجراى احکام مدنى دادگسترى اصفهان /1/501
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 ساختمان هاى فاقد 
سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز 
گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى 
داشته باشند. مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك 
محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 

قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شماره 139660302023001211 مورخ 1396/10/30 آقاى مهدى فوالدگر به شماره 
شناسنامه 4666 کدملى 1285125150 صادره از اصفهان فرزند محمدجالل نسبت به 23 سهم مشاع از 72 

سهم ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 158/43 مترمربع مفروزى از پالك شماره 2308- اصلى واقع 
در بخش 2 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت مشاعى اولیه محرز گردیده است. 

ردیف 2- برابر رأى شماره 139660302023001213 مورخ 1396/10/30 آقاى مهرداد فوالدگر به شماره 
شناسنامه و کدملى 1270269194 صادره از اصفهان فرزند محمدجالل نسبت به 13 سهم مشاع از 72 سهم 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 158/43 مترمربع مفروزى از پالك شماره 2308- اصلى واقع در 

بخش 2 ثبت اصفهان و با حدود: که در ازاى مالکیت مشاعى اولیه محرز گردیده است. 
ردیف 3- برابر رأى شماره 139660302023001215 مورخ 1396/10/30 آقاى على فوالدگر به شماره 
شناسنامه و کدملى 1272201198 صادره از اصفهان فرزند محمدجالل نسبت به 13 سهم مشاع از 72 سهم 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 158/43 مترمربع مفروزى از پالك شماره 2308- اصلى واقع در 

بخش 2 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت مشاعى اولیه محرز گردیده است.
ردیف 4- برابر رأى شماره 139660302023001217 مورخ 1396/10/30 خانم فهیمه فوالدگر به شماره 
شناســنامه 1012 کدملى 1284950557 صادره از اصفهان فرزند محمدجالل نسبت به 23 سهم مشاع از 
72 سهم ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 158/43 مترمربع مفروزى از پالك شماره 2308- اصلى 
واقع در بخش 2 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: 1397/02/03 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/02/18 م الف: 1896 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد 

و امالك مرکزى  اصفهان /2/100
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

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

قضایى تقدیم نمایند. 
ردیف 1- برابر راى شماره 139760302023000081 مورخ 1397/01/30 خانم سحر شاه سمندى اصفهانى 
به شماره شناسنامه 383 کدملى 1287012213 صادره از اصفهان فرزند احمد بر ششدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت 54/67 مترمربع مفروزى از پالك شــماره 6448- اصلى واقع در بخش 2 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: 1397/2/3 تاریخ انتشار نوبت 

دوم: 1397/2/18  م الف: 2049 صفائى رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /2/111 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

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

قضایى تقدیم نمایند. 
ردیف 1- برابر راى شماره 139760302023000086 مورخ 1397/01/30 خانم فرزانه طاعات به شماره 
شناسنامه 7218 کدملى 1287413501 صادره از اصفهان فرزند مهدى نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 58/18 مترمربع مفروزى از پالك شماره 4953- اصلى واقع در بخش 3 ثبت 

اصفهان که در ازاى مالکیت رسمى مشاعى اولیه محرز گردیده است. 
ردیف 2- برابر راى شماره 139760302023000087 مورخ 1397/01/30 آقاى غالمعلى صدیقى مورنانى 
به شماره شناســنامه 2279 کدملى 1292415551 صادره از اصفهان فرزند احمدرضا نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 58/18 مترمربع مفروزى از پالك شماره 4953- اصلى 
واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رسمى 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: 1397/2/3 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/2/18  م الف: 2104 صفائى رئیس منطقه ثبت اسناد و 

امالك مرکزى اصفهان /2/112
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710103640900610 شــماره پرونده: 9709983640900011 شماره بایگانى شعبه: 
970091 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى 1- بابک فارسى 2- جهانگیر رضایى 3- محسن 
پورمحمدى 4- على مسدد 5- زهره رفیعى 6- مسعود فیروزى 7- على شجاع 8- بهروز عزیزى 9- مرضیه 
رسایى 10- بهزاد کالنترى- خواهان رضا عابدى ف احمد دادخواستى به طرفیت خوانده 1- بابک فارسى 
2- جهانگیر رضایى 3- محسن پورمحمدى 4- على مســدد 5- زهره رفیعى 6- مسعود فیروزى 7- على 
شجاع 8- بهروز عزیزى 9- مرضیه رسایى 10- بهزاد کالنترى به خواسته اعسار از محکوم به مطرح که به 
این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709983640900011 شعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهر لنجان 
(101 جزایى سابق) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/03/09 ساعت 12:00 تعیین که حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار 
آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى و استماع شهادت  شهود در دادگاه حاضر گردد. استان اصفهان، شهرستان 
زرین شهر، خیابان آیت ا... کاشانى، ساختمان دادگســترى. م الف: 135 شعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهر 

لنجان (101 جزایى سابق) /2/113
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710103640800565 شــماره پرونده: 9609983640800932 شماره بایگانى شعبه: 
960938 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى محمدحســن همائى فرزند محمد اسماعیل 
خواهان آقاى مجتبى روحانى دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى محمدحسن همایى به خواسته فک پالك و 
دستور موقت مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609983640800932 شعبه 5 دادگاه 
عمومى حقوقى شهرستان لنجان (زرین شهر) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/03/19 ساعت 09:00 تعیین 

که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى مدن ى به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه 
پس از تاریخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. استان اصفهان، شهرستان زرین 
شهر، خیابان آیت ا... کاشانى، ساختمان دادگسترى. م الف: 140 شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 

لنجان (زرین شهر) /2/114
حصر وراثت

شماره: 40/97 ش ح 5 آقاى رضا پناهى گنهرانى داراى شناسنامه شماره 383 به شرح دادخواست به کالسه 
40/97 از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان هدایت اله پناهى 
گنهرانى به شناسنامه 10 در تاریخ 1396/11/20 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به: 1- رضا پناهى گنهرانى فرزند هدایت اله ش.ش 383 ت.ت 1363 صادره از رباط 
کریم (پســر متوفى) 2- راضیه پناهى گنهرانى فرزند هدایت اله ش.ش 4779 ت.ت 1367 صادره از رباط 
کریم (دختر متوفى) 3- انس یه پناهى گنهرانى فرزند هدایت اله ش.ش 4900294756 ت.ت 1371 صادره 
از شهریار (دختر متوفى) 4- کبرى اســماعیلى گنهرانى فرزند غالمحسین ش.ش 5 ت.ت 1341 صادره از 
تیران (همسر متوفى) 5- کوکب اســماعیلى گنهرانى فرزند غالمعلى ش.ش 219 ت.ت 1307 صادره از 
تیران (مادر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى 
نماید تا هر کســى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 137 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل 

اختالف لنجان /2/115
ابالغ

دادنامه- پرونده کالســه: 9609983757300253 شــعبه دادگاه عمومى بخش مهردشت تصمیم نهایى 
شماره دادنامه: 9609973757302367  شماره بایگانى شعبه: 960265  شاکى: آقاى مرتضى صابرى فرزند 
کرمعلى به نشانى استان اصفهان- شهرستان نجف آباد- شهر دهق- خونداب- مسکن مهر- منزل مرتضى 
صابرى، متهم: آقاى اسداهللا صادقى فرزند زین العابدین قآـــقایآ به نشانى: مجهول المکان، اتهام: صدور 
چک بال محل، تصمیم: دادگاه پس از اجراى تشریفات قانونى در وقت مقرر ختم رسیدگى را اعالم و بشرح 
ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه در خصوص اتهام آقاى اسداهللا صادقى فرزند زین العابدین 
قآـــقایآاهل و مقیم شهر دهق دائر بر صدور یک فقره چک بالمحل به شماره 0480/9300588 به شماره 
حساب 109247205007 بر عهده بانک صادرات دهق موضوع شکایت آقاى مرتضى صابرى فرزند کرمعلى، 
بدین توضیح که شاکى اظهار داشــته چک فوق الذکر در تاریخ 96/1/29 به مبلغ یکصد میلیون ریال صادر 
گردیده و چک روز بوده است لکن متهم از کارسازى آن در تاریخ موصوف به دلیل فقدان موجودى خوددارى 
نموده و متعاقبا گواهى عدم پرداخت صادر گردیده است، دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده از 
جمله شکایت شاکى، تصویر مصدق چک، گواهى عدم پرداخت چک موصوف از بانک مربوطه و عدم حضور 
متهم در جریان رسیدگى على رغم ابالغ وقت رسیدگى و استحضار از فرآیند رسیدگى و مضافا صدور برگ 
جلب ایشان و اذن ورود به منزل ایشان نیز مفید فایده نبوده و نامبرده هیچ گونه الیحه دفاعیه نزد این مرجع 
ارائه ننموده است لذا اتهام متهم موصوف محرز بوده و مستندا به مواد 2 و 7 قانون صدور چک مصوب 1355 
حکم به محکومیت متهم به تحمل یک سال حبس تعریزى و محرومیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال 
صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى نزد این مرجع 
و سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض در نزد محاکم محترم تجدید نظر استان اصفهان مى باشد. 351/م 

الف محمد محمدى- دادرس دادگاه عمومى بخش مهردشت/2/126
ابالغ اجرائیه

شماره پرونده: 1396040021410001201/1 شــماره بایگانى پرونده: 9600210 شماره آگهى ابالغیه: 
139605102141000815- بدین وسیله به آقاى محمدرضا متین فرزند عباس تاریخ تولد: 1369/03/16 
بشماره شناســنامه 1270511645 به نشانى: نجف آباد خ امام بن بســت نامدارى، بدهکار پرونده کالسه 
1396040021410001201/1 که برابر گزارش 96/09/25 مامور ابالغ آدرس مذکور شــناخته نگردیده 
ابالغ مى گردد که برابر شماره چک: 497496، تاریخ چک 1396/05/23، شماره گواهى نامه: 181251 بین 
شما شرکت تعاونى اعتبار کارسازان آینده مبلغ 65/000/000 ریال و نیم عشر اجرایى بدهکار مى باشید که 
بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونى اجرائیه صادر و به 
کالسه فوق در این اجرا مطرح مى باشد. لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد اسنادرسمى به شما ابالغ مى 
گردد از تاریخ انتشار این آگهى که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه چاپ اصفهان 
درج و منتشر مى گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام و درغیر اینصورت بدون انتشار 
آگهى دیگرى عملیات اجرایى طبق مقررات علیه شــما تعقیب خواهد شد. 348/م الف- مجتبى سلطانیان 

مسئول واحد اجراى اسنادرسمى شاهین شهر/2/127
 ابالغ

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 908/96 دادنامه 3317-96/11/30 مرجع رسیدگى 
شعبه هشتم خواهان: ســجاد بهارلوئى نشانى: گلدشــت خ منتظرى کوچه صفرعلى کاووسى پ 22 منزل 
سورانى کد پ 8583134134 ، خوانده: مرتضى محمدى قلعه سفیدى نشانى: نجف آباد خ 15 خرداد جنوبى 
ك امیرى کد پ 8547743451، موضوع: مطالبه وجه دو فقره سفته به شماره هاى  983254 و 059265 
جمعا به مبلغ چهل و هفت میلیون و پانصد هزار ریال گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت 
خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشریفات قانونى در وقت 
مقرر جلسه شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و 
به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى سجاد بهارلوئى به طرفیت مرتضى 
محمدى قلعه ســفیدى به خواسته مطالبه تقدیمى از ســوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال 
علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواســته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در 
ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون 
خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است مستنداً به مواد 
198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى 
مطروحه را وارد و ثابت دانســته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهل و هفت میلیون و پانصد 
هزار ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ دویست و نوزده هزار و سیصد و هفتاد و پنج هزار ریال به عنوان 
هزینه دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و پرداخت خسارات تاخیرتادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 96/8/9 
لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاســبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى 
نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و ظرف همین 
مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى دادگسترى نجف آباد مى باشد. 347/م الف، قاضى شوراى 

حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه 2/128/8

معاون دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: اکنون 
که جمعیت شهر اصفهان به دو میلیون نفر رسیده 
است، هیچ بیمارســتان جدیدى را در اصفهان به 

عنوان جایگزین الزهرا(س) ایجاد نکرده ایم.
علیرضا یوسفى صبح دیروز در جلسه علنى شوراى 
شــهر اصفهان اظهار کرد: بیمارســتان خورشید 
جزو قدیمى ترین بیمارستان هاى اصفهان است 
و ســاختمان اصلى جزو سست ترین بناهاى شهر 
اصفهان است.وى ادامه داد: دو پیشنهاد براى 10 
هزار مترمربعى که در بافت قدیمى این بیمارستان 
واقع شــده اســت، وجود دارد که یا این بخش از 
بیمارستان برچیده شــود و براى ساخت گالرى یا 
پارکینگ، در اختیار شهردارى قرار گیرد و ما به ازاى 
این کار، در محل بیمارســتان فارابى یک مجتمع 

بیمارستانى 500 تا 600 تخت خوابى بسازیم.
معاون توســعه مدیریت و منابع دانشــگاه علوم 
پزشکى اصفهان در پیشنهاد دیگر براى این بخش 
از بیمارســتان، ابراز کرد: از ایــن فضاى 10 هزار 
مترى که ترافیک زیادى را هم به منطقه تحمیل 
مى کند، در دو طبقه زیر اینجا پارکینگ احداث کنیم 
و در اختیار شــهردارى قرار دهیم و در طبقه اول، 
یک گالرى هنرى وجود داشته باشد و از محل این 
تجارى شدن، دو طبقه باالى ساختمان که با یک 
کریدور هوایى به مرکز درمانى المهدى(عج) متصل 

شود تا ما کماکان امکانات بیمارستانى داشته باشیم، 
اما موارد اورژانسى را از این بیمارستان حذف کنیم.

زمین 16 هکتارى«اســپادانا» براى 
ساخت بیمارستان بزرگ اصفهان کافى 

نیست
معاون توســعه مدیریت و منابع دانشــگاه علوم 
پزشــکى اصفهان در بخش دیگرى از سخنانش 
افزود: بعد از برجام و تمهیداتى که براى اســتفاده 
از فاینانس خارجى شد، یکى از پیشنهادات براى 
بیمارستان هزار تخت خوابى و مدرن در اصفهان، 
زمینى در غرب شهرك اسپادانا و 16 هکتار بود که 

مقدار کمى است.
یوسفى ادامه داد: بیمارستان فعلى الزهرا(س)، 26 
هکتار است و االن که نگاه مى کنیم مى بینیم این 
مقدار کافى نیســت و قطعًا آیندگان به بسیارى از 

کارهاى ما ایراد مى گیرند.
وى با بیــان اینکه بیمارســتان جدید مســتلزم 
همکارى بین بخشى است، گفت: در این زمینه باید 
اصفهان آلترناتیوى براى بیمارســتان الزهرا(س) 

داشته باشد.
وى افــزود: اگر فاینانس داخلــى و خارجى وجود 
داشــته باشــد، ما این کار را هرچه زودتر شروع 

مى کنیم.

چالش بیمارستانى در اصفهـان کانــون عکس انجمــن ســینماى جوانان 
اصفهان، نشســت «عکاســى رویداد» را با 
حضــور مرتضى نیکوبــذل، چهارشــنبه 5 
اردیبهشت ماه ســاعت 17 در نگارستان امام 

خمینى(ره) برگزار مى کند.
مرتضى نیکوبــذل، فارغ التحصیل رشــته 
عکاسى در مقطع لیســانس از دانشگاه هنر 
و معمارى دانشــگاه آزاد اســالمى است. او 
همکارى بــا مطبوعــات را از ســال 76 با 
روزنامه هــاى «اخبار»، «نشــاط»، «زن»، 

«انتخاب» و «جام جم» شروع کرد.
وى اکنــون به عنوان عــکاس آزاد با آژانس 
سیپاپرس کشور فرانسه در ایران و خاورمیانه 
و مجله انجمن نشــنال جئو گرافیک فارسى 

همکارى مى کند.
آثــار مطبوعاتــى نیکوبــذل در روزنامه ها، 
شبکه هاى تلویزیونى، مجالت و وبسایت هاى 
خبرى و غیرخبرى و دیگر رســانه هاى مهم 
بین المللى و عکس روى جلد و داخل چندین 

کتاب چاپ شده است.

عکاس آژانس سیپاپرس 
فرانسه به اصفهان مى آید

جلسه دیروز شورا  صحنه بیان واقعیت هایى درباره بیمارستان هاى شهر بود
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رئیس ســازمان صنعــت، معــدن و تجارت اســتان 
اصفهان گفت: متاســفانه در حالى کــه بعضى صنایع 
از کمبــود مــواد اولیــه رنــج مى برنــد، شــاهد 
صادرات و در نتیجه گرانى مواد اولیه مانند نخ در داخل 

کشور هستیم.
  اسرافیل احمدیه تاکید کرد: باتوجه به نامگذارى امسال به 
نام حمایت از کاالى ایرانى، الزم است که کیفیت کاالى 
ایرانى در همه زمینه ها از جمله فرش ماشــینى که برند 

استان مان است، باال رود.
وى با تاکیــد بر اینکه صاحبان صنعت فرش ماشــینى 
امســال با برنامه ریزى و متناســب با قیمــت نخ، به 

تولید بپردازند، گفــت: پیش بینى امســال قیمت نخ، 
افزایش 15 درصدى اســت، پس صاحبان تولید فرش 
نیز متناســب با این افزایش، دســت به تولیــد بزنند 
تــا مشــکالتى در فــروش و همچنیــن بیــکارى 

کارگران نداشته باشند.
وى بــه بحــث مشــکالت ارزى و جابــه جایــى
 پول در بانــک هــا و وارد کــردن ارز به کشــور نیز 
اشاره کرد و افزود: ســتاد تسهیالت این ســازمان  در 
ارائــه  و  تقاضــا  و  عرضــه  تعــادل  راســتاى 
تســهیالت، در راه اجراى برنامه دقیقى در سطح استان 

است.

مدیر کل ثبت اســناد و امالك اســتان اصفهان گفت: 
ماهانه 27 هزار ســند مالکیــت در واحدهاى ثبتى این 

استان صادر مى شود
على بهبهانــى اضافــه کــرد: اگرچه مشــکالت و 
محدودیت هــاى مالى ســازمان در ســال گذشــته، 
تنگناهایى را براى ایــن مجموعه به همراه داشــت، 
ولى ثبت اصفهــان همزمان با روزهاى پایانى ســال 
96 با انجام پیگیرى هــاى متعدد توانســت اعتبارات 
قابل توجهى را در بخش هاى مختلف، به ویژه در حوزه 
تکمیل واجراى پروژه هاى عمرانى از طریق ســازمان 

جذب کند.

بهبهانى رشد صدور سند در استان را بى سابقه ارزیابى 
کرد و با ابرازخرسندى از اینکه در حال حاضر ماهانه 27 
هزار سند مالکیت در ادارات ثبت استان صادر مى  شود، 

رسیدن به این آمار را بى سابقه دانست. 
وى با اشــاره به اینکه واحدهاى ثبتى استان اصفهان 
ظرفیت بیشــترى براى صدور ســند را دارا هســتند، 
تأکیــد کــرد: تکمیــل آرشــیو پرونده هــاى ثبتى، 
اصالح فرآیندها و حــذف واگن هاى اضافــه از قطار 
خدمات رســانى، موجب افزایش بهــره ورى نیروى
انســانى و در نتیجه باالرفتن آمار صدور ســند خواهد

شد.

متعادل شدن عرضه و تقاضا در 
ستاد تسهیالت سازمان صنعت

صدور ماهانه 27 هزار سند 
مالکیت در واحدهاى ثبتى استان 

پاکسازى پارك جنگلى ناژوان 
جمعى از دانشـجویان مؤسسـه غیرانتفاعى هشـت 
بهشـت اصفهـان بـه مناسـب روز زمیـن پـاك 
اقدام به پاکسـازى بخشـى از پارك جنگلـى ناژوان 

کردند.
نرگس بکتاش، کارشناس امور فرهنگى دانشجویى 
موسسـه غیرانتفاعى هشت بهشـت اصفهان در این 
خصوص، اظهارداشت: مؤسسـه غیرانتفاعى هشت 
بهشت اصفهان دیروز به مناسبت «روز زمین پاك» با 
همکارى کانون دانشجویى هالل احمر و انجمن هاى 
علمى خود، اقدام به پاکسازى بخشى از شهر اصفهان 

در پارك جنگلى ناژوان کردند.

پارکینگ خیابان اردیبهشت 
ناجى ترافیک خیابان طالقانى

مدیر منطقه یک شهردارى اصفهان گفت: پارکینگ 
زیرسطحى خیابان اردیبهشت، در کاهش بار ترافیکى 

خیابان طالقانى تأثیر به سزایى دارد.
مهیـن شـکرانى بـا بیـان اینکـه عملیـات احـداث 
پارکینگ زیر سـطحى خیابـان اردیبهشـت تاکنون 
65 درصـد پیشـرفت داشـته اسـت، اظهارداشـت: 
احـداث ایـن پارکینـگ در راسـتاى کاهـش بـار 
ترافیکى خیابان طالقانى و تسـهیل در عبـور و مرور 
شهروندان، در دستور کار شهردارى قرار گرفته است.

وى بـا توجه به اینکـه پارکینگ زیرسـطحى خیابان 
اردیبهشت، مساحت 33  هزار مترمربع را در برخواهد 
گرفـت، اضافه کرد: عملیـات اجرایى ایـن پارکینگ 
شـش میلیـارد و 500 میلیون تومـان اعتبـار به خود 

اختصاص داده است.
وى گفت: پارکینگ زیرسـطحى خیابان اردیبهشت 

تعداد 105 خودرو را در خود جاى خواهد داد.

معرفى«بهروز مهدلو» به عنوان 
مدیرکل امور مالیاتى استان 

در آیینى«بهـروز مهدلـو» به عنـوان مدیـرکل امور 
مالیاتى استان اصفهان معرفى شد.

معاون مالیات هاى مسـتقیم سـازمان امـور مالیاتى 
کشـور در آیینى با قدردانـى از خدمات مـراد امیرى، 
مدیـرکل قبلـى امـور مالیاتـى اسـتان و معرفـى 
مدیـرکل جدیـد گفـت: بـا توجـه بـه شـعار حمایت 
از کاالى ایرانى، سـازمان امـور مالیاتى کشـور تمام 
توان خـود را بـراى تحقـق این شـعار بـه کارگرفته 

است.
نادر جنتى بر تکیه به توان داخلـى تأکید کرد و افزود: 
سازمان امور مالیاتى کشور درصدد است با همکارى 
تولیدکنندگان و صنعتگران داخلى واصناف، گام هاى 
مؤثرى بـراى رونق صنعت داخلـى و حمایت از تولید 

ایرانى  بردارد.
گفتنى اسـت؛  بهروز مهدلو دانش آموخته کارشناس 
ارشـد مدیریت مالى، مدیرکلـى امور مالیاتى شـرق 
تهـران و امـور مالیاتـى مودیان بـزرگ تهـران را در 

کارنامه کارى خود دارد.

خبر

 فقدان سند مالکیت 
شماره: 1396/12/474297،چون آقاى هوشنگ خلیلى با سند وکالت شماره 1669 مورخه 1396/11/30 
از دفترخانه 205 کرج از ورثه آقاى قدرت اله خلیلى فرزند احمد به شــماره شناسنامه 3 حوزه سه فریدن  
باستناد یک برگ استشهاد محلى شــماره 16529 مورخه 1395/12/17 دفترخانه شماره 223 آزادگان 
که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى است که ســند مالکیت ششدانگ پالك ثبتى شماره 
1487/513  قطعه ده نجف آباد بخش یازده ثبت اصفهان که درصفحه 406 دفتر 152 امالك ذیل ثبت 
25054/9099 و سند شــماره712165 به نام قدرت اله خلیلى صادر و تسلیم گردیده و پس از آن معامله 
دیگرى هم انجام نشده است.مفقود گردیده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: بر اثر جابجائى از بین رفته 
است چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین 
نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) 
نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و 
اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا درصورت اعتراض اصل سند 
ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1397/02/03 ، 

341/م الف- حسین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نجف آباد/2/129
ابالغ

 شکات1- رضازمانى فرزندرحیم به نشانى اصفهان فالورجان خ امام روبروى مسجدحجتیه عطرفروشى 
سیب گالب 2-سیداسداله میرلوحى فالورجانى فرزندسیدحســین به نشانى اصفهان فالورجان خ امام 
جنب بنیادشــهید پ3، 3-احیاء بهرامى فرزندصیدعلى به نشــانى اصفهان فالورجان چهارراه شریعتى 
بعداز مخابرات نبش ك محمدباقرشمس لوازم قنادى 4-محمدربیعى فرزندمرتضى به نشانى اصفهان 
قهدریجان چهاراه شریعتى میدان امام حسین روبروى پست بانک جنب پیتزا کلبه مغازه قصابى 5- حسن 
محمدى فالورجانى فرزندرجبعلى به نشــانى اصفهان فالورجان خ عماریاســرك گلستانى کوى بهار 
6پ3یا2، 6-سیدمرتضى میرلوحى فرزندســیدعباس  به نشــانى اصفهان فالورجان خ عمار روبروى 
کامپیوترى نگین مغازه پتوفروشى 7- حسین شمس فرزند اســماعیل به نشانى اصفهان فالورجان خ 
طالقانى جنب داروخانه عدالت مغازه کیف فروشــى 8-عباس رهنما فرزندرضاقلى به نشــانى اصفهان 
فالورجان میدان انقالب جنب کوچه دارالقران 9-رســول وفادار فالورجانى فرزندغالمرضا به نشــانى 
اصفهان فالورجان خ امام کوى شهید مهدى رهنما یاخ عماریاســر جنب منبع اب تابلوسازى متهمین 
:1- امید نامى 2-داوودکیانى همگى به نشــانى متوارى 3-حامدعبدالهى جوهرســتانى فرزندحمید به 
نشــانى اصفهان فالورجان خ ازادگان ك ثاراله پ2 اتهام:سرقت مســتوجب تعزیر دادگاه با عنایت به 
محتویات پرونده  ختم رسیدگی را اعالم وبه شرح ذیل مبادرت به صدور راي مینماید در خصوص اتهام 
اقایان 1-حامدعبدالهى جولرســتانى فرزندحمید2-داوودکیانى3-امیدنامى (دونفرردیف دوم وســوم 
شناسایى نشده ومتوارى هستند)دایربرمشارکت درسرقت ازمغازه موضوع شکایت اقایان 1- سیداسداله 
میرلوحى فرزندسیدحسین2- رســول وفادار فرزندغالمرضابا توجه به محتویات پرونده شکایت شکات 
گزارش مراجــع انتظامى اقرارمتهم ردیــف اول درمراحل تحقیقات واقرارضمنــى وى دردادگاه وفیلم 
دوربین مغازه شــاکى اقاى میرلوحى ونیزدیگرقرائن وامارت موجــود درپرونده بااین وصف که متهمین 

ردیف هاى دوم وســوم درهیچ یک از مراحل تحقیقات علیرغم دســتورجلب ونیز دادگاه حاضرنشــده 
ودفاعى نکرده است دادگاه بزه منتســب به نامبردگان رامحرز تشخیص داده وهریک ازمتهمین یادشده 
رابه تحمل سه ســال حبس وهفتاد ضربه شالق براى سرقت ازشــاکى اقاى میرلوحى وسه سال حبس 
وهفتادوچهار ضربه شالق براى سرقت از شــاکى اقاى وفادار بااحتساب ایام بازداشت محکوم میکند که 
بارعایت ماده 134قانون مجازات اسالمى 1392مجازات اشدقابل اجرااست ونیز نامبردگان رابه ردمال به 
شکات محکوم میکند(ردمال شامل مبلغ بیست وپنج میلیون ریال پول به شاکى میرلوحى وپنج میلیون 
ریال پول ویک دستگاه تلویزیون ال اى دى وشــش عددپراژکتور تلویزیون درحق شاکى اقاى رسول 
وفادار)ونیز درخصوص شــکایت اقایان1- رضازمانى2-مرتضى کرمى3-حمیدقاسمى4-سیدمرتضى 
میرلوحى 5-عباس رهنما6-حسن محمدى7-حسین شمس8-محمدربیعى9-احیاءبهرامى10-ابراهیم 
کیانى11-مصطفى رهنما12-حمیدعابدى13-خانم سمیه نوروزى علیه اقایان حامدعبدالهى جولرستانى 
فرزندحمید2-داوودکیانى3-امیدنامى دایربرمشارکت درسرقت بیش از انچه دردادنامه قیدشده است وبه 
جهت عدم کفایت ادله وانکار مشتکى عنه ردیف اول واینکه دالیل کافى برانتساب بزه به نامبردگان نمى 
باشدوصرف نظرازاعالم گذشت متهمین ردیف چهارم تا ســیزدهم وقوع بزه محرز نیست وبااستناد به 
اصل 37 قانون اساسى وماده 4قانون ایین دادرسى کیفرى وماده 120قانون مجازات اسالمى راى برائت 
صادر واعالم مى شود راى صادرشده نسبت به ردیف اول حضورى است ونسبت به ردیف هاى دوم وسوم 
غیابى است و ظرف مهلت بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست 
روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان است م الف 73 ریس شعبه 103کیفرى 

دوشهرستان فالورجان/2/130 
احضار متهم

شماره نامه:9610113654001336 شــماره پرونده:9109980358000908 بایگانى شعبه:962369 
نظر به اینکه درپرونده کالسه 962369شعبه 102کیفرى دومتهم خدیجه فتح الهى فرزندداراب وداوود 
میرزاپوربه اتهام مشــارکت درکالهبردارى وغصب عنوان دولتى موضوع شــکایت سیروس کاظمى 
فرزندعلى مراد مجهول المکان اعالم گردیده  لذا در اجراي ماده 344 قانون آئین دادرسی کیفري مراتب 
یک نوبت در یکی از روزنامه هاي کثیراالنتشار درج وآگهی بدینوسیله به نامبرده  ابالغ میگردد درتاریخ 
97/3/9 ســاعت 9صبح  جهت رســیدگی به اتهام خود دردادگاه انقالب فالورجان حاضرو از خود دفاع 
نماید و در صورت عدم حضور یاعدم ارسال الیحه دفاعیه وعدم معرفی وکیل خود این آگهی فوق  بمنزله 
ابالغ قانونی محسوب  و مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد شــد م الف:72 ریس شعبه 102دادگاه کیفرى 

دوفالورجان/ 2/131  
احضار متهم

شماره نامه:9610113654001340 شماره پرونده:9409983654700800 بایگانى شعبه:962370 نظر 
به اینکه درپرونده کالسه 962370شــعبه 102کیفرى دومتهم محمداحمدى فرزندمسلم به اتهام ایراد 
ضرب وجرح باچوب موضوع شکایت هادى محمدى فرزندرمضان مجهول المکان اعالم گردیده  لذا در 
اجراي ماده 344 قانون آئین دادرسی کیفري مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه هاي کثیراالنتشار درج 
وآگهی بدینوسیله به نامبرده  ابالغ میگردد درتاریخ 97/3/9 ساعت 8صبح  جهت رسیدگی به اتهام خود 
دردادگاه انقالب فالورجان حاضرو از خود دفاع نماید و در صورت عدم حضور یاعدم ارسال الیحه دفاعیه 

وعدم معرفی وکیل خود این آگهی فوق  بمنزله ابالغ قانونی محسوب  و مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد 
شد م الف:71 ریس شعبه 102دادگاه کیفرى دوفالورجان/ 2/132  

احضار متهم
در خصوص شکایت میالد قاسمى علیه حسین برومندى دایربرتخلف درامور حمل ونقل وتحصیل مال 
به مبلغ یکصد وپنجاه میلیون ریال وقت رسیدگی مورخ 97/4/12 ساعت 11 صبح تعیین گردیده است 
لذا با توجه به مجهول المکان بودن متهم در راستاي ماده 344 قانون آئین دادرسی کیفري بموجب این 
آگهى به متهم فوق الذکر ابالغ میگرددکه در تاریخ تعیین شــده دادگاه103شعبه کیفرى دوفالورجان  
حاضرودربرابراتهام منتسبه از خود دفاع نمایندیانســبت به معرفى وکیل قانونى اقدام نمایدبدیهى است 
ودر صورت عدم حضور یا عدم ارســال الیحه دفاعیه وعدم معرفی وکیل خود آگهی فوق به منزله ابالغ 
محسوب ومبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد شد. م الف:70 سادات – رئیس شعبه 103 دادگاه کیفري دو 

فالورجان/2/133 
ابالغ وقت رسیدگی

ابالغ دادخواست ضمایم و وقت رســیدگى- خواهان بانک مهر اقتصاد اســتان اصفهان باوکالت آقاى 
علیرضارضایى  دادخواستى به طرفیت وحید بازیار به خواســته مطالبه که به این دادگاه ارجاع وبه شماره 
پرونده کالسه 960372 ثبت وبراى روزشنبه مورخ 97/3/5ساعت 9/30تعیین که حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73  ق.آ.د.م به علت مجهول المکان بودن خوانده ودر خواســت خواهان مراتب یک 
نوبت دریکى از جراید کثیراالنتشار کشورى آگهى مى گرددتا خوانده پس از تاریخ آنتشار آگهى تا قبل از 
وقت رسیدگى به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانى کامل خود  نسخه ثانی دادخواست و ضمایم را 
دریافت و در وقت مقرر جهت رســیدگی حاضرگردد م الف: 69 مدیر دفتر شعبه اول شوراي حل اختالف 

فالورجان 2/134 
ابالغ 

راي شــورا- در خصوص دعوي سیدابراهیم موســوى به طرفیت ســجادمحمدى ارمندى به خواسته 
مطالبه مبلغ بیســت میلیون ریال بابت قراردادوکالت بــه انضمام با تمام خســارات تاخیرتادیه  وکیل 
وهزینه دادرســى شــورا باعنایت محتویات پرونده تصویر مصدق قرادادوکالت که ضمیمه پرونده شده 
وباعنایت به انکه خوانده باوصف ابالغ قانونى درجلسه شوراحاضر نشــده ودلیلى مبنى برپرداخت دین 
ارائه ننموده است لذادعوى خواهان راوارددانسته مســتندا به مواد198و519و522 قانون آیین دادرسی 
مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخــت مبلغ 20/000/000ریال بابت اصل خواســته وپرداخت 
مبلغ بیست وهشت هزارتومان بابت هزینه دادرسى وخسارات تاخیرازتاریخ تقدیم دادخواست (96/5/7)

تازمان واجراى حکم مطابق شاخص تورم صادر مینماید راي صادر شده غیابی و ظرف مدت بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و ظرف مدت بیســت روز پس از آن قابل تجدید نظر درمحاکم 
عمومی شهرستان فالورجان می باشد م الف0047 قاضى شعبه چهارم  شوراى  حل اختالف شهرستان 

فالورجان/ 2/135 
ابالغ

دادنامه- شــماره دادنامــه : 9609973653300436 – تاریــخ :  1396/07/12 – شــماره پرونده : 
9609983653300153–  شماره بایگانى : 960156 -خواهان :بنیاد مسکن انقالب اسالمى شهرستان 

فالورجان با نمایندگى آقاى مهدى صدر به نشانى اصفهان فالورجان -خوانده : آقاى محمد شیروان فرزند 
ناصر به نشانى  خواسته: 1- مطالبه وجه چک 2- تأمین خواسته 3- مطالبه خسارت تأخیر تأدیه 4- مطالبه 
خسارات دادرسى . دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به 
صدور رأى مى نماید . دعوى بنیاد مسکن انقالب اسالمى شهرستان فالورجان بطرفیت محمدشیروان 
فرزند ناصر بخواسته مطالبه مبلغ 44/478/000 ریال وجه چک هاى به شماره منعکس در پرونده عهده 
بانک سپه به انضمام مطلق خسارات قانونى – با توجه به بقاى اصول مستندات در ید خواهان و گواهى 
عدم پرداخت صادره از سوى بانک محال علیه که ظهور در اشــتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در 
مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده  دلیلى که حکایت از پرداخت دین یا بطالن دعوى باشد اقامه و 
ابراز نداشته ، بردادگاه ثابت است لذا به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198-519-522 قانون 
آیین دادرسى مدنى و تبصره ماده 2 قانون صدور چک و استفساریه راجع به آن حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت اصل خواسته و پرداخت خسارات دادرسى برابر تعرفه قانونى و هم چنین خسارت تأخیر تأدیه 
از تاریخ سررسید تا تاریخ وصول که محاسبه آن بر اســاس نرخ اعالمى از سوى بانک مرکزى بر عهده 
اجراى احکام مى باشد در مقابل دریافت الشه چک در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید . رأى صادره 
غیابى وظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى دراین دادگاه و سپس ظرف مدت بیست روز 
قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد . م الف 0066 امید حفیظى 

- رئیس شعبه اول دادگاه شهرستان فالورجان/2/136 
احضار متهم

شــماره نامه : 1397009000130462 – شــماره پرونده : 9609983654900601 – شماره بایگانى 
پرونده : 960675 – نظر به اینکــه متهم حمید بختیارى فرزند علیرضا بــه اتهام کالهبردارى و تهدید 
موضوع شــکایت آقاى مهدى حمزه زاده فرزند اصغر مجهول المکان میباشند لذا در اجراى ماده 344 و 
174 قانون آیین دادرســى کیفرى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و آگهى و 
بدینوســیله به نامبردگان ابالغ مى گردد ظرف مدت یک ماه از تاریخ این آگهى جهت رسیدگى به اتهام 
خود در شعبه سوم دادیارى دادســراى عمومى و انقالب فالورجان حاضر و از خود دفاع نمایند درصورت 
عدم حضور یا عدم ارســال الیحه دفاعیه و عدم معرفى وکیل خود آگهى فوق به منزله ابالغ محسوب 
و مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد شــد . م الف 0067 – دادیار شعبه سوم دادســراى عمومى و انقالب 

شهرستان فالورجان/2/137 
اخطار رویت نظریه کارشناس

نظر به اینکه در کالسه اجرایى 970237 علیه آقاى سید رسول شاهچرا سودرجانى و له آقاى عبدالرسول 
میرباقر اجر پز با موضوع محکومیت مالــى به پرداخت مبلغ 330128515 ریــال و توقیف پالك ثبتى 
143 فرعى 21 اصلى بخش 9 ثبت اصفهان از محکوم علیه توقیف و جهت ارزیابى به کارشناس رسمى 
دادگسترى ارجاع و نظریه کارشناس رسمى دادگسترى واصل گردیده است و با توجه به اینکه محکوم علیه 
مجهول المکان مى باشد لذا در اجراى مقررات قانون اجراى احکام مدنى مراتب جهت ابالغ به محکوم 
علیه در یکى از جراید کثیراالنتشار که ظرف مهلت سه روز از تاریخ انتشار جهت مالحظه نظر کارشناسى 
و اظهارنظر نفیّا و اثبّا به این احکام مراجعه نمایید . م الــف 0075 – دادورز اجراى احکام دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان فالورجان/ 2/138 

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعى اســتان اصفهان با 
بیان اینکه نرخ بیکارى در استان اصفهان خوب نیست، 
گفت: نرخ متوسط کشــور 12/1 درصد است و این نرخ 
در اصفهان به همراه 11 اســتان دیگــر، باالتر از نرخ 

متوسط است.
محسن نیرومند با بیان اینکه تعریف کارگر یک تعریف 
عامیانه و یک تعریــف حقوقى دارد، افــزود: کارگر به 
مفهومى که مــا درباره آن صحبــت مى کنیم، مفهوم 
حقوقى اســت یعنى هرکس که مشــمول قانون کار 
است، از این رو این مشمولیت مى تواند فوق دکتراى هر 

رشته اى و یا سمت بسیار بزرگ باشد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان اصفهان ادامه 
داد: مفهوم عادى کار تنها براى کارگران ساختمانى و یا 

کارگرانى از این دست به کار برده مى شود.
وى با بیــان اینکه از اهمیــت کار و کارگر در اســتان 
اصفهان صحبت هاى بســیارى شده اســت، تصریح 
کرد: یــک میلیــون و 107 هزار کارگر بیمه شــده در 
استان داریم که به اتفاق خانواده خود باالى سه میلیون 
از جمعیــت پنج میلیونى اســتان اصفهان را پوشــش 

مى دهند.
نیرومند با بیان اینکه باالى 65 درصد از جمعیت استان 
اصفهان از خانواده کارگران هستند، بیان داشت: در این 
راستا باید گفت «کارگرى» در اســتان اصفهان که به 
عنوان صنعتى ترین استان کشور شــناخته مى شود، از 

اهمیت ویژه اى برخوردار است.  
وى با بیان اینکه وضعیت اشــتغال در استان اصفهان 
رضایت بخش نیســت، تصریــح کرد: امــا باید گفت 
خوشبختانه روند اشتغال رو به بهبود است و نرخ بیکارى 
در تابستان 95، 17/4 درصد بود که در تابستان 96 این 

نرخ به 14 درصد رســید از آن جایى که برنامه ریزى ها 
در این راستا مؤثر بود، نرخ بیکارى را 3/4 درصد کاهش 

داد.
نیرومند با بیان اینکه اشتغال یک حوزه فراگیر بوده و یک 

دستگاه به تنهایى نمى تواند اقدامى انجام دهد، افزود: 
نرخ اشتغال ما خوب نیست، چرا که نرخ متوسط کشور 
12/1درصد اســت و این نرخ در اصفهان به همراه 11 

استان دیگر باالتر از نرخ متوسط است.

وى اضافــه کرد: مــا باید به نرخ متوســط برســیم، 
چرا که ادعــا مى کنیم صنعتى ترین اســتان کشــور 
هســتیم و مردم ما حق دارند که با برنامه ریزى به این 

نرخ برسند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان اصفهان مطرح کرد

مدیر  اداره فرهنگ توســعه سالمت شهردارى  روند رو به بهبود اشتغال در اصفهان
اصفهان از برگزارى برنامه هاى شــاد و متنوع با 
محوریت ســالمت در پنج نقطه از شهر خبر داد 
و گفت: در این برنامه، نمایش هاى شاد و طنز در 
قالب شاهنامه خوانى با موضوع «سالمت و 10 

عامل خطر» برگزار مى شود.
فریناز توالییان اظهار داشــت: برنامه هاى شاد 
و متنوع « هر گوشه، هر کجا، سالمتى پابرجا» 
به مناســبت هفته فرهنگى اصفهان و همزمان 
با هفته ســالمت در پنج نقطه از شهر اصفهان 

برگزار مى شود.
وى افزود: ایــن برنامه در پــارك کوثر منطقه 
خوراسگان، امروز در بوســتان الله منطقه 10، 
فردا در کوه صفه، پنجم اردیبهشت در میدان نقش 
جهان و ششم اردیبهشت ماه در پارك ملت منطقه 

12 برگزار خواهد شد.
مدیر اداره فرهنگ توســعه سالمت شهردارى 
اصفهان اضافه کرد: در ایــن برنامه، غرفه هاى 
ســالمت برپا و به صــورت رایگان ســنجش 
فشارخون، پوکى اســتخوان، تست ایدز، بینایى 

سنجى انجام مى شود.
توالییان با بیان اینکه بــراى برگزارى این ویژه 
برنامه، از تمام دســتگاه هاى مرتبط با سالمت 
دعوت شده است، گفت: در این برنامه، نمایش هاى 
شاد و طنز در قالب شــاهنامه خوانى با موضوع 
«سالمت و 10 عامل خطر» برگزار مى شود.وى 
افزود: دیابت، فشار، فشارخون، چاقى، استرس، 
آلودگى هوا، تصادفات و ... از جمله عوامل خطرى 
هســتند که اگر به آن توجه کنیم، به مقدار قابل 
توجهى مى توانیم بیمارى هــا را کاهش دهیم، 
بنابراین در هفته ســالمت در نظــر داریم ذهن 
شهروندان را نســبت به این بیمارى ها حساس 

کنیم.

فرمانــده انتظامى اســتان اصفهــان موضوع 
آموزش را یکى از برنامه هــاى نیروى انتظامى 
استان در سال جدید عنوان کرد و گفت: پلیس 
افتخارى، یک ظرفیت اســت که براى پلیس 
نیــروى انتظامى تعریف شــده و آموزش هاى 
همگانى، از اولویت هاى پلیس است که مردم باید 

فرا بگیرند.
ســردار مهدى معصوم بیگى افزود: اینکه همه 
امنیت و آرامــش را از مجموعه نیروى انتظامى 
بخواهیــم، قاعدتأ بــه آن نظــم و امنیتى که 
انتظار داریم نمى رســیم و بایــد دیگر مؤلفه ها 
به وجود آید تا آن ارامشــى را کــه مى خواهیم 

روشن شود.
وى با اشــاره به اینکه امروزه مطالبات از نیروى 
انتظامى بسیار زیاد است، ادامه داد: تمام انتظارات 
و مقدورات باید جمع شــود تا عملیاتى صورت 

پذیرد. 

مدیر جهاد کشاورزى شهرستان آران و بیدگل گفت: پیش بینى مى شود امسال بیش از 100 تن 
گالب ناب از 30 هکتار گل برداشت شده در شهرستان گرفته شود. حسین فتاحى اظهار داشت: 
شرایط خاص آب و هوایى و خاك مناسب، زودرس بودن گل محمدى در آران و بیدگل و همچنین 

جلوگیرى از آفات، موجب شده که گل محمدى در آران و بیدگل داراى اسانس مطلوبى باشد.
وى ابراز داشت: هم اکنون 11 واحد صنعتى و سنتى گالبگیرى در شهرستان فعال است که کار 
گالبگیرى را در شهرهاى آران و بیدگل، نوش آباد، ابوزیدآباد و روستاى یزدل و محمد آباد انجام 

مى دهند.
مدیر جهاد کشاورزى آران و بیدگل تاکید کرد: برداشت گل از اواسط فروردین ماه از 30 هکتار 

از مزارع و گل خانه هاى کویر آران و بیدگل آغاز شده و تا پایان اردیبهشت ماه نیز ادامه دارد. 

اصفهان در انتظار
 هفته اى شاد

آموزش هاى همگانى
 اولویت پلیس استان  است

تولید100 ُتن گالب ناب در آران 

سرپرســت مرکز تحقیقات نقص ایمنى و بیماران نقص ایمنى 
صدیقه طاهره(س) گفت: بیش از 350 نوع بیمارى نقص ایمنى 
اولیه داریم که با توجه به همین تنوع، ممکن اســت هر کدام در 

یک زمانى تظاهر کند، فقط باید تشخیص به موقع داده شود.
رویا شــرکت اظهــار داشــت: بیمارى هــاى نقــص ایمنى 
اولیه بیمارى هایى هستند که سیســتم دفاعى و ایمنى بدن از 
جمله ســلول ها و پروتئین ها به طور مادرزادى و ژنتیکى دچار 
اشکال است و سیســتم دفاعى بدن نمى تواند در مقابل عوامل

 خارجى، میکروب ها، باکترى ها، انگل هــا و ویروس ها از خود 

دفاع کند.
وى با بیان این که یک عفونت کم، آثار تخریبى بزرگى در بدن 
بیمار ایجاد مى کند، افزود: در کشور ما که ازدواج هاى فامیلى زیاد 
است، میزان بیمارى هاى نقص ایمنى اولیه طبق تخمین چیزى 

حدود یک به دو هزار است.
وى بــا اشــاره بــه این کــه علــل ایجــاد تمامــى ایــن

 بیمارى هــا هنــوز به طور دقیق مشــخص نشــده اســت، 
تصریح کرد: علــت اصلى این بیمارى، یــک نقص ژنتیکى در 

هنگام تولد است.

شناسایى بیش از 350 نوع بیمارى نقص ایمنى اولیه

عضو شــوراى اســالمى شــهر اصفهــان گفت: 
تجربــه 50 ســاله نشــان مى دهد کــه طرح هاى 
برنامه ریــزى کاربــرى اصفهان شکســت خورده 
و بحــران فعلى این شــهر، ناشــى از عــدم اجرا

و تحقق برنامه ریزى کاربرى زمیــن در طرح جامع و 
تفصیلى است.

امیراحمد زندآور افزود: عدم وجــود درآمدهاى پایدار 

در شــهردارى به منظور تحقق و اجراى کاربرى هاى 
شهرى، عدم وجود ظرفیت هاى قانونى مناسب براى 
دستگاه هاى متولى به جز شهردارى براى تحقق پذیرى 
کاربرى ها و به دنبال آن اولویت بندى کاربرى ها توسط 
دستگاه هاى متولى به اســتناد قانون تعیین وضعیت 
امالك، از چالش هاى طرح هاى توسعه شهر محسوب 

مى شود.

طرح هاى  کاربرى زمین اصفهان شکست خورده است


